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ÚVOD 
 

MULTIKULTURALITA A RÓMOVIA AKO KOLEKTÍVNA PRÁCA 
MAGISTROV ÚSTAVU ROMOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ V LUČENCI 
 

JAROSLAV BALVÍN 
  

 

Publikácia, ktorá sa dostáva do rúk čitateľa, je založená na výuke magistrov Ústavu 

romologických štúdií z Lučenca. Témou tejto výuky bola multikultúrna výchova, metódy výuky 

rómskych žiakov, metódy sociálizácie rómskeho etnika a intervenčné stratégie používané pri pôsobení 

na rozvoj rómskej národnostnej menšiny.  

Vo vysokoškolskej výuke zameranej na multikultúrnu výchovu sa obyčajne používajú metódy 

výkladu o teórií multikulturalizmu, interkulturalizmu a pluralizmu. Tieto metódy sú zamerané na 

rôznorodé národnostné menšiny, avšak vo svojich dôsledkoch sa redukujú predovšetkým na rómsku 

národnostnú menšinu. To sa tiež ukazuje v predkladanej spoločnej práci študentov ÚRŠ, odboru 

sociálna a misijná práca v rómskych komunitách.  

Publikácia, ktorej autormi sú študenti magisterského štúdia, si nekladie príliš veľké vedecké 

ambície. Je však výsledkom spoločnej práce vysokoškolského učiteľa s externými študentmi, ktorí sa 

rozhodli svoje seminárne práce materializovať do spoločnej publikácie.   

Táto publikácia na  CD je rozčlenená do 7 kapitol. Vychádza z metodickej práce so študentmi, 

ktorá bola založená na individuálnom i skupinovom kontakte so študentmi. Bezprostredným impulzom 

k myšlienke spoločnej publikácie bolo rozčlenenie študentov do 6 skupín, ktoré samostatne riešili 4 

oblasti. 

  Prvou oblasťou boli úvahy o multikulturalizme a jeho aplikácií najmä na vzťah k rómskej 

komunite. Úvahy študentov sa týkali predovšetkým vzdelávania.  

Druhou kapitolou spoločného rokovania v skupinách bola oblasť konkrétneho napĺňania 

multikulturalizmu na území,  z ktorého študenti pochádzajú. Je to územie južného Slovenska 

s centrom jeho štúdia, ktorým je Lučenec. Táto kapitola je významná i preto, že ukazuje aké množstvo 

občianskych združení vzniklo a pôsobí na etno-emancipačný rozvoj rómskej národnostnej menšiny.  



 20

Tretia kapitola sa zaoberá aplikáciou vlastnej tvorby študentov, alebo tvorby iných umelcov na 

oblasť multikultúrnej výchovy. Táto kapitola je veľmi zaujímavým impulzom pre premýšľanie 

o metódach, ktoré je možné uplatňovať i pri výchove a vzdelávaní rómskych a nerómskych žiakov.  

V poslednej, štvrtej oblasti záujmu študentov sa významným stal rozbor rôznych častí rómskej 

kultúry. Študenti sa opierali predovšetkým o zaujímavú publikáciu rómskej historičky a muzeologičky 

Jany Horváthovej, riaditeľky Múzea rómskej kultúry v Brne. Texty, ktoré sú v tejto časti sa zdanlivo 

často opakujú, študenti si vyberajú relatívne príbuzné témy. To však nie je prekážkou pre čitateľa, 

ktorý sa môže v kocke zoznámiť s problematikou rómskych remesiel, hudobného umenia Rómov, 

bývania, odievania a pod.  

Publikácia pod vedením učiteľa Ústavu romologických štúdií, Jaroslava Balvína, ukazuje na 

možnosti, ktoré vo vysokoškolskej pedagogike je možné využiť pre efektívny výklad multikultúrnej 

tematiky. Predkladaná publikácia samozrejme má určité nedostatky. Napriek tomu, sa domnievam, že 

je ukážkou veľkých možností, ktoré vysokoškolský pedagóg  má pri výuke vysokoškolských 

študentov. Títo študenti, v súčasnej dobe už magistri Ústavu romologických štúdií, Fakulty sociálnych 

vied a zdravotníctva, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre preukázali veľkú snahu o heuristické 

spracovanie bohatého materiálu z rómskej kultúry a histórie. Ukázali tiež svoje schopnosti vlastnej 

tvorby i využitia tvorby iných autorov pre ovplyvňovanie žiakov, študentov i dospelých. 

  Publikácia vo forme CD je zhromaždením samostatnej i aplikovanej tvorby študentov. 

I napriek niektorým nedostatkom je podľa môjho názoru prvým pokusom prekonať tradíciu 

izolovaných seminárnych práci, ktoré často končia v skriniach vyučujúcich. Publikácia by mala slúžiť 

predovšetkým študentom samotným, aby videli výsledky svojej práce i práce svojich kolegov. Slúži 

tiež k prezentácií sledovanej témy čitateľom, ktorí si túto publikáciu so záujmom prečítajú. Isto 

uspokojí i učiteľa, ktorý študentov vo svojich predmetoch s danou témou zoznamoval.  

Som rád, že som týmto učiteľom, a že môj výklad prispel k vytvoreniu tejto spoločnej publikácie. Táto 

práca nie je podľa mňa konečná, ale je základom ďalších spoločných prác, vytváraných so študentmi. 

Predpokladom toho však je skvalitňovanie prístupov k skúmaniu problematiky multikulturality vo 

vzťahu k Rómom.     
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I. KAPITOLA 
 

RODINA A VZDELÁVACIE PROJEKTY AKO VÝCHODISKO 
VZDELÁVANIA RÓMSKYCH ŽIAKOV 
 
SKUPINA Č.1 

Vedúci skupiny: Vladimír Oláh 

 

1.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

VZDELÁVANIE RÓMSKYCH ŽIAKOV      

Marianna Belková 

 

Abstrakt: Nie je žiadnym tajomstvom, že výchova a vzdelávanie dáva človeku rozmer, ktorý mu 

umožňuje rozvíjať sa a rásť ako osobnosti. Človek bez výchovy a vzdelania nie je plnohodnotným, 

najmä z hľadiska uplatnenia sa v sociálnom a ekonomickom živote. Dnes to pociťuje veľmi veľa 

Rómov na vlastnej koži. 

 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Rómovia. Rodinná výchova. Školská výchova. Socializácia. 

 

Každý človek od narodenia žije v spoločnosti iných ľudí, je členom istej spoločnosti, zo 

spoločnosti jedinec preberá jazyk, preberá spôsoby správania, hodnotový systém. Skúmajúc správanie 

jednotlivcov môžeme identifikovať spoločnosť z ktorej prichádzajú. Človek sa stáva súčasťou 

spoločnosti, no zároveň sám na ňu pôsobí. Rómovia sú druhou najpočetnejšou minoritnou skupinou na 

Slovensku. Zlepšenie ich života znamená zlepšenie aj nášho života. 

Otázky výchovy a vzdelávania Rómov nadobúdajú mimoriadne aktuálne dimenzie. Učiteľ by mal 

vytvárať také postupy, ktoré zohľadňujú špecifiká a osobitosti spôsobu života rómskych detí, 

vychádzajúce z faktu mentálneho, ale i sociálneho fenoménu. 

Problém Rómov je ich nedostačujúce vzdelanie. Ak chceme niekoho usmerňovať, je potrebné ho aj 

poznať. Akí sú teda Rómovia a aké sú ich deti? Sú to deti vetra, ohňa a slnka, slobody a voľnosti. Je to 

národ prírody, národ umelcov, virtuózov. Rómovia dokážu všetko – ak sami chcú. Aby chceli, k tomu 

je tiež potrebná rodinná výchova a výchova školská. Ak zlyháva výchova rodinná, ostáva len školská. 

To je prvý fakt, s ktorým treba počítať. A z neho vychádzať. To, aby rómske deti chodili do školy, je 

dôležité, aby samy cítili potrebu v nej byť. Nie pre peniaze, ani pre sociálne dávky, ale predovšetkým 

pre vlastnú realizáciu. 
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Rómovia tradičné veľmi milujú svoje deti. Možno aj preto sú ich rodiny početnejšie. Spolupatričnosť 

a pevné putá viažu nielen matku s deťmi, ale i rodinu a rodiny navzájom. Spoločne prežívajú radosti 

a starosti. Deti sú veľmi skoro zaťažované starostlivosťou o mladších súrodencov, čím výchova 

a prenos hodnôt, ale i spôsob správania môže byť neprimeraný ich veku. Prostredie rómskej rodiny sa 

takto pre deti môže stať nemotivujúcim činiteľom.  

Rómski žiaci z osád žijú dvojakým spôsobom – životom. Prvý – v osade, je charakteristický 

spoločnými hrami s rovnocennými partnermi bez vnímania času a priestoru. Druhý – v škole, 

charakteristický kontaktmi s inými, ktorí ich nie vždy berú ako rovnocenných, kde je možnosť 

ponižovania, prenasledovania, ale i požadovania vysokej náročnosti morálne a „civilizovane“ sa 

správať tak, ako to oni nevedia, pretože v rodine, vo svojom spoločenstve to nepoznali.  

Preto sa tomuto spôsobu života bránia. Prejavujú sa však u nich i pozitívne stránky. Predovšetkým je 

to hravosť, pohyblivosť, spontánnosť, srdečnosť, úprimnosť, veselosť a vďačnosť, prejavovaná tým, 

ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. 

Na výkon žiakov v škole vplýva množstvo činiteľov. Stačí aby zlyhal iba jeden a žiak má „problémy“. 

Jednou zo závažných príčin školskej neúspešnosti je absencia rómskych detí v škole. Vzhľadom na ich 

nerozvinutý hodnotový systém hlavne mravných hodnôt, necítia potrebu vzdelávať sa. 

Preto je dôležitá motivácia týchto žiakov, zaujať ich rôznymi mimoškolskými aktivitami, o ktoré 

prejavia záujem. Na mieste je aj učiteľov osobný prístup. 
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NEUKONČENÉ ZÁKLADNÉ VZDELANIE AKO PROBLÉM PRE 
UPLATNENIE SA NA TRHU PRÁCE  

Mária Bozóová  
 

Abstrakt: Autorka sa v práci venuje obmedzenej možnosti zamestnania znevýhodnených skupín 

s dôrazom vzdelanostnej štruktúry – osoby s neukončeným základným vzdelaním. Stručne popisuje 

hlavný prostriedok na zlepšenie zamestnanosti uchádzačov o  zamestnanie z titulu neukončeného 

základného vzdelania prostredníctvom druhej vzdelávacej šance a vytvorenia možností získať 

základné vzdelanie.   

 

Kľúčové slová: Dokončenie základnej školy. Funkčná gramotnosť. Rozvoj zručností. Trh práce. 

Vzdelávanie. Základné vzdelanie.  

 

Problematika Rómov je jednou z mnohých tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Jednou 

z najdôležitejších oblasti, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie Rómov. Dôležitá je 

preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou 

potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na svoj vlastný život a začlenenie sa do 

spoločnosti. O to viac to platí pre Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život 

podceňuje. Neuvedomuje si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou, ako sa dostať nielen 

z materiálneho, ale aj duchovného nedostatku.  Škola svojim špecifickým prístupom a používanými 

formami postupne prispieva k budovaniu ich mravného a právneho vedomia.  

Hlavným prostriedkom na zlepšenie zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti týchto 

uchádzačov o zamestnanie je poskytnutie „druhej“ vzdelávacej šance a vytvorenie možnosti získať 

základné vzdelanie. Zatiaľ, čo v mnohých členských krajinách Európskej únie vzdelávanie formou 

„druhej“ šance má svoju tradíciu, v podmienkach Slovenska táto možnosť vzdelávania sa overuje 

prostredníctvom pilotného projektu „Dokončenie základnej školy“, realizovaného MPSVR SR 

v spolupráci s MŠ SR. 

Sťažené postavenie na miestnom i širšom trhu práce majú znevýhodnené skupiny uchádzačov 

o zamestnanie, predovšetkým dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie, z ktorých veľkú skupinu 

tvoria občania so základným vzdelaním a s neukončeným základným vzdelaním, teda bez kvalifikácie. 

Sem patrí aj skupina mladých bez ukončeného základného vzdelania.  

Realizácia tohto pilotného projektu potvrdila, jeho správnosť a zároveň potrebu ďalšieho 

pokračovania pre túto skupinu uchádzačov o zamestnanie. Mnohí si s možnosťou získania základného 

vzdelania spájajú lepši vyhliadky na domácom trhu práce aj v zahraničí. Je pozoruhodné, že 

frekventanti vidia prínos získania základov funkčnej gramotnosti aj v rozšírení obzoru a prístupu 

k informáciám.   
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Je veľmi dôležité zaoberať sa mladistvými uchádzačmi, ktorí nedokončili prípravu na 

povolanie z pohľadu ich ďalšej perspektívny. Pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môže 

byť práve tým malým podnetom, na základe ktorého sa táto situácia dá napraviť a uchádzač 

o zamestnanie aj jeho okolie si uvedomia, že pri dnešných náročných požiadavkách na trh práce je 

vzdelanie rozhodujúcim faktorom, že nekvalifikovaná pracovná sila nemá veľkú šancu uplatniť sa.  

 

Ciele pilotného projektu: 

 

1. Zlepšenie prístupu uchádzačov o zamestnanie s neukončeným základným vzdelaním                          

k vzdelávaniu a príprave pre trh práce a prístupu na otvorený trh práce. 

2. Rozvoj bazálnych zručnosti a funkčnej gramotnosti uchádzačov o zamestnanie bez ukončeného 

základného vzdelania. 

3. Zlepšenie zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie znevýhodnených na trhu práce z titulu 

neukončeného základného vzdelania. 

4. Prevencia dlhodobej nezamestnanosti. 

5. Rozvoj a obnovenie sociálnych zručností potrebných na začlenenie na otvorený trh práce. 

 

Pri realizácii projektu je veľmi dôležitá spolupráca zástupcov oboch strán. Tá je zabezpečovaná 

priebežne návštevami pracovníka ÚPSVaR na ZŠ, zástupcov ZŠ na ÚPSVaR. Štúdium bude 

organizovaná dennou formou, ktorá vyhovuje frekventantom, pedagógom a školám, na ktorých 

vyučovanie bude prebiehať. Dennú formu organizácie „druhošancového“ vzdelávania možno 

považovať za optimálnu aj z hľadiska obnovenia a udržania disciplíny a sociálnych návykov 

frekventantov.  Aby bol projekt úspešný z hľadiska dochádzky, nakoľko prevažná väčšina uchádzačov 

pochádza z domácností odkázaných na sociálny príjem a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, sa po 

vzájomnej dohode ÚPSVaR a ZŠ uplatňoval týždenný cyklus náhrad cestovných výdavkov priamo 

z pokladne.   

 

Použitá literatúra:  

Monitorovacia správa pilotného projektu „Dokončenie základnej školy“, Riešitelia: E. Hanzelová,  Z. 

Kostolná, D. Reichová, Bratislava, 2005 
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RODINA AKO DETERMINANT ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI RÓMSKYCH 
ŽIAKOV 

Jana Líšková  
 

Abstrakt: Autorka v práci popisuje diskriminačné vplyvy, venuje sa podmienkam školskej úspešnosti 

rómskych detí, vplyve rodiny na ich študijné výsledky, dôležitosti inovačných a progresívnych metód 

vo výuke rómskych detí. Zdôraznený je humánny a ľudský prístup. 

 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Antidiskriminácia. Rómska rodina. Podporné programy.  Humánny 

prístup. 

 

Proces výchovy a vzdelávania je veľmi zložitý  a  je podmienený osobnostnými predpokladmi, 

prostredím, v ktorom dieťa vyrastá, teda miestom ich prvotnej socializácie, osobou učiteľa, ako aj 

celkovou spoločenskou situáciou a vzdelávacím systémom uzákoneným v tej-ktorej krajine. Osobitne 

u rómskeho etnika je proces vzdelávania náročný z pohľadu ich etnickej, kultúrnej, jazykovej, no 

v neposlednom rade aj ich sociálno-ekonomickej odlišnosti od väčšiny obyvateľstva. V súčasnej 

ľudskej spoločnosti sú zdôrazňované a medzi populáciou v značnej miere presadzované proti 

rasistické a antidiskriminačné názory, v modernej spoločnosti podložené zákonmi. Zdôrazňuje sa 

myšlienka, aby ľudia neboli posudzovaní podľa pohlavia, veku, farby pleti, náboženstva, etnickej 

príslušnosti, vyznávania hodnôt a rôznych iných hľadísk, ale aby sme si boli všetci rovní. Tento názor 

každý vníma napríklad ako to, že človek s inou etnicitou má napríklad pri uchádzaní sa o zamestnanie 

dostať rovnaké šance ako človek z majority, nemá byť posudzovaný podľa svojej inakosti, ale podľa 

svojich schopností, v iných prípadoch podľa všeobecne uznávaných noriem a hodnôt platných pre 

všetkých bez rozdielu. V reálnom živote sa však stále často stretávame s opakom. Škola ako inštitúcia 

poskytujúca vzdelávanie a výchovu sa s týmto problémom tiež stretáva, najmä v podobe šikanovania 

rómskych žiakov nerómskymi spolužiakmi, ich odsudzovania, neprijatia do triedneho kolektívu 

a podobne. Učitelia sa snažia pristupovať rovnako ku všetkým, čo sa týka aj sprostredkovania 

vzdelania. Na všetkých žiakov majú rovnaké požiadavky, učebné osnovy platia pre všetkých rovnako, 

čo môže na jednej strane vzbudzovať dojem rovnoprávnosti, nediskriminačného prístupu, no má to aj 

opačný efekt. Na základe prečítanej literatúry sa mi vytvára uhol pohľadu, že rómsky žiak je 

diskriminovaný práve rovnakým prístupom zo strany vyučujúceho a rovnakosti učebných osnov. 

Často už v prvom ročníku nestíha so svojimi spolužiakmi, k opakovaniu ročníka dochádza už na 

prvom stupni základnej školy. Postupne mnohí rómski žiaci ukončujú svoju povinnú školskú 

dochádzku niekedy v siedmom, niekedy v ôsmom ročníku. Faktom je, že väčšina z nich je zmierená so 

svojou situáciou a svoje neúspechy v škole vníma ako úplne normálnu a samozrejmú vec. Väčšina 

z rómskych žiakov nemá tendenciu dobrovoľne si opraviť zlú známku.  Jednou z príčin môže byť fakt, 

že taký istý vzťah mali ku škole aj ich rodičia, ktorí nevedia a mnohokrát v zložitej životnej situácii 



 26

ani nejavia záujem sprostredkovať svojim deťom iný názor, ako ten, že škola pre nich nie je dôležitá 

a vzdelaním vo svojom živote nič nedosiahnu. V mnohých rómskych rodinách je slabá preferencia 

vzdelania, deťom sa rodičia slabo, niekedy vôbec nevenujú pri školskej príprave, akou je pomoc pri 

písaní domácich úloh, skúšanie a kontrolovanie pripravenosti svojho dieťaťa na nasledujúci deň do 

školy. Rodičia sa často o dochádzku svojho dieťaťa do školy nezajímajú, častým javom je to, že deti 

nechodia do školy preto, lebo si nemajú čo obliecť, alebo rodičia nemajú pre ne jedlo na desiatu. Málo 

rómskych detí navštevuje predškolské zariadenia, čo je tiež dôvodom ich nepripravenosti na 

povinnosti v škole a ich celkového nezáujmu o školskú dochádzku. Škola je pre väčšinu rómskych detí 

prostredím úplne sa líšiacim od rodinného, v ktorom je ich výchova voľná, absentuje presne stanovený 

čas určitých činností, bez direktív, s ktorými sa deti následne stretnú v škole. Vzhľadom na vysoký 

počet detí v rodine sa matka nestíha venovať všetkým rovnako, absentuje priame rodičovské výchovné 

pôsobenie. Z dôvodu slabej návštevnosti predškolských zariadení rómskymi deťmi, čo je už  dlhšiu 

dobu spoločensky známa vec, by sa práve školy mali zamerať na in akosť rómskeho dieťaťa a z nej 

vyplývajúce školské neúspechy. Ak rómske dieťa nemá dostatok rodinných podnetov a nenavštevuje 

materskú školu, mala by sa práve škola zaoberať prípravou týchto znevýhodnených detí a poskytnúť 

im možnosti vyrovnať sa s požiadavkami školy. K tomu prispievajú v súčasnosti rôzne metódy ako 

pomôcť rómskym žiakom zvládnuť náročnosť učiva. Či už sa jedná o prácu rómskeho pedagogického 

asistenta, prípravné triedy, resp. nulté ročníky na základných školách alebo rôzne doučovania, nikde 

by nemal absentovať ľudský rozmer a humanistický prístup ku všetkým žiakom, osobitne k žiakom 

rómskej národnostnej menšiny, ktorí z vlastného rodinného prostredia nemajú ku škole vytvorený 

pozitívny vzťah. Dôležitá je motivácia týchto žiakov, učiteľov osobný prístup, bezprostredná 

komunikácia, vytvorenie dôvery, navodenie záujmu u žiakov vykonávaním rozličných mimoškolských 

aktivít, o ktoré rómski žiaci prejavia záujem. Rómskym deťom treba vo vyučovaní poskytnúť osobitný 

prístup z časového ako aj motivačného hľadiska, venovať sa im nielen ako pedagóg, ale najmä ako 

človek, ktorý má o ich vzdelanie a výchovu naozajstný záujem. Ľudským prístupom možno vo 

výchove rómskeho žiaka dosiahnuť oveľa viac ako direktívnymi školskými postupmi ktoré 

 nerešpektujú  kultúrne a etnické odlišnosti rómskych žiakov. 
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ÚVAHA O VZDELÁVANÍ RÓMSKYCH DETÍ 

Miroslava Lojková 
 

Abstrakt: V tejto kapitole som sa zamyslela nad prínosom nových metód vo vzdelávaní 

rómskych detí. 

 

Kľúčové slová: Negramotný. Výchova. Vzdelávanie. Multikultúrny učiteľ. Rómske deti. Štandarda. 

 

Keď som dostala do rúk publikáciu od pána docenta Balvína Metody vzdelávaní romskych  

žáků, uvedomila som si, že touto témou  sa zaoberalo veľmi málo autorov. Nie je pochopiteľné, aby 

toľko rómskych detí ostávalo negramotných aj pri podpore vzdelávania Rómov štátom. Možností by 

bolo, len situácia Rómov nezaručuje úspešnosť rómskych detí v škole. Vplýva na to veľa vonkajších 

a vnútorných faktorov. Nezamestnanosť rodičov detí, nepriaznivé životné podmienky, nízka 

vzdelanostná úroveň, zlý zdravotný stav, atď... 

Zamýšľala som nad tým, že takýto stav vznikol príchodom demokratického systému v štáte. 

Keď som chodila do základnej školy pred 18 rokmi, nepoznala som pojem Róm, Neróm, Gadžo, 

Cigán. V triede sme mali takého Pána učiteľa, ktorému by sa v dnešných časoch podľa publikácie 

pána docenta Balvína hovorilo multikultúrny učiteľ.  

V triede bolo niekoľko Rómov, ale vždy som ich brala ako seberovných žiakov a kamarátov. 

Zásluhou pána učiteľa som nepoznala pojem špinavý cigán alebo hlúpy Róm. V tých časoch sme boli 

ako jeden tak aj druhý. Boli v našej triede ako hviezdy, pretože nik nespieval tak ako Dežko alebo 

Lacko Berkyovci. Pán učiteľ založil zmiešaný spevokol, s ktorým sme vyhrali nejednu súťaž. A čia to 

bola zásluha, no predsa našich rómskych kamarátov. 

Týmto som len chcela naznačiť, že dnes už je pojem Róm len predsudok, ktorý vôbec nemusí 

byť opodstatnený. Počujem Róm alebo Cigán a s tým spojený problém. Ako sa hovorí: „Čo problém, 

to Róm!“ 

Je veľmi prínosné, že postupom času sa niektorí autori snažia zložiť si ružové okuliare 

a vyriešiť problém, ktorý nás trápi, trápi celú spoločnosť. Snažia sa Rómom pomôcť, udržať ich na 

určitej úrovni, štandarde. Zapojiť deti do vyučovacieho procesu rôznymi alternatívnymi hrami, 

diskusiami, úlohami, aby ich netlačili do umelého prostredia, ale aby sa cítili trochu ako doma, čo 

znamená priblížiť sa aj rómskym zvyklostiam. 
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ÚVAHA O NEGATÍVNYCH FAKTOROCH OVPLYVŇUJÚCICH 
VZDELÁVANIE 

Marek Navrátil 
 

Abstrakt: Autor sa v práci snaží objasniť, ktoré faktory negatívne vplývajú na vzdelanosť a samotný 

vzdelávací proces u žiakov z rómskych marginalizovaných komunít. Vysvetľuje dôležitú úlohu rodiny 

a pozitívneho prístupu rodičov k vzdelávaniu detí a vplyv odlišných tradícií vo vnútri komunity na 

vzdelávanie rómskych žiakov. 

 

Kľúčové slová: Rómska komunita. Vzdelávanie. Rómska rodina. Rómski žiaci. Negatívne faktori.    
 

Časť rómskej komunity je charakterizovaná ako populácia, ktorá žije v marginalizovaných 

podmienkach nielen fyzicky, t. j. v osadách a mimo obcí, ale aj v sociálnej izolovanosti 

v podmienkach chudoby. Nezamestnanosť v týchto osadách dosahuje takmer 100 percent a dospelí 

členovia komunity sú dlhodobo nezamestnaní a odkázaní na sociálnu podporu štátu. 

 

Na uvedenú neutešenú situáciu okrem iného vplýva aj nízka vzdelanosť populácie a s tým súvisiace 

problémy pri uplatňovaní sa na trhu práce. Hoci vzdelaniu a informáciám spoločnosť prikladá veľký 

význam, u rómskej komunity nepredstavuje prioritu. Treba však hľadať spôsoby spolupráce medzi 

nimi a majoritnou spoločnosťou, nakoľko vzdelanie sa považuje za kľúčové pri integrovaní Rómov do 

spoločnosti. Je potrebné v prvom rade spolupracovať s rodinou žiaka a získať podporu a pozitívny 

postoj rodičov k vzdelávaniu ich potomka. Ďalej primerane vyhodnotiť úroveň psychického vývinu 

dieťaťa s odhadom učebného potenciálu, pripraviť modely výučby zamerané predovšetkým na 

rozvíjanie ich schopností a záujmov a tiež upraviť pomerne náročný obsah vzdelávania. 

 

Vzdelávacie výsledky rómskych žiakov ovplyvňujú určité negatívne faktory. Hneď začiatok 

vzdelávania sa javí problémový pretože, rómske dieťa neovláda slovenský jazyk, učivu nerozumejú 

a tak zaostávajú za ostatnými, hoci, môžu byť rovnako nadané. 

 

Deti sú vychovávané iba v rodine (osade), nenavštevujú predškolské zariadenia, takže pod vplyvom 

odlišných tradícií, zvyklostí a kultúrnych vzorcov správania nie sú pripravené na typ vzdelávania 

preferovaného majoritnou spoločnosťou. Nemajú dostatok poznatkov, skúseností a zručností, ktoré si 

osvojujú deti v materských školách, preto ich adaptácia na školské prostredie býva problematická. 

Negatívne a neúspešné odozvy zo strany školy a spolužiakov deti demotivujú a školu začnú vnímať 

ako represívnu inštitúciu, kde zažívajú iba neúspech, problémy, pocity menejcennosti. 
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Všetky tieto negatívne faktory znižujú záujem Rómov o vzdelávanie a o snahu zmeniť zabehnutý 

kolobeh : neúspech v škole – strata záujmu o vzdelávanie – dosiahnutie len nízkeho stupňa vzdelania – 

nemožnosť získať kvalifikovanú prácu – nezamestnanosť – sociálna odkázanosť – život v komunite – 

vytváranie postojov a hodnotovej hierarchie členov komunity a prenesenie týchto negatív na budúce 

generácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

ÚVAHA O SOCIALIZÁCII RÓMSKEHO ETNIKA 

Vladimír Oláh  
 

Abstrakt: Autor v práci približuje pojem socializácia, poukazuje na proces asimilácie Rómov a  jej 

etapy, venuje sa procesom prežívania krízy rómskej identity, vplyvom, ktoré ovplyvnili vývoj a stupeň 

socializácie rómskeho etnika, zameriava sa na dôležitosť pozitívnych vzorov priamo v rómskom 

etniku a potreby zvyšovania participácie samotných Rómov na problematike svojho začlenenia 

a postavenia v spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Asimilácia. Etnická príslušnosť. Rómska identita. Participácia. 

 

Socializáciu chápeme ako postupné začleňovanie jednotlivca do spoločnosti prostredníctvom 

napodobňovania a identifikácie . Prebieha  najprv v nukleárnej rodine, ďalej v malých spoločenských 

skupinách až po zapojenie sa do najširších, celospoločenských vzťahov. Socializácia je výsledkom 

sociálneho učenia.  

Cieľom socializácie je zaradenie jedinca do spoločnosti a to socializačným procesom, pri ktorom bude 

jedinec prijímať spoločnosťou uznávané hodnoty a zbavovať sa neuznávaných hodnôt.  

 

Obsah socializácie je daný : 

 

• Spôsobom života v určitej spoločnosti 

• Potrebou zmien v meniacej sa spoločnosti 

 

K relatívne univerzálnym spôsobom participácie jedinca so spoločnosťou patrí napr. spoločné 

zdieľanie hodnôt, kultúry spoločnosti, podnikovej kultúry, morálnych hodnôt, medziľudských 

vzťahov, spoločných komunikačných prostriedkov, zdieľanie základných techník medziľudského 

styku, vzťah k prírode, k ľuďom, k svetu a podobne. K špecifickým spôsobom participácie patrí 

napríklad : rôzne sociálne role, ktorými sa jedinci v spoločnosti líšia, sú to role pohlavia, veku, dané 

spoločenským postavením, postavením v podnikovej hierarchii, role pracovné, rodinné, a pod. 

Rómovia boli vždy v neustálom asimilačnom tlaku majoritnej spoločnosti, ktorá odmietala 

akceptovať ich inakosť a nútila ich zmeniť tradičný spôsob života. Už Mária Terézia a jej syn Jozef II. 

siahali v tzv. cigánskej regulácii v 18. storočí k násilným metódam asimilácie, potláčajúcej všetky 

aspekty etnickej a kultúrnej špecifickosti Rómov. Uvoľnenie otroctva vo Valašsku a Moldavsku v 19. 

storočí znamenalo ďalší prílev Rómov v Uhorsku a na Slovensku. Zmienený celouhorský súpis (1893) 

sledoval aj cieľ usadiť všetkých kočujúcich Rómov. Na Slovensku bola v tom čase zistená horšia 

sociálna situácia žijúcich Rómov oproti priemeru Uhorska (vyšší výskyt zemníc, polozemníc, chatrčí, 

separované a segregované rómske osady, nerovnomerné usadenie a dislokácia v niektorých regiónoch, 
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negramotnosť, v tradičnom kastovom systéme pokles k pomocným námezdným prácam). Tieto 

faktory determinovali nasledujúci vývoj, postavenie a možnosti integrácie Rómov do spoločnosti v 

priebehu celého 20. storočia a spätne poznačili regióny ich kumulácie až do dnešných dní (južné, no  

predovšetkým východné Slovensko). 

 

Rómovia na Slovensku prešli postupne týmito obdobiami : 

 

1. Začiatkami asimilácie Rómov   

2. Manipuláciou v 20. storočí - segregáciou - vylúčením - pogromom 

3. 2.svetovou vojnou - holokaustom Rómov 

4. Násilnou izoláciou Rómov v období socializmu  

5. Socialistickou národnostnou politikou 

6. Novembrom 1989 

7. Až po rozkladný vplyv stáročnej asimilácie vo vnútri etnika - KRÍZA RÓMSKEJ IDENTITY 

 

Každé jedno obdobie zanechalo na túto populáciu značný vplyv, ktorý vyústil k súčasnej 

situácii. Ak by som sa mal pozrieť pozornejšie na tieto obdobia ide podľa mňa o formy prechádzajúce 

od presadzovania násilných zmien spôsobu života Rómov cez ich fyzickú likvidáciu až po krízu 

rómskej identity. Rómska národnostná menšina na Slovensku sa dnes nachádza vo veľmi zložitej 

situácii svojho vlastného etnokultúrneho a etnoemancipačného rozvoja. Dlhé obdobia násilnej 

asimilačnej politiky zanechali negatívne stopy na postojoch k vlastnému etnickému kultúrnemu 

dedičstvu vrátane jazyka, k prekonávaniu obáv, neochoty i neschopnosti (nevzdelaného až 

negramotného etnika) deklarovať svoju etnickú príslušnosť v cenzoch, čo s nevôľou prijíma majorita.  

Výrazná negatívna medializácia tém označovaných ako „rómsky problém“, „rómska 

problematika“, „rómska otázka“, nenapomáha zatiaľ v procesoch prežívania krízy rómskej identity, 

prekonávania roztrieštenosti etnika, nevyzretosti a neskúsenosti rómskej politickej scény, jej 

opakovanej neúspešnosti vo voľbách a tým aj nemožnosti aktívne participovať na rozhodovaní o 

otázkach rozvoja vlastného etnika počas transformačných procesov. Naopak, niektoré už zmienené 

faktory pôsobiace počas celého 20. storočia na vývoj a postavenie rómskeho etnika u nás, spolu s 

ďalšími činiteľmi, len prehlbujú obrovské problémy a ohrozenia tejto minority. Sú to najmä obrovská 

a dlhotrvajúca nezamestnanosť, prepad celých komunít do sociálnej siete, prehlbujúca sa bieda v 

osadách, zhoršujúce sa zdravotné pomery, neschopnosť riešiť vlastné existenčné problémy, rast 

kriminality, agresie a rast animozity medzi rómskym etnikom a majoritou. 

Socializácia rómskeho etnika je rôznorodá a ovplyvnená viacerými faktormi. Rómov nemožno 

podľa mňa začleniť do jednej úrovni v socializačnom procese . Ako každé etnikum je i rómske zložené 

z viacerých sociálnych vrstiev ktoré sú na rôznych stupňoch socializácie . Dávam si niekedy otázku 

ako mohlo dôjsť a prečo došlo k takým veľkým rozdielom sociálneho statusu jednotlivých Rómov na 
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Slovensku už pred novembrom 1989. Beriem ekonomické rozdiely v regiónoch Slovenska i rozdielnu 

mentalitu Rómov v určitých regiónoch, no stále ma to irituje myslieť si, že sa predchádzajúce 

spoločenské zriadenia nechceli tento rozdiel riešiť  zámerne . Čo vidím dnes? Tam kde boli Rómovia 

na určitej úrovni a približovali sa , či dokonca boli na úrovni majority klesli často až na dno . Možno 

odsledovať ich postupné zmeny vzorcov správania, zmýšľanie v procese socializácie ich detí i celej 

rodiny. Áno, je to dôsledok vplyvov trhového hospodárstva, kde Róm dostáva málo šancí (nízka 

úroveň vzdelania, apatia, rezignácia, rasizmus, sociálne vylúčenie, atď..). Rómovia prestávajú viac ako 

inokedy prikladať význam vzdelaniu svojich detí, chýbajú pozitívne vzory a motivácia. Je strašnou 

chybou, že toto etnikum samo rezignuje v značnej miere na začlenenie sa do spoločnosti . Dôležité je i 

to, aby prestali sami seba vnímať negatívne (Róm=handicap), aby byť Rómom neznamenalo byť 

akýmsi človekom druhej kategórie. Spoločnosť má stále medzery v oblasti predsudkov voči rómskemu 

etniku jeho mentalite a kultúre no to nesmie byť dôvodom pre podriadenie sa takzvanému „osudu“. 

Základom formovania človeka je samozrejme rodina a práve tu je podľa mňa dôležité 

pracovať s rodičmi, ktorí sú autoritami či prvotným zdrojom pre socializáciu svojich detí. Dalo by sa 

na túto tému povedať, či popísať mnoho no podľa mňa je dôležité dať týmto ľuďom šancu. Šancu tým, 

čo o ňu stoja a slepo na ňu čakajú. Základom všetkého je zamestnanie v tomto prípade to čo väčšine 

Rómom chýba. Kde je priestor na pozitívne vzory ak nie priamo v rodine. Takisto je nevyhnutné začať 

vnímať rôznorodosť tohto problému. Myslím si, že už skončila doba, kedy mohli Rómovia čakať 

pomoc od niekoho iného. Je čas aby sami dostali šancu participovať na problematike svojho 

začlenenia a postavenia v spoločnosti.  
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ÚVAHA O SOCIALIZÁCII RÓMSKEHO DIEŤAŤA OD PREDŠKOLSKÉHO 
VEKU 

Gizela Priatková 
      

Abstrakt: Táto krátka úvaha, ktorú dávam k dispozícii, pojednáva o procese socializácie rómskych 

detí, žijúcich segregovane, na ktorých vplývajú rôzne činitele a ktorým sa snaží napomáhať štát 

a rôzne inštitúcie v rámci vzdelávacích programov. 

Cieľom tejto úvahy je krátke zamyslenie či sú tieto vzdelávacie programy skutočne opodstatnené, 

a ako môžeme my aj  ostatná verejnosť  napomôcť  k socializácii a skutočnému začleneniu Rómov do 

spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: Deti. Rodina. Rómovia. Segregovaná osada. Sociálne dávky. Spoločnosť. Škola. 

Vzdelávacie programy. 

 

Je všeobecne známe, v akých podmienkach žijú rómske deti, ktoré vyrastajú v segregovaných 

osadách. Väčšinou sú to katastrofálne sociálne podmienky s nedostatočnou komunálnou, ako aj 

osobnou hygienou. Žijú v malých chatrčiach často bez elektriny a s veľkým počtom súrodencov. 

Rodičia sú nezamestnaní, a  od toho sa odvíja celá ich úroveň žitia. Čo sa týka vzdelanosti v osadách, 

obyčajne prevláda základné vzdelanie, aj to zväčša neukončené. Tým sa pre nich znižuje šanca nájsť si 

zamestnanie. Sociálne dávky nepomôžu k napredovaniu a zlepšovaniu situácie.  

Deti, vyrastajúce v segregovaných osadách, žijú medzi dospelými, ktorí sú pre nich jediným 

vzorom. Preberajú od nich nesprávne vzorce správania, postojov a názorov. Rodina nedokáže plniť 

svoju výchovnú funkciu, ktorá sa od nej zo strany spoločnosti očakáva, a preto ju musí zastúpiť škola.  

Škola je hneď po rodine druhým najvýznamnejším socializačným činiteľom. 

Tu dôležitú úlohu zohráva skutočnosť, ako je dieťa pripravené zvládnuť úlohy, ktoré sú pred neho 

položené. A keďže tieto deti zo segregovaného prostredia nie sú na tieto požiadavky pripravené, lebo 

sa im nikto nevenoval, sú handicapované.  

Preto je dôležité začať s výchovou a vzdelávaním detí už v predškolskom veku. Výchovu by 

mali zabezpečovať kvalifikovaní pracovníci, aby sa dobehla nedostatočná výchova zo strany rodičov. 

Tieto predškolské centrá by mali byť sprístupnené aj ich rodičom, čo môže napomôcť k spolupráci pri 

výchove.  

Takto pripravené deti už môžu vstúpiť do základnej školy, kde by už nemali mať problémy so 

svojím začlenením do procesu vzdelávania.  

Pre rómske deti sa pripravujú  projekty a rôzne vzdelávacie programy, ktoré napomáhajú pri 

začleňovaní sa do spoločnosti . 
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Cieľom  týchto projektov je realizovať špecifické ciele: 

 

1. Reformovať obsah, metódy a riadenie edukačného procesu rómskych detí na všetkých stupňoch 

vzdelávania, vrátane celoživotného. 

2. Zvýšiť odbornú spôsobilosť pedagógov, odborných zamestnancov a manažérov. 

3. Zlepšiť materiálno-technické, finančné, metodické, personálne, legislatívne a sociálne podmienky 

edukácie Rómov aj zapojením rómskych mimovládnych organizácií. 

4. Realizovať  výskum zvláštnosti edukácie a socializácie Rómov a zároveň kvality vyučovania. 

 

Naplnením týchto cieľov by mala stúpnuť úroveň vzdelanosti Rómov a nastať postupná 

socializácia. Je to však zdĺhavý proces, ktorý bude musieť prekonávať veľa prekážok, na ktorých by 

im mal byť nápomocný nielen štát, ako inštitúcia,  ale aj ostatná majoritná spoločnosť. Dôležité je 

odstrániť prekážky, ktoré bránia k začleneniu Rómov do spoločnosti, a to vo forme pozitívnej osvety, 

a to hlavne využívaním masovokomunikačných prostriedkov. 

Najdôležitejšie je aby tieto programy našli svoje opodstatnenie, a slúžili k skutočnému začleneniu 

Rómov do spoločnosti, aby našli svoje plnohodnotné miesto, a boli štátu a spoločnosti prospešný.   

 

Na uskutočnenie týchto cieľov musíme byť nápomocní všetci a to hlavne  vytvorením 

tolerantného prostredia bez predsudkov. 
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1.2  KONKRÉTNE SITUÁCIE A CESTY RIEŠENIA 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – MÉTA 

Marianna Belková  
 

Abstrakt: Občianske združenie pri napĺňaní svojho poslania predovšetkým organizuje a usporadúva 

rôzne vzdelávacie, kultúrne, pracovné, športové akcie. 

 

Kľúčové slová: Občianske združenie. Spolupráca. Zlepšenie podmienok. Motivácia. Podpora. 

Upevňovanie sebadôvery. 

 

Poslanie a ciele občianskeho združenia: 

 

• Vytvoriť podmienky pre zlepšenie sociálnych, ekonomických, kultúrnych, duchovných,  

vzdelávacích a pracovných možností rómskeho etnika ako i sociálne slabších rodín majority. 

• Umožniť prezentáciu rómskej kultúry a jej pozitívnych hodnôt majoritnej skupine obyvateľstva 

obce a tým získať pozitívny postoj majority voči rozvoju rómskej minority. 

• Motivovať a podporovať rómske deti a mládež ku vzdelávaniu a tým vplývať na ich integráciu 

a etablovanie sa do spoločnosti. 

• Upevniť sebadôveru Rómov, ich iniciatívu a vedenie pri riešení ich vlastných problémov. 

 

Činnosť občianskeho združenia Méta, Hostice: 

 

• Organizuje a usporadúva rôzne vzdelávacie, kultúrne, duchovné, pracovné, telovýchovné 

a športové akcie. 

• Získava materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich aktivít. 

• Organizuje voľnočasové aktivity – PC krúžok pre deti. 

• Rómsky tanečný súbor pre deti. 

• Cvičenie pre ženy a mužov. 

• Krúžok šitia pre ženy. 
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VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE NEZAMESTNANÝCH RÓMOV S CIEĽOM 
SAMOZAMESTNANIA  

Mária Bozóová 
 

Abstrakt: Autorka sa venuje riešeniu vzdelanostnej úrovne nezamestnaných Rómov prostredníctvom 

vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané na remeselné činnosti a motiváciu nezamestnaných 

na vytvorenie odbytového združenia.  Stručne popisuje kurz v rozvoji tradičných remesiel a výrobkov 

a hlavné aktivity odbytového združenia.  

 

Kľúčové slová: Nezamestnaní Rómovia. Odbytové združenie.  Remeselné činnosti. 

Samozamestnanie. Vzdelávacie aktivity. 

 

Cieľom projektu je komplexné riešenie vzdelanostnej úrovne nezamestnaných Rómov v okrese 

Rimavská Sobota. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na remeselné činnosti  a druhá vzdelávacia 

aktivita rieši motiváciu nezamestnaných a vytvorenie odbytového združenia. Hlavnou aktivitou 

v rámci vzdelávacieho programu je naučiť cieľové skupiny vytvoriť si podmienky  pre samo 

zamestnanie v dvoch formách: 

 

1) kurz v rozvoji tradičných remesiel a výrobkov 

2) vytvorenie odbytového združenia. 

 

Cieľová skupina: dlhodobo nezamestnaní Rómovia, absolventi a mladí nezamestnaní Rómovia, 

nezamestnaní Rómovia stredného veku.  

Úspešní absolventi budú pozitívnym príkladom pre svojich spoluobčanov. Naplnením cieľov 

projektu sa vytvoria pracovné miesta a zvýši sa participácia rómskych občanov.  

 

1) Kurz v rozvoji tradičných remesiel a výrobkov 

 

Paličkovanie a vyšívanie: Profil absolventa bude ovládať techniky paličkovania čipiek a vyšívania. 

Môže vytvárať čipky a výšivky ako hobby, otvoriť si živnosť alebo sa zamestnať v ľudovo umeleckej 

výrobe.  

Tkanie kobercov: Profil absolventa bude vedieť tkať koberce s ľudovými motívmi. 

 

Stolárstvo: Profil absolventa bude poznať jednotlivé druhy materiálov, rezív, ovládať ručné a strojové 

práce s drevom, ovládať povrchovú úpravu výrobkov. 
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Košikárstvo: Profil absolventa bude poznať jednotlivé druhy materiálov vhodných na výrobu 

prútených výrobkov. Bude poznať základné techniky pletenia z prútia a bude schopný samostatne 

vyrábať výrobky. 

 

Kováčstvo: Profil absolventa bude poznať základné kováčske techniky, výrobu poľnohospodárskych 

náhradných dielov, ozdobných predmetov, kovových častí brán.   

 

Rezbárstvo: Profil absolventa bude schopný vyrábať umelecké predmety.  

 

2) Vytvorenie odbytového združenia  

 hlavnou aktivitou združenia bude pre samozametnaných účastníkov vyhľadávať obchodné 

príležitosti, prezentovať ich prácu, pomáhať so s samozamestnaním, poskytovať iné žiadané formy 

pomoci v praxi počas prvých 6 mesiacov po ukončení kurzov.  

 

Použitá literatúra: 

Projekt: Vzdelávacie aktivity pre nezamestnaných Rómov s cieľom samozamestnania 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESPOM 

Jana Líšková 
 

Abstrakt: Autorka sa venuje všeobecnej činnosti občianskeho združenia, popisuje jeho vznik a miesto 

pôsobenia. Podrobnejšie sa venuje činnosti zameranej na deti a mládež, realizovaným aktivitám, 

speváckym a tanečným súborom a doučovaniu ako zlepšenia ich výuky a vzdelávania.  

 

Kľúčové slová: Občianske združenie Cespom. Ciele a cieľové skupiny združenia. Deti a mládež. 

Tábory. Spevácky súbor. Tanečné súbory. Doučovanie. Motivácia. 

 

Cieľom občianskeho združenia Centrum sociálnej pomoci mladým, ktoré bolo založené vo februári v 

roku 2002 ako nezisková verejnoprospešná organizácia je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom 

začleniť sa do riadneho spoločenského života. V roku 2003 zakúpilo budovu na ulici Jána Kármána č. 

26 v  Lučenci, v  ktorej zriadilo Komunitné centrum, kde sa stretávajú  obyvatelia, hlavne študenti 

a nezamestnaní, vo veku od 4 roky do 50 rokov pochádzajúci zo sociálne slabého prostredia,  

navštevujú  jednotlivé kluby a zúčastňujú sa na  projektových aktivitách, ktoré sa v komunitnom 

centre realizujú. Cieľom činnosti OZ  je zvýšiť rast ekonomickej, sociálnej a vzdelanostnej situácie 

Rómov i  nerómov v okrese Lučenec a  Poltár. Prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy na 

zamestnanie v kluboch Komunitného centra uľahčiť ich integráciu a reintegráciu pri vstupe na trh 

práce. Systematickou prácou v oblasti vzdelávania pomôcť rómskym žiakom a študentom stredných 

škôl ukončiť štúdium na školách. Aktivity sa zameriavajú  na rozvoj a podporu osobnosti rómskych 

detí, mládeže a dospelých nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, prípravu na ich budúce 

povolanie a následné sprostredkovanie zamestnania v Agentúre podporovaného zamestnávania, na 

vedenie ktorej OZ získalo povolenie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodín SR. Ďalším cieľom 

činnosti je zlepšiť kvalitu života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov prostredníctvom 

poskytovania sociálnej pomoci za individuálnej účasti jednotlivcov z cieľovej skupiny. Cieľovú 

skupinu tvoria skupiny sociálne odkázaných a sociálne vylúčených obyvateľov, deti a mládež z rodín 

nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, nezamestnaní, najmä absolventi stredných škôl bez praxe a ženy a 

deti ohrozené domácim násilím a týraním. Aktivity  sú určené pre územné rozloženie okresov Lučenec 

a Poltár, pričom niektoré z programov, hlavne kultúrne ( usporiadanie celoslovenskej súťaže v speve 

populárnej piesne  Rómsky hlások ) sú celoslovenského charakteru.  

Základným cieľom združenia Cespom je pozdvihnuť vzdelanostnú úroveň mládeže, so zameraním na 

mládež pochádzajúcu zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom čerpania financií z 

grantov prebieha doučovanie detí základnej školy, ktoré sa realizuje priamo v priestoroch združenia. 

OZ pripravuje študentov aj na prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy, na maturity a na 

záverečné skúšky. Najobľúbenejším klubom doučovania je klub matematiky a internetový klub. V 
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rámci projektov Ministerstva kultúry SR pracuje združenie na umeleckom raste jednotlivých osobností 

v oblasti tanca a spevu. Zriadený je spevácky súbor, a tri tanečné súbory, a to ľudové tance, tanečné 

a hip hop. Z tanečnými súbormi vystupovalo OZ v 22 slovenských mestách, ako aj v Divadle Andreja 

Bagara v Nitre a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Potešiteľným a motivačným výsledkom 

snaživej práce je zlepšenie študijných výsledkov týchto detí, taktiež fakt, že niektoré deti zo súborov 

chodia na strednú umeleckú školu, čo môže pozitívne ovplyvniť ich ďalšiu umeleckú kariéru 

a vzdelanostnú úroveň. Občianske združenie organizuje počas letných prázdnin aj denný tábor, deti 

z Lučenca a okolia sa sústreďujú v priestoroch združenia, kde vykonávajú rôzne športové a záujmové 

aktivity, vykonávajú sa skupinové sedenia s rozhovormi na rôzne témy.  Vo vonkajších priestoroch 

združenia sa nachádza aj bazén, čo tiež láka deti na využitie voľného času. Ďalšou aktivitou je 

umelecký tábor, ktorý trvá dva týždne, deti sa dva týždne sústreďujú v priestoroch združenia, kde 

nacvičujú svoje predstavenia a najlepší z nich následne vystúpia na speváckej súťaži mladých 

rómskych talentov Romano hangóro – Rómsky hlások, populárnej v celej republike. Motivácia detí zo 

znevýhodneného sociálneho prostredia formou speváckych a tanečných súborov, realizácie táborov 

a voľnočasových aktivík, ako aj poobedného doučovania výrazne prispieva k zvýšeniu vzdelanostnej 

úrovne a samotnému vychovávaniu týchto detí. K študijným výsledkom a prispôsobeniu sa 

vzdelávacím požiadavkám školy výrazne napomáha aj počítačové a internetové zariadenie združenia.  
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE BOVAP 

Miroslava Lojková 
 

Abstrakt: V tejto kapitole rozoberáme náplň práce občianskeho združenia BOVAP a projekty, ktoré 

vypracovalo a zrealizovalo. 

 

Kľúčové slová: Spolupráca. Patrnerstvo. Efektivita práce. Organizácie. Projekty. 

 

Občianske združenie BOVAP pracuje na báze spolupráce a partnerstiev za účelom dosiahnutia 

lepšej efektivity vynakladanej práce. Za týmto účelom spolupracuje s mnohými organizáciami: mesto 

Lučenec, mesto Fiľakovo, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Regionálna rozvojová 

agentúra Lučenec, Združená stredná škola služieb, Lučenec, Občianske združenie Za dôstojný život, 

Občianske združenie Agroland Plus, ISTOTA, n.o. Lučenec, VITAFYT, n.o., Lučenec, Krízové 

stredisko AMORET, Lučenec, OZ Nová rodina, Lučenec, regionálne združenie Javor, Divín, obec 

Čakanovce, obec Šiatorská Bukovinka, obec Rátka, obec Lipovany, obec Levkuška, Združenie pre 

rozvoj vidieka. 

V rámci svojej činnosti občianske združenie spolupracuje na báze partnerstva so štátnymi 

inštitúciami, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými subjektmi a fyzickými 

osobami. Pri realizácií projektov cezhraničnej spolupráce úzko spolupracuje so zahraničnými 

partnermi v Maďarskej republike. 

Predmet činnosti združenia: občianske združenie je právnická osoba neziskového charakteru, ktorej 

predmetom činnosti je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb. 

 

a) komplexný rozvoj s citlivým prístupom k životnému prostrediu, 

b) aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov, 

c) riešenie otázok miestneho záujmu a regionálna spolupráca, 

d) vybudovanie domu opatrovateľskej služby pre nevládnych a imobilných starých občanov, 

e) podpora imobilných občanov pri ich spoločenských a iných aktivitách. 

 

Orgány združenia: Najvyšším orgánom je členská schôdza všetkých členov združenia. 

Občianske združenie má tieto orgány: 

 

1. Najvyšší orgán – členská schôdza 

2. Výkonný orgán-predsedníctvo 

3. Štatutárny orgán-predseda a podpredseda 

4. Kontrolný orgán-kontrolná a revízna komisia 

 



 41

Zásady hospodárenia: 

Združenie vykonáva účtovníctvo podľa príslušných predpisov a nariadení. Hospodárenie sa 

uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

Zdrojom  majetku  sú členské príspevky,  dary od fyzických i právnických osôb, dotácie a ďalšie 

zdroje. Výnosy z majetku a vlastných činností môžu byť použité len na podporu cieľa združenia, 

v záujme vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu 

so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito 

stanovami. 

Občianske združenie BOVAP bolo založené z podnetu pomôcť rozvoju regiónu, ktorý tvoria 

južné okresy Banskobystrického samosprávneho kraja a to Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca 

a Veľký Krtíš. Činnosť združenia a realizované aktivity sú zamerané na odstraňovanie ekonomických 

rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, riešenie problémov v oblasti nezamestnanosti, sociálneho 

rozvoja, zabezpečovanie trvalo udržiavateľného rozvoja a ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti 

a tretieho sektora.  

 

Vypracované a zrealizované projekty  OZ BOVAP: 

 

Projekt Rekonštrukcia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove- projekt sa bude 

realizovať do konca roku 2009, donorom je Ministerstvo zahraničných vecí SR, 

 

Projekt Partnerskou spoluprácou k hľadaniu inovačných riešení problémov na trhu práce 

v rámci IS EQUAL podporený ESF, donorom je európsky sociálny fond s príspevkom  8 574 300,- Sk. 

 

Projekt na zariadenie Informačno-vzdelávacieho centra v obci Dobroč, podporený DFID – 

Ministerstvo pre medzinárodný rozvoj Veľkej Británie vrámci programu Enterplan, donorom bol 

NPOA s príspevkom 12 000 EUR. 

 

Projekt na zlepšenie informovanosti o decentralizácie verejnej správy v Novohradsko-

Gemerskom-Malohontskom regióne – Nadácia Ekopolis, ETP Slovakia, USAID, donori sú nadácia 

Ekopolis, ETP Slovakia, USAID s príspevkom 3350 EUR. 

 

Projekt Javor v okrese Lučenec k rozšíreniu poznatkov o rozvoji mikroregiónu, k získaniu 

potrebných informácií s využitím internetu, možnosti vzdelávania mladých ľudí prácou na počítači 

s využitím rôznych programov, ako aj ďalších vzdelávacích aktivít, donorom je DFID s príspevkom 

210 000,- Sk. 
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Projekt – Jedinou alternatívou pre Slovensko je vtup do EU, podporený Delegáciou Európskej 

komisie na Slovensku, donorom je Európska komisia s príspevkom 13500 EUR. 

 

Projekt – Zapojenie občanov rómskej menšiny do aktivít na riešenie spoločensko-

sociálnych problémov – PHARE, NPOA Bratislava, projekt prebieha. 
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INTERNÁTNE VZDELÁVANIE RÓMSKYCH DETÍ 

Marek Navrátil  

 

Abstrakt: Autor sa v práci snaží vysvetliť prínos vo vzdelávaní rómskych žiakov zavedením 

internátneho spôsobu vzdelávania a výchovy. 
 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Internátne vzdelávanie rómskych detí. Sociálne znevýhodnené 

prostredie.  

  

V máji 2004 Erik van der Linden prezentoval svoj názor ohľadne potreby internátneho 

vzdelávania a výchovy rómskych žiakov. Bohužiaľ Európska rómska informačná kancelária v Bruseli 

a následne príslušné orgány EÚ zakázali van der Lindenovi ďalej tému rozvíjať a vyjadrovať sa k nej. 

Ak však hovoríme o potrebe vzdelávania a výchovy rómskych detí, je potrebné diskutovať aj o tejto 

možnosti, pokiaľ má dopomôcť k celkovému rozvoju rómskeho etnika. Je samozrejmé, že pokiaľ je 

vzdelanostná úroveň akejkoľvek skupiny na nízkej úrovni, jej členovia majú problémy 

s presadzovaním sa na trhu práce a s celkovým uplatňovaní sa v spoločnosti. Pokiaľ sa problém so 

vzdelávaním rómskych detí nebude riešiť, situácia sa s výhľadom do budúcnosti stane ešte horšou. 

Priepasť medzi rómskym etnikom a majoritnou spoločnosťou sa bude len prehlbovať. 

Internátne vzdelávanie rómskych detí zo sociálne slabého prostredia pri dodržaní dobrovoľnosti, teda 

súhlasom rodičov detí a primeranosti veku pri prijímaní detí do internátnych škôl, by bolo možné 

a celkovo by mohlo prispieť k riešeniu súčasnej neutešenej situácii vo vzdelanostnej úrovni rómskych 

žiakov. Bolo by potrebné zamerať sa na získanie podpory zo strany rodičov, ďalej rešpektovať 

etnické, kultúrne i jazykové odlišnosti Rómov a tiež umožniť pravidelné navštevovanie žiakov 

a rodičov. Vzhľadom k zlým sociálnoekonomickým pomerom žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, kde im chýbajú základné potreby, priestory na domácu prípravu do školy, učenie, 

odpočinok atď., by im internátne školy mohli tieto potreby poskytnúť. Podľa Františka Godlu 

z Odboru školstva a telesnej kultúry Prešovského samosprávneho kraja je internátny spôsob výchovy 

pri rešpektovaní istých špecifík podstatne účinnejší spôsob výchovy a vzdelávania žiakov a ich 

komplexného osobnostného rozvoja ako v súčasnosti prevažujúce organizačné formy výchovno-

vzdelávacej práce s rómskymi žiakmi, ktorá niekedy, resp. v niektorých prípadoch, nie je ani 

výchovná, ani vzdelávacia a žiaci, ktorí sú už niekoľko rokov žiakmi ZŠ stále majú veľký problém s 

písaním a čítaním a elementárnymi vedomosťami. Pokiaľ rómski rodičia pochopia účel takéhoto 

systému prípravy svojich detí, prestanú sa obávať, prestanú mať strach o svoje deti a podporia to, čo 

ich deťom poskytne oveľa viac pomoci a predovšetkým im dá reálnu šancu byť úspešný. 
 

Použitá literatúra:   
http:www.rnl.sk 

http://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1364 
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ASISTENT UČITEĽA AKO INTERVENČNÁ STRATÉGIA PRE PODPORU 
VZDELÁVANIA RÓMSKYCH ŽIAKOV 

Vladimír Oláh 
 

Abstrakt: Autor vykresľuje rómskeho asistenta učiteľa ako jednu z nových foriem vzdelávania 

rómskych žiakov,  približuje históriu pomocného pedagogického personálu u nás a v ČR až po dnešok, 

ďalej sprostredkúva pohľad na asistenta učiteľa ako účinného pomocníka pedagógov i žiakov.  Autor 

tiež zdôrazňuje vhodný výber asistenta učiteľa a pozitíva Róma v tejto pozícii . 

 

Kľúčové slová : Rómsky asistent učiteľa. Pedagogika. Bariéry. Participácia . Komunikácia. Autorita. 

Rómsky jazyk . Pozitívne vzory.  

 

Pri zavádzaní nových foriem učenia, sa systém výchovy a vzdelávania prepracoval novým 

formám vzdelávania rómskych detí. Nové metódy priniesli zo sebou aj nové možnosti pri hľadaní 

vhodných podmienok pre zlepšenie výchovno-vzdelávacích foriem. Jednou z možností je zavedenie 

funkcie  Rómskeho asistenta učiteľa, osoba s rómskej komunity, niekto kto viac rozumie rómskym  

deťom na základe ich odlišnej kultúry, jazyka a sociálneho postavenia . 

 

Začiatkom 90. rokov bol na Slovensku a v Čechách pomocný pedagogický personál neznámym 

pojmom, zatiaľ v krajinách západnej Európy to bolo naopak. S prvou myšlienkou zamestnávať 

pedagogických rómskych asistentov  na školách v Čechách, kde je prevaha rómskych detí, prišiel roku 

1991 Vlado Oláh. Prvý rómsky pedagogický asistent začal pracovať v ostravskej škole Přemysla  

Pittra v roku 1993. Ďalší asistenti potom boli prijímaní do škôl od roku 1996. Do roku 1997 sa o ich 

náplň práce, ale aj odmeny starali neziskové organizácie, menovite Nadace Nová škola a Společenství 

Romů na Moravě.  V rokoch 1997 a 1998 sa rómsky asistenti stali štátnymi zamestnancami, ich platy 

hradí MŠ ČR. Hore uvedené neziskové organizácie sa však aj naďalej čiastočne podieľajú na ich 

financovaní a vzdelávaní.  

Vzdelávanie menšín upravujú medzinárodné dokumenty, ku ktorých ratifikácii Slovenská 

republika pristúpila, zároveň aj Ústava Slovenskej republiky a ďalšie legislatívne normy, ktoré sa 

čiastočne týkajú aj problematiky vzdelávania etnických menšín.  

V rámci Slovenskej republiky chcem uviesť dva projekty v ktorých som sa osobne zúčastnil 

a ktoré som absolvoval . 

Projekt RÓMSKI ASISTENTI UČITEĽA zastrešila Nadácia ŠKOLA DOKORÁN v Žiari nad 

Hronom. V niektorých častiach Slovenska v rámci rómskych vzdelávacích programov začali v roku 

2000 pracovať na školách rómski asistenti učiteľov.  

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť také učebné prostredie v školách a v triedach, ktoré by 

podporovalo schopnosť rómskych detí - žiakov ukončiť dochádzku v základnej škole a pokračovať 
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ďalej vo vzdelávaní. Ďalším dôležitým cieľom v tomto projekte bolo, aby rómsky asistent si postupne 

osvojil zručnosti a schopnosti, ktoré mu pomáhajú byť neustále v kontakte s učiteľským kolektívom, 

ale i s rómskou komunitou v regióne a najmä s rodičmi detí, ktoré navštevujú školu, v ktorej asistent 

pôsobí. Podľa prieskumu sa ukázalo, že medzi riaditeľmi, učiteľmi, rómskymi asistentmi a rodičmi 

prevláda názor, že asistent učiteľa je tá osoba, ktorá bezprostredne môže pracovať v triedach s 

rómskymi žiakmi, že sa stáva sprostredkovateľom úloh medzi rómskymi deťmi a učiteľom a medzi 

učiteľom a rodičmi rómskych detí. Potvrdilo sa, že rómsky asistent učiteľa je nápomocný pri 

prekonávaní rečovej bariéry, stáva sa vzorom pre rómskeho žiaka, pretože on pozná jeho reč, spôsoby 

správania a je to práve asistent, ktorý preklenuje prvé ťažkosti dieťaťa i jeho rodiča. 

Prínosom pre spoločnosť bola podpora hodnoty a dôstojnosti každého jednotlivca, poskytovanie 

rovnakých možností pre každého, zlepšenie etnických vzťahov a demokratických hodnôt. Súčasťou 

projektu boli semináre a školenie pre pedagógov a asistentov učiteľa. Týmto projektom sa podporila 

hodnota jednotlivca, jeho začlenenie do spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Účasť na 

seminároch ma čiastočne pripravila na vykonávanie funkcie rómskeho asistenta, vymenujem niektoré 

témy ktorým sme sa spoločne venovali  napríklad, ktoré sa snažím využívať pri svojej práci: 

 

– Komunikácia, 

– participácia rodiny v procese výchovy a vzdelávania, 

– plánovanie vyučovania orientované na žiaka, 

– stratégia učenia a vyučovania, 

– učebné prostredie. 

 

Zdroj: Učiteľské noviny 30/2000, str. 8 (21.9.2000) 

 

Ako druhý uvádzam projekt Rómsky asistent učiteľa – RAU. Realizátorom projektu bolo Občianske 

združenie Mladých Rómov z Banskej Bystrice.  Realizácia sa uskutočnila v roku 2002 – 2003.  

Absolvovali sme rekvalifikačný kurz, na základe ktorého môžu vykonávať prácu rómskeho asistenta 

učiteľa. Zamestnali nás v rámci verejnoprospešných prác. Rekvalifikačný kurz organizovala nadácia 

Škola dokorán školenie pre 237 rómskych asistentov učiteľa, projekt  financoval  NÚP sumou 1 331 

940 korún. Asistenti  pôsobili vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem Žiliny. Cieľom bolo pomôcť 

prekonať jazykovú bariéru deťom, pôsobenie rómskeho asistenta učiteľa priamo vo vyučovacom 

procese a pomoc pri začlenení sa do kolektívu nerómskych detí. 

Nasledoval rok 2004, podľa informácií z odborov školstva jednotlivých krajských úradov, mohli od 

januára tohto roku riaditelia základných a špeciálnych ZŠ zamestnať v rámci celého Slovenska 

dovedna 403 rómskych asistentov učiteľa. Na základe vlastných požiadaviek a po schválení 

Ministerstvom školstva SR. Najväčší záujem o rómskych asistentov prejavili školy v Prešovskom 

(134), Košickom (128) a Banskobystrickom kraji (109). Naopak, najmenej si ich žiadali v krajoch 
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Nitra (2), Bratislava (3), Trenčín (4), Žilina (6) a  Trnava (14).  

Podľa slov riaditeľky Odboru koncepcií financovania regionálneho školstva Ministerstva školstva SR 

Ing. Jany Sládečkovej „boli na rok 2004 uvoľnené zo štátneho rozpočtu financie na 400 rómskych 

asistentov učiteľa.“ Ďalší rómski asistenti učiteľov však na slovenských školách pracujú aj vďaka 

iniciatívam a financovaniu neziskových organizácií a niektorí sa do vyučovacieho procesu mohli 

zapojiť prostredníctvom úradov práce a nimi organizovaných verejnoprospešných prác, ale i civilnej 

vojenskej služby.  

Veľmi pekne píše o funkcii rómskeho asistenta Daniela Občasníková v rómskych novinách 

Romano nevo ľil: 

,,Skutočný význam inštitútu rómskeho asistenta som si po prvýkrát naplno uvedomila pri preklade 

knihy Eleny Lackovej – Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Vtedy som sa na okamih vcítila do 

duše malého rómskeho dieťaťa, ktoré prvýkrát prišlo do školy. Prvýkrát je samo. Bez mamy. Bez 

kamarátov. V novom prostredí. Dieťa, ktoré často nemá doma samé svoju vlastnú posteľ, ktoré sa 

vždy samozrejme niekoho drží, alebo aspoň dotýka – zrazu má – svoju lavicu. Najbližší sused sedí na 

jeho vnímanie ďaleko a navyše, je to zvyčajne človiečik, ktorého nepozná. Skrátka povedané – také 

dieťa sa v prvý deň v škole ocitá samé, opustené a pripadá si cudzo. Lebo zväčša nerozumie ani reči, 

ktorou sa v triede hovorí... Pre také vyplašené vtáča je rómska asistentka doslova záchranou. Odrazu je 

v cudzom prostredí blízky človek, ktorý môže pomôcť, dokáže poradiť, vie zachrániť, ak treba...“ 

 

 Asistenti učiteľa ako účinní pomocníci pedagógov i žiakov (niekoľko myšlienok) 

 

  Pokiaľ nechceme, aby rómsky asistenti boli iba formálnymi zamestnanci škôl, mali by sme sa 

zamyslieť nad otázkou, čím a ako môžeme asistentom pomôcť v tak namáhavej práci a poslaní, akým 

vzdelávanie detí odlišného etnika a kultúry rozhodne je. (Šišková, 2001) 

 

„Nie je dôvod mať obavy zamestnať rómskeho asistenta alebo žiarliť na jeho prirodzenú autoritu. 

Rómske deti sú zvyknuté na to, že ich vychovávajú starší súrodenci, a preto rešpektujú rómskeho 

asistenta, ktorému veľa krát stačí na vyriešenie problému neverbálna komunikácia. Autorita učiteľa 

tím nie je nijako ohrozená.“ 

 (Šafářová, Volná, 2001,  s.40).  

 

Pracovná náplň  asistenta učiteľa 

 

Od zrodu myšlienky zaviesť rómskeho asistenta učiteľa do praxe sa postupne vytvárala jeho pracovná 

náplň. Vychádzalo sa s metodiky, ktorá sa osvedčila v Českej republike. Pracovná náplň sa často krát 

upravovala podľa potreby školy komunity a prostredia v ktorom rómske deti žili a vyrastali. Postupom 

času sa prepracovala a zaviedla do výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach.     
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Rómsky asistent učiteľa pracuje priamo s učiteľom a so žiakmi v triede vo všetkých oblastiach, so 

zameraním na výchovno-vzdelávací proces, ako aj na voľnočasové aktivity. Jeho výhodou je, že pozná 

rozdiely majoritnej a rómskej populácie, ktoré medzi nimi existujú a v tradičnom systéme boli 

ponímané ako nedostatok. Považujeme to za kladnú stránku, ktoré je možné využiť vo výchovno- 

vzdelávacom procese v prospech nielen menšinovej, ale aj vo väčšinovej populácie detí. Rómsky 

asistenti učiteľa predstavujú pre deti pozitívne vzory, s ktorými by sa deti rady stotožnili. Rodičia detí 

budú pripravenejší zaangažovať sa do života triedy a do učebného procesu, ak budú mať možnosť 

komunikovať vo svojom jazyku s kontaktnou osobou z rovnakého prostredia a kultúry  – rómskym 

asistentom. 

Náplň práce rómskeho asistenta učiteľa : 

 

• pracovať pod vedením a podľa pokynov učiteľa, 

• pracovať minimálne 22 hodín týždenne so žiakmi v triede, 

• individuálne pracovať so žiakmi s poruchami učenia, správania (podľa inštrukcií učiteľa) 

• vykonávať dozor počas prestávok, sprevádzať žiakov mimo triedy, 

• vyučovať (iba skúsení asistenti ) vo svojej triede podľa pokynov triedneho učiteľa, 

• organizovať voľno časové, mimoškolské aktivity a vykonávať dozor pre žiakov v oblasti športu, 

hudby a tanca, kultúrne programy a podobne, 

• sledovať situáciu správania sa rómskych žiakov v škole, 

• zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí organizovaných pre asistentov učiteľa. 

 

Záver  

 

Hlavným predpokladom pre výkon tejto funkcie sú predovšetkým jeho osobnostné kvality, 

kladný vzťah k deťom a záujem o prácu, primeraná úroveň komunikačných  schopností s dobrou 

znalosťou slovenského i rómskeho jazyka. Medzi hlavné činnosti by mala patriť aj pomoc pedagógom 

školy napríklad pri komunikácii s rómskymi deťmi, pri individuálnom prístupe k žiakovi. Zahrňovať 

by mala aj pomoc pri mimoškolských a mimotriednych aktivitách škôl a tried, v spolupráci s rodičmi 

a s rómskou komunitou v mieste školy. 

Na začiatku je veľmi dôležité vybrať vhodného a spoľahlivého človeka, ktorý bude medzi 

rómskou komunitou známy a ostatný ho budú rešpektovať. V poslednej dobe vykonáva často prácu 

rómskeho asistenta i neróm. Sociálne chovanie rómskeho dieťaťa vo vzťahu k nerómovi je iné ako vo 

vzťahu k Rómovi, preto je nutné, aby v školách bolo zastúpených viacej rómskych asistentov.  

K realizácii optimálneho vývoja rómskeho dieťaťa je samozrejme potrebné odstraňovať aj zlo, 

ktoré sa v pedagogike často prejavovalo ako úplné prispôsobovanie rómskeho dieťaťa slovenskej 

škole, treba rešpektovať sociálne postavenie rómskej rodiny, aj odlišnú kultúrnu orientáciu. Pokiaľ si 
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človek vyberie prácu rómskeho asistenta po náležitej rozumovej a citovej úvahe, je potom dôležité 

pomaly, ale isto smerovať k danému cieľu. V tomto prípade je cieľom rómskeho asistenta práve 

rómsky žiak. Žiak tu má základnú a cieľovú úlohu v celkovom pedagogickom úsiliu.  

 

„Metaforicky povedané, rómsky pedagogický asistent je „podanou rukou“ medzi Rómom a Slovákom 

a inými národnosťami. Je mostom a prekážkou proti budovaniu prekážok  (Šotolová, Kroupová, 2002, 

s.55).  

Prítomnosťou rómskeho asistenta učiteľa sa škola viacej otvára rómskej ale aj širokej komunite a stáva 

sa tak priateľským miestom. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIA SO ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE 

Gizela Priatková 
      

Abstrakt: Zamerala som sa na výber občianskych združení, ktoré si za cieľ zvolili  podporovať 

vzdelávanie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobnosti detí, sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a 

kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu.  

Poslaním týchto združení je okrem iného pomáhať rómskym, sociálne slabým a neprispôsobivým 

rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti v ich živote, 

prispieť k riešeniu problémov v spolužití rómskej a nerómskej populácie, k riešeniu špecifických 

situácií rómskej menšiny prostredníctvom aktivít a služieb im zodpovedajúcich, a k postupnej 

integrácii rómskeho obyvateľstva do spoločnosti  

 

Kľúčové slová: Deti a mládež. Učitelia. Rodičia. Rozvoj osobnosti. Rómsky asistent. Samospráva. 

Špeciálne základné školy. Štátna správa. Výchova a vzdelávanie detí. 

 

Nádej deťom 

Sídlo: Horná Strieborná , 974 01 Banská Bystrica  

Forma: občianske združenie  

Dátum registrácie: 16.4.1998  

Kontakt: tel.: 048/413 0698  

fax.: 048/415 1789  

e-mail: info@oznd.sk  

www.oznd.sk  

Kontaktná osoba: Štefan Náther  

Územná pôsobnosť: miestna  

 

Oblasť činnosti  

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, práva detí, voľnočasové aktivity, terénna 

komunitná práca v sociálne vylúčených komunitách. 

 

Poslanie organizácie  

Ich činnosť  vznikla  ako reakcia na akútny  problém našej spoločnosti. Začiatkom 90 –tých rokov 

bolo mnoho rómskych rodín deložovaných do náhradných bytov, pretože kvôli strate zamestnania  

prestali   platiť  nájomné.  Postupom  času  sa  k nim  pridali  aj  nerómske  rodiny, ktoré   boli  

deložované  do  náhradných  bytov.  Ťažko  sa  vyrovnávali  so  zložitou   situáciou a neboli ju schopní 

bez pomoci iných riešiť. V takomto neprimeranom prostredí vyrastajú deti. Poslaním  združenia  je  
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pomáhať   rómskym,  sociálne  slabým  a  neprispôsobivým rodinám pri rovnomernom rozvoji 

osobnosti detí v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti v ich živote.  

 

Úspešné projekty  

Od roku 1999 sa realizuje program zameraný na predškolskú prípravu detí priamo v ich prirodzenom 

prostredí. Deti, ktoré prešli týmto programom neboli preradené do špeciálnej základnej školy, ako sa 

to stávalo bežne po minulé roky hneď v prvom ročníku.  

 

Od roku 2002 participujú spoločne s deťmi na projekte „Práva detí“. Výsledkom je vydaná brožúrka s 

rovnakým názvom, kde deti pracovali na obsahu a kreslili piktogramy k jednotlivým právam. 

Brožúrka obsahuje aj kontaktné čísla a miesta, kde sa môžu deti obrátiť s dôverou o pomoc.  

Projekt „Babinec“ od 2002 je zameraný na rodinnú výchovu, ktorý má okruhy tém:  

Úlohy a roly v rodine, plánované rodičovstvo, rozpočet v rodine, zdravá výživa, hygienické návyky, 

režim dňa, vývinové štádia dieťaťa a jeho potreby.  Projekt „Žena v rodine a v spoločnosti“ od 2003 

pomáha svojimi aktivitami ženám na odtabuizovanie tém (napr. možnosti antikoncepcie, rozhodovanie 

o financiách, budúcnosti svojich detí a rieši domáce násilie).  

 

Ich deti sú zapojené do našich vzdelávacích a voľnočasových programov a 3 z nich nám pomáhajú a 

sami seba nazývali asistentky, čo svedčí o ich záujme spolupracovať.  

Životné zručnosti patria k aktivitám od začiatku práce s cieľovou skupinou, kde sa vzdelávajú napr. 

zručnosti ako písanie životopisu, žiadostí, varenie, zodpovednosť, ako povedať nie a iné.....  

Spolupráca s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici najskôr začala s KETM no v minulom roku 

spolupracujú aj s budúcimi pedagógmi ako aj so sociálnymi pracovníkmi cez možnosť realizovať v 

našom občianskom združení prax. 

 

Šťastné deti, o.z.  

Sídlo: Tulská 39, 974 04 Banská Bystrica  

Poštová adresa: Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica  

Forma: občianske združenie  

Dátum registrácie: 23.8.2000  

Kontakt: tel./fax: 0484172045  

e-mail: stastnedeti@changenet.sk  

www.stastnedeti.sk  

Kontaktná osoba: Ing. Csilla Droppová  

Územná pôsobnosť: Slovensko  

Oblasť činnosti a cieľová skupina:  

Výchova a vzdelávanie. Cieľová skupina: deti a mládež, učitelia, rodičia, samospráva, štátna správa.  
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Hlavné poslanie a aktivity organizácie:  

 

Cieľom občianskeho združenia je aktívne podporovať také vzdelávanie, ktoré vedie k pozdvihovaniu 

osobnosti detí, sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému 

správaniu, a to neschematickými a pestrými metódami. Združenie pomáha pedagógom rozvíjať také 

výchovné postupy, ktoré motivujú deti k učeniu z vnútorného záujmu, a nie z povinnosti či strachu. 

Združenie tiež podporuje aktívnu spoluprácu rodičov a pedagógov a otvorenosť vyučovacieho 

procesu. Na lokálnej úrovni je cieľom spolupracovať pri vytváraní optimálnych personálnych, 

priestorových, právnych a finančných podmienok pre ďalší rozvoj inovačných pedagogických 

projektov.  

 

Úspešné projekty 

 

V rokoch 2000 a 2001 realizovali projekt Škola hrou, ktorého cieľmi bolo: 

 

- samostatne fungujúca Škola hrou, podľa predstáv rodičov, 

- pri škole realizované kvalitné mimoškolské aktivity ako pozitívny príklad pre často formálne  

  školské kluby, propagačná kampaň o poslaní a dôležitosti záchrany alternatívnej školy a  

  skúsenostiach rodičov.  

 

V roku 2002   realizovali projekt O čo sa snažíme v slovenskom školstve. Cieľom bolo 

prostredníctvom zorganizovania celoslovenskej konferencie prispieť k verejnej diskusii na tému 

ďalšieho vývoja základného školstva, ovplyvniť verejnú mienku k pozitívnemu postoju k 

alternatívnemu školstvu a aktívnemu postoju k ovplyvňovaniu vývoja základného školstva, dať spätnú 

väzbu tvorcom zákonných noriem týkajúcich sa základného školstva a zistiť záujem mimovládnych 

organizácií zaoberajúcich sa rozvojom a propagáciou alternatívneho školstva o spoločný postup a 

obhajobu alternatívneho školstva a iniciovať spoluprácu. 

 

V roku 2004 zorganizovali celoslovenskú konferenciu o účasti rodičov na tvorbe vzdelávacej politiky 

na tému Práva súvisiace so vzdelávaním, aké sú a aké by mali byť. 

 

Združenie mladých Rómov na Slovensku  

Sídlo: Tr.SNP 27, Banská Bystrica  

Forma: občianske združenie  

Dátum registrácie: 21.1.1999  

Kontakt: tel./fax: 048/ 4148279  
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e-mail: zmr@youngroma.sk  

www.youngroma.sk  

Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Mako  

Územná pôsobnosť: Slovensko  

 

Oblasť činnosti a cieľová skupina:  

Združenie mladých Rómov bolo založené v januári 1999 Jeho základným cieľom je zjednotiť 

intelektuálny potenciál mladej rómskej populácie,. Združenie aktívne vstupuje do všetkých 

prebiehajúcich procesov, ktoré sa zvlášť dotýkajú rómskej populácie.  

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:  

Počas krátkeho pôsobenia sme vykonali prieskum súčasného stavu úrovne žitia rómskej populácie, 

organizovali stretnutia, aby sme získali čo najpresnejší obraz o stave veci, ktorý chceme meniť, 

kontrolovať a predovšetkým našimi možnosťami pozitívne ovplyvňovať.  

Dominujúcim momentom našej filozofie práce je systematické pôsobenie na rómsku populáciu s 

akcentom na výchovu a vzdelávanie prioritné oblasti, ako:  

- vzdelávanie a zamestnanosť  

Projekt „Rómsky asistent učiteľa“ napomáha žiakom základných škôl pri vzdelávaní a získavaní 

sociálno – hygienických zručností a má mimoriadne dobrú odozvu medzi rómskou aj nerómskou 

komunitou, podporuje vzdelávanie v 27 okresoch Slovenska s veľkou koncentráciou Rómov. V týchto 

lokalitách, predovšetkým v rómskych osadách, sa organizuje vzdelávanie a osveta formou komunitnej 

práce. ZMR v rámci projektu zamestnávalo 200 Rómov.  

- poradensko – informačná činnosť  

Na výkon uvedených poradenských činností získalo ZMR štátnu certifikáciu 20/2001-1/52.  

ZMR je členom „ Asociácie občianskych poradní na Slovensku“, ktoré vznikli podľa britského modelu 

občianskeho poradenstva a poskytuje odborné sociálne poradenstvo. Komunitnú poradenskú a 

informačnú prácu organizuje ZMR v rómskych osadách banskobystrického regiónu od roku 2000 a to 

bezplatne na základe akreditácie.  

 

Kultúrne združenie Rómov Slovenska  

Sídlo: Golianova ul. 10, 974 01 Banská Bystrica  

Sídlo komunitného centra: NA HRBE č. 16, B.Bystrica  

Forma : občianske združenie  

Dátum registrácie: 14. marca 1994  

Kontakt: tel./fax č. : 048/4148552, 0905 740 849  

e- mail: kzrsr@stonline.sk  

www: www.kzrsr.sk  

Kontaktná osoba: Mgr. Jonášová Helena – štatutárna zástupkyňa  
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Mgr. Bučková Andrea- programová manažérka  

Územná pôsobnosť: regionálna  

 

Oblasť činnosti a cieľová skupina  

 

- na základe povolenia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (Bratislava) od roku 2002 

poskytujeme sociálne poradenstvo a vykonávame terénnu prácu a sociálnu prevenciu najmä v 

rodinách s maloletými deťmi, 

- realizovanie voľno-časových aktivít (doučovanie, klubové aktivity podporujúce rozvoj vedomostí, 

zručností, kreatívnosti atď.), 

- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rámci príležitostných sviatkov, 

- programy podpory a rozvíjania kultúrnej etnicity, 

- realizácia vzdelávacích a tréningových programov cielených na komunitný rozvoj, posilnenie  

flexibility pri hľadaní si zamestnania, rozvoj sociálnych a spoločenských zručností, gender  

problematiku v intenciách riešenia rodovej nerovnosti a nerovnocenného partnerstva. 

 

 

Ich cieľovou skupinou sú Rómovia zo sociálne vylúčených komunít žijúci na nízkom socio -

kultúrnom stupni v regióne Banská Bystrica  

 

Hlavné poslanie:  

- prispieť k riešeniu problémov v spolužití rómskej a nerómskej populácie, k riešeniu špecifických 

situácií rómskej menšiny prostredníctvom aktivít a služieb im   zodpovedajúcich, a k postupnej 

integrácii rómskeho obyvateľstva do spoločnosti, 

- posilňovať rozvoj komunitnej práce, 

- programovými aktivitami rozvíjať a upevňovať participáciu Rómov v zlepšovaní ich  životnej 

úrovne s dôrazom na zvnútornenie občianskych potrieb podieľať sa na veciach verejných. 
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1.3  MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

RÓMSKE PRÍSLOVIE 

Marianna Belková  

 

Abstrakt: Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Je podstatné v akej rodine dieťa vyrastá. Ako ho 

rodina podporuje vo vzdelávaní. 

 

Kľúčové slová: Rodina. Vzdelanie. Vzdelávanie. Rómovia. Škola.  

 

„Bachtalo manuš, so les hin lačhi famiľija.“  

„Šťastný človek, ktorý má dobrú rodinu.“  (Lacková, 2002) 

 

Dnes sa všeobecne uznáva, že malé dieťa už od narodenia má nielen fyzické, ale i psychické a sociálne 

potreby a tak musíme hovoriť nielen o fyzickom, ale aj psychickom a sociálnom vývine. S dôrazom na 

skutočne plnohodnotný vývin detskej osobnosti si treba uvedomiť, že práve rodina je prvým 

sociálnym prostredím, v ktorom je možné všetky potreby dieťaťa naplniť. Hovorí sa, že rodina ako 

biosociálny systém je spojovacím článkom medzi dieťaťom a spoločnosťou. Je dôležité ako rodina 

pôsobí na dieťa. Ako ho pripraví na vstup do školy. 

 

Rómska tvorba  

Mária Bozóová 

 

Slunečnice   ( báseň Vlada Oláha  zo zbierky  Slunečnice – Khamori luluďi ) 

Viděl jsem tě: stála jsi 

mezi slunečnicemi, 

jako slunečnice jsi byla, 

bylo v tobě plno slunce, 

léto horké, oči ti hoři 

jak oheň v romské osadě,  

jak hvězdy na nebi.  

Tvé rty – sladký pel, 

vlhké, krásné, slaďounké, 

na nich korálky ranní rosy 

ozářené sluncem. 
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Havraní vlasy – krásná ohnivá žena, 

slunečná romská dívenka ...  

 

Dikhľom tut: terďohas 

maškar o khamorike luluďa, 

sar luluďi salas, 

andre tute pherdo kham, 

ňilaj kerado, o jakha tuke labon, 

sar jagori andre vatra romaňi, 

sar čercheň upre. 

Tire vušta – peľos, guľipen, 

cindore, šukarore, gulore, 

pre lende mirikle paňale tosarutne, 

khamutno ďivesestar. 

O bala kale, džuvľi šukar jagaľi, 

khamori romaňi čhajori …  

 

 

Překlad Jan Červenka 

Básnička je o láske, kráse, najkrajšom ročnom období – leto, slnko, slnečnica.   

Použitá literatúra  

BUŤAKERO NEVIPEN, Pracovné noviny, Týždenník pre rozvoj zamestnanosti Rómov, Ročník III. , 

číslo: 1/2000 
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MULTIKULTURALIZMUS V RÓMSKYCH PRÍSLOVIACH  

Jana Líšková 

 

Abstrakt: Autorka popisuje obsah vzdelania ako, predpokladu multikultúrnosti v spoločnosti 

a rešpektovania iných ľudí v rómskych prísloviach. 

 

Kľúčové slová: Vzdelanie. Rešpektovanie. Kultúra. Predsudky. Multikulturalizmus. 

V rómskych prísloviach sa často vyjadruje význam toho, čo človek získa vzdelávaním v 

škole, učením sa, naberaním skúseností zo života. Všetko, čo obohatí človeka v zmysle 

nového poznania prispieva k jeho mravnému rozvoju, hodnotovej orientácii, postoja k životu. 

Vzdelanie rozširuje jeho spoločenský rozhľad, pričom vzdelaný človek rešpektuje aj 

ostatných ľudí v zmysle ich kultúry, životného štýlu, tradícií. Vzdelávaním a poznávaním sa 

strácajú predsudky a stereotypy orientované na neznáme skutočnosti, ako aj kultúrne 

a hodnotové osobitosti iného človeka. Tým, že človek obohacuje svoj rozhľad o vedomosti zo 

špecifík iného národa, vytvára sa mu k nemu bližší postoj, oslobodený od negatívnych 

postojov, pripravený rešpektovať inakosť a mnohokultúrnosť, iné zvyky, tradície a spôsoby 

života. Vzdelaný človek dokáže prijať iného človeka a akceptovať ho ako svojho 

spoluobčana. Rómske príslovie teda súvisí aj s multikulturalizmom, pretože len učením, 

vzdelávaním a získavaním nových skúseností a informácií sa strácajú predsudky a bez nich je 

možné fungovať s inými ľuďmi na jednom priestore. V takomto význame je aj uvedené 

príslovie. 

 

„Love tutar žaj čoren, aľe so džanes, ňiko tutar lela.“ 

„Peniaze ti môžu ukradnúť, ale to, čo si sa naučil ti nikto nevezme.“ 

 Zdroj: http:/www.romale.sk/newsread.php?newsid=12 
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PRÍSLOVIE O RÓMOCH 

Miroslava Lojková 

 

Abstrakt: V tejto kapitole sme sa zaoberali výberom, charakteristikou  príslovia, ktoré zaujalo autora 

počas čítania rôznych publikácií o Rómoch. 

 

Kľúčové slová:  Príslovie. Porekadlo. Zvyklosti. Zvyky. Tradície. Tabu. Mravy. Etika. Romipen. 

 

„ Sto Rómov, sto zvyklostí!“ 

Vybrali sme si toto príslovie alebo porekadlo, pretože sme naň narazili pri čítaní publikácií a veľmi 

nám to utkvelo v pamäti. Je to výstižné a absolútne pravdivé. Vystihuje to všetko v čo Rómovia veria, 

čo uctievajú,  je v tom zahrnuté všetko, od zvykov, cez tradície, tabu, až po morálku a etiku 

v rómskom svete. Každý Róm žije svoj život po svojom, ale každý ho žije podľa určitých nepísaných 

pravidiel, podľa Romipen –u. 
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RÓMOVIA V DIELACH SVETOVÝCH AUTOROV 

Marek Navrátil  
 

Abstrakt:  Autor si všíma opisy Rómov vo svetovej literatúre. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Hlavné postavy. Zákon rómskeho spoločenstva. Romantický štýl života. 

Sloboda.  

 

Rómovia sa veľmi často objavujú ako ústredné postavy umeleckých diel, či už poetických, alebo 

prozaických. Autori si zámerne všímali život najširších ľudových vrstiev, a to aj bedáče a spoločenskej 

spodiny. Ich hrdinovia pochádzajúci z takéhoto prostredia sú poväčšine ušľachtilí, nikdy nestrácajúci 

svoju dôstojnosť. Hlavné postavy sú stelesnením dokonalosti a tvoria protiklad k drsnému a nízkemu 

prostrediu, v ktorom žijú. 

Častou ústrednou témou diel sa stáva láska, ako povznášajúci a zušľachťujúci cit. Postava ženy, 

dievčiny vyniká duševnou a predovšetkým telesnou krásou a je zosobnením cnosti. Iní autori 

zachytávajú tradičné hodnoty rómskej komunity, a to slobodu, postavenie ženy a muža, hrdosť, trest... 

Príkladom môže byť dielo Maxima Gorkého Makar Čudra. Na príbehu mladých, krásnych Cigánov 

zobrazil hodnotu slobody, hodnotu lásky, ktoré sú cenené väčšmi ako sám život. Tento príbeh lásky, 

žiarlivosti, hrdosti a trestu je typickým príkladom dodržiavania zákona tradičného rómskeho 

spoločenstva.  

Voľný, slobodný a ničím neviazaný romantický štýl života sa pre nerómske obyvateľstvo javil ako 

neodolateľné lákadlo, o čom svedčí aj úryvok z Puškinovho diela „Cigáni“ : 

 

...Božie vtáča žije hravo, 

nevie, čo sú starosti, nestavia si namáhavo 

hniezda veľkej stálosti, 

v noci drieme na konári, 

vyjde slnko z temnoty : 

vtáča v svite božej žiary strasie sa a zanôti. 

Prejde jar, jej svieža krása, 

prejde letná páľava, 

už sa hmly a dažde hlásia – pozdná jeseň nastáva : 

nuda, smútok ľudí morí, 

vtáčik na juh do sveta, 

s teplým krajom na prímorí 

prezimovať odlieta. 
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(A.  S. Puškin : Cigáni, In : Jana Horváthová : Devleskere čhave – svedectvom starých pohľadníc, 

2006.) 

 

Rómske umenie je predovšetkým žiť. To znamená, že nie je odrazom spôsobu života: tento spôsob 

života  sa nezvažuje, nepripravuje, ten sa žije. Je to každodenné umenie, umenie vo všetkom 

a o všetkom, neoddeliteľné od svojho sociálneho, ekonomického a kultúrneho obsahu. Je to umenie 

obchodovať, riadiť, umenie robiť muziku alebo tancovať, umenie rečniť, komunikovať s druhým, 

umenie oslavovať. Toto umenie je stále, univerzálne. Možnosti porovnávania úzkeho vzťahu obsahu 

a formy sa ukázali najmä pri organizovaní divadelných predstavení. 

Vládcovia a mocní chránili Cigánov, pretože títo ich zabávali a nechávali snívať. Často to bolo 

v rozpore so zákonom, ktorý zakazoval sprevádzať a chrániť týchto umelcov – tulákov. 

Rómske umenie ako povolanie je na jednej strane zvláštne, jedinečné, ale na druhej strane banálne 

a neurčité. Výnimočné je vtedy, keď je iba časťou každodenného umenia, ktorú je Róm ochotný 

odhaliť okoliu a kde poskytuje iba pohľad vytrhnutý z kontextu celkovej zložitej reality. 
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SKÚSME SA NAD TÝM ZAMYSLIEŤ  

Vladimír Oláh 

 

Zámerom týchto mojich osobných veršov je vyjadrenie  multikuturalizmu na Slovensku tak , ako ho 

vnímam ja a to síce  v polohe deklarovaného pojmu a na druhej strane ako praktickú bezmocnosť . 

 

Multikuturalizmus. Čo to vlastne je ? 

 

Ten pojem sa valí svetom  od všadiaľ a z kadejakých úst  

no sú tie hlasy úprimné ? 

Je možnosťami dané žiť tak i nám ,  

nám čo  sme vraj tak trochu iní ? 

Skúsme sa nad tým zamyslieť ! 

Čo môže byť krajšie než pestrosť farieb hrsť, 

či súlad našich detí na lúke, 

cez ktoré možno  raz v jeden deň 

dôjde kultúr našich splynutie. 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA A POREKADLÁ 

Gizela Priatková 

 

 Abstrakt: Z oblasti rómskej kultúry  som si vybrala oblasť ľudovej tvorby a to rómsku múdrosť 

a filozofiu, nahromadenú skúsenosťou žitia. Ku každému prísloviu alebo porekadlu som napísala 

vlastný komentár. 

 

Kľúčové slová: Bohatstvo. Človek. Deti. Dobro. Gádžo.  Láska. Ľudia. Srdce. Šťastie. Zdravie.  

 

Ústa vychádzajú zo srdca. 

Vyjadruje úprimnosť, čo na srdci, to na jazyku.  

 
Bez lásky nie je život. 

Načo je človeku bohatstvo, keď mu chýba zdravie. 

Nie sú deti, nie je šťastie. 

Tieto tri porekadlá vyjadrujú najdôležitejšie veci v živote človeka ako je zdravie, láska a rodinný život.  

 
Buď vďačný každému, kto ťa niečo naučil.  

Nabáda k úcte a vďačnosti, ku každému kto si ich všimol, a niečomu ich priučil.  

 
Ak mi budú vnucovať dobro, neuverím, že je dobre. 

Nech robíš, čo robíš, gádža zo seba neurobíš. 

Toto príslovie poukazuje nedôveru  voči gádzom, získanú zlou skúsenosťou,  

lebo ich neberú ako rovnocenných partnerov.  

 
Ak si ma niekto chce uctiť, nech si ma uctí ako Róma. 

Každý človek je iný, ale všetci sme ľudia. 

Vyjadrujú toleranciu, multikulturalizmus.... 

 
 

Šťastný človek, ktorý má dobrých príbuzných. 

Moje miesto je tam, kde sú moji ľudia. 

Vyjadrujú spolupatričnosť, spokojnosť a istotu v ich spoločenstve. 

 
Róm ukradne sliepku, ale neróm celú farmu. 

Poukazuje sa tu na nerovnosť a  nespravodlivosť spoločnosti.  
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Človek vie, kde sa narodil, ale nievie kde zomrie. 

Manuš džanel kaj uľiľas, no nadžanel kaj merela 

Toho porekadlo vyjadruje večné putovanie  Rómov po svete. 

 
Rozum vekom rastie. 

E goďi beršenca baro. 

Múdrosť sa získava skúsenosťou a starobou, staroba – úcta. 
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1.4  RÓMSKA KULTÚRA 
 

PÔVOD RÓMOV 

Marianna Belková 
 

Abstrakt: Multikultúra na Slovensku. Pôvod Rómov. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Multikultúra. Pôvod. História.   

 

Slovensko je tvorené pestrou mozaikou rôznych etnických spoločenstiev. Popri Slovákoch tvoria 

súčasť etnickej štruktúry Slovenska Maďari, Rómovia, Rusíni-Ukrajinci, Česi, Nemci, Chorváti a 

príslušníci ďalších národností. V súčasnosti je všeobecne akceptovaný tzv. „indický pôvod“ Rómov. 

Rómovia si až do 20.-teho storočia nevytvorili písomnú podobu svojho jazyka a nezanechali o 

vlastnom pôvode a histórii žiadne písomné dokumenty. Kultúra sa odovzdávala z generácie na 

generáciu ústnym podaním a historické udalosti rómskych dejín sa zachovali skôr formou legiend a 

mýtov. Údaje o nich sa dozvedáme len v písomných svedectvách, ktoré zanechali pôvodní obyvatelia 

rôznych krajín, v ktorých sa súčasne s nimi nachádzali aj Rómovia. Bližšie boli Rómovia klasifikovaní 

ako potomkovia Dómov, ktorí v indickom kastovom systéme patrili k najnižšej skupine, vyčlenenej z 

kastového systému. Z Indie sa predkovia Rómov začali presúvať do Európy v 9.-10. storočí. Spočiatku 

žili v symbióze s miestnym obyvateľstvom daného územia. Keďže mali zaužívaný kočovný spôsob 

života a nemali vzťah k poľnohospodárstvu, boli na toto spolužitie odkázaní.  
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RÓMSKA KULTÚRA  

Mária Bozóová 
 

Abstrakt: Autorka sa venuje rómskej kultúre. Stručne popisuje tradičné remeslá a profesie, ktoré boli 

najtypickejším a najfrekventovanejším spôsobom obživy Rómov.   
 

Kľúčové slová: Kováčstvo. Remeslo. Výroba. Zabezpečovanie obživy.  
 

 Rómovia patria k národnostným menšinám v Európe. Špecifiká rómskej kultúry sú 

ovplyvnené tým, že do Európy prišli v 11. storočí.  Prichádzajú do miest, kde už panuje určitý 

hospodársky systém. Tento systém je odlišný od hospodárskeho systému v ktorom žili Rómovia. 

Kultúra, ktorá je typická pre Rómov, sa nazýva nomádsko – remeselná kultúra. Rómovia sa živili 

iným spôsobom ako Európska kultúra založená na kresťanstve. Na začiatku príchodu Rómov do 

Európy boli prijatý celkom pozitívne. Súviselo to s tým, že nové kresťanstvo malo svoju filozofiu a vo 

svojej kultúre pomoc, charitu.  
 

Remeselníci 

Základnou formou obživy starousadlých Rómov bola príležitostná práca u roľníkov. 

Najvýznamnejším remeslom bolo kováčstvo. Veľká väčšina Rómov patrila ku spracovateľom kovov, 

najmä ku kováčom alebo kotlárom. Kováči vyrábali klince všetkých možných typov a veľkostí, 

vyhľadávané boli ich klince s väčšou, ručne kovanou hlavou, vyrábali tiež klince do šindľov a neskôr 

aj do železničných podvalov. Okrem toho vyrábali rôzne reťaze a retiazky, skoby a iný drobnejší 

tovar, poskytovali opravárenský servis poľnohospodárskeho náradia podkovy. Všetci kováči kovajú 

v tradičnej a typickej rómskej kováčskej pozícii – posediačky na zemi alebo čupiac, keď nákova je 

bodcom zabodnutá priamo do zeme.   Rómovia sa preslávili aj ako znalci spracovania medi – 

výrobcovia medených, ručne tepaných a vo vnútri pocínovaných nádob – kotlov. Kotlárstvo 

prevádzkovali na svojich cestách po stáročia, a to až donedávna, niekde dodnes. Na zabezpečovanie 

obživy Rómovia využívali materiály, ktoré mohli ľahko získať v okolitej prírode. Tým bolo napr. 

vŕbové prútie, z ktorého plietli koše, preplietali rebrá vozov košinou, vyrábali rohože i prístrešky na 

voz namiesto plachty, menej umu vyžadovali prútené metly. Veštenie bola špecializácia najmä 

rómskych žien, ktoré veštecké služby spájali so žobrotou alebo podomovým predajom.  K ďalším 

remeslám patrila výroba metiel, dreveného uhlia, košov tehál z nepálenej hliny. Vyrobený tovar 

chodili ponúkať podomovým obchodom, vymieňali ho zväčša za potraviny alebo oblečenie.  
 

Použitá literatúra : 

HORVÁTHOVÁ, J. 2006. Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Region Poprad, s. r. o., 

2006. 176 s. ISBN 0-969344-0-6. 

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nauka-o-spolocnosti/11268/?print=1, 1.2.2007 
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POSTOJE MAJORITY K RÓMOM  

Jana Líšková 

 

Abstrakt: Autorka sa zaoberá vzťahom majoritnej časti obyvateľstva k rómskemu etniku, poukazuje 

na  absenciu vlastného štátu Rómov.  

 

Kľúčové slová: Rómovia. Národ. Postoje. Spolunažívanie. Multikulturalizmus. 

 

Rómovia ako národ existujú rovnako ako iné národy v Európe. Majú svoju históriu, vlastný jazyk, 

spôsob života, zvyky, hodnoty tradície. Toto všetko sa označuje súhrnným názvom „romipen“. Ide 

o identitu Rómov, vzťah k vlastnému etniku, k „svojim“. Európske národy majú oproti rómskemu 

národu aj vlastný štát, pričom Rómovia po svojom príchode do Európy prežívali stále v cudzej zemi, 

nikde akoby neboli doma. Ich jediným domovom a zároveň typickým prvkom bolo kočovanie, 

putovanie po krajinách, kde k nim ľudia neboli priaznivo naklonení a nestavali sa k nim priateľsky. To 

je všeobecný postoj európskej majority k Rómom, vyskytovali sa však aj výnimky, no tie sa spájali 

s ich remeslami, hudbou, prípadne usadením, kedy dokázali obyvatelia rómskych občanov 

rešpektovať. Ľudia ich prijímali väčšinou, len keď im poskytovali svoje služby, opravovali im rôzne 

predmety dennej potreby, slúžili im a boli im nápomocní. V takomto vzťahu dokázali obyvatelia 

s Rómami spolunažívať. Na druhej strane tu bol aj strach z neznámeho, boli pre majoritu tajomní, ich 

svet ich lákal, priťahoval, no zároveň sa ho báli. Či už v pozitívnom, alebo negatívnom prístupe, 

Rómovia sú od svojho príchodu do Európy vnímaní ako menejcenný národ, najmä z dôvodu, že 

nemajú vlastný štát. Preto bolo aj kočovanie pre nich také typické. Presúvali sa z miesta na miesto, 

z krajiny do krajiny. Postupne sa usadzovali, čo bolo podmienené aj zákonmi. Ich história je bohatá, 

no asi nikdy nedosiahne vážnosť histórie ostatných európskych národov, najmä kvôli chýbajúcej 

vlastnej krajine. Možno aj preto sa k nim majorita stavia často povýšenecky. Multikultúrnym 

prístupom rešpektujúcim kultúrne osobitosti rôznych národov žijúcich vedľa seba možno tento postoj 

zmeniť. Predpokladá to však aj nadobudnutie vedomostí o Rómoch, ich poznanie a akceptovanie ich 

inakosti. 
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MULTIKULTURALIZMUS (ŠTÚDIE). KULTÚRA BÝVANIA V RÓMSKYCH 
OSADÁCH 

Miroslava Lojková 

 

Abstrakt: V tejto kapitole sme sa zaoberali problematikou bývania Rómov. Zaoberali sme sa typmi 

obydlia a spôsobom života, aký viedli v minulosti a v súčasnosti. 

 

Kľúčové slová:  Chudoba. Bohatstvo. Chatrče. Zemnice. Polozemnice. Osady. Štedrosť. Kočovanie. 

Sťahovanie. Tuláctvo. Migrácia. Olašskí Rómovia.  

      

„ Famiľija pal e famiľija dža!“ ( „ Kam jedna rodina, príbuzní za ním.“ ) 

( Cangár, J., 2001 )  

    

Rómovia sa po príchode do Uhorska už v 16.storočí začali usadzovať na okrajoch slovenských 

miest. Jednotlivé rómske rodiny ponúkali sedliakom svoje služby. Na okrajoch obcí si postavili 

príbytky. Boli to územia s poľnohospodársky menej kvalitnou pôdou. Postupom času, ako sa rodiny 

rozrastali, rástol aj počet ich obydlí. Tie vytvárali rómske osady. Rómska osada presahovala hranice 

príbuzenského spoločenstva. Osada bola považovaná za domov. Nahradzovala „rómsku vlasť 

“.V jednej osade bývali Rómovia jednej skupiny – kasty. V osade sa prejavovali sociálne rozdiely 

medzi Rómami. Bohatší mali obydlie postavené na najvýchodnejšom mieste osady, v dome mali 

podlahu. Chudobní iba udupanú zem. Bohatí bývali bližšie ku gadžovskej obci – boli „ dolní “. 

Hudobníci sa usadzovali v blízkosti šľachtických sídel, kováči sa usadzovali pri poľnohospodárskych 

udalostiach.. Chudobní mali obydlie postavené na svahu, bližšie k lesu – boli „horní „.( Cangár, J., 

2001, str. 132,133 ) Ďalší sa usadili tam, kde bol dostatok hliny. Robili z nej nepálené tehly – váľky. 

Osady boli od slovenských dedín vzdialené často aj dva kilometre. Žili svojim životom a ich členovia 

boli na seba navzájom odkázaní. Štedrosť sa prejavovala tým, že Rómovia sa delili o jedlo. Keď žena 

navarila prvé denné jedlo, poslala z neho do chudobnej rodiny. Delili sa o zápalky, o sekeru, 

o kuchynský riad, v chatrčiach používali na sedenie lavice. Keď prišli na návštevu vzácni hostia, 

požičiavali si od bohatších stoličky. O Rómoch sa mnohokrát tvrdilo, že „ žijú na jednej hromade „. 

Znamená to, že bývali v malom priestore osady a že v chatrčiach bývali mnohopočetné rodiny. 

V tradičných názoroch obyvateľov Slovenska je zakorenený pohľad na Rómov ako na špinavých, 

neporiadnych. 

 

Keď je niekde neporiadok, hovorí sa, že je to tam „ ako u cigánov „. Väčšina rómskych obydlí, a to aj 

tých najchudobnejších, sa skvela čistotou. Malé dievčatá sa učili už od 5-6 rokov zametať a upratovať. 

Hlinená zem v chatrči sa každý týždeň vysypala čerstvým ílom. Zodpovednosť za vonkajšiu čistotu 

mala rómska rodina iba vtedy, keď išlo o malé spoločenstvo, členovia ktorého boli súčasťou veľkej 
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rodiny. Gadžovia posudzovali Rómov podľa okolia obydlí, podľa vonkajška. V násilne vytvorených  

sídliskách sú nasťahované a bývajú vedľa seba rody a rodiny, ktoré sa od seba dištancujú. Pre nich je 

dotyk s cudzími odpadkami pociťovaný ako poškvrna.  

( Cangár, J.,2001, str. 133-135)  

 

„Andre bida sa sikhľoha.“ ( „ Bieda ťa naučí všetkému.“ ) 

 

 V rómskych osadách bolo niekoľko typov obydlí. Najprimitívnejším obydlím boli šiatre. Boli 

postavené z drevenej konštrukcie . Zemnice boli obydlia čiastočne zapustené do zeme. Bolo ich možné 

nájsť ešte v päťdesiatich rokoch v niektorých častiach Slovenska. Zariadenie zemnice bolo 

jednoduché. Oheň zakladali pred vchodom. Vyspelejším obydlím boli polozemnice, ktoré boli sčasti 

zapustené do zeme. Ich strecha bola položená na múrikoch. 

Najrozšírenejším typom obydlia boli chatrče. V úžinách boli postavené z hlinených nepálených tehál- 

váľkov. V horských oblastiach boli postavené z dreva ako zruby. Podobným typom obydlia boli aj 

koliby. Olašskí Rómovia bývali počas kočovania v prenosných stanoch alebo obytných vozoch. Vozy 

boli farebne vymaľované.( Stojka, P.,Pivoň, R., 2003, str. 114 ).  

Rómske obydlia boli jednopriestorové. V jedinej miestnosti bývalo niekedy i desať či pätnásť 

ľudí. Zariadenie takéhoto obydlia bolo jednoduché. Pozostávalo zväčša z drevených lavíc, na ktorých 

sa aj spalo. Neskôr sa v takýchto obydliach objavil jednoduchý nábytok – skrine a postele. Na kúrenie 

a varenie sa používal sporák.  

V súčasnosti majú rómske rodiny televízor, viaceré i video a DVD prehrávač a na mnohých 

chatrčiach sa čnie satelitná anténa. Steny rómskych obydlí boli vymaľované pestrými vzormi 

a doplnené rôznymi ozdobami, obrázkami, rodinnými fotografiami alebo náboženskými symbolmi. 

Pre nedostatok miesta na spanie sa spí aj na zemi. Aj na konci 20. storočia sú na Slovensku rómske 

osady, kde nie je zavedená elektrina, vodovod a kanalizácia. Obyvatelia osád využívajú hygienicky 

znečistenú vodu z miestnych studní alebo z potoka. 

 V lete sa život rómskej osady odohráva vonku, pred domom. Tu sa pripravuje jedlo, perie, tu 

sa riešia aj rôzne problémy, tu sa aj spieva a tancuje. Vonku sa spoločne oslavuje aj smúti. Osád 

podobného charakteru je dnes na Slovensku okolo tristo. Väčšina z nich je na východnom Slovensku. 

V menších osadách žije niekoľko desiatok ľudí, vo väčších niekoľko stovák a v najväčších osadách 

viac ako tisíc obyvateľov. Rómovia z týchto osád sa väčšinou orientujú na „ svojich“ ľudí, a nie na 

ohraničený priestor, kde žijú. Priestor a veci okolo slúžia len na fyzické prežitie. Ich prejavy sú 

mimovoľné a srdečné. Ale najavo dávajú aj skupinový hnev. Čas a pocit povinnosti pre nich nič 

neznamenajú. Zmyslom ich existencie sú ich vlastní ľudia. „ Kde sú vedľa mňa moji ľudia, tam sme 

doma, pokiaľ sú tu, som i ja tu doma, ak odchádzajú, treba sa pridať.“ Tieto skupiny Rómov majú iný 

zmysel pre povinnosti, pocit zodpovednosti voči vlastníctvu a ku každodenným povinnostiam. 

Vonkajším prejavom ich spôsobu vnímania života sú snahy o emigráciu. Mnohé rómske rodiny, ktoré 
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boli zväčša násilne presťahované do bytov v panelových domoch veľkých sídlisk, sa novému 

prostrediu nevedeli prispôsobiť. Situácia tejto skupiny Rómov je veľmi komplikovaná. Majú snahu 

uzatvárať sa pred okolitou spoločnosťou, ktorá je v mestskom sídlisku rôznorodá, a najmä cudzia. 

Týmto Rómom hrozí kultúrna a sociálna izolácia. Priestor pre ich duševné a fyzické aktivity je 

mimoriadne malý, dokonca sa ešte zmenšuje. Rómovia, ktorí chcú zaprieť svoje „ rómstvo “, ktorí sa 

k rómskej menšine nepriznávajú, majú veľké problémy prekonať prekážky vyplývajúce z rómsko- 

nerómskeho nepriateľstva. Stavajú sa k nim nepriateľsky. Ale zníženie kultúrnej, ale najmä sociálnej 

úrovne, často spôsobené stratou zamestnania najmä muža, znamená rýchly úpadok celej skupiny. 

Sústredenie takých skupín Rómov v mestských menších alebo väčších celkoch má tragické následky. ( 

Stojka, P., Pivoň, R., 2003, str. 134,135,136 ) Bezprácne sociálne dávky menia život týchto Rómov na 

príživníctvo. Znehodnocujú a ničia svoje tradičné hodnoty na škodu seba samých, ale aj väčšinového 

obyvateľstva. ( Cangár, J., 2001, str. 115 ) 

Podľa Stojku gadžovia, ktorí s nimi žili v susedstve nemohli ďalej dobre znášať rómske 

rozmnožovanie sa, a už im to prekážalo. Preto začali svoje vlastné domy húfne predávať mladým 

Rómom tak, že následne v obývanej ulici zostávali iba Rómovia a tak sa vlastne začali vytvárať 

cigánske osady a následne i getá, pretože Rómovia zostávali bývať v mestách a na dedinách so svojimi 

rodinami dodnes. 

 Tento trend pokračuje i v súčasnosti. Rómovia skupujú od gadžov ich staršie domy, ktoré si 

potom rekonštruujú. Rómovia dnes dbajú najmä o čistotu svojich dvorov a priestranstiev. Je veľa 

Rómov, ktorí majú dnes veľké domy a vily, ktoré si sami postavili alebo odkúpili a potom dostavali 

tak, aby boli čo najkrajšie. 

 V ich veľkých domoch sú tri, štyri a v niekoľkých až päť či šesť izieb a veľká uvítacia hala, 

kde sa prijímajú hostia. Na chodbe je vytvorený svätý oltár s obrazmi Ježiša Krista a Panny Márie. 

Olašskí Rómovia sú poverčiví ľudia. Zariadenie prekypuje luxusom, majú tam drahý nábytok. Takýto 

luxus si môžu dovoliť iba solventní Rómovia. Rómske osady sú tie, v ktorých bývajú iba Rómovia. 

V ich príbytkoch je čistota, ale na ich dvoroch je neporiadok a to je problém, nezostanú dlho čisté, 

pretože majú veľa detí. Tie robia neporiadok a ich rodičia o to nedbajú a nechávajú to tak a potom sú 

za to kritizovaní. Gadžovia s nimi nechcú žiť v susedstve a preto od nich ani nedostávajú žiadne byty. 

Tieto problémy idú s Rómami už dlhšiu dobu a spoločnosť len s ťažkosťami hľadá vhodné riešenie.
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HISTORICKÁ SKÚSENOSŤ 

Marek Navrátil 

 

Abstrakt:  Autor sa v práci zameriava na dejinné súvislosti spojené s príchodom Rómov do 

Európy, opisuje nepriateľský postoj majoritného obyvateľstva k novým prisťahovalcom, ktorý 

vyústil až do fyzickej likvidácia počas II. svetovej vojny. Ďalej si všíma prístup k Rómom po 

vojne počas socializmu až po novembrové udalosti 1989. 

 

Kľúčové slová: Európa. Rómovia. Kočovníci. Majoritné obyvateľstvo. Osobitné zákony. 

Pogromy. Vyhladzovanie. Asimilácia. Zrovnoprávnenie s inými etnikami. 

  

V  Európe  od  stredoveku žije etnické spoločenstvo, ktoré sa vždy od  ostatných obyvateľov líšilo 

tmavšou farbou pokožky, osobitnými formami spôsobu života, vlastným jazykom, temperamentom, 

neochotou podriaďovať sa tlaku majoritného obyvateľstva. 

Keď v 14. -15. storočí prechádzali európskym kontinentom, predstavovali sa ako pútnici z Malého 

Egypta, v niektorých krajinách ich pomenovali podľa toho domnelého pôvodu /Egyptanos, Gitanos, 

Gypsies/, na Balkáne ich pomenovali termínom, určeným pôvodne pre manichejskú sektu Athiganoi - 

Atsiganos, z čoho vznikla ďalšia skupina pomenovaní / Zingaro,Thigane, Zigeuner, Cigáni/. Sami 

príslušníci tohto etnika väčšinou neprijali tieto označenia a používajú vlastný etnonym Rómovia. Pre 

používanie tohto termínu sa rozhodla aj vrcholná rómska organizácia International Romani Union, 

založená v roku 1971 v Londýne. 

 

Predkovia dnešných Rómov opúšťali svoju indickú pravlasť v priebehu 9.-10. storočia. Jednotlivé 

skupiny prechádzali cez Perziu, Arménsko a Malú Áziu, v 11. storočí sa objavili na európskom 

kontinente. Väčšina kočovníkov prechádzali územím Balkánu a Dunajskej kotliny, čo vysvetľuje 

dodnes najväčšiu koncentráciu Rómov v štátoch tejto oblasti. Najstaršia zmienka o ich pobyte na 

Slovensku je z roku 1322 z okolia Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1377 a 1381 sa spomínajú na 

východnom Slovensku v Zemplínskej župe. Väčšina skupín prechádzala juhozápadným Slovenskom, 

cez české zeme ďalej do západnej a juhozápadnej Európy. Jedna z takých skupín, vedená kráľom 

Sindelom, vojvodami Panuelom, Michalom a Ondrejom prechádzala v roku 1417 územím Slovenska 

cez Košice, Levice a Bratislavu ďalej na západ. Inej skupine , vedenej vojvodom Ladislavom, vystavil 

ochranný list cisár Žigmund Luxemburský 17.4.1423 na Spišskom hrade. 

 

Európske obyvateľstvo bolo ku kočovníkom spočiatku zhovievavé, prijímalo ich ako kajúcich sa 

kresťanských pútnikov, za ktorých sa vydávali. Majoritné obyvateľstvo prestalo po príchode 

kočovníkov akceptovať ich úlohu pútnikov a pripája ich k povaľačom, darebákom a vagabundom. 
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Prijímali sa osobitné zákony, ktoré určovali postavenie Rómov na ich území, väčšinou mali 

donucovací charakter. Organizované štáty sa báli špiónov, konfliktných osôb, ktoré vyvolávali 

neporiadok, pohybujúceho sa obyvateľstva a skupín chudákov. Svojrázna kultúra vyjadrená spôsobom 

obliekania, vyjadrovania, životného štýlu a vytváranie kontaktov, ktoré by sa mohli preniesť aj do ich 

krajiny viedli k tomu, že ich obviňovali zo zbojníctva, čarodejníctva šírenia chorôb. Rómovia 

predstavovali hrozbu neporiadku, preto boli neustále podozrievaní. Cirkev sa od nich odvracala, 

nakoľko ich považovala za nekresťanov. 

 

Prvým krokom majoritného obyvateľstva bolo vypovedanie Rómov z ich územia. Ďalšími opatreniami 

bolo zákaz kočovania (premiestňovania), zákaz usadlíctva, ale aj zákaz pohybovať sa v skupinách viac 

ako dvoch alebo troch osôb. Zákony boli zamerané na ich potláčanie. Ak sa im už nemalo čo vytýkať, 

tak sa im dokonca vytýkalo i to, že z nich majú ľudia strach. 

Po roku 1427, kedy ich parížsky arcibiskup exkomunikoval z cirkvi, sa postoj obyvateľstva k nim 

radikálne zmenil: začali štyri a pol storočia krutej diskriminácie. Vlády jednotlivých európskych krajín 

vydávali nariadenia, ktorými ich zo svojich krajín vykazovali: pri dolapení boli vystavení mučeniu, 

zmrzačeniu tela a následnej poprave. Zabitie Cigána nebolo považované za zločin. 

Z druhej polovice 16.storočia máme správy o tom, že niektoré mestá dovoľovali usadiť sa rodinám 

rómskych kováčov. Rodiny kováčov a súčasne nadaných hudobníkov utvorili základy kontinuzitného 

usadlého spôsobu života rómskeho obyvateľstva. Významný posun v prístupe k Rómom predstavovali 

nariadenia cisárovnej Márie Terézie v 18. storočí, aj keď boli zamerané na dôslednú asimiláciu tohto 

etnika /zákazy kočovania, používanie vlastného jazyka, uzatváranie vzájomných sobášov a pod. / , 

počítali s ním všetci ako s reálne existujúcou zložkou  obyvateľstva krajiny. Nariadenia panovníka 

Jozefa II. boli zamerané na vzdelávanie a christianizáciu Rómov, v čom tento panovník predbehol 

viacerých "riešiteľov rómskeho problému" v 20. storočí. Nariadenia Márie Terézie a Jozefa II. sa stali 

vzorom pre legislatívu ďalších európskych krajín.  

 

Dejiny Rómov sú poznamenané mnohými tragédiami. V roku 1782 sa na Slovensku odohral tzv. 

Hontiansky proces, kedy bola skupina Rómov obvinená z kanibalizmu a následne bolo drastickým 

spôsobom popravených 40 nevinných ľudí. V roku 1928 bol v obci Pobedim uskutočnený na Rómov 

pogrom, pri ktorom zahynulo 6 ľudí. Svetovú pozornosť vyvolal v roku 1929 súdny monster proces v 

meste Košice, v ktorom sa opäť hovorilo o rómskom kanibalizme. Aj keď túto skutočnosť súd  

vyvrátil, celá udalosť mala negatívny dopad na verejnú mienku a zhoršila vzťahy majoritného 

obyvateľstva k Rómom: z viacerých obcí "svojich" dávno usadených Rómov vyháňali. Najväčšou 

tragédiou európskych Rómov bola druhá svetová vojna, kedy boli podľa nacistickej rasovej teórie 

považovaní podobne ako Židia  za menejcennú rasu. Z jednotlivých krajín boli transportovaní do 

koncentračných táborov, podliehali viacerým diskriminačným opatreniam: nesmeli cestovať verejnými 
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dopravnými prostriedkami, do miest a obcí smeli vstupovať len vo vymedzených dňoch a hodinách, 

pre mužov boli zriaďované špeciálne pracovné tábory.  

 

Extrémny odpor voči Rómom sa prejavil v Nemecku systematickým vyhladzovaním v rozsahu, aký 

sme dovtedy nepoznali. Vyhladzovanie vyvrcholilo počas nacizmu, ale zárodky sa zrodili oveľa skôr. 

Napríklad v roku 1928 dávajú v Nemecku všetkých Rómov pod policajný dozor. 

 

V období národného socializmu považovali Rómov za  asociálov ... “ za  asociála považujeme 

človeka, ktorý má antisociálne alebo zločinecké správanie, ktorý sa nechce zaradiť do spoločnosti ... 

napríklad žobráci, tuláci (Cigáni), prostitútky, alkoholici, osoby s infekčnými, najmä pohlavnými 

chorobami.“. V rokoch 1942 a 1943 boli zatýkaní a intervenovaní do koncentračných táborov 

v Osvienčime, Brzezinke, v Dachau, v Buchenwalde, atď. 

Zo Slovenska Rómovia neboli deportovaní do koncentračných táborov, avšak boli v mnohých 

ohľadoch obmedzovaní: mali zákaz cestovať verejnými dopravnými prostriedkami. Vstupovať do 

verejných priestorov a parkov, do miest a obcí smeli vstúpiť len vo vyhradených dňoch a hodinách. 

Svoje obydlia mali odstrániť z blízkosti verejných ciest až do vzdialenosti dvoch kilometrov. V roku 

1941 boli pre nich zriadené pracovné tábory.   Rómovia z južného a juhovýchodného Slovenska, ktoré 

bolo počas vojny pričlenené k Maďarsku, boli deportovaní do koncentračných táborov, najmä do 

Dachau. Po obsadení Slovenska nemeckou okupačnou armádou na jeseň 1944 došlo na viacerých  

miestach k masovým popravám rómskeho obyvateľstva. 

 

Po skončení 2. svetovej vojny sa štátna politika voči Rómom orientovala na skrytú či otvorenú 

asimiláciu. V roku 1958 bol vydaný zákon " o trvalom usídlení kočovných osôb", podľa ktorého sa 

násilne zamedzil pohyb tej časti rómskeho obyvateľstva /olašskí Rómovia/, ktorá dovtedy kočovala. V 

pseudovedeckej argumentácii sa poukazovalo na to, že Rómovia vo svojej indickej pravlasti 

pravdepodobne netvorili jednu etnickú skupinu, a ich jazyk je iba na úrovni slangu, že nemajú vlastnú 

kultúru a pod., z čoho sa následne vyvodzovalo, že nemajú nárok na vlastnú etnickú existenciu: 

nesmeli zakladať rómske folklórne súbory, športové kluby, nesmela vychádzať žiadna rómska tlač. V 

štátnej politike sa orientovali na likvidáciu rómskych osídlení /osád/ a rôzne formy sociálnej podpory. 

Štátna politika presadzovala od polovice 70 -tých rokov projekt "znižovania vysokého podielu 

nezdravej populácie", na základe  ktorého boli výrazné finančne zvýhodnené ženy, ktoré súhlasili so 

sterilizáciou. 

 

Po novembri 1989 sa v živote Rómov mnohé zmenilo: vznikli viaceré politické strany, vo volebnom 

období 1990-1992 mali Rómovia svojich zástupcov i vo federálnom i národnom parlamente. Vláda 

Slovenskej republiky prijala 9.4.1991 Zásady prístupu k Rómom, čím ich zrovnoprávnila s ostatnými 

etnickými minoritami žijúcimi v Slovenskej republike a zaručila im podporu v rozvoji vlastnej kultúry, 
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v oblasti školstva a vzdelávania. Začali vychádzať rómske periodiká, pôvodné diela rómskych 

literátov.  V roku 1991 vzniklo v Prešove profesionálne rómske divadlo Romathan, na Vysokej škole 

pedagogickej v Nitre pôsobí Katedra rómskej kultúry, dnes Ústav romologických štúdii, na ktorej sa 

pripravujú rómski študenti - budúci učitelia rómskych detí. Ponovembrové zmeny majú pre život 

Rómov aj iný rozmer: je ním vysoká nezamestnanosť, strata sociálnych istôt, v chudobných rómskych 

osadách vzrastá bieda, alkoholizmus, kriminalita, vyhrocujú sa vzťahy medzi Rómami a majoritným 

obyvateľstvom. 

 

Použitá literatúra: 
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RÓMSKY  JAZYK AKO ZÁKLADNÝ ASPEKT RÓMSKEJ KULTÚRY A 
IDENTITY 

Vladimír Oláh 

 

Abstrakt: Autor poukazuje na význam jazyka ako základu pre identifikáciu národa jeho  kultúry 

a zvyklostí, prikladá v tomto prípade i rómskemu jazyku prívlastok kultúrneho bohatstva a opisuje 

jeho význam v praxi , zároveň sa zameriava na modifikačný proces a rómske dialekty na území 

Slovenska . 

 

Kľúčové slová: Romistika. Rómčina. Nárečie. Bilingválne vyučovanie. Kodifikácia .  

 

Každá etnická skupina má svoju špecifickú komunikačnú symboliku, ktorú zdokonaľuje, 

dopĺňa a čistí, aby sa ňou mohli jej príslušníci medzi sebou navzájom dorozumieť. Je ňou jazyk a 

kultúrne zvyklosti. Vďaka celoeurópskej tendencii zachovávať a rozvíjať jazyky menšín sa presadzuje 

názor, že každý jazyk je jedinečným kultúrnym bohatstvom, ktoré by sa malo ochraňovať a pestovať. 

Každý jazyk má schopnosť rozvíjať ľudské vedomie, vyjadrovať a sprostredkovávať ľudské poznatky, 

vedomosti a pocity. 

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa zvýšil záujem o rómčinu v radoch nerómov, ale aj 

samotných Rómov, ktorí o jej pôvode vedia len málo. Po zmenách v roku 1989 začala vychádzať 

periodická aj neperiodická tlač a krásna literatúra aj v rómskom jazyku. Po založení Katedry rómskej 

kultúry pri Vysokej škole pedagogickej v Nitre sa začala vyučovať romistika a rómsky jazyk, divadlo 

Romathan používa rómčinu ako hlavný jazyk vo svojich predstaveniach, niektoré mimovládne 

organizácie začali organizovať kurzy rómskeho jazyka. V niektorých školách fungujú rómski asistenti 

učiteľov a častejšie sa rozpráva o možnosti zavedenia bilingválneho vyučovania pre rómske deti 

a používania rómčiny ako pomocného jazyka pri vyučovaní. 

Slovenská rómčina je jedným z troch hlavných nárečí, ktorým hovoria Rómovia na území 

Slovenskej aj  Českej republiky. Ďalším nárečím, ktorým hovoria Rómovia na juhu a juhozápade 

Slovenska a sporadicky aj v Čechách je tzv. ahi-dialekt, niekedy nazývaný tiež maďarský, ktorý je 

slovenskej rómčine pomerne blízky. Tretím nárečím rómčiny, s ktorým sa môžeme na území obidvoch 

štátov (ale aj inde vo svete) stretnúť, je nárečie tzv. olašských Rómov, ktoré má niektoré prvky 

spoločné s balkánskymi jazykmi, uchoval si však niektoré veľmi starobylé rysy. Slovenskou rómčinou 

hovorí zhruba 80-85% rómskeho obyvateľstva nielen na území Slovenska, ale aj v Českej republike.  

Rómčina bola až donedávna iba jazykom hovorovým, bez písomnej normy. V posledných 

desaťročiach sa v rôznych krajinách začala konštituovať aj písomná norma, v niektorých prípadoch 

prišlo aj k jej kodifikácii. 

U nás ku kodifikácii došlo v r. 1971, keď jazyková komisia pri vtedy existujúcom Zväze 

Cigánov-Rómov na Slovensku (1969-1973) prijala záväznú písomnú normu slovenského dialektu 
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rómčiny. Vychádzalo sa z pravopisných zvyklostí a princípov slovenčiny. Bola v zásade prijatá 

slovenská abeceda vrátane diakritických znamienok, ktoré sú však používané podľa odlišných 

pravidiel. Rómčina zatiaľ nie je teoreticky vyučovaná v širokom meradle. Preto akékoľvek pokusy o 

texty písané pravopisom odborne vypracovaným jazykovednou komisiou Zväzu Cigánov – Rómov pre 

slovenskú rómčinu narážajú u čitateľov zvyknutých iba na hovorenú reč na väčšie či menšie rozpaky. 

Rôzne dialekty rómčiny, ktorými sa v rôznych krajinách sveta hovorí, sa zapisujú rôznym 

spôsobom. Tieto rozdiely v zápise a niekedy aj vo výslovnosti viedli predstaviteľov Rómov 

združených v International Romani Union a niektorých romistov k pokusom o vytvorenie jednotnej 

transkripcie rómčiny. Posledný variant tejto transkripcie bol navrhnutý Marcelom Courthiadem a 

schválený Komisiou pre štandardizáciu rómskeho jazyka  Romani Union na jej IV. kongrese vo 

Varšave v roku 1990. Táto štandardizovaná písomná norma vychádza z latinskej abecedy (podrobnosti 

v pripravovanej publikácii). Tieto pravopisné zásady majú umožniť jednotný zápis všetkých dialektov 

rómčiny pri zachovaní ich fonetických odlišností. V súčasnosti prebieha akési desaťročné skúšobné 

obdobie, počas ktorého sa nemá na prijatej štandardizovanej písomnej norme nič meniť a má sa 

preverovať, do akej miery je prijateľná pre hovoriacich všetkými dialektmi. 

Na Slovensku má rómčina svoje regionálne varianty, ktoré sa od seba odlišujú len 

nevýraznými osobitosťami. Rómsky jazyk, ako každý živý jazyk, má viacero územných variantov 

(geografické nárečia, dialekty). Početnú prevahu a najvýraznejšiu jazykovú priebojnosť majú Rómovia 

pôvodom z východného Slovenska, a preto sa východoslovenský dialekt stal aj základom pre 

gramatiku a slovník s frazeológiou a prehľadom gramatiky, ktorý bol vydaný v roku 1991. 

Východoslovenská rómčina tvorí aj základ pre Učebnicu slovenskej rómčiny a Kľúč k učebnici 

slovenskej rómčiny , ktoré boli vydané v roku 1999 v rómsko-českej verzii.  

V súvislosti s kodifikáciou jazyka sa používajú pojmy kodifikácia pravopisu a štandardizácia 

jazyka. Pravopisné pravidlá sa môžu stanoviť dohodou či konvenciou. Občas sa pravidlá pravopisu 

môžu zmeniť v súlade s vývojom jazyka, ale v určenom období sú jednoznačne záväzné. Kodifikovať 

jazyk, pokiaľ nechceme vytvoriť umelú formu jazyka, nie je možné. Štandardizácia sa chápe ako 

spontánny rozvoj jazyka, ktorý je tolerantný voči regionálnym odlišnostiam. Iba rozsiahla 

komunikačná prax, v ktorej sa bude uplatňovať písaný jazyk ukáže, ktoré alternatívy sú prijateľné, a  

ktoré nie. 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/22CEFC6A449BB910C1256B4100361829/$FIL

E/Zdroj.html 20.2.2008 16.00 hod. 
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RÓMSKA KULTÚRA – ŠTÚDIE 

Gizela Priatková 

 

 Abstrakt:  V tejto úvahe som sa zamerala na prezentáciu rómskej kultúry v múzejníctve a to ako 

v zahraničí, tak i doma na Slovenku. Mojím cieľom je oboznámiť verejnosť o možnosti rozšírenia 

vedomostí v oblasti kultúry národnostných menšín v tomto prípade Rómov nielen formou učebníc, ale 

aj takouto zaujímavou možnosťou štúdia – cez múzejníctvo a ich činnosti. 

 

Kľúčové slová: Cigáni. Kultúra Cigánov. Múzeum. Múzejníctvo. Múzejné expozície. Rómovia. 

Rómska kultúra. 

 

Myšlienka ochrany tradičnej kultúry Rómov a jej múzejnej prezentácie sa zrodila pred 128 

rokmi. Francúzsky antropológ Paul Bataillard takúto požiadavku publikoval už v r. 1878. Jeho návrhy 

boli premyslené a detailne prepracované. Okrem iného navrhoval založiť múzeum, alebo aspoň 

samostatné cigánske oddelenie múzea v Budapešti, ktorá bola v tom čase európskym centrom záujmu 

o kultúru Cigánov. O dva roky neskôr sa na etnografickej výstave v Kołomyji – podľa jej katalógu – 

vystavovali výrobky a zariadenia cigánskych dielní. 

      Zintenzívnenie záujmu o Cigánov v tom čase celkom iste zapríčinili ich nové masové 

migrácie do strednej a západnej Európy. Boli to predovšetkým vlny Lovarov a Kalderašov, ktorí sa po 

zrušení nevoľníctva v Sedmohradsku a Valašsku vydali na púť a ich farebné vozy a oblečenie budili 

pozornosť v mnohých krajinách. 

      Cigánska téma sa v múzejníckom kontexte objavila znova, keď Bronisław Piłsudski  v roku 

1911 vypracoval program vedeckého výskumu Tatranského múzea v Zakopanom. Jeden z jeho bodov 

vtedy obsahoval návrh vytvoriť oddelenie venované spoluobyvateľom Podhalia – Cigánom a Židom. 

Tieto idey však značne predbehli svoju dobu a k ich uskutočneniu mohlo dôjsť až po vyše sto rokoch. 

      Napokon sa teda až pred vyše tridsiatimi rokmi zrodila myšlienka vybudovať stálu expozíciu 

venovanú Cigánom/Rómom. V r. 1974 dvaja poľskí etnografi takmer zároveň publikovali príspevky, 

obsahujúce rozličné námety, ako vytvoriť takéto stále expozície. Lech Mróz, vtedy pracovník 

Etnografického múzea vo Varšave, navrhoval vybudovať cigánske múzeum vo veľkom cirkusovom 

stane  a autor tohto príspevku predložil návrh vytvoriť časť venovanú cigánskej ľudovej architektúre v 

niektorom z podkarpatských skanzenov. V ňom sa mali nachádzať príklady reliktných foriem stavieb, 

používaných karpatskými Cigánmi. V tom čase sa v Poľsku začínal prebúdzať záujem o etnické 

menšiny. Na prelome 70. a 80. rokov sa objavili aj prvé objektívne práce na túto tému a boli otvorené 

aj prvé múzejné expozície. A tak práve výstava s tematikou Cigánov, zorganizovaná Okresným 

múzeom v Tarnove v r. 1979 uviedla sériu výstav, venovaných etnickým menšinám v Poľsku. 

Predmetom ďalších múzejných výstav sa stala najprv história a kultúra Židov, hneď za tým Lemkov a 



 76

neskôr aj iných etnických skupín. V Poľsku to bolo obdobie podstatných politických zmien, ktoré 

spôsobili definitívne zrušenie cenzúry v r. 1989, nárast nacionalistických ašpirácií etnických skupín, 

ktoré dovtedy slabo exponovali svoju identitu (Nemci, Ukrajinci, Bielorusi) a rovnako aj prebúdzaním 

sa národného povedomia skupín, ktoré predtým mali ťažkosti s definovaním svojej odlišnosti 

(Lemkovia), alebo aj takých, ktoré o svojej národnej príslušnosti predtým vôbec nerozmýšľali 

(Cigáni/Rómovia). 

      Pred iným problémom stoja autori expozícií, prezentujúcich kultúru kočovných skupín 

Rómov. V prípade týchto skupín inventár materiálnej kultúry je alebo môže byť relatívne bohatý. Ani 

títo Rómovia rovnako v podstate nevytvárali nič pre vlastnú potrebu (azda okrem odevov, ktoré si šili 

ženy), podľa toho si iba vyberali hotové predmety z okolia. Inventár, ktorý vlastnili mohol do značnej 

miery pochádzať zo vzdialenejších území a v takom prípade prekvapoval exotickosťou pôvodu z iného 

miesta, z inej kultúry, čím ho bolo možno spájať s „cigánskosťou”. Tak napr. Rómovia, ktorí prišli z 

územia Ruska vniesli do svojej tradície samovary a vo vozoch si rozvešiavali ikony (aby sme uviedli 

len niektoré vonkajšie prvky, nadobudnuté na tom území). Kým sa však dostali z Moldavska či 

Valašska do Ruska, ich materiálne vybavenie bolo viac „rumunské”. Keď potom nejaký čas kočovali 

po poľských územiach, čerpali odtiaľ prvky miestnej kultúry, strácajúc s každou generáciou staršie 

prvky.            

      Tento proces sa týka všetkých prvkov a sfér rómskej kultúry – jazyka, folklóru, hudby apod. 

Prispôsobujúc sa miestnej kultúre, Rómovia sa postupne zbavujú základov svojej hmotnej kultúry, 

ktorá sa zvlášť po zanechaní kočovníctva prestala (okrem odevu) zásadne odlišovať od hmotnej 

kultúry okolitého prostredia. Ostávajú naďalej Rómami a zachovávajú si ďalej etnickú identitu, hoci sa 

z mnohých hľadísk prestali líšiť od okolia.      

      Materiálna kultúra Rómov, žijúcich v mestách sa veľmi nelíši od kultúry ich nerómskych 

susedov. Existuje však pojem tradičnej kultúry, ale aj stereotypná predstava o Rómoch a ich kultúre. 

Je to predstava, ktorá Rómov predstavuje v dvojakom svetle. Z jednej strany sa Cigán predstavuje ako 

zlodej, špinavý človek, čarodejník, postava, vzbudzujúca strach a odpor, na druhej strane je to však 

romantický muzikant, človek milujúci slobodu, priestor, oheň, tance, postava farebná, radostná a 

obdivuhodná. 

      Prvá výstava o Cigánoch, ktorú zorganizovalo Muzeum Okręgowe v Tarnove bola v roku 

1979. Názov výstavy Cigáni v poľskej kultúre dával najavo, že témou nie je len kultúra Cigánov, ale aj 

miesto tejto kultúry a jej odraz v poľskej kultúre, videnej zo širokého hľadiska.  

      Táto veľká výstava, skladajúca sa z predmetov, vypožičaných z početných múzeí, archívov, 

knižníc a súkromných zbierok pozostávala z dvoch rovnobežných tém. Zobrazovala dejiny Rómov v 

Európe a v Poľsku, predstavovala najcharakteristickejšie prvky ich hmotnej kultúry, napr. o. i. vozy, 

stany, rekonštrukcie vyhní, predmety potrebné na praktizovanie mágie, ilustrovala ich profesie, prvky 

ich odevu atď. Zároveň sa prezentoval cigánsky motív ako predmet výtvarného umenia. Bolo to 

hlavne predstavenie Rómov v olejomaľbe a kresbe, téma, iniciovaná maliarmi v polovici 19. storočia. 
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Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 

 

      Múzeum je špecializovanou zložkou SNM v Martine. Toto pracovisko s celoslovenskou 

pôsobnosťou sa začalo formovať na pôde SNM - Etnografického múzea v Martine, ako 

Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. Po transformácii v roku 2004 je 

dokumentačným a vedecko-výskumným múzejným pracoviskom, ktoré v rámci profilácie múzea 

kladie dôraz na akvizičnú, metodicko-odbornú a kultúrno - výchovnú činnosť.  Prezentuje rómsku 

kultúru a informuje o jej špecifikách.    Múzeum kultúry Rómov na Slovensku vzniklo 01.01.2002 a je 

najmladším pracoviskom Slovenského národného múzea - Etnografického múzea v Martine. Jeho 

prvoradým poslaním je dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v minulosti i prítomnosti. 

      Základným poslaním Slovenského národného múzea a jeho jednotlivých zložiek, ako to 

vyplýva zo zriaďovacej listiny a štatútov Slovenského národného múzea, je cieľavedome 

zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať, využívať, sprístupňovať a prezentovať hmotné 

dokumenty nielen so zreteľom na slovenský národ a Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj so zreteľom 

na etnické spoločenstvá, ktoré žili a žijú na území Slovenska. Táto činnosť má celoslovenskú 

pôsobnosť. Preto sú súčasťou Slovenského národného múzea Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 

Múzeum židovskej kultúry, Múzeum maďarskej kultúry, Múzeum rusínsko - ukrajinskej kultúry, 

Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku a 

01.01.2002 k nim logicky pribudlo aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. 

      Hmotnou a duchovnou kultúrou Rómov sa zaoberali a zaoberajú viaceré vedecké, univerzitné 

a regionálne múzejné pracoviská. Úlohou Dokumentačného centra rómskej kultúry na Slovensku je 

mapovanie, dokumentácia a prezentácia nielen samotného života a kultúry Rómov, ale i činnosti 

spomínaných inštitúcií a zároveň podnecovať a koordinovať výskum rómskej kultúry v spolupráci s čo 

najširším okruhom organizácií zaoberajúcich sa životom a kultúrou Rómov. Rovnako dôležité je aj 

šírenie informovanosti o činnosti všetkých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti navzájom, ale i 

smerom k najširšej verejnosti. 

 

      Múzeum rómskej kultúry v Brne, Múzeum Okregove v Tarnove a súkromní slovenskí 

zberatelia v Poľsku poskytli vydavateľstvu Región Poprad nesmierne množstvo pohľadníc 

približujúcich spôsob života Rómov . Na základe týchto zozbieraných pohľadníc toto vydavateľstvo 

spolu autormi PhDr. Janou Horváthovou a Ing. Júliusom Cmorejom vytvorili svedectvo o spôsobe 

života Rómov, ich odievania, remesiel a lásku k hudbe. Táto publikácia má názov „Devleskere čhave 

svedectvom starých pohľadníc“ a obsahuje zbierku pohľadníc v reprodukciách umeleckých diel, kde 

sa prezentuje pohľad samotných tvorcov, čiže ide o pohľad zvonka- pohľad majority, ako ona vnímala 

život Rómov. Druhá časť zbierky obsahuje pohľadnice zachytávajúce reálne fotografické zábery ľudí 

a ich života. Sú cenným zdrojom poznania takmer štyroch desaťročí života Rómov v Európe a to od 

konca 19. storočia do polovice tridsiatych rokov 20. storočia.  
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II. KAPITOLA 
 

SOCIALIZÁCIA RÓMSKEHO ETNIKA 
 
SKUPINA Č. 2 

Vedúci skupiny: Jana Vančíková 

 

2.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

SOCIALIZÁCIA RÓMSKEHO ETNIKA   

Milada Gondová  
 

Abstrakt: Vlastné skúsenosti s komunitnou sociálnou prácou, vplývanie na majoritu na toleranciu  

k inakosti. Vplývanie na minoritu v oblasti správania, práca s rómskou rodinou. Vládny program na 

pomoc slabším rodinám, spolupráca s občianskym združením.  

 

Kľúčové slová: Rómovia. Majorita. Minorita. Deti. Komunitná sociálna práca. 

 

Do konca roka 2007 som pracovala ako komunitný sociálny pracovník v malej obci pri Poltári v 

Hradišti, takže mám osobné skúsenosti so socializáciou a interakčnými vzťahmi medzi majoritou 

a rómskou minoritou. 

Na strane majority išlo zväčša o predsudky a „nálepkovanie“ Rómov, na strane Rómov zväčša 

o nežiaduce spôsoby správania. Na strane majority som sa snažila vplývať, aby boli tolerantní 

k inakosti, aby citlivejšie vnímali problémy Rómov. U rómskej minority som sa snažila hlavne o to, 

aby svoje problémy v interakcii s majoritou prípadne na úradoch neriešili emocionálne.  

Osobitnú pozornosť som venovala riadnej starostlivosti  rodičov o deti, mládež a ich vývin, 

voľnočasové aktivity. Riešenie sociálnej a hmotnej núdze tiež predchádzanie sociálno- patologických 

javov. 

Čo sa týka detí oceňujem program vlády napomáhať sociálne slabším vrstvám a to pomocou štipendií, 

alebo stravou v školách, ktorá je prakticky zadarmo. V obci v ktorej som pôsobila nie je škola ani 

škôlka, deti musia chodiť do vedľajšej obce – vyriešil sa doprovod detí rómskym asistentom.  

V rozhovore s Rómami v obci uviedli, že chcú aby ich deti mali vzdelanie netúžia však po vyššom 

vzdelaní chcú len aby ich deti mali praktické remeslá- kuchár, čašník, auto opravár a pod. 
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Na zlepšenie vzťahov majority s rómskou minoritou sme v obci s občianskym združením organizovali 

rôzne výlety a športové akcie zamerané pre deti. Veľmi úspešný bol napríklad stanový tábor, alebo 

výlet na Šomošku. 

Myslím si, že aj napriek mojej snahe o zlepšenie interakčných vzťahov medzi majoritou a rómskou 

minoritou cítiť na oboch stranách odstup a zdržanlivý postoj. 
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PROBLÉMY SOCIALIZÁCIE RÓMSKYCH DETÍ 

Miloš Honetzy 

 

Abstrakt: V úvode zameriavam pozornosť na vzdelávacie projekty a ich úspešnosť a zároveň 

poukazujem na odlišnosti v tradičnej výchove rómskych detí v ich komunite.  V  ďalšej časti  

zameriavam pozornosť na významný článok vo vzdelávaní nie len rómskych deti a to 

výchovné pôsobenie materských škôl. A v závere sa zamýšľam nad prepojenosťou 

výchovných programov a úzkej spolupráce   učiteľa a rodiča dieťaťa, a na samotnej osvete 

a priblížení činnosti v rámci rôznych projektov zameraných na socializáciu rómskeho dieťaťa 

širokej verejnosti. 

 

Kľúčové slová: Socializácia rómskych detí.  Materská škola. Komunikatívnosť. Osveta. Alternatívne 

projekty. 

 

 V súčasnosti  neustále prebieha veľké množstvo vzdelávacích projektov pre rómske detí, ktoré 

sú v rôznych podobách a formách, väčšina z nich nie je celoplošná a to z rôznych dôvodov 

personálnych, finančných alebo legislatívnych a aj z dôvodu, že sociálne a spoločenské podmienky 

jednotlivých rómskych  komunít sú vždy špecifické. A tak sa môže sať že projekt ktorý funguje 

úspešne v niektorých častiach Slovenska, niekde nefunguje vôbec. Myslím, že pri vzdelávacích  

programoch na pomoc pri socializácií rómskych detí by sa malo vychádzať z faktu, že tradičná rómska 

výchova bola komunitná a celá príprava  detí na život prebiehala metódou počúvania, pozorovania 

a sledovania ostatných členov komunity. A táto forma pri vzdelávaní a socializácii v ich komunite 

funguje dodnes. Problém nastáva, keď dochádza u detí k prvému samostatnému  kontaktu s majoritnou 

spoločnosťou a to je väčšinou začiatok povinnej školskej dochádzky. 

 Myslím si, že by pomohol chýbajúci článok vo výchove a socializácii rómskych detí, ktorý sa 

po roku1989 svojou absenciou (z dôvodu insolventnosti rodičov)  výrazne premieta do súčasných 

problémov rómskych školopovinných detí  už v prvom ročníku. Tým chýbajúcim článkom sú 

materské školy. Metódy výuky sú v tomto zariadení pre nich najbližšie, za pomoci hier, pozorovania, 

napodobňovania si osvojujú základné sociálne návyky, komunikatívnosť a hlavne jazyk. V jazykovej 

bariére vidím najväčší problém, ktorý spomalí štart a napredovanie žiaka hneď v prvom ročníku 

základnej školy. V materskej škola prichádzajú rómske deti do kontaktu s rovesníkmi z majoritnej 

spoločnosti a určite to má veľký socializačný  význam pre obe strany. Tým samozrejme nechcem 

poprieť význam prípravných ročníkov, určite tu majú svoje miesto a význam, ale to je podľa mňa 

príliš krátke časové obdobie pre dieťa a už špecificky zamerané na prípravu na vstup do školy. Vplyv 
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materskej školy vo výchove a socializácii má podľa mňa nezastupiteľné miesto nielen u rómskych 

detí. 

 Ďalším problémom, ktorý podľa mňa dosť negatívne ovplyvňuje úspešnosť vzdelávacích 

programov je slabá prepojenosť a spolupráca s rodičmi detí. Nech by bol vzdelávací program 

akokoľvek prepracovaný  a pre deti motivačný, vždy najväčší  vplyv na výchovu dieťaťa má rodinné 

prostredie a rodič. To znamená že súčasťou každého projektu by mala byť určitá prepojenosť na 

rómskych rodičov zameraná v prospech vzdelávania ich detí. 

Nevyhnutnou súčasťou všetkých projektov by mala byť osveta v spoločnosti. To znamená viac 

informovať verejnosť, poukázať na nevyhnutnosť týchto projektov, ale aj na ich úspešnosť pri ich 

realizácii a tak svojím spôsobom navodiť lepšiu klímu medzi majoritou a minoritou. Snažiť sa 

presadiť alternatívne projekty do štátnej politiky vzdelávania, aby to neboli len čiastkové snahy 

mimovládnych organizácií. 

 

V tejto úvahe som sa nechcel zaoberať témami ako je: 

 
- pozitívna motivácia rómskych detí k škole a vzdelávaniu, 

- flexibilnosť učebných osnov, 

- multilkulturálny  prístup, 

- východy vzdelávania v integrovaných triedach, 

- individuálny prístup k žiakovi. 

 

Tieto veci  v danej problematike považujem za nevyhnutné a nepochybujem o ich výhodách. Skôr som 

sa chcel zamyslieť nad tým, čo môže pozitívne ovplyvniť snahu zanietených  ľudí pomôcť pri 

zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a socializácii rómskych detí . 
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SKÚSENOSTI SO VZDELÁVACÍMI PROGRAMAMI  NA ZÁKLADNEJ 
ŠKOLE V BÁTKE 

Ľubomír Mikláš 

 

Abstrakt: Autor vo svojej eseji prezentuje skúsenosti riaditeľky základnej školy v spádovej obci, 

ktorú navštevuje až 70 % žiakov rómskej národnosti. Riaditeľka opisuje postupy a návrhy, pri ktorých 

sa riešia problémy školy v oblasti dochádzky, edukácie, drogovej a alkoholovej závislosti, a zároveň 

vyzdvihuje úspechy a skúsenosti v náročnej pedagogickej praxi.  

 

Kľúčové slová: Špeciálna trieda. Poruchy učenia. Ľudské práva. Kultúra. Prostredie. Negatívny 

dopad. Projekty EÚ. Spolupráca rodiny a školy. Šikanovanie, drogy, záškoláctvo. Rómske deti.   

 

Základná škola v Bátke je typická v našom regióne, sociálne faktory však negatívne vplývajú na 

žiakov. Škola je dvojjazyčná – vyučovanie prebieha v triedach s vyučovacím jazykom slovenským aj 

maďarským. Majú aj špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a uplatňujú individuálnu integráciu žiakov s poruchami učenia v klasických triedach. Zásluhou 

výchovy k tolerancii a prístupom pedagógov, spolunažívanie žiakov s poruchami učenia v klasických 

triedach je dobré. Zásluhou výchovy k tolerancii a prístupom pedagógov, spolunažívanie žiakov 

rôznych národnosti je bezkonfliktné. 

 

 V koncepčnom zámere rozvoja školy a efektívnosti vzdelávania sú tieto oblasti: 

- oblasť edukačného rozvoja, 

- oblasť ľudských zdrojov, 

- oblasť ekonomického zabezpečenia. 

 

Pedagógovia sa snažia zabezpečiť humanistickú orientáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Základnými piliermi sú hra, radosť, úspech a láska. Taktiež posilňovanie úcty k ľudským práva, úcta 

k rodičom, k vlastnej kultúre a národným hodnotám. Príprava na zodpovedný život v duchu 

znášanlivosti a úcta k prírodnému prostrediu. Rešpektujú právo na odpočinok, voľný čas a telesný 

rozvoj detí. Sprístupňujú deťom informácie a poradenstvo v oblasti odbornej prípravy na povolanie. 

Negatívny dopad na školu pôsobí zlé sociálne postavenie rodičov – ich nezamestnanosť, čo je 

badateľné aj u žiakov, 70% z nich je v hmotnej núdzi. Žiaci mnohokrát nájdu v škole príjemnejšie 

prostredie ako majú doma. Pozitívne je využitie projektov EÚ. Darí sa aj získavanie sponzorov. Treba 

však konštatovať, že záujem žiakov o učenie a dosiahnuté výsledky sú slabšie. Žiaci majú problém 

s dochádzkou. Pedagógovia majú slobodnú voľbu metód, ale komunikácia s rodičmi je nevyhovujúca. 

Situáciu sa snažia riešiť aj atraktívnymi krúžkami a mimoškolskou činnosťou. Medzery sú 

samozrejme medzi spoluprácou rodiny a školy. Deti si do školy prinášajú vzory od svojich rodičov, ak 
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sú obaja rodičia nezamestnaní, dieťa pociťuje vzdelanie ako zbytočnosť. Tento problém sa rieši 

citlivým a nenásilným prístupom, aby u žiakov postupne vznikal záujem o prácu. Učitelia sa neustále 

vzdelávajú čo je ďalšia šanca na dosiahnutie daného cieľa. Neexistuje univerzálny prístup k žiakom, 

každý je iný a z iného prostredia, takže je to neustály proces vzájomného ovplyvňovania a získavania 

skúseností. 

Negatívnymi javmi sú šikanovanie, drogy a záškoláctvo. Žiaci školy dostávajú sociálnu pomoc vo 

forme školských pomôcok a stravovania za symbolickú cenu, podmienky na pravidelnú dochádzku 

majú zabezpečené. Funguje aj drogová prevencia, je formou vštepovania informácií o škodlivosti 

alkoholu, tabaku a drog, ktorej snahou je eliminovať tieto novodobé riziká mládeže. Trvalou úlohou 

školy je viesť žiakov k sebauvedomovaniu a sebarealizovaniu. Väčšinu žiakov tvoria rómske deti, 

vyplýva to z geografickej polohy školy. Neustále sa učitelia snažia o to, aby škola nebola len 

nezmyselným memorovaním faktov, aby bolo menej zhonu, nechuti a márnej práce. 

Šanca na dosiahnutie zlepšenia vyučovacieho procesu je aj v prevažne mladých učiteľoch, ktorí sú 

prístupní a ochotní realizovať zmeny a znášať aj neúspechy a presadzovať výchovno-sociálnu 

koncepciu školy.  

Zdroj: Mgr. Cs. Sebökov 
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SOCIALIZÁCIA RÓMSKEHO DIEŤAŤA 

Angela Molčanová 

 

Abstrakt: Človek je tvor spoločenský a jeho socializácia sa vytvára v rodine ako prvotný zdroj 

informácií pozorovaním, učením a opakovaním situácií, ktorých je každodenným svedkom. 

Významnú úlohu pri riešení problémov zohráva výchova a vzdelávanie. Koncepcia výuky musí byť  

nutne prepojená s humanistickým modelom, ktorý vedie žiakov k samostatnosti, formovaniu vlastnej 

identity a jeho vlastného prejavu  na princípoch ľudskosti.  

 

Kľúčové slová: Socializácia. Žiak. Humanistický prístup. Multikultúrny prístup a interkultúrny 

prístup. Výchovná metóda. Etické situačné hry. 

 

            Socializácia predstavuje proces začleňovania  sa jedinca do spoločnosti, kedy sa z biologického 

tvora stáva človek,  tvorom spoločenským. Prvým socializačným prostredím pre človeka je rodina , 

v ktorej sa realizuje  dedičnosť, ale aj v ktorej dieťa  preberá vlastnosti, spôsoby  správanie rodičov, 

nie pomocou génov, ale učením, pozorovaním, výchovou. V rodine sa vytvára psychika detí, kritéria 

pre výber ostatných  sociálnych prostredí. V rodine sa deti učia sociálne role a formujú  svoju 

osobnosť. V procese socializácie v rómskej národnostnej menšine je potrebné viesť deti 

k samostatnému, vlastnému uvažovaniu, či chcú svoje rómstvo a kultúru zachovať, alebo sa prihlásia 

ku kultúre majoritnej spoločnosti. 

 

Významnú úlohu  zohráva oblasť výchovy a vzdelávania  rómskeho etnika , rozvoja rómskeho jazyka  

a kultúry, riešenie nezamestnanosti, bývania, sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Výchova a 

vzdelávanie sú najvýznamnejšími  súčasťami v socializačnom procese, preto musia mať multikultúrny 

a interkutúrny prístup. Zmyslom multiklutúrneho a interkultúrneho  prístupu je na jednej strane 

oboznamovanie žiakov s inými kultúrami, ich tradíciami a zvykmi, ako aj vzájomné spolunažívanie. 

A na druhej strane  hrdosť na svoju históriu, kultúru. Tolerancia k iným kultúram, národnostiam , 

etnikám. Koncepcia  výuky rómskych žiakov musí byť spojená s humanistickým modelom, aby viedla  

žiakov k prekonávaniu izolácie. Výukové metódy majú rešpektovať zvláštnosti rómskych  žiakov  a 

preferovať národnostnú výchovu.  Ako jedna z pozitívnych metód  pri práci s rómskymi žiakmi sa javí  

metóda etických situačných hier, ktorá smeruje k mravnému rozvoju žiaka, a naplnení jeho role, ako 

člena rómskeho etnika. Vedie k autentickému prejavu  a stotožneniu sa so svojou rolou, svojim 

rómstvom. Podporuje  sociálne učenie dieťaťa  a osvojenie si kultúrnych vzorcov, etnických pravidiel 

a medziľudskej komunikácie. 

 

Použitá literatúra: Balvín,J.,2007 Metódy výuky romských žáku. Praha: Radix 
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HISTÓRIA VZNIKU RÓMSKEHO VZDELÁVIACIEHO FONDU 

Mária Molnárová 

 

Abstrakt: V tejto stati som sa zamerala na vládne inštitúcie, ktoré majú riešiť znižovanie ekonomicko 

sociálnych rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou populáciou a zároveň pomôcť 

Rómom sa plnohodnotne zúčastňovať na ekonomickom a spoločenskom živote regiónu, v ktorom žijú. 

Kľúčové slová: Populácia. Rómovia. Ekonomický. Sociálny. Chudoba. Projekt. Nadácia. Vzdelávací 

fond. Banka. Štáty. Majorita. 

 

Na konferencii: "Rómovia v rozširujúcej sa Európe: Výzvy pre budúcnosť", ktorá sa konala v 

roku 2003 v Budapešti, sa dosiahol konsenzus o dôležitosti vzdelávania ako kľúčového štartovacieho 

bodu na prelomenie kruhu chudoby Rómov. Účastníckymi krajinami konferencie boli: Bulharsko, 

Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora a Slovensko. 

Konferencia bola financovaná Svetovou bankou a Inštitútom pre otvorenú spoločnosť, Európskou 

komisiou, Rozvojovým programom OSN (UNDP), Rozvojovou bankou Rady Európy a vládami 

Maďarska, Fínska a Švédska. 

Konferencia vyústila do rozhodnutia vytvoriť:  

a) Dekádu začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015, v rámci ktorej by sa krajiny zamerali na 

znížení ekonomických a sociálnych rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou populáciou a 

zároveň umožniť Rómom plne sa zúčastňovať na ekonomickom a spoločenskom živote regiónu;  

b) založiť Rómsky vzdelávací fond (Roma Education Fund - REF).  

Na konferencii donorov, ktorá sa konala v Paríži v decembri 2004, sa podarilo zhromaždiť viac 

ako 37 miliónov EUR od ôsmych bilaterálnych donorov (Kanada, Grécko, Írsko, Holandsko, 

Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia), súkromných nadácií a multilaterálnych 

agentúr (Rozvojová banka Rady Európy a Svetová banka) ako počiatočný kapitál pre fond. 

Taktiež boli oznámené individuálne súkromné príspevky.  

REF bol zaregistrovaný ako švajčiarska nadácia v máji 2005 a svoju kanceláriu zriadil v 

Budapešti. Dňa 17. februára 2006 sa REF zaregistroval ako maďarská nadácia. 

 

Ciele a aktivity fondu 

REF je grantovou nadáciou, ktorá spája a podporuje programy a projekty zamerané na zlepšenie 

rómskeho vzdelávania. REF aktívne vyhľadáva podnetné myšlienky a poskytuje technické odborné 
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znalosti a poradenstvo pre prípravu a realizáciu návrhov. REF zároveň hodnotí výsledky svojich 

grantov alebo grantových programov a stane sa vedomostným centrom rómskeho vzdelávania.  

Hlavným cieľom REF je podpora systémovej zmeny politiky v oblasti vzdelávania Rómov tým, že 

využíva skúsenosti a poznatky z lokálnych projektov mimovládnych organizácií. Napríklad v oblasti 

predškolského vzdelávania Rómov bolo množstvo úspešných projektov, ktoré zahŕňali aj účasť 

rodičov v triedach a zaviedli pozíciu rómskych asistentov učiteľov. REF čerpá skúsenosti z týchto 

úspešných projektov, a bude pomáhať vládam pri identifikácii zmien v politike, ktoré sú potrebné na 

rozšírenie týchto projektov do ostatných oblastí v krajine a na začlenenie týchto skúsenosti do politiky. 

Dekáda definuje ciele v oblasti vzdelávania rómskej populácie, ktoré si jednotlivé krajiny stanovili 

dosiahnuť v období rokov 2005 - 2015.  

REF sa zameriava na 4 typy aktivít:  

1. projekty a programy REF schválené a podporené Riadiacim výborom REF, ktoré spĺňajú 

špecifické kritériá;  

2. politika rozvoja a program technickej asistencie, iniciované pracovníkmi REF a schválené 

Riadiacim výborom. To spočíva v štúdiách, technickej asistencii, strategickom rozvoji, 

učebných aktivitách, ktoré podporujú projekty a programy financované fondom, aby sa 

zabezpečil rámec pre dialóg s vládami a občianskou spoločnosťou o reforme vzdelávania a 

začleňovania Rómov do spoločnosti;  

3. komunikačný program a obhajoba politiky reforiem;  

4. administratíva REF; 

 

Detailná činnosť fondu je zadefinovaná v operačnom manuáli fondu. Akékoľvek zmeny v operačnom 

manuáli si vyžadujú prijatie Riadiacim výborom fondu.  

Realizované aktivity fondu v apríli 2006:  

• príprava stratégií pre Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Macedónsko;  

• diskusia o srbskej stratégii s občianskou spoločnosťou v Belehrade;  

• účasť na konferencii o segregácii v rumunských školách;  

• prehľad projektov pre elektronické schválenie Riadiacim výborom 15. apríla;  

• prvá monitorovacia misia fondu pre srbské projekty a stretnutie s vládou a občianskou 

spoločnosťou v Belehrade (návštevy v teréne v Nis, Novi Sad, Ada Mol);  

• účasť na konferencii o segregácii v školách v Bruseli;  

http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/historia_vzdelavacieho_fondu.php 
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„VETERNÉ MLYNY“ V MULTIKULTURALIZME 

Denisa Uhrinová 

 

Abstrakt: Stav prelínania a koexistencie rozličných kultúr na určitom území, snaha o rovnoprávne 

postavenie v spoločnosti a o rovnaké možnosti uplatnenia všetkých sociálnych skupín, etník a národov 

je možné ponímať v multikulturalizme. V súbehu globalizácie sa pristupuje kladne k pluralitnému 

systému v celosvetovom spoločenstve ponímajúc i mnohoročné totalitné systémy, ktoré majú hlboké 

korene v minulosti. Tak ako môžeme prijímať názory rôznych politických zoskupení, je možné 

prijímať i špecifiká iných kultúr, kde vlastné súžitie národov spôsobuje prelínanie týchto kultúr, čím 

vlastne si osvojujeme i niektoré zvyky inej kultúry, ktoré nám za niekoľko desaťročí prinesú nové 

kultúrne prvky. Podvedome sa budeme snažiť zachovávať prvky materiálnej kultúry a vlastnej 

identity.  

 

Kľúčové slová: Pluralizmus. Multikulturalizmus. Úvaha. Globalizácia. Multikultúrne súžitie. 

Materiálna a duchovná kultúra. Identita národa. Európska kultúra. 

 

Premýšľať o pluralizme a multikulturalizme, či už v spoločných intenciách, alebo ako o dvoch 

samostatných a osobitne stojacich  pojmoch, je tiež premýšľaním o sile ľudskej tolerancie a schopnosti 

prijímať zvyky, názory či maniere iných. Tak jednotlivcov ako celých spoločenských skupín.  

V dnešných časoch rozširujúcej sa globalizácie, kedy sa celé národy spájajú nielen v ekonomických 

záujmoch, je kladný postoj k pluralitnému systému jedným z predpokladov akceptácie celosvetovým 

spoločenstvom. Direktívne režimy ostali prežitkom nielen v manažérskych sférach, ale aj v štátnych 

zriadeniach.  Bohužiaľ, tie prvé spomenuté sa prekonávajú ľahšie ako mnohoročné totalitné systémy, 

korene ktorých sú už hlboko zakotvené u ich pohlavárov. Obyčajne sa v takýchto zriadeniach dá sotva 

hovoriť o multikultúrnom súžití etník či národov vôbec. Akékoľvek náznaky odlišnosti totiž 

znamenajú vybočenie z vopred naznačenej cesty a s tým súvisiace „prekvapenia“, ktoré tento 

nepružný stroj moci nie je schopný operatívne riešiť.  

Tak ako je prirodzené prijímať názory iných politických skupín a strán, ktoré môžu v krajine svojho 

pôsobenia v kooperácii s ostatnými priniesť pozitívne zmeny vo všetkých oblastiach života 

(samozrejme, s výnimkou skupín, ktorých filozofia je založená na podnecovaní rasovej, náboženskej 

či inej neznášanlivosti), tak je samozrejmé prijímať kultúru iných národov. Kultúra ako súhrn 

duchovných a materiálnych hodnôt, ktoré sa vytvárajú po stáročia, je ako mohutná špongia, schopná 

nasať do seba ďalšie podnety. Každé spoločenstvo si nachádza primeraný vzorec na to, aby sa jeho 

kultúra obohatila o nové prvky a tie svoje charakteristické zachovala v čo najvernejšej podobe. Nie je 

namieste strach o úplnú asimiláciu kultúrnych hodnôt toho-ktorého štátu v rámci integračných 

celoeurópskych snáh. Jednotlivci či celé skupiny v členských štátoch budú vždy dbať o to, aby sa  
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odkaz jednotlivých národov zachoval v „pôvodnom znení.“  Konvergencia v názoroch ešte neznamená 

úplný zánik jednotlivých spoločenských entít. Je krátkozraké nazdávať sa, že spoločným deklarovaním 

záujmov strácame na vlastnej identite národa ako celku. Ide len o prienik niektorých častí iných kultúr 

do tej našej. Uzurpovanie si vlastných národných hodnôt ako nemenný úzus je v dnešnom 

multikultúrnom svete ako boj s veternými mlynmi. Pod kepienkom národnej hrdosti skrývame strach 

z neznámeho. Sme však dostatočne národne cítiaci, aby sme vedeli, že tak ako prvky našej kultúry sa 

raz dostanú do spoločnej európskej kultúry, tak aj do našej sa dostanú prvky z iných. Nejde o stratu 

identity, ide len o obohatenie našej klenotnice zvykov. Ako sa nám to dnes zdá nemožné, tak o sto 

rokov to bude pre našich potomkov pevnou súčasťou ich kultúry.  
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VZDELÁVANIE RÓMSKEJ MLÁDEŽE ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO 
PROSTREDIA. 

Jana Vančíková 
 

Abstrakt: V tejto práci som sa zamerala na rómsku mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Ide o časť rómskej komunity, ktorá žije v marganalizovaných podmienkach.  

 

Kľúčové slová: Znevýhodnené prostredie. Edukačný proces. Osady. Chudoba. Nezamestnanosť. 

 

       Vo svojej seminárnej práci som sa zamerala na konkrétnu skupinu žiakov, ktorých sa veľmi 

ťažko darí zapojiť do procesu odborného vzdelávania a získavania kvalifikácie. Predstavujú ju rómski 

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

            Jednou zo základných požiadaviek spoločnosti je zabezpečenie rovnakosti šancí v prístupe ku 

vzdelaniu všetkým deťom a mládeži. Uvedená oblasť je však súčasne jedným z bodov kritiky zo 

strany mimovládnych, neziskových a zahraničných inštitúcií a organizácií, pokiaľ sa týka rómskych 

žiakov. Časť rómskych žiakov totiž predstavuje určitý problém v uvedenom zmysle. 

      Časť rómskej komunity, ktorej sa to týka, je charakterizovaná ako populácia, ktorá žije 

v marginalizovaných podmienkach fyzicky / osady a kolónie mimo obcí / i v zmysle sociálnej 

izolovanosti, vo veľmi chudobných podmienkach materiálno-ekonomických – väčšina dospelých 

členov komunity je dlhodobo nezamestnaná a je odkázaná na sociálnu podporu štátu. Na uvedenú 

situáciu vplýva aj nízka vzdelanostná úroveň dospelej populácie, s čím súvisí malá možnosť uplatniť 

sa na trhu práce v zmysle získania trvalého pracovného miesta. 

      K uvedeným ťažkostiam prispieva aj postoj časti sociálne marginalizovaných Rómov 

k vzdelaniu a vzdelávaniu, ktoré nepatrí medzi ich priority. Napriek tomu, že vzdelaniu a informáciám 

sa v spoločnosti prikladá veľký význam a vzdelanie sa považuje za kľúčové pri snahách o primerané 

začlenenie Rómov ako celku do majoritnej spoločnosti, zatiaľ sa nedarí spolupracovať dosť efektívne 

na tomto poli. 

      U rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia musí proces výchovného 

pôsobenia, ktorého cieľom je príprava a motivácia detí na získanie odborného vzdelávania aspoň na 

stredoškolskej úrovni, začínať prakticky od počiatkov povinnej školskej dochádzky. Nevyhnutná je 

pritom aj práca s rodinou žiaka, ktorej podpora a pozitívny postoj k získaniu odbornosti sú 

rozhodujúce pre úspech takéhoto postupu. 

 
      V prvom rade treba riešiť problémy v edukačnom procese u časti rómskych žiakov. 

 
      Početné výskumy a prieskumy zaznamenávajú určité faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú 

vzdelávacie výsledky rómskych žiakov. Potvrdzuje sa v nich vysoká neúspešnosť rómskych žiakov vo 

vzdelávacom procese. Mimoriadne problémovým sa javí začiatok ich vzdelávania: deti sú v prevažnej 
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miere vychovávané iba v rodine, nechodia do predškolských zariadení a vplyvom tradícií  zvyklostí 

a kultúrnych vzorcov správania nie sú pripravené na typ vzdelávania – nedostatočne ovládajú 

vyučovací jazyk, nemajú dostatok poznatkov, skúseností a zručností. Proces ich socializácie prebiehal 

v súlade s požiadavkami rómskej komunity a preto ich adaptácia na podmienky školy býva 

problematická. 

      Podmienky v bežných školách nie sú vytvorené tak, aby akceptovali situáciu detí z odlišného 

socio-kultúrneho zázemia. Súčasne s tým koncepcie vo vzdelávacom systéme nepočítajú so žiakmi so 

špeciálnymi edukačnými potrebami, nakoľko počet žiakov v triedach je vysoký, takže učitelia nemajú 

priestor, aby sa takýmto deťom venovali individuálne. Ďalším negatívom je nepripravenosť 

vyučujúcich na prácu s takýmito deťmi / vedomosti zo špeciálnej pedagogiky /. Všetky uvedené 

okolnosti prispievajú k ťažkostiam, ktoré časť rómskych žiakov má už od začiatku zaškolenia do 

bežných škôl.  Zážitky neúspechu a negatívne odozvy zo strany školy ich odradia od snahy dosahovať 

dobré výsledky, znižujú ich záujem o vzdelávanie. Vstupujú doňho aj ďalšie faktory ako socio-

demografické, finančné vzájomné predsudky majority a rómskej minority a ďalšie. 

      Vyššie uvádzané nedostatky v psychologických metodikách pri ich aplikácii u časti rómskych 

detí spôsobuje aj pri správnej interpretácii výsledkov. Je samozrejmé, že hodnotenie výkonov 

v testoch je možné vidieť z viacerých uhlov. Aj ostatné používané metodiky – skúšky týkajúce sa 

predškolských vedomostí, sú v mnohých smeroch pre rómske dieťa premiérou, pretože testované 

úlohy sú preň neobvyklé alebo neznáme. Navyše treba vziať do úvahy  situáciu pri vyšetrovaní, 

nakoľko mnohé rómske deti nemajú osvojené sociálne a komunikačné zručnosti pri kontakte 

s osobami mimo vlastnej komunity – administrátor ako cudzí človek, neznáme prostredie a situácia 

testovania, požiadavky na komunikáciu v jazyku, ktorý dieťa slabo alebo vôbec nepozná. 

      Takéto testy sa označujú ako kultúrne závislé a výsledky v nich sú silno ovplyvnené 

príslušnosťou testovaných osôb k určitej kultúre. Vzhľadom na to, že testy je potrebné vyhodnotiť na 

základe existujúcich vekových noriem, niet divu, že výsledné zhrnutie hlboko podhodnocuje skutočnú 

úroveň psychického vývinu detí zo sociálne znevýhodnených podmienok. 

      Prvým pokusom zostrojiť kultúrne relevantnú metodiku špecificky určenú pre rómske deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia je test RR screening. Je to metodika zameraná na diferenciálnu 

diagnostiku, na odlíšenie mentálnej retardácie od sociálne podmieneného zaostávania. 

 

     Ďalej by som sa chcela venovať Koncepcii integrovaného vzdelávania rómskych detí 

a mládeže: Národný program výchovy a vzdelávania v SR na 15 – 20 rokov. 

 

      Vychádzajúc z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je i SR, je úlohou 

príslušných orgánov vytvárať podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu so 

zvláštnym dôrazom na tie skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych špecifík jestvujúcim 

vzdelávacím systémom znevýhodňované.  
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      Je zrejmé, že zlepšenie postavenia a kvality života časti Rómov v spoločnosti sa odvíja od ich 

vzdelanostnej úrovne. Na pozdvihnutie úrovne je dôležité vytvoriť v rámci transformácie výchovno-

vzdelávacieho systému také podmienky, aby aj v obsahu, formách a metódach boli akceptované 

osobitosti rómskej národnostnej menšiny. 

 

Strategické ciele v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych žiakov: 

 

1. Reformovať riadenie edukačného procesu v podmienkach SR tak, aby sa mohli rešpektovať 

lokálne sociálne a kultúrne podmienky pri tvorbe a realizácii školského kurikulu 

2. Pripraviť učiteľa ako rozhodujúceho činiteľa realizácie stratégie v zmysle nadobúdania 

odborných spôsobilostí 

3. Vytvoriť atraktívne edukačné prostredie pre cieľovú skupinu, rešpektujúce jej sociálne, kultúrne 

a jazykové špecifiká a tým prispieť k zlepšeniu dochádzky do školy. 

4. Modernizovať stratégie vzdelávania tak, aby sa mohli rešpektovať osobnostné, kultúrne 

a sociálne špecifiká a vzdelávacie potreby jednotlivcov 

5. Zlepšiť materiálnu, technickú a metodickú pomoc v škole 

6. Podporiť prebiehajúci proces decentralizácie 

7. Účinnejšie pôsobiť na rómsku minoritu cestou propagácie kladných rómskych žiakov 

a študentov v oblasti vzdelávania. 

 

Základné programové zmeny na dosiahnutie cieľa: 

 

1. Zmena cieľov a obsahu vzdelávania z monokultúrneho na multikultúrne 

2. Zamedzenie vytvárania segregovaných tried v školách pre rómske deti 

3. Kľúčové kompetencie: učiť sa poznávať 

4. Naučiť sa komunikovať a žiť spoločne 

5. Naučiť sa žiť – existovať 

6. Počítačová gramotnosť 

7. Hodnotenie kvality vzdelávania 

8. Monitorovanie vzdelávacieho systému 

9. Vnútorná zmena školy – klímy 

10. Tvorba spoločnej infraštruktúry – sieť vzdelávacích a poradenských centier na regionálnej 

úrovni 

11. Pedagogický zamestnanec ako nositeľ zmien 

12. Vytvoriť fond učebných materiálov a pomôcok 

13. Využívať pedagogickú tlač 
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14. Podporovať informovanosť verejnosti o sociálne znevýhodnených deťoch a mládeži 

z hľadiska práva na rovnosť šancí a prístupu k vzdelaniu 

 

Prioritné odporúčania: 

 

1. Zabezpečiť pôsobenie asistentov učiteľov na školách s vysokým podielom sociálne 

znevýhodnených a rómskych detí 

2. Zvýšiť ponuku alternatívnych možností vzdelávania 

3. Uvoľniť systém hodnotenia 

4. Umožniť rozvíjanie užšej spolupráce rozličných vzdelávacích inštitúcií 

5. Podporovať poradenské služby 

6. Realizovať multikultúrne vzdelávanie a výučby k ľudským právam a tolerancii 

 

 

      Navrhovaná koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže je otvorená 

v zmysle jej ďalšieho rozvoja. Strategické ciele a zámery sú stanovené, ale úspešnosť jednotlivých 

krokov na seba nadväzuje v komplexnosti transformácie regionálneho školstva. Predpokladané 

opatrenia naznačujú smery, ktorými je potrebné sa uberať, aby sa dosiahla vzdelanostná úspešnosť 

rómskych žiakov a vytvorili sa podmienky na integráciu sociálne znevýhodnených detí a mládeže, čo 

je základom inklúzie Rómov do spoločnosti. 

 

Použitá literatúra: 

Internet : www.rokovania.sk  

               www.vlada.gov.sk  
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SOCIALIZÁCIA RÓMSKEHO DIEŤAŤA 

Jozef Vretenička 
 

Abstrakt: Dieťa do svojich šestnástich rokov prežije väčšinu času so svojou rodinou alebo v škole. 

Tieto dve inštitúcie najviac pôsobia na jeho socializáciu. Nie je jedno, ako tento proces prebieha, lebo 

potom sa to odrazí v jeho ďalšom živote a môže to spôsobovať problémy či už pre samotného jedinca 

alebo pre spoločnosť. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Rómske dieťa. Škola. Dotácie. Vzdelanie. 

 

 Socializácia, ako zaraďovanie sa do spoločnosti, hrá v živote človeka dôležitú úlohu. Každý 

žijeme v nejakom spoločenstve – od rodiny, cez komunitu, obec, štát. 

 V socializácii po rodine, v najrannejšom detstve, nastáva obdobie, keď dieťa nastupuje do 

školy. V škole sa nielen učí novým poznatkom, ale sa aj vychováva.  

 Rómske dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia pri príchode do školy je znevýhodnené 

tým, že vo veľa prípadoch nie sú naplnené ani jeho biologické potreby, a preto je u neho potreba 

vzdelávania druhoradá. Väčšinou aj jeho rodičia majú skončenú len povinnú školskú dochádzku 

a neprikladajú vzdelaniu veľký význam. 

 V roku 2004 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo Výnos o poskytovaní dotácie 

na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi, dotácie na stravu 

pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1. 

mája 2004. Od 15. septembra 2004 bolo možné poskytovať aj dotáciu na štipendium pre dieťa v 

hmotnej núdzi. 

 Je to sociálne opatrenie, ale vo veľkej miere súvisí so vzdelávaním rómskych žiakov a ich 

socializáciou. Predtým často chodili rómske deti do školy hladné, v škole sa nestravovali a prvé jedlo 

mali až keď prišli zo školy. Po prijatí výnosu, rodičia po uhradení 1 až 5 korún (čo nezaťaží príliš 

rodinný rozpočet), môžu svoje deti prihlásiť na stravu v školskej jedálni. Motivačný príspevok by mal 

deti motivovať k lepším študijným výsledkom a príspevok na školské potreby zabezpečiť, aby deti 

mali v škole požadované pomôcky. 

 So zvyšujúcim sa vzdelaním detí narastá aj šanca zamestnať sa a tým si zvýšiť svoju životnú 

úroveň. 
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2.2  KONKRÉTNE SITUÁCIE A CESTY RIEŠENÍ 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREHRADIŠTE     

Milada Gondová    

                               

  V máji 2005 bolo občianske združenie Prehradište prijaté za člena Partnerstva sociálnej 

inklúzie vo Fonde sociálneho rozvoja pre okres Poltár, kde v septembri 2005 na valnom zhromaždení 

rady Partnerstva sociálnej inklúzie bol predseda nášho občianskeho združenia Peter Katona zvolený do 

správnej rady Partnerstva sociálnej inklúzie.   

V marci 2005 sme nadviazali spoluprácu s Centrom prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári, ktoré 

realizovalo projekt „Poradensko vzdelávací program pre osoby prvýkrát vstupujúce na trh práce“, tu 

sme dostali ponuku na zrealizovanie prieskumu potrieb a požiadaviek zamestnávateľov v okresoch 

Poltár a Lučenec. Počas tejto aktivity členovia OZ osobne navštívili a oslovili vyše dvesto 

podnikateľských subjektov, s ktorými sme vypísali dvojstranový dotazník.  

Už tradičným podujatím, ktoré pravidelne v spolupráci z obcou občianske združenie PreHradište 

pripravuje, je BenčerkyLand.  Pravidelne prvý júlový víkend prebieha v lokalite Benčerky akcia na 

pobyt v prírode pri príležitosti ukončenia školského roku, zameraná na športovo-rekreačné vyžitie detí 

od 0 – 14 rokov bez rozdielu farby pleti či etnicity. Podujatie je síce určené pre deti od 0 do 14 rokov, 

ale zúčastniť sa ho môže každý, mladý aj starý. Počas dvoch dní plných zábavy, športov a smiechu si 

deti majú možnosť vyskúšať svoj postreh, silu, trpezlivosť a počas nočnej stanovačky aj svoju odvahu.  

Počas prvého dňa sa súťaží v tradičných, ale aj zvlášť pre toto podujatie vymyslených súťažiach, za 

ktoré deti získavajú skvelé ceny. Namáhavý, ale o to krajší deň zakončuje táborák, pri ktorom sa 

opeká, rozprávajú veselé príhody a spievajú pesničky.  

Na druhý deň ráno po výdatných raňajkách si môžu deti preveriť svoju presnú mušku počas streleckej 

súťaže zo vzduchových zbraní a pred obedom im predvedú svoje skúsenosti a umenie pozvaný hostia, 

či už sú to policajti z okresného policajného zboru, alebo hasiči z hasičského a záchranného zboru v 

Poltári.  

O úspechu tohto podujatia svedčí aj obrovské nadšenie detí a pomerne veľká účasť. Prostriedky na 

zrealizovanie takýchto aktivít sa získavajú sponzorsky. Ale nesmieme zabudnúť na členov OZ ktorí 

svojou vlastnou prácou a svojim časom prispievajú k realizácii takýchto úspešných akcií.  

Na záver také motto ktorým sa občianske združenie v budúcnosti bude riadiť:  

   

Pomôž iným, pomôžeš aj sebe . 
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RÓMSKE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ROMA LAVUTA 

Miloš Honetzy 

 

Abstrakt: V  úvode sú spomenuté občianske rómske združenia,  ktoré aktívne pracujú na území 

okresu Rožňava. V ďalšej časti bližšie približujem činnosť občianskeho združenia Roma Lavuta 

v Rožňave. A na záver sú vymenované rómske občianske združenia na Slovensku a rómske nadácie. 

 

Kľúčové slová: Občianske združenie.  Roma lavuta. Nultý ročník.  

 

Rómske občianske združenia, ktoré aktívne pracujú na území okresu Rožňava:  

- Kultúrno-výchovná organizácia Roma-Gemer na Slovensku Rožňava, 

- Roma Lavuta Rožňava, 

- Rómske občianske združenie regionálneho rozvoja a rómskej kultúry Plešivec, 

- Združenie rómskej kultúry v okrese Rožňava,   

- Združenie rómskej jednoty v okrese Rožňava,   

- Občianske združenie pre ochranu a rozvoj rómskych tradičných remesiel na  

  Slovensku Rožňava, 

- Združenie občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc na Slovensku Gemerská . 

Poloma. 

 

Z týchto občianskych združení zameraných na rómsku problematiku by som rád priblížil činnosť 
občianskeho združenia Roma Lavuta so sídlom  Čučmianska 30,  Rožňava .  Toto občianske združenie 
vzniklo v júni 1994 a od vtedy pracuje pod vedením Tibora Lándoryho. Jeho cieľom je pozdvihnutie 
sebavedomia Rómov, šírenie rómskej kultúry, zlepšenie sociálnej situácie Rómov, ale aj zlepšenie 
vzťahov a komunikácie medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou.  Medzi ich najväčšie úspechy 
môžeme zaradiť projekt bytovej výstavby v Rožňave v celkovej hodnote 10 miliónov korún vďaka 
ktorému sa podarilo vybudovať a zrekonštruovať niekoľko bytových jednotiek v Rožňave a Brzotíne 
pre rómske rodiny. Organizujú sa letné tábory pre rómske deti kultúrne podujatia ako napr: Rómske 
slávnosti tanca a spevu. Spolupracujú pri výchove a vzdelávaní, nultom ročníku, kde sa deti stretávajú 
s pedagógmi  ZŠ v Rožňave priamo v rómskom klube. Úzko spolupracujú aj s inými neziskovými 
organizáciami s kultúrno-výchovnou organizáciou Roma - Gemer, s Centrom voľného času, 
Červeným krížom, Saleziánmi Dona Bosca a mnohými inými. 

 

Ostatné rómske občianske združenia na Slovensku 

Ahinsaroma - nenásilie Kremnica 

Asociácia rómskych kultúrnych organizácií na Slovensku Bratislava, atď. 

Asociácia rómskych žien v SR Prešov 

Budúcnosť mladých Družstevná pri Hornáde 
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Cesta nádeje Žiar nad Hronom 

Dobrá zvesť Banská Bystrica 

Demokratický zväz Rómov na Slovensku Zvolen 

Generácia rómskej mládeže Hôrka 

Jekhetane - spolu Prešov 

Jekhetane Roma Moldava Moldava nad Bodvou 

Kultúrne združenie olašských Rómov na Slovensku Bratislava 

Kultúrno-výchovná organizácia Roma - Zemplín na Slovensku Vranov nad Topľou 

Klub rómskej mládeže Poltár  

Koordinačné centrum Rómov - ROMEN na Gemeri Rimavská Sobota 

Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti Košice 

Kultúrny zväz rómskeho spoločenstva Humenné 

Klub rómskych podnikateľov SR Bratislava 

Klub rómskych žien na Slovensku Banská Bystrica 

Klub občianskeho porozumenia - KLOP Spišské Podhradie 

Kultúrno výchovné združenie Kálo čiriklóro - Čičava Čičava 

Kultúrnospoločenské združenie Rómov Rómske srdcia - Romane Jíle Čata 

Kresťansko-vzdelávacie združenie Trebeľovce Muľka 

Klub obrody rómskej komunity Sládkovičovo 

Kultúrne združenie Rómov Slovenska Banská Bystrica 

Kultúrno-spoločenská organizácia Rómov Vinodol 

Kultúrne centrum Rómov Slovenska Martin 

Kultúrne združenie Rómov Bátovce Bátovce 

La Romane kultúra Plavecký Štvrtok 

Mravec Veľké Zálužie 

Madrina Košice 

Nezávislý zväz Olaských Rómov Dolná Seč 

Nádej deťom Banská Bystrica 

Občianske združenie Rómov Fiľakova Fiľakovo 

Občianske združenie rómskych žien Lucia Košice 

Občianske združenie rómskych občanov ASAL Jarovnice 

Občianske združenie Šamír Ihľany 

Občianske združenie Môj domov - Miro dom Tornaľa 

Osvetové združenie Rómov Považia Trenčín 

Občianske združenie Rómov v Šaci Košice - Šaca 

Podduklianske kultúrno-výchovné združenie Rómov Vyšný Mirošov 

Parapišel Medzev  
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Pro Roma Mediálna Skupina Košice 

PRO ŠOBOV Banská Štiavnica 

Rómska ľudová akadémia "Husaša" Veľké Kapušany 

Rómske združenie v Rokycanoch Košické Oľšany 

Rómske reformné mládežnícke hnutie Vranov nad Topľou 

Románo súno (Cigánsky sen) Žilina 

Roma Novohrad Lučenec 

Rómske etnikum Partizánske 

Rómska asociácia mládeže a detí Ramad Považská Bystrica 

Rómska aktivita mládeže Poprad 

Romani kultúra Bratislava 

Rómska asociácia mládeže a detí SR Košice 

Rómska asociácia kultúry SR Trnava 

Rómska asociácia telesnej kultúry SR Košice 

Rómska samospráva Prievidza 

ROMIPEN (Združenie Rómov pod Tatrami) Poprad 

Rómske centrum Ternipen Snina 

Regionálne združenia Dženo - Spiš Smižany 

Rómsky život - Romano dživipen - Centrum Hnúšťa Hnúšťa 

Rómska kancelária Bratislava 

Spoločnou cestou s rómskou kultúrou - Kethano drom 

Spoločnosť rómskych redaktorov Košice 

Spolok spišských Rómov - Jekhetane Spiske Roma Kežmarok 

Spoločná budúcnosť Šarovce  

Stredoeurópske centrum vzdelávacích príležitostí Rómov Vranov nad Topľou 

Spolok LUX ORIENT Kráľovský Chlmec 

Spoločná cesta (Jekhetano drom) Košice 

Stanley klub Spišské Tomášovce 

Šťastie pre Rómov - Bach le Romenge Košice 

Únia rómskej mládeže a detí SR Košice 

Únia rómskej telesnej výchovy a športu Humenné 

UPRE Roma - Klenovec Klenovec 

Vedecký a umelecký zväz Rómov na Slovensku Dunajská Streda 

Združenie inteligencie Rómov na Slovensku Bratislava 

Združené kultúrne stredisko Rómov v Detve Detva 

Združenie rómskych podnikateľov a súkromníkov v SR pre región stredné Slovensko Banská Bystrica 

Združenie rómskych podnikateľov a súkromníkov v SR pre Východoslovenský kraj Košice 
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Združenie Rómov v SR Kráľovský Chlmec 

Združenie pre riešenie rómskej otázky v SR Stará Ľubovňa 

Združenie Pre teba - Vas tuke Tornaľa 

Združenie rómskych veriacich Rimavská Sobota 

Združenie Dživipen - Život Banská Bystrica 

Združenie rómskych detí a mládeže Žilina 

Združenie na podporu sociálneho bývania Kremnica 

Združenie občanov Rómov SR (ZOR) Spišská Belá 

Združenie Rudňany - Slovensko, zariadenie pre rómske deti a matky Rudňany 

Združenie mladých Rómov Banská Bystrica 

Združenie na podporu a výchovu rómskych detí Čakanovce 

Za emancipáciu a integráciu Rómov (ZEIR) Bratislava 

Za lepší život Jelšava 

Združenie SPOLU Kremnica 

Združenie LOVÁROV Kalná nad Hronom 

Združenie pre športové zapojenie rómskej mládeže spolu s majoritnou spoločnosťou Košice 

Združenie na podporu Rómov ILORO Banská Bystrica 

Združenie Rómov pod Vihorlatom Snina 

Združenie rómskej občianskej spoločnosti na Slovensku Drahňov 

Združenie rómskej národnostnej menšiny Medzibodrožia Kráľovský Chlmec 

Združenie pre zjednotenie Rómov v Slovenskej republike Medzev 

Združenie Rómov Hrnčiarska Ves Hrnčiarska Ves 

 

Rómske nadácie  

Nadácia Inforoma Bratislava 

Nadácia pre rómske dieťa Bratislava 

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj Košice 

Nadácia kočovných Rómov 

 

  

Zdroje:  

Romano nevo ľil číslo 480 - 490/2001  
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DIAGNOSTICKO-MOTIVAČNÉ CENTRUM V SPIŠSKOM PODHRADÍ  

Ľubomír Mikláš 
 

Abstrakt: V tejto práci prezentujem Občianske združenie pôsobiace v Spišskom Podhradí 

poskytujúce diagnosticko-motivačné služby pre rómskych spoluobčanov v oblasti hľadania práce, 

rekvalifikačných kurzov, v poradenstve, pri komunikácii so zamestnávateľom, bezplatnú pomoc pri 

formulovaní žiadosti, bezplatný internet a iné podobné služby.  

 

Kľúčové slová: Nezamestnaní. Trh práce. Rekvalifikačné kurzy. Pomoc. Poradenstvo. Pracovné 

podmienky. Pracovná disciplína. Bezplatná pomoc. Bezplatný internet.  

 

Od roku 2005 majú dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení občania zo Spišského Podhradia a jeho 

okolia možnosť využívať služby Diagnosticko-motivačného centra, ktorého zriaďovateľom je 

Kolpingovo dielo na Slovensku. Trojročný projekt so sociálnym zameraním bol podporený iniciatívou 

EQUAL. „Poskytujeme rôzne poradenské služby pre nezamestnaných – pracovné poradenstvo, 

sociálne poradenstvo, právne poradenstvo. Našou cieľovou skupinou sú hlavne nezamestnaní, ktorých 

sa snažíme presadiť na trhu práce,“ uviedla vedúca centra Jarmila Holubová. 

 

Podľa jej slov je dôvodom vysokej nezamestnanosti hlavne nedostatočné vzdelanie uchádzačov 

o prácu. Ich nízke vzdelanie spôsobuje, že sú na trhu práce odmietaní. „Preto sa snažíme nájsť pre nich 

v prvom rade takú prácu, kde nie je potrebná kvalifikácia. Ale pripravujeme aj rôzne rekvalifikačné 

kurzy. Pre rómske ženy to bol kurz šitia, pre mužov kurz rezbárstva,“ spresnila. Ako ďalej uviedla, 

projekt diagnosticko-motivačného centra sa počas troch rokov existencie osvedčil a našiel si svojich 

klientov. „Ľudia nás vyhľadávajú, pretože potrebujú našu pomoc. Najmä v právnom poradenstve. Pri 

podpisovaní rôznych dokladov neraz ani nevedia, čo podpisujú. Rómovia si našli cestu k nám a sú 

radi, že sa majú na koho obrátiť,“ poukazuje Jarmila Holubová. Centru sa podarilo nájsť prácu pre 40 

ľudí v kamenárskej oblasti v Českej republike, kde nie je potrebná kvalifikácia. Podľa jej slov sa 

v tejto práci osvedčili. V najbližšej dobe sa vytvoria pracovné miesta v ČR pre 20 žien, ktoré budú 

pracovať pri výrobe káblových zväzkov do automobilového priemyslu. 

 

„So zamestnávateľom sa kontaktujem väčšinou telefonicky a informujem sa o pracovných miestach 

a podmienkach. Niektorí klienti majú pred pracovným pohovorom trému, čo väčšinou znamená aj ich 

neúspech. Zaoberáme sa aj touto oblasťou a našich klientov učíme viesť rozhovor pri uchádzaní sa 

o prácu, ako sa pýtať na pracovné podmienky...“ priblížila svoju prácu Jarmila Holubová. 

Centrum sleduje svojich klientov aj po ich umiestnení na trhu práce, hovorí so zamestnávateľmi o ich 

pracovnej disciplíne. „Niekedy si prizveme potenciálneho zamestnávateľa k nám do centra, a našim 
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klientom sprostredkujem pohovor s ním. Zatiaľ sa mi nestalo, aby sa niekto sťažoval na zlú pracovnú 

disciplínu klientov,“ dodala.  

 

Centrum ponúka tieto služby: 

 

- bezplatná pomoc pri písaní žiadostí a iných písomností 

- oboznamovanie s ponukami práce v regióne 

- bezplatný prístup na internet 

- bezplatná možnosť zúčastniť sa na vzdelávacích programoch 

- základné právne, ekonomické, psychologické a zdravotné poradenstvo 

- sociálna asistencia pre mamičky s deťmi predškolského veku.  

 

Zdroj: www.rnl.sk 
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INTERVENČNÉ STRATÉGIE A PROGRAMY PRE PRÁCU S RÓMSKYMI 
DEŤMI 

Angela Molčanová  

 

Abstrakt: Najdiskutovanejšia téma riešenia problémov rómskeho etnika je vzdelanie. Vláda SR 

vypravovala  tzv. Národný program výchovy a vzdelávania s osobitným dôrazom na  rómske 

obyvateľstvo s prihliadnutím na  sociálne a kultúrne špecifiká  a na zásadách  rovnoprávneho prístupu  

každého občana ku vzdelaniu. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Žiak. Humanistický prístup. Vzdelávanie. Rómske deti. Edukačné 

prostredie. Nulté ročníky. 

 

 Veľká  časť  Rómov a občanov  rómskeho  pôvodu je  v súčasnosti  integrovaná v majoritnej 

časti spoločnosti a žije v porovnateľných sociálnych podmienkach, ale značná časť tohto  obyvateľstva 

žije na okraji spoločnosti, v segregovaných lokalitách, ktoré sú charakteristické sociálnou  

nedostatočnosťou, ktorá ich znevýhodňuje v prístupe ku vzdelávaniu, trhu práce, kultúrnemu 

,ekonomickému a spoločenskému životu spoločnosti. Najdiskutovanejšou témou  v súvislosti 

s riešením  rómskej problematiky je vzdelanie. Mnohé inštitúcie a organizácie  poukazujú práve na 

nedostatočnú vzdelanostnú úroveň Rómov, ako hlavnú prekážku  pri uplatnení sa na trhu práce. Mladí 

ľudia s neukončenou základnou  alebo učňovskou školou sú evidovaní na Úradoch práce, ktoré im ako  

možnosť dovzdelávania ponúkajú krátkodobé rekvalifikačné  kurzy a výcviky, nie sú však riešením 

ich  finančných a existenčných problémov. Málo kedy sa hovorí o skutočný podmienkach  na 

vzdelávanie, hlavne u detí zo segregovaných  rómskych osád. 

 Rómske deti a mládež sú vnímaní spoločnosťou ako deti a mládež s problémami v správaní, 

učení a postojoch, ktoré vznikli na základe  nefunkčných sociálnych podmienok  a sú preto 

označované ako sociálne znevýhodnení. Dôležitým sa javí prijímanie takých opatrení , ktorých cieľom 

je  umožniť prístup ku vzdelávaniu všetkých obyvateľov  bez rozdielu , a tak získať  plnohodnotné 

vzdelanie  zodpovedajúce  osobnostným predpokladom,  záujmom , potrebám tak, aby  došlo 

k vytvoreniu  kvalitného podporného systému  na prekonanie  ekonomických, kultúrnych a sociálnych 

prekážok.  Z uvedeného vychádza ja  program vytvorený štátnou správou  pod názvom  Národný 

program výchovy a vzdelávania v SR  č. 1193/2001 v horizonte   15-20 rokov, ktorý sa zaoberá  

základnými prioritami podpory vzdelávania rómskych detí a mládeže vo viacerých smeroch..  
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1 Národný program výchovy a vzdelávania v SR  

 
Hlavným cieľom programu je  rozpracovanie takých  zmien vo vzdelávacom systéme,  ktoré umožnia 

prístup k vyššiemu vzdelaniu  deťom zo sociálne  znevýhodneného prostredia, s osobitným 

prihliadnutím na rómske obyvateľstvo. 

Národný program výchovy a vzdelávania SR sa vo svojich zmenách zameriava  na tieto oblasti: 

 
• zmena cieľa a obsahu  vzdelávania  z monokultúrneho na multikultúrne 

• vytváranie školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva a realizácia  školských 

výchovno-vzdelávacích programov 

• vytváranie systému viacúrovňových , modelových a vzorových vzdelávacích programov 

• vytváranie modelových štruktúr  pre školy so zvýšeným počtom žiakov  zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

• hodnotová orientácia v súlade so všeobecnými  ľudskými hodnotami 

• interkultúrne a multikultúrne  kompetencie 

• vnútorná zmena školy 

• zmena vzťahu učiteľ –žiak – asistent- rodič 

• otvorená škola  ako komunitné centrum vzdelávania so všetkými súvislosťami 

 
Národný program výchovy a vzdelávania  zahŕňa  východiská pre integrované  predškolské 

vzdelávanie rómskych detí v materských školách na základných princípoch  prispôsobenia výchovy 

a vzdelávania  každému dieťaťu,  zamedziť vytvorenie segregovaných tried pre rómske deti, dať 

deťom možnosť výberu a tým podporiť ich snahu učiť sa, formovať dobré vzťahy s rodinami detí 

a podporovať ich angažovanosť vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. 

V systéme  základných škôl  Národný program podporuje  vznik a existenciu  nultých ročníkov 

základných škôl pre deti, ktoré nedosahujú školskú zrelosť. Dôležitá je profesia asistenta učiteľa, ktorý 

v spolupráci s miestnymi autoritami pomáha odstraňovať príčiny  neplnenia školskej dochádzky. 

Program podporuje vytvorenie systému vyrovnania  individuálnych rozdielov  žiakov základnej školy 

z dôvodu   ekonomických, kultúrnych a sociálnych odlišností. Dôležitá je podpora  vzdelávacích 

aktivít  , zameraných na prípravu na stredoškolské štúdium, s využitím  programu PHARE 2000-2001  

a zabezpečovanie  učebných pomôcok na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
1.1   Strategické ciele  v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov 

 
 Program definuje základné strategické ciele v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí: 

 
• Zreformovať edukačný proces v podmienkach SR  a pritom rešpektovať  sociálne  a kultúrne 

podmienky  
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• Vytvoriť atraktívne edukačné prostredie  pre cieľovú skupinu, ktorá rešpektuje kultúrne 

a jazykové špecifiká  a tým značne prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky 

• Vytvárať vzdelávacie programy podľa potrieb danej skupiny žiakov 

• Zlepšiť materiálnu technickú a metodickú pomoc školám 

• Školským a mimoškolským vzdelávaním zmeniť postoje majority k minoritám a naopak 

• Pôsobiť na rómske deti a mládež  propagáciou kladných príkladov rómskych žiakov 

a študentov v oblasti vzdelávania. 

 
Stredoškolské vzdelávanie sa opiera  o inovované študijné programy  a učebné odbory vyplývajúce 

z podpory programu PHARE 2000- Zlepšenie podmienok Rómov vo vzdelávacom procese, ale aj  

Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám  a Základných téz  koncepcie politiky vlády SR. 

Projekt Gándiho škola vytvára  priestor pre talentované rómske deti a deti zo sociálne 

znevýhodnených rodín . 

 
Národný program  predpokladá vytvárať  organizačné a materiálne  podmienky  na vysokoškolské 

vzdelávanie Rómov, odborníkov, ktorí prispievajú k riešeniu  sociálnych , ekonomických, kultúrnych 

a edukačných problémov  marginalizovaných skupín Rómov, žijúcich v podmienkach, ktoré 

nezodpovedajú sociálnym a kultúrnym  štandardom spoločnosti. 

 
- -Vytvárať podmienky pre  vytváranie študijných programov pre tých jedincov , ktorí majú 

osobnostné predpoklady  pre úspešný vstup na vysokoškolské štúdium,  a riešenie výskumných 

úloh problematiky Rómov  prostredníctvom rôznych grantov,  a štátnych objednávok.  

- -Vytvárať cielené impulzy na podporu  vysokých škôl  k zapracovaniu  problematiky do obsahu 

vzdelávania.  

- -Vytvárať štipendijný fond  na podporu vysokoškolského vzdelávania  danej cieľovej skupiny  

hlavne v odboroch , ktoré riešia  problematiku rómskych komunít 

- Podporovať študijné programy  ako je učiteľstvo, zavedením  predmetu úvod do romológie  

a iných predmetov orientovaných na interkultúrnu a multikultúrnu výchovu 

- -Prostredníctvom voliteľných predmetov vytvárať podmienky pre rozvíjanie  odbornosti v oblasti 

komunitnej práce  a komunitného vzdelávania, ktoré pôsobia mimo školy 

- -Vytvárať  legislatívne podmienky  pre implementáciu  výsledkov projektov  orientovaných na 

cieľovú skupinu a tým vytvárať predpoklady  pre vysokoškolské vzdelávanie odborníkov. 

 

Národný program  výchovy a vzdelávania  v SR  odporúča dovzdelávanie  občanov s neukončenou 

školskou dochádzkou riešiť  postavením  tzv. škôl  druhej šance  v školskom  výchovno –vzdelávacom 

systéme v rámci celoživotného vzdelávania, ktorých absolventi  získajú  rovnakú kvalitatívnu úroveň  

vedomostí ako  absolventi iných škôl, prostredníctvom medzinárodných projektov SOCRATES, 

projekt TQM,  Grundtvig 1. Financovanie týchto škôl  sa predpokladá realizovať z prostriedkov 
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štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, nadačných zdrojov a s podporou  miest, podnikov 

a samosprávnych krajov. 

 

Cieľom školy je zlepšiť  integráciu mladých ľudí , ktorí musia čeliť  hrozbe vylúčenia z trhu práce, čo 

je motiváciou  učiť sa a nadobudnúť základné vzdelanie a zručnosti. Ponúka sa im druhá šanca  

prostredníctvom tohto typu školy. Z dôvodu motivácie musí mať škola druhej šance prepojenie  na 

partnerské firmy v regióne, čím sa zaručí  budúce uplatnenie jej absolventov na trhu práce. 

Dovzdelávanie ľudí z cieľovej skupiny musí byť postavené na nových  spôsoboch a metódach výučby 

, prostredia  a prístupu . 

 

 Pravidlá, normy a hodnoty majú vo vzdelávaní  a výchove mladých ľudí  významnú úlohu. 

Najmä mládež  sa dostáva do konfrontácie  s tým,  čo sa od nej očakáva a k čomu si vytvára vlastný 

postoj , čo sa prejavuje v reakciách na skutočnosť. 

Poznanie základných danosti, môže výrazne ovplyvniť výchovu a vzdelávanie  detí a mládeže  a môže 

sa stať východiskom  vo vzdelávacom procese, ktorý sa opiera o dobrých a erudovaných  

pedagogických pracovníkov, so širokospektrálne rozpracovaným obsahom, štruktúrou vzdelávacie 

procesu  s prihliadnutím a vedomosťami z oblasti rómskej histórie a kultúry, spôsobe života a hodnôt,  

ale aj metodiky práce v jednotlivých oblastiach , pri podpore vlády a štátnych orgánov. 

 Základnými prioritami vlády musí byť  vytvorenie takej spoločnosti, ktorej vzdelávanie sa 

stane  zdrojom dlhodobej perspektívy Slovenska, čo významne ovplyvní postavenie Slovenska aj 

v Európe. 

 

Použitá literatúra: Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít. 
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PROJEKT HELP 

Mária Molnárová 
 

Abstrakt: V tejto stati som sa zamerala na neziskovú organizáciu HELP n.o. a OZ Paradi Roma, ktoré 

vykonávajú svoju úspešnú činnosť v meste Handlová. Tieto dve organizácie tretieho sektoru spolu 

úzko spolupracujú na základe uzatvorenia dohody o partnerstve. Spolupracujú veľmi úspešne. 

Prostredníctvom školiaceho centra a remeselného centra sa im darí dlhodobo pripravovať a zamestnať 

ťažko zamestnateľných občanov, medzi ktorými sú aj Rómovia. Neustále im sprostredkujú pracovné 

príležitosti  a pracovné miesta aj udržať. Ich cieľom je prekladanie projektov EÚ sociálnemu fondu s 

cieľom komplexného vzdelávacieho a školiaceho programu vo vytvorenom vzdelávacom centre. Ďalej 

je ich cieľom vytvoriť podmienky pre získavanie, obnovu a doplnenie pracovných návykov. V tejto 

organizácii majú špeciálne vyškolených pracovníkov, ktorí sa jednotlivo venujú len určitému počtu 

klientov a v tom spočíva hlavná výhoda či úspech tohto všetkého, lebo každému klientovi sa môžu 

venovať dostatočne dlho a odborne podľa individuálnej potreby, až do doby pokiaľ nie je skutočne 

pripravený sa plnohodnotne začleniť do spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: Projekt. Sociálny fond. Vzdelávanie. Pracovné návyky. Pracovná zručnosť. 

Nezamestnaní Rómovia. Róm. Deti. Chránené dielne. Remeselná výroba. Model. Klient. Odbornosť. 

Školenie. Organizácia.  

 

Projekt HELP je projekt zaraďovania sa ťažko zamestnateľných občanov mesta Handlová a 

okolia na trh práce. Hlavným cieľom projektu HELP je prispieť k zníženiu vysokej miery 

nezamestnanosti  v meste Handlová a okolí inovatívnym systémom adaptácie ľudských zdrojov. 

Projekt HELP ( Handlova Employment Locator Program ) zastrešuje aktivity Help, n.o. a OZ 

Paradi Roma. Tieto organizácie spolu s mestom Handlová uzavreli Dohodu o rozvojovom partnerstve, 

ktorej cieľom je prostredníctvom Rozvojového centra, Modelových školiacich stredísk a Rómskeho 

školiaceho a remeselného centra nielen pripraviť dlhodobo a ťažko zamestnateľné skupiny občanov 

pre ich umiestnenie na trh práce, ale aj ponúknuť im reálne pracovné príležitosti a po začlenení sa na 

trh práce pomôcť im pracovné miesta si aj udržať. 

Podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podpísanej 4. marca 2005 v 

Bratislave a podľa Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 27. 

septembra 2005 získal projekt HELP nenávratný finančný príspevok vo výške 32 364 000,- Sk z 

Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu SR.  

 

 

Tieto finančné prostriedky majú byť využité v súlade so špecifickými cieľmi projektu: 

Špecifický cieľ I. 
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Zvýšiť zamestnateľnosť cieľových skupín predkladaného projektu formou vytvorenia a uplatňovania 

komplexného vzdelávacieho a školiaceho programu vo vytvorenom Rozvojovom centre. 

 

Špecifický cieľ II. 

 

Vytvoriť podmienky pre získanie, obnovu a doplnenie pracovných návykov a zručností cieľových 

skupín v zriadených Modelových školiacich strediskách a Rómskom školiacom a remeselnom centre s 

perspektívou sprevádzkovania chránených dielní. 

 

V tejto organizácii pracujú len odborne vyškolení zamestnanci, ktorí sa starajú o určitý počet 

klientov. A v tom spočíva hlavná výhoda Help. Keďže Help má iba určitý počet klientov cca 100 – 

150, môže sa venovať jednotlivo každému v oveľa dlhšom časovom rozmedzí. A to je hlavné plus, 

plus pre klienta, ktorý je zväčša na iných úradoch vybavený do piatich minút. Preto bolo jedným s 

cieľov práca s takým počtom klientov, ktorým sa môže Help venovať v plnej miere. Ako ďalšia služba 

pre klienta, ale aj pre potreby Help je odborný posudok psychológa, ktorý pre túto organizáciu pracuje 

subdodávateľsky. 

Problémom cieľových skupín sú chýbajúce pracovné návyky a praktické zručnosti. Za týmto 

účelom sú zriadené školiace strediská so zameraním na prácu s drevom a kovom. Tréningové 

programy sú zamerané na zvládnutie nových foriem organizácie práce, pracovných postupov, 

pracovných návykov a zručností. Podstata inovatívnosti prístupu riešenia v rámci danej aktivity 

spočíva v tom, že jednotlivým klientom je venovaná individuálna starostlivosť pri získavaní 

praktických návykov a zručností, pričom sa pri ich výcviku prihliada na potreby potencionálneho 

zamestnávateľa, s ktorým bude udržiavaný neustály kontakt. 

Ďalšou možnosťou rekvalifikácie klienta je jeho umiestnenie do niektorých dostupných 

agentúr, ktoré sa zaoberajú rekvalifikačnými kurzami aké u nás nie sú dostupné. Tieto rekvalifikačné 

kurzy sú riešené subdodávateľsky. Pre klientov, ktorí by sa chceli umiestniť na Európskom trhu práce, 

alebo na našom trhu na pozícii, ktorá vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, bude pre všetkých klientov k 

dispozícii certifikované štúdium anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. 

Ako ďalšie služby ponúka Help servis pre zamestnávateľov, v rámci ktorého sa snaží pomôcť 

vybrať vhodných zamestnancov počas výberového konania, alebo aj mimo neho. 

Projekt Help je projekt zaraďovania sa ťažko zamestnateľných občanov mesta Handlová a 

okolia na trh práce. Je realizovaný pod záštitou Európskeho sociálneho fondu a Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Je iniciatívou spoločenstva EQUAL, čo znamená rovnosť. Rovnosť 

príležitostí pre všetkých občanov bez rozdielu pohlaví, veku, národného príslušenstva, vierovyznania, 

telesného postihnutia a pod.  
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Rozvojové centrum Help, so sídlom na ulici ČSA 12, otvorilo svoje priestory začiatkom 

októbra 2005 a prijalo v nich 101 klientov. Klienti pochádzajú z radov ťažko zamestnateľných 

cieľových skupín - sú to dlhodobo nezamestnaní občania, osoby s nízkou kvalifikáciou, občania so 

zdravotným postihom a osoby nad 50 rokov. Nachádzajú sa medzi nimi aj absolventi škôl, ktorým 

nedostatočná prax neumožňuje zamestnať sa. Baníci, o ktorých kvalifikáciu nie je momentálne 

záujem. Podporovanie týchto občanov pri hľadaní práce je realizované individuálnym poradenstvom a 

tútorstvom, vzdelávaním a získavaním príp. obnovou pracovných návykov a zručností či samotným 

umiestňovaním na trhu práce. Rozvojové centrum Help neustále rokuje s potencionálnymi 

zamestnávateľmi z Handlovej i okolia a hľadá pracovné príležitosti pre svojich klientov. 

Rómske školiace a remeselné centrum (RRŠC) sídli na Štrajkovej ulici. Jeho cieľom je 

vytvoriť podmienky pre získanie, obnovu a doplnenie pracovných návykov, remeselných zručností a 

manažérskych schopností rómskych uchádzačov o zamestnanie.  

V rámci RRŠC bola vybudované šicia dielňa, ktorá po akreditácii učebného programu 

poskytuje kvalifikovanú prípravu pre zvládnutie techniky šitia na priemyselných šicích strojov a 

rovnako i prípravu strihov. Okrem toho je umožnené v rámci školiaceho strediska občanom rómskej 

komunity využiť priestory a kapacity aj na šitie z vlastných materiálov, čo napomôže zlepšeniu 

ekonomickej situácie v rómskych rodinách. Ďalšou aktivitou, ktorá sa pripravuje v RRŠC je výuka 

výroby zámkovej dlažby, kde občania rómskej komunity získajú predovšetkým pracovné návyky, ale i 

potrebnú zručnosť. V rámci pomoci rómskym malým podnikateľom je v RRŠC sprístupnený aj prístup 

na internet. Tu majú možnosť hľadania zákaziek, prípadne umiestnenia jednotlivých rómskych 

občanov na pracovný trh. 

Pochopiteľne, v rámci projektu sú rómski spoluobčania pripravovaní k umiestneniu na trh 

práce aj cez neziskovú organizáciu Help, ktorá je partnerom v projekte. 

V rámci kapacít RRŠC pripravujeme i aktivitu, ktorá by zahrnula i rómske deti. Tieto by sa 

mohli oboznámiť so základmi ovládania počítača, ako i internetu. 

Inovatívnosť projektu spočíva aj v tom, že v rámci projektu je uzavretá aj dohoda o 

nadnárodnej spolupráci. V rámci tejto dohody má mesto Handlová uzavreté dohody s partnermi vo 

Francúzku a Portugalsku. Projekty sú vlastne zrkadlové a v rámci nadnárodnej spolupráce dochádza k 

výmene praktických skúseností na základe ktorých sa jednotlivé projekty budú vyvýjať. 

Projekt je naplánovaný na obdobie 3 rokov a po ukončení musí preukázať svoju 

životaschopnosť tzv. trvalou udržateľnosťou. To je podmienka financovania projektu. 

 

Aktivity Help, n.o. 

 

Aktuálny stav klientov, ktorý podpísali Dohodu o spolupráci s Help, n.o. sa k 30.6.2007 ustálil 

na počte 95 klientov, z toho vyradených 5 klientov. (dôvody: nespolupráca, príp. dobrovoľné 

vyradenie). 
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Za 3 mesiace práce s klientmi sa podarilo tútorom získať zamestnanie 51 klientom, (53,68%), z toho 

udržaných je 45 pracovných miest. 

Tútori úspešne využívajú, overujú a dopĺňajú svoju metodiku práce, ktorú získali v práci s klientmi v 

prvom cykle. 

Výsledky úspešnosti získania a udržania pracovných miest pozitívne ovplyvnila taktiež 

doterajšia vzájomná spolupráca a kontakty so zamestnávateľmi. Nemalý podiel na doterajších 

výsledkoch má aj fakt, že sa meno Help, n.o. dostáva pozitívne do povedomia čoraz väčšieho okruhu 

zamestnávateľov aj verejnosti. 

Väčšina zamestnávateľov, u ktorých Help zamestnal svojich klientov z prvého cyklu, oslovujú 

Help v prípade uvoľnenia pracovných miest a ponúkajú možnosť obsadiť dané pracovné miesto 

klientmi Helpu. Dôvodom tejto ústretovosti a spolupráce je okrem iného aj to, že mnohí z klientov sa 

úspešne uplatnili a osvedčili na  danej pracovnej pozícii. Toto je dôkazom správneho výberu tútorov 

na základe správneho posúdenia vhodnosti klienta podľa vyprofilovania osobnostných predpokladov 

na zvládnutie požiadaviek a predstáv zamestnávateľa na danú pracovnú pozíciu. Na základe 

doterajších skúseností rozvíja Help aj ďalšiu spoluprácu s novými zamestnávateľmi s cieľom rozšíriť 

možnosti uplatnenia sa klientov. Keďže Help pracuje s cieľovými skupinami určitým spôsobom 

znevýhodnených ľudí, ich klienti vo veľkej miere prejavujú záujem pracovať hlavne v Handlovej, 

príp. v okolí (Prievidza, Žiar nad Hronom). Z tohto dôvodu sú získané pracovné miesta hlavne v tomto 

mikroregióne. 

 

Rozhovor s manažérom projektu Ing. Jurajom Geschwandtnerom 

 
Ako sa vyvíja projekt HELP ? 

Dnes už môžeme takmer s istotou potvrdiť, že projekt je rozbehnutý viac než sľubne. A to i napriek 

skutočnosti, že v dôsledku rôznych administratívnych problémov a nejasností týkajúcich sa 

predovšetkým plynulého financovania projektu zo strany ministerstiev sa realizácia aktivít 

spomaľovala. Po nástupe novej ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny sa zdá, že začína svitať na 

lepšie časy. Začalo sa pracovať na zjednodušení dokumentácie a urýchlení celého procesu 

financovania. Očakávame, že sa nám podarí zabezpečiť potrebné refundácie a zálohové platby tak, aby 

projekt získal na väčšej plynulosti. Veď pri takomto objemnom projekte, nie je možné neustále 

improvizovanie a doslovné plátanie aktivít bez dostatočných finančných zdrojov. 

Napriek spomínaným problémom, môžeme konštatovať, že projekt je naštartovaný a potrebné aktivity 

sa realizujú, i keď s miernym sklzom. 

V mesiaci november sa v rámci projektu uskutočnilo pracovné stretnutie s nadnárodnými partnermi z 

Francúzska a Talianska v talianskom Vercelli. Predovšetkým od francúzskeho partnera z Montpellier 

si sľubujeme istú pomoc pri realizácii projektu, pretože sa jedná o mesto, ktoré rovnako postihol útlm 

baníctva ako našu Handlovú. Predpokladáme, že v mesiaci máj 2006, kedy pripravujeme veľké 
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prezentačné stretnutie u nás v Handlovej, si vymeníme potrebné skúsenosti a získame potrebné 

poznatky pri aktívnom riešení nezamestnanosti bývalých pracovníkov baní. 

Pochopiteľne, okrem nadnárodnej spolupráce sa pozitívne vyvíja situácia i v rámci rozvojového 

partnerstva v meste. Nezisková organizácia Help, ktorá sídli na internáte SPŠ v Handlovej, rozbehla 

svoju činnosť prostredníctvom tútorov. Prvé výsledky sú veľmi pozitívne. Zo 101 zaradených klientov 

sa podarilo doteraz umiestniť 29. Z tohto počtu bola väčšina umiestnená na pracovnú zmluvu a ostatní 

na dohodu. Ukazuje sa, že systém tútorstva a vypracovanie individuálnych plánov rozvoja osobnosti je 

efektívny. 

Rovnako sa nám postupne darí rozbiehať aj činnosť Rómskeho remeselného a školiaceho centra. V 

šijacej dielni sa pravidelne učí zvládať prácu 5-7 rómskych spoluobčianok a pokračujú i práce na 

príprave školiaceho pracoviska určeného na výrobu zámkovej dlažby. 

V rámci pomoci rómskym malým podnikateľom sme im v rámci inovácie umožnili prístup na internet. 

Tu si môžu rómsky podnikatelia (ale nie len oni) hľadať zákazky, prácu, ale aj získavať zručnosti pri 

práci s počítačom a internetom, čo môže výraznou mierou prispieť k ich celkovému vedomostnému 

rastu. 

 
Aké sú výsledky práce Help ? 

Help, n.o. ponúka svojim občanom svoje služby už druhý rok. Za toto obdobie sa udialo mnoho. 

Avšak pre nás je najdôležitejšie to, ako sme pomohli našim občanom umiestniť sa na trhu práce. Ku 

dňu 30.3.2007 sme zavŕšili úspešne prácu s tretím cyklom našich klientov.  Myslíme  si, že úspešne. 

Za naším úspechom stojí hlavne tímová práca tútorov, ich odborný rast, ochota a nadštandardná 

spolupráca s UPSVaR Handlová, keďže jeho zamestnanci sú ochotní dynamicky reagovať  na naše 

potreby. 

Základným nástrojom pre úspech Help, n.o. je metodika práce. Táto sa neustále vylepšuje a upravuje.  

Skúšame  rôzne  postupy pre klientov ako aj pre zamestnávateľov. So všetkými klientmi postupujeme 

podľa akčného plánu, pracujeme na doplnení anamnestického rozhovoru za účelom vytvorenia 

osobnostného profilu klienta a zistenia skutočného záujmu o prácu, tak, aby boli klienti pripravení na 

vstup do zamestnania. 

 
Môžete sa pochváliť nejakým úspechom? 

Kvalitná výučba priniesla svoje ovocie a Help, n.o. sa teší svojím prvým zákazkám. Vedenie OZ 

kontaktovalo Handlovské školské jedálne, jedálne v materských školách, a malých podnikateľov. 

Každá objednávka, kvalitne odvedená práca v podobe ušitých záster a obliečok sú zárukou rozvoja OZ 

a v neposlednom rade udržateľnosti celého projektu HELP. 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

Projekt Help. Internet: http://www.helphandlova.sk/  
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ZDRUŽENIE MLADÝCH RÓMOV – RÓMSKI ASISTENTI 

Denisa Uhrinová 

 

Abstrakt: Sociálne podmienky vo vysokej miere ovplyvňujú celkové postavenie človeka na trhu 

práce. Udalosti po roku 1989 vo veľkej miere zasiahli hlavne do sociálneho postavenia rómskeho 

etnika v negatívnom slova zmysle. Z toho dôvodu začína vznikať množstvo OZ a nadácií v snahe 

pomôcť riešiť rómske otázky. K takýmto patrí aj Združenie mladých Rómov v Banskej Bystrici, 

ktorého činnosť je zameraná na oblasť vzdelávania mladých ľudí a dospelých jedincov. Jedným 

z úspešných projektov bol aj projekt rómskych asistentov. Tento bol finančne podporený Národným 

úradom práce a medzinárodným fondom Phare. Oblasť vzdelávania zabezpečovala Pedagogická 

fakulta Prešovskej univerzity. Rómski asistenti boli vyškolení, aby zabezpečovali, výchovnú, 

organizačnú a osvetovú prácu rómskych žiakov v MŠ a ZŠ i v mimovyučovacej činnosti a boli 

zároveň sprostredkovateľom medzi školou – rodičom – žiakom. 

 

Kľúčová slová: Sociálne postavenie. Vzdelanostná úroveň. Združenie mladých Rómov. Rómski 

asistenti. Rekvalifikačný kurz. Socializácia rómskych žiakov. 

 

Jednou z rozhodujúcich podmienok pri výchove a vzdelávaní rómskych žiakov sú sociálne 

podmienky. Nato, aby sme dosiahli lepšie výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacej, týkajúcej sa 

rómskeho etnika je potrebné vypracovať primerané metodické postupy. Pritom netreba zabudnúť na 

odlišnosť kultúrnych vzorcov ako je kultúra, jazyk, spôsob života a pod. Výrazný dopad na rómsku 

minoritu má aj obdobie po roku 1989. Preto rôzne občianske združenia, nadácie i zahraničného 

charakteru, ministerstvá i samotná vláda prichádzajú s rôznymi podpornými projektmi a programami, 

ktoré sa veľkou percentuálnou mierou podieľajú práve na rôznych vzdelávacích  programoch, ktoré 

majú spoločný cieľ – zvýšiť vzdelanostnú úroveň Rómov, a tým zlepšiť ich sociálne postavenie na 

trhu práce. 

 Ja osobne nemám skúsenosť s tvorbou a aplikáciou vzdelávacích programov. Snáď by som 

mohla spomenúť, že pred 5 rokmi som sa náhodne zúčastnila na stretnutí práve rekvalifikovaných 

rómskych asistentov, kde si prevzali osvedčenie o absolvovaní rekvalifikačného kurzu rómskych 

asistentov. Pri odovzdávaní bola prítomná Mgr. Ľuptáková zo Združenia mladých Rómov so sídlom 

v Banskej Bystrici, ktoré pôsobí ako mimovládna organizácia združujúca mladých ľudí, väčšinou 

absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré pôsobí od roku 1989. Hlavnou úlohou združenia je 

reagovať na potreby a záujmy rómskych detí a mládeže, aktívne sa zapájať do riešenia problémov 

v spoločnosti mladých ľudí, klásť dôraz najmä na oblasť vzdelávania mladých ľudí a dospelých. 

 Hlavným cieľom programu bolo zapojiť do tohto projektu vyše 200 mladých nezamestnaných 

Rómov a pripraviť ich na výchovnú, organizačnú a osvetovú prácu s rómskymi žiakmi, ich rodičmi 
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a s rómskou komunitou, z ktorej deti a mládež pochádzajú. Na uvedenom projekte okrem tejto 

organizácie participovali aj Nadácia dokorán, ktorá zabezpečovala školiacu časť projektu. Projekt sa 

skladal z dvoch častí, ktoré sa uskutočňovali súčasne. Rekvalifikácia trvala 6 mesiacov. Jej ukončením 

mal byť absolvent pripravený na prácu s deťmi v materskej škole žiakmi základnej školy, resp. 

školských zariadeniach zameraných na výchovu mimo vyučovania, na komunikáciu s rodičmi 

a nepedagogickou verejnosťou. Mal byť schopný podieľať sa na vytváraní podporného učebného 

prostredia a organizovať mimoškolské voľnočasové aktivity. Vyškolení rómski asistenti mali 

vykonávať zamestnanie prostredníctvom verejnoprospešných prác v zmysle zákona o zamestnanosti 

v pracovnej pozícii asistent učiteľa. Počas školských prázdnin mali pôsobiť ako sociálni terénni 

pracovníci priamo v rómskych komunitách. Na uvedenom projekte sa ďalej podieľali Národný úrad 

práce, medzinárodný fond Phare, ktorí zabezpečovali projekt po finančnej stránke, tiež Pedagogická 

fakulta Prešovskej univerzity v oblasti vzdelávania.  

 Po rokoch môžeme konštatovať, že uvedený projekt môžeme zaradiť medzi vzdelávacie 

projekty, ktoré napomáhajú pri socializácii rómskych žiakov, hlavne v obciach a mestách, kde rómski 

asistenti zodpovedne pristupovali k uvedenej profesii, kde bola zabezpečená dobrá komunikácia medzi 

rómskym asistentom, školou, žiakom a rodičom. 
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PROJEKT – DÚŽAVSKÁ CESTA 

Jana Vančíková 
 

Abstrakt: V tejto práci som sa zamerala na riešenie problémov obyvateľov sídliska Dúžavská cesta 

v Rimavskej Sobote, tzv. „Čierne mesto“.  

 

Kľúčové slová:  Znevýhodnené prostredie.  Chudoba. Nezamestnanosť. Hmotná núdza. 

 

Projektový manažér: PhDr. Roman Berka 

Cieľová skupina:       rómska rodina / vzorka – 400 občanov v hmotnej núdzi / 

 

Základný cieľ:       

 

1. Zvyšovanie úrovne rodičovských uvedomelostí v oblasti výchovy detí 

2. Zvládanie každodenných problémov 

3. Zvyšovanie informovanosti o občianskych právach a povinnostiach 

4. Zabezpečovanie zvyšovania vzdelanostnej úrovne rodičov a detí u cieľovej skupiny 

5. Pôsobiť osvetovo v oblasti viktimológie, v oblasti starostlivosti o svoje zdravie a zdravie 

svojich detí. 

 

Cieľ predstavuje situáciu k vzdelávaniu, k účasti cieľovej skupiny na vzdelávacích aktivitách, 

motivovať ich k tomu, aby si dokončili štúdium na školách, kde študovali. K rekvalifikácii a následne 

im prostredníctvom participujúcich subjektov napomáhať pri sprostredkovávaní pracovných možností. 

 

Čiastkový cieľ: 

 

1. Zvyšovať ich spoločenský rozhľad. 

2. Poskytnúť im informácie o ich občianskych právach a povinnostiach. 

3. O meniacom sa sociálnom systéme. 

4. O rodičovských právach a povinnostiach. 

5. O možnostiach spoločenského uplatnenia sa. 

6. Motivovať rodičov, aby viedli svoje deti ku vzdelávaniu, a informovať o dopadoch 

a dôsledkoch zanedbania starostlivosti o svoje deti. 

7. Zdravej výchove. 
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Cieľom je zvyšovanie ich úrovne právneho vedomia, zvyšovanie informovanosti osvetovým 

pôsobením v spolupráci s kooperujúcimi subjektmi, vplývať na ich každodenné starosti a problémy, 

s ktorými sa denne stretávajú a poskytovať im rozhľad v možnostiach ich riešenia resp. predchádzania. 

      Tento projekt je novým projektom, ktorý  bol už schválený a finančne podporený, ale ešte 

nevieme ešte povedať jeho klady a zápory. Dúfa však, že zo strany rodín bude záujem a prinesie im 

veľa nových informácií, ktoré uplatnia v každodennom živote pri riešení rodinných problémov.  

 

Zdroj: Rozhovor s projektovým manažérom 

Príloha: Článok z regionálneho týždenníka Gemerské zvesti. 

 

Zdevastované paneláky a miliónové dlžoby na rómskom sídlisku. 

Ostane Dúžavská cesta len na pleciach mesta ? 

 

Vo vyše trojhodinovej diskusii sa hovorilo o enormne vysokých dlhoch zo strany obyvateľov 

tohto sídliska, ktoré sa od roku 2001 do konca roka 2006 vyšplhali na 15 mil. korún. V máji roku 2005 

bola na Dúžavskej ceste odstavená voda z dôvodu 3,6 mil. dlžôb. Odvtedy si nosia Rómovia vodu do 

bytov vo vedrách alebo plastových fľašiach z výtokového stojanu, resp. čapu, ktorý tam namontovalo 

mesto. Od teplej vody, kúrenia a elektrickej energie boli neplatiči odstavení už predtým. Ako uviedol 

riaditeľ Stredoslovenskej energetiky Ján Ňuňuk, do novej trafostanice na Dúžavskej ceste nedávno 

investovali necelé 3 mil. korún. Dôvodom bolo životu nebezpečné staré zariadenie. Problémy 

spôsobujú aj ukradnuté a rozkopané káble v zemi. J. Ňuňuk podotkol, že odpojili zlodejov elektrickej 

energie , ktorí spôsobovali škodu vo výške 80 tisíc mesačne. Riaditeľ Mestskej bytovej správy 

Svätozár Muller sa vyjadril, že na sídlisku bolo v minulosti odpredaných do osobného vlastníctva päť 

bytových domov a jeden nedávno. Predtým, ako prešli byty do OV, im boli odpustené dlžoby. 

Paneláky si však obyvatelia sami zdevastovali a na ich opravu sú potrebné značné finančné 

prostriedky. Dlhodobá platobná neschopnosť obyvateľov tzv. Čierneho mesta sa pripisuje vysokej 

miere nezamestnanosti v našom regióne a nízkym sociálnym dávkam, ktoré sú v priemere 3000 korún 

a nepokryjú bežné nájomné.  

V Rimavskej Sobote sa však etablovala kórejská firma Sewon, ktorá v súčasnosti zamestnáva okolo 

tristo ľudí v prevádzkach v Taurise a bývalých kasárňach. Počet pracovníkov plánuje v blízkej 

budúcnosti rozšíriť o 900. V súvislosti s touto skutočnosťou primátor mesta Štefan Cifruš 

skonštatoval, že obyvateľom Sídliska Dúžavská cesta nič nebráni v tom, aby sa v tejto firme 

zamestnali. Sewon totiž ponúka prácu prevažne pre ľudí s ukončeným základným vzdelaním, čo 

spĺňajú. Potrebná je dobrá pracovná morálka. A možno práve to je kameňom úrazu, nakoľko dlhodobo 

nezamestnaní Rómovia stratili pracovné návyky. I keď niektorí z nich už v Sewone pracujú. 
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A aký je záver pracovného stretnutia ? Elena Buksová s kancelárie prednostu krajského úradu sa 

k tomu vyjadrila takto: „Dospeli sme k záveru, že bude potrebné zvolať ďalšie pracovné stretnutie 

v užšej skupine, ktorého by sa zúčastnili aj zástupcovia BBSK a regionálneho rozvoja, keďže na 

súčasné neprišli aj napriek tomu, že boli pozvaní. Ďalšie stretnutie bude koordinovať regionálna 

kancelária Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity v Rimavskej Sobote a bude pozvaný 

aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. 

Riaditeľ MsBS navrhol, že sa u jedného bytového domu na sídlisku urobí predbežný odhad, aké by 

boli potrebné náklady na jeho opravu. Ďalšia situácia sa bude odvíjať od tejto analýzy. 

                                                                                                                         Marta Kanalová   

Použitá literatúra: 

Regionálny týždenník Gemerské zvesti, ročník 2007, číslo 31, str. 5 
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KLUB RÓMSKYCH ŽIEN 

Jozef Vretenička 
 

Abstrakt: Projektovanie sa v novodobej histórii Európy postupne stáva metódou poznávania javov 

a vzťahov a metódou dosahovania sociálneho pokroku v národnom i medzinárodnom meradle. 

Predložený materiál sa zameriava na činnosť klubu rómskych žien, kde ženy spolupracujú so ženami. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Projekty. Rimavská Sobota. Nezamestnanosť.  

 

Klub rómskych žien v Rimavskej Sobote založili v roku 1998 ako jednu z pobočiek 

podobných klubov na Slovensku. Ich prvými aktivitami boli kurzy varenia, kde sa ženy učili nielen 

variť, ale aj hospodáriť s financiami, vymieňali si svoje názory na vedenie domácnosti, delili sa s 

každodennými starosťami. Bol to dobrý základ pre cieľavedomejšiu prácu so ženami. 

V súčasnosti sa organizácia nazýva informačno-poradenské centrum Rómov. Štatutárnou 

zástupkyňou organizácie je Zita Gaszová. Realizujú niekoľko projektov zameraných na zamestnanosť 

Rómov s nízkou kvalifikáciou. Okrem toho sa venujú deťom a mládeži. 

Od l. júna 2006 zamestnali 5 ľudí, ktorí dovtedy pracovali na aktivačných prácach. Náplňou 

ich práce je úprava verejných priestranstiev, podobne ako v aktivačnej činnosti. Rozdiel je však v ich 

platovom ohodnotení, pretože poberajú minimálnu mzdu. Tento projekt schválilo Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny SR. Pre ľudí, ktorí boli niekoľko rokov nezamestnaní a žili len zo sociálnych 

dávok, je to obrovský peniaz, ktorý priniesol do ich domácnosti veľkú zmenu. 

Už niekoľko mesiacov veľmi dobre funguje krajčírska dielňa, kde momentálne pracujú tri 

šičky. Do tohto projektu zapojili ženy, ktoré boli dlhodobo nezamestnané, medzi nimi aj také, ktoré 

nemali kvalifikáciu v odbore šička. Zaučili sa priamo v projekte. Teraz šijú krásne pracovné oblečenie 

a zástery pre čašníkov. Cena jedného oblečenia je 550 Sk a cena zástery 250 Sk. 

Cez prázdniny pripravili letný tábor pre 31 detí zo sídliska Dúžavská cesta. Boli na Orave, v 

krásnom horskom prostredí. Boli to deti, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného a málo 

podnetného prostredia. Nemajú inú možnosť, ako sa vôbec niekam dostať a už vonkoncom nie s 

kolektívom, zahrať sa a pod. 

Táto organizácia pripravuje rôzne projekty, ale prioritou je krajčírska dielňa. Rómske ženy veľmi 

pekne šijú, ale žiaľ nemajú dosť odberateľov. 
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2.3  MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

POD HOROU 

Milada Gondová 
 

Hej,  pod horou tam je krásny svet,  

tam rastú deti ,  bystré ako svet ,   

nebo tam jasne sviet i ,   

nevnímajú ako čas let í .  

 

Mama, tata,  plno práce majú 

do neďalekej  hory sa poberajú,  

veď  tam hríby,  černice nazbierajú,  

peniažky za to dostanú.  

 

Za peniažky veselicu spravia,  

všetci  spolu sa dobre bavia,   

nemyslia čo bude zajtra.  
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ODLIŠNOSTI 

Miloš Honetzy 
 

Rodíme sa vedľa seba a predsa 

inak znejú naše prvé slová. 

Iné pravidlá a zvyky v našich rodinách platia 

keď začíname spoznávať svet. 

Iné rozprávky dostávame od matiek do vienka, 

nezáleží na tom či máme inú farbu pleti či iné znamienka.  

A aj tak musíme  nájsť spoločnú reč a viac spoznávať seba, 

hľadať cestu poznania  keď pomôcť druhým treba. 

A náš spoločný svet stále rovnako sa točí 

i keď rôzny je pohľad našich tmavých či svetlých očí. 
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APATICKÁ 

Ľubomír Mikláš 
 

Z Rimavskej Soboty kto ste,  

okuliare ružové nenoste. 

Pretože tu nieto práce, 

hlavne chýba Rómom, 

tak teda smolu máte, 

choďte radšej domov. 

 

Prináša to apatiu, 

prečo ľudia takto žijú. 

Deťom čiernym nikto neverí, 

odháňa ich od dverí.  
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KRÁTKA CHVÍĽA 

Ľubomír Mikláš 
 

Cigánôčka čierna, 

nebudeš mi verná. 

Tvoje čierne oči majú silu, 

takto vidím svoju milú. 

 

Škoda krátkej chvíle, 

po ceste v tom vlaku. 

To čo po tom príde, 

mám spomienku takú. 

 

To čo sa už nevráti, 

v pamäti sa nestratí. 

Aj keď život plynie ďalej,  

na konci je stále nádej. 

Tým vlakom už nepôjde, 

snáď v budúcom živote. 
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TOLSTOJ A JEHO AKTUÁLNA MYŠLIENKA 

Angela Molčanová 

 

Abstrakt: Minulosť ovplyvňuje život človeka , národov, národností. Bez minulosti neexistuje 

prítomnosť ani budúcnosť. Veľkí filozofi antického sveta  tvrdili, že dejiny sú učiteľkou života  .  

 

Kľúčové slová: Minulosť. Život. Človek . Hodnoty. Ľudský osud.  Spoločenstvo. Človečenstvo. 

Humanita. 

 

„ Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou  svojho ducha   môže zmeniť  “    

                                                                      Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 Každý  vyrozprávaný  a prežitý ľudský život  je v istom  zmysle vhodným námetom  na 

románovú predlohu. Ľudský život graficky  neznázorňuje len  jedna vodorovná  priamka, ale 

množstvo  do nekonečna  smerujúcich kriviek, ktoré sa približujú, vzďaľujú, vzájomne prepletajú, čím 

vytvárajú komplikovaný, plne prežitý ľudský príbeh, silne viazaný na spoločenstvo, do ktorého sa 

narodil a v ktorom žije. 

Postupnou analýzou  života  človek dospieva k celistvému  a hodnovernému obrazu hodnôt života, 

prostredníctvom  vlastných zážitkov, skúseností , aby tak obsiahol  celý jeden ľudský  osud. Človek 

svojim duchom a vnútornou silou, preniká do každodennej skutočnosti, rieši problémy,  zápasy, túžby 

a radosti a hľadá svoju tvár. Usiluje sa o harmóniu, slobodný, pokojný príbeh, aj navzdory viditeľných 

pečatí, tvrdých úderov života a tragických udalostí. V každom živote existuje  moment osudovosti, 

okamihy, ktoré sú  nevysvetliteľné a neodvratne spojené s predstavou ľudského údelu. 

        Tieto okamihy prispievajú k hlbokému poznaniu skutočných ľudských hodnôt, človečenstva, 

humanity. 

 

Použitá literatúra: Internet: www.colour.sk  
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RÓMSKE PRÍSLOVIA A POREKADLÁ 

Mária Molnárová 
 

Abstrakt: V rómskych porekadlách a prísloviach ma veľmi zaujalo všeobecne ich priame vyjadrenie a 
poukázanie na konkrétny jav, či situáciu, ktorá presne vyjadruje ich mentalitu a názory na život, ako 
keby v čistej, holej pravde. Ako žili a žijú dodnes. Všetky ich príslovia majú presný význam, a podľa 
mňa jedno príslovie sa hodí na veľmi veľa životných situácií. Sú veľmi výstižné a poučné. Presne 
vyjadrujú ich kultúru, ktorá je formovaná stáročným putovaním po rôznych štátoch celej Európy. 

Kľúčové slová: Láska.. Vášeň. Vernosť. Čestnosť. Úcta. Rodová múdrosť. Hlúposť. Matka. Srdce. 

Oheň. Chlieb. Prefíkanosť. Čierna koža. Bolesť. Ruže, tŕne. Čistý. Špinavý. Košeľa. Vietor. Smrť. 

Gadžo. Róm. 
 

Dva melóny v jednej ruke neodnesieš.  

Hovno neutajíš, aj keď ho prikryješ cylindrom.  

Choď tam, kam ta srdce ťahá, ale ta, kam ťa ťahá až priveľmi, ta nechoď.  

Každý sa oháňa strýcom primášom.  

Keď ti päť ľudí povie, že vôl je krava, hovor to tiež, ale dojiť ho nechoď.  

Kto je čierny, chce byť biely, a kto je biely, platí veľké peniaze za to, aby pri morí sčernel.  

Najpočestnejšia starena je tá, čo bola v mladosti kurva.  

Najviac sa hrbatým posmievajú chromí.  

Prd do ohňa nepriložíš.  

Spálil si jazyk polievkou a teraz fúka na kyslé mlieko.  

Ten, kto nevie tancovať, tvrdí, že zem je hrboľatá.  

Ak som pes, uviaž ma na povraz. Ak som človek, daj mi úctu.  

Ak zomrie otec, plače duša. Ak zomrie matka, plače srdce.  

Boh dáva, aby človek bral.  

Hlúpy keď mlčí, podoba sa múdremu.  

Keby nebolo čiernej zeme, nebolo by bieleho chleba.  

Keď príde gadžo do bytu k Rómovi, hľadá špinu. Keď príde Róm ku gadžovi, hľadá charakter.  

Kováčove deti sa neboja ohňa.  

Kto nemá chlieb je chudobný, kto nemá rozum, je ešte chudobnejší.  

Nehľaď na to, akú má človek kožu, ale pozeraj, aké má srdce.  

Niet ruže bez tŕňov, niet lásky bez bolesti.  

Po nešťastí príde šťastie.  

Povraz nepovolí, ak ťaháš zaň sám. Možno povolí, ak potiahneme viacerí.  

Ukáž gadžovi, že si človek a on ti ukáže, že je tiež človek.  

Život je ako detská košieľka – deravý, špinavý a krátky. 

www.google.sk/romske_prislova_a_porekadla.html  
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 „SPRIAZNENÉ DUŠE“ 

Denisa Uhrinová 

 

Rozbehol sa rómsky chlapec od plotu, 

Rozbil si malé čelo a roztrhol čiapku z marketu, 

Teraz plače, narieka, 

krv mu z čela vyteká. 

 

Prifrčí k nemu malý beloch, pohladí chlapca po pleci  

a posadí ho na nový kadilak, 

odvezie chlapca k marketu,  

kúpi mu novú čiapku  

a odvezie chlapca naspäť ku plotu. 
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RÓMSKA ROZPRÁVKA 

Jana Vančíková 
 

Kľúčové slová: Róm. Huslista. Kapela.  

 

O múdrej Aranke 

 

Kedysi dávno, žíl rómsky huslista Jano so svojou krásnou mladou ženou Terkou. Mali dve dcérky 
Marienku a najstaršiu Aranku, ktoré im osud doprial, aj keď túžili po synovi. 
 
Jedného dňa sa Jano vracal so svojou kapelou z neďalekej dediny, kde boli hrať sedliakovi na svadbe. 
Ako primáš rozhodol že si skrátia cestu cez les, aby boli skôr doma. Cesta im rýchlo ubiehala, 
rozprávali si rôzne príhody, ktoré počuli ako malí chlapci od svojich rodičov. Bubeník Fero zavolal na 
Jana. 
Ľudia vravia, že ešte aj dnes má uši nastražené ako kedysi a my sa blížime do hory. 
 
„Brat môj, nechceš nechať toho vyprávania o divnom chlapovi ?“ 
„Fero, vari nemáš plné gate“, posmieval sa mu primáš Jano. 
„Nič sa neboj, a keď sa ukáže, pekne mu zahráme od podlahy, nech si zatancuje“, laškuje Jano. 
„Chlapi, v dnešnej dobe netvory po svete nechodia a za chvíľu sme doma, len čo vyjdeme z hory, 
spustíme sa kopcom cez polianku k potoku.“ 
V tom sa celým lesom ozvala rana, ako by niekto hodil niečo na zem. 
„Počuli ste to chlapi?“ zareval Fero. „Varuj dušu“ a ako prvý berie nohy na ramená. 
Vyľakaní chlapi nečakali a nasledovali Fera. 
„Čo ste to za chlapi, ste horši ako baby,“ smial sa na plné hrdlo Jano. 
Veď to len veveričkám spadli šišky, alebo sa prevrátil medveď. 
Pomyslel si a pokračoval v ceste, veď v diaľke už vidí svetielko, zaiste tam konči hora. 
Čím viac sa k svetielku približoval, tým viac sa mu zdalo, že sa mu hora vzďaľuje ako by nemala 
konca. Zrazu v hore nastala tma ako o polnoci a nebolo vidieť ani na krok. 
„Hrom do toho, že by oblohu zatiahli čierne mraky a ženie sa veľká búrka?“ 
To ale bude lejak, aký nepamätám. Vybral z vrecka zápalky, aby si posvieti na cestu. Zapálil zápalku, 
ale niekto mu ju sfúkol. Tak sa to opakovalo niekoľkokrát až Janovi došlo, že je zle a spomenul si na 
príbeh, čo mu rozprávala jeho nebožka mamička, keď ešte bola na svete. 
Chcel ujsť, ale nohy mal ťažké, ako by mu vrástli do zeme. Pokúšal sa volať o pomoc, ale nevydal zo 
seba ani len hlások. Prebehlo mu hlavou, čo bude robiť a zalial ho studený pot. 
Počuje ako sa k nemu blížia ťažké kroky, ale nikoho nevidí a zrazu zastali pred ním samotným. 
Odporný, strašný, dunivý hlas naňho spustil zhurta. 
„Ako si sa opovážil vstúpiť do mojej hory a vysmievať sa, že už nie som na svete? Musím ťa zmárniť, 
alebo mi dáš čo je ti najmilšie u srdca“. 
Jano sa začal križovať, aby si uchránil holý život, prosil o zľutovanie, ktoré mu nebolo nič platné, a 
tak prikývol, že mu dá čo žiada. 
„Čo ti môžem dať, veď nemám nič a najmilšie sú moje husličky. Tie si zober, len ma nechaj žiť.“ 
„Nechaj si svoje husle, o tie nestojím.“ 
„Dáš mi za ženu svoju dcéru, krásnu Aranku .“ 
„Aranku? To nikdy, je príliš mladá,“ ale čo mal robiť, prikývol hlavou a už vedľa neho stojí zelený 
dubový muž. Chlap ako samotná hora, z ktorého ide strach a hrôza. 
„Jano, dobre ma počúvaj, za tri dni a tri noci musíš Aranku doniesť do hory. Beda ti, keby si ma chcel 
obalamútiť. Maj na pamäti, len tri dni a tri noci. Po troch dňoch by sa tebe a tvojej rodine zle 
poviedlo, ako že sa volám dubový muž.“ 
 
Tleskol trikrát mocno do dlaní, až sa hora ozývala a zmizol. 
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Vyľakaný Jano márne na dubového muža volal, nik sa mu neozýval, len ozvena, ktorá sa mu 
posmievala a opakovala na celý les: 
„len tri dni a tri noci.“ 
Vyľakaný a zmätený sa ocitol na polianke, spustil sa kopcom a bol doma. Vtrhol do chyžky, akoby ho 
naháňalo sto čertov. 
„Čo sa ti stalo Janko?“ Spýtala sa na smrť vyľakaná Terka. Jano sa len vystrašene križuje, pozerá 
previnilo na svoju dcérku Aranku, rozplače sa a rozpráva, čo sa mu prihodilo v lese. Janova žena skoro 
omdlela, keď počula komu sľúbil ich krásnu dcérku.  
„Nikdy nedám svoju dcéru tej zelenej dubovej oblude z lesa, počuješ Jano!“ 
„Nech si hľadá nevestu medzi stromami, a nie medzi nami ľuďmi,“ kričí Terka. 
Bezbranná a zúfalá preklína celý les. Nešetri ani Jana, že sa rozhodol skrátiť si cestu lesom. 
„Čo len budeme robiť?“  
Napadlo jej, že utečú ďaleko, kde ich dubový muž nikdy nenájde. 
„Kde by sme mamička utekali, veď by nás všade našiel,“ prehovorila Aranka, ktorá doteraz mlčala. 
„Nič sa netrápte, ja už niečo vymyslím, veď mám na to tri dni a tri noci.“ 
„Som rada že sa oteckovi nič nestalo a vrátil sa nám živý. Ktovie, ako by dopadol, keby nesúhlasil. 
Dobre si urobil otecko a už sa netráp.“ Terka sa zarazila, že jej dcéra pobrala od pána boha viac 
rozumu, ako ona sama, chúďa moje aká je statočná. 
Už dávnejšie sa Aranke zdalo, keď prala v potoku, ako by ju sledovala samotná hora. Večer, keď 
všetci zaspali, Aranka nikým nespozorovaná vytratila sa k potoku, aby sa vyplakala a požalovala 
krištáľovej vode. Jej usedavý plač za tmavej noci zabolel nočného strážcu mesiaca, ktorý plával po 
nočnej oblohe, ale zobudil aj vílu všetkých vôd. 
„Prečo tak úpenlivo nariekaš, krásna Aranka, čo sa ti stalo?“, oslovila ju modro-krištáľová víla. 
„Ani sa nepýtaj, milá víla, radšej by som plávala s mesiačikom po nočnej oblohe, schovala sa na dno 
tvojho potôčika, ako by som sa mala vydať za dubového muža, ktorému ma musel sľúbiť otec, aby ho 
nezmárnil zo sveta...“ 
Víla pozrela na mesiačika a sľúbili jej pomoc, lebo sama neprekabáti dubového netvora. 
„Nič sa neboj, prestaň nariekať a pozorne počúvaj. Hneď s ranným úsvitom pôjdeš do lesa a vyhľadáš 
dubového muža, hlasom nešetri, kým sa ti neukáže. Bude vzdorovať, že ešte neuplynuli tri dni a tri 
noci, ale ty sa nenechaj odbiť a trvaj na svojom. Viac ti dopovie môj verný priateľ mesiac.“ 
Aranka poďakovala modro-krištáľovej víle, nočnému strážcovi mesiačikovi a pobrala sa domov. 
Hneď ráno vstala ako prvá, len čo sa rozbrieždilo, utekala k neďalekej hore, volala na dubového muža 
až kým sa neobjavil pred ňou. 
„Prečo ma budíš krásna Aranka, že by už ubehli tri dni a tri noci?“ 
„Nehnevaj sa na mňa, dubový muž, ale keď sa mám stať tvojou ženou, splň mi moje jediné prianie. Ak 
mi ho splníš, budem ti dobrou ženou. Ak nie, navždy na mňa zabudneš a tvoja zmluva s mojím otcom 
bude neplatná.“ 
Dubový muž usilovne premýšľal, ale potom si pomyslel: „Veď čo si môže priať chudobné dievča. 
Všetko, čo je na svete, jej splním a stane sa mojou ženou.“ 
„Dobre, nech je po tvojom Aranka, smial sa dubový muž.“ 
„A teraz mi prezraď, nevestička moja, tvoje želanie.“ 
Suverenita dubového mužíčka Aranku pichala ako bodľač u srdiečka.  
 
„Zariaď, aby dnes presne o polnoci nočný strážca mesiačik svietil na oblohe, ako po iné dni.“ 
„To si ma zobudila kvôli takému obyčajnému želaniu? Považuj ho vopred za splnené, pred polnocou 
príď k potôčiku, budem ťa tam čakať.“ 
Tleskol do dlaní a za hlasitého smiechu ako sa objavil, tak aj zmizol. 
Na smrť vyľakaná Aranka sa rozbehla domov. V chyžke sa práve prebúdzali. 
„Aranka, čo sa ti stalo, že si bledá, kde si tak zavčas rána bola?“ spýtal sa ospalý otec. 
„Ale otecko, aká že som bledá, to sa ti len zdá, bola som sa pozrieť na slniečko, ako sa šplhá ponad 
vysoké hory na oblohu.“ 
Musela zaklamať, aj keď nechcela. Veď sa dosť trápia nad nešťastím, ktoré ich postihlo. V ten deň sa 
nemohla dočkať večera. Keď všetci zaspali, Aranka potichučky, aby nikoho nezobudila, vytratila sa z 
chalúpky. 
Pri potoku stál dubový muž, ktorý ju netrpezlivo čakal, aby jej splnil prianie. 
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„Dobre sa pozeraj, moja krásna nevesta, na nočnú oblohu! Dnes vyčarujem mesiac, ktorý bude svietiť 
len pre tvoje potešenie.“ 
„Mačka, čierny les, nech svieti mesiac dnes!“ Tleskol do dlaní, ale všade len hustá tma, že by sa dala 
krájať nožom. 
Skáče, dupoce nohami, až sa zem otriasa, nadáva, prosí, aby sa ukázal, ale mesiaca na nočnej oblohe 
niet. Vedel, že je to márne, a tak za strašného revu zakričal do tmavej noci mocne, ako lev. 
„Vyhralo si ľudské pozemské plemeno, tvoja prosba sa splniť nedá“ a ušiel do lesa. 
Od toho času ho už nikto nikdy nevidel. Len mesiac sa občas ukrýva za čierne mraky, aby pripomenul 
ľuďom zlého dubového mužíčka. 
Aranka utekala, čo jej nohy stačili, aby zvestovala tú radostnú správu svojim ospalým rodičom a 
sestre. 
Len čo vošla do chyžky kričí, čo jej hrdlo stačí: 
„Mamička, otecko, sestrička vstávajte!“ 
Zrazu všetci vyskočili vyľakaní z postele, kde sladko spali, ako srnky. 
„Čo sa robí Aranka?“ 
Zľakli sa, či po ňu neprišiel dubový muž. 
„Mamička, otecko, sestrička, moji verní priatelia mesiac a modro- krištáľová víla od potôčika mi 
pomohli nad dubovým mužom vyhrať.“ 
Jano od radosti schytil husle a do rána hral len pre mesiačika a modro-krištáľovú vílu, aby sa im 
zavďačíl. Od tých čias putuje s muzikantmi, s Terkou a dcérami po svete, aby zvestoval tú radostnú 
správu všetkým ľudom. 
 
Pokiaľ neumreli, raz zaklopú aj na vaše dvere, aby vám zahrali a zaspievali od srdiečka o nočnom 
strážcovi a múdrej modro- krištáľovej víle. 
A ja v diaľke už počujem zvoniť zlatý zvonec - a mojej rozprávky je koniec. 
 

Autor rozprávky: Jozef Harvan 

 

Použitá literatúra: www.romale.sk 
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STAROSTLIVÝ OTEC 

Jozef Vretenička 
 

Vonka zima, ide mráz, 

v chalupe je divo, 

deti kričia zas a zas, 

otec prilož drevo. 

 

Otec siahne do debničky, 

nahmatá len triesky, 

hodí pílku do káričky, 

poďho píliť liesky. 

 

V piecke to zas pukoce, 

detičky sa tešia, 

obujú si papuče 

a pri knižkách sedia. 
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2.4  RÓMSKA KULTÚRA – ŠTÚDIE 
 

MULTIKULTURALIZMUS 

Milada Gondová 
 

Ako možno definovať multikulturalizmus? Tento výraz má mnoho významov. Možno si ho 

vysvetľovať ako kultúrny pluralizmus, kultúrnu rôznorodosť, diverzifikáciu kultúr, vzájomné 

ovplyvňovanie kultúr, prieniky kultúr, medzikultúrny dialóg, transkultúrnosť. Tak isto ide o problém 

odlišnosti a hľadania identity, rôznorodosť kultúr, medzikultúrnosť - vzťahy medzi kultúrami, kultúrna 

rozmanitosť - odlišnosť v mnohosti. Slovensko chápe multikulturalizmus ako rozšírenie tolerancie 

voči inak zmýšľajúcim a inak veriacim ľuďom v rámci demokratického spoločenstva a pravidiel 

vzájomného spolužitia. 

Pojem multikulturalizmu je založený na odlišnosti a rozdielnosti. Žiadny životný postoj nemožno 

považovať za nadradený alebo podradený vo vzťahu k iným životným spôsobom. Rôznorodosť nie je 

iba pasívne vnímaným faktom, mala by byť aktívne podporovaná a zapojená do života v spoločnosti. 

Multikulturalizmus podmieňuje právo jedinca na rovnocenné zaobchádzanie, na zachovávanie 

odlišností, praktizovanie vlastných zvykov, ochranu pred diskrimináciou. 

 
Multikulturalizmus na Slovensku 

 
Multikultúrnu spoločnosť tvoria rôzne skupiny ľudí, ktoré majú rozdielny etnický, rasový, 

náboženský, politický a spoločenský základ. Patria sem aj všetky podskupiny, ktoré sú súčasťou 

majoritného národa ako napr. ľudia s postihnutím, gayovia, lesbičky, starší občania, chronicky chorí, 

atď. Medzikultúrny dialóg je dnes jediný rozumný kľúč, ako systémovým spôsobom vyriešiť 

pretrvávajúce nezrovnalosti v etnických vzťahoch na Slovensku. Slovenská republika je aj z hľadiska 

historického vývoja územím s prelínaním sa národných a národnostných kultúr. Národnosti, ktoré 

predstavujú oddelené kultúrne skupiny, sú obvykle výsledkom imigrácie. Tento fakt môže viesť k 

strachu o stabilite národnej identity, ale aj ku kultúrnym výmenám, z ktorých kultúrne skupiny 

profitujú. Tieto výmeny obsahujú široké spektrum javov, od úspechov v literatúre, umení a filozofii po 

bežnejšie variácie v hudbe, odievaní a nových jedlách. Multikulturalizmus v slovenskom kontexte má 

historické korene. Už od dávnej doby bolo Slovensko ovplyvňované inými kultúrami. Budúcnosť 

multikulturalizmu závisí od integračného smerovania. Avšak už dnes je etnická diverzita každodennou 

súčasťou života. Na Slovensku je potrebné uskutočniť zmeny postojov a myslenia k rozdielnostiam 

medzi ľuďmi  a zmeny inštitucionálnych štruktúr. Nevyhnutným predpokladom je podpora procesu 

sociálnej  inklúzie.  
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Naša spoločnosť je multietnická - to je fakt, s ktorým sa treba vyrovnať. V nasledujúcich rokoch je aj 

na Slovensku potrebné počítať so vzrastajúcou migračnou vlnou. Ak je v súčasnosti Slovenská 

republika skôr tranzitnou krajinou pre migrantov, je potrebné počítať s tým, že v nasledujúcich rokoch 

sa to zmení. Prílev príslušníkov iných národov a národností úzko súvisí aj s prílevom zahraničného 

kapitálu a je potrebné počítať aj so vzájomným kultúrnym dialógom a kultúrnym ovplyvňovaním sa. 

Tieto nevyhnutné trendy budú zaťažkávacou skúškou pre majoritné obyvateľstvo, ako aj pre majoritné 

národnostné menšiny, no tak isto aj pre meniacu sa religiozitu v tomto priestore. Slovenská republika 

od svojho vzniku vytvára mechanizmy na zabezpečenie multikultúrneho a medzikultúrneho dialógu. 

Celý proces vyústil do vytvorenia funkcie podpredsedu vlády SR, ktorý má vo svojej kompetencii aj 

riešenie tejto problematiky  

 

Multikulturalizmus a Rómovia 

 

Róm Romes dural prindžarel-Róm Róma zďaleka pozná. Ďalšie príslovie však dopĺňa: 

Roma nane jekh – Rómovia nie sú rovnakí  

 

Rozmanitosť rómskych subetnických skupín v Európe je podmienená tým, že už ich predkovia 

v indickej pravlasti patrili k rôznym subetnickým profesijným skupinám. Svedčia o tom jazykové 

dialekty, svojbytné prvky kultúry, druhy povolaní napokon i antropologické etnografické 

charakteristiky.  
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RÓMSKI HUDOBNÍCI AKO PROSTRIEDOK MULTIKULTURÁLNEHO  
ZBLÍŽENIA. 

Miloš Honetzy 

 

Abstrakt: V úvode zameriavam pozornosť na rómskych hudobníkov minulosti, spomínam niektorých 

významných rómskych  primášov a opisujem ich sociálne postavenie v spoločnosti, ako boli vnímaní 

majoritnou spoločnosťou. V ďalšej časti sa zamýšľam nad súčasnosťou a o vplyve rómskej hudby  ako 

prostriedku multikultúrneho zbližovania sa. V prílohe  uvádzam rómske ľudové súbory a hudobné 

skupiny z Karpatského euroregiónu Slovenska a Maďarska. 

 

Klúčové slová: Primáši. Mestskí rómski hudobníci.  

 

 Hudba, spev a tanec patria neodmysliteľne k rómstvu od nepamäti.  Hudba bola ich 

prostriedkom na vyjadrenia ich smútku alebo radosti zo života. Hudba bola cestou ktorou sa dostávali 

bližšie k majoritnej spoločnosti. Rómski hudobníci sa svojím umením stali neoddeliteľnou súčasťou 

ľudovej kultúry na vidieku a postupom času aj vo veľkých mestách.  Medzi najznámejších rómskych  

primášov patrili: František Šakrozy, Jožko Piťo, Michal Barna, Pišta Dankó, František Horváth.  

(Horváthová. 2006)   

 Postupom času sa niektoré rómske skupiny stávajú známe a od polovice 19. storočia začínajú 

vznikať tzv. mestskí rómski hudobníci.  Získavajú stále angažmán v reštauráciách a kaviarňach.  Na 

jednej strane sa týmto spôsobom dostávajú bližšie k majoritnej spoločnosti a môžu svojim umením 

priblížiť spoločnosti svoju kultúru, ale na druhej strane sa veľmi rýchlo vyčleňujú zo svojich komunít. 

Sťahujú sa do miest, mení sa ich štýl obliekania a spôsob života. Dá sa povedať že postupne  dochádza 

k úplnému splynutiu s majoritnou spoločnosťou.  Ale i napriek tomu svojím umením  odovzdávajú 

časť zo svojho rómstva  spoločnosti a naopak preberajú nové kultúrne prvky a zvyky. Dochádza 

k zbližovaniu dvoch celkom odlišných kultúr.   

 V súčasnosti je mnoho rómskych hudobníkov, ktorí dokážu zaujať svojim umením nielen 

svoju komunitu, ale aj širokú verejnosť.  Buď sa jedná a klasickú ľudovú hudbu, alebo je to populárna 

hudba, ktorá je viac komerčne orientovaná. No v každom prípade je hudba sprostredkovateľom 

a mostom pri vzájomnom spoznávaní sa a  má nezastupiteľné miesto pri multikultúrnom zblížení 

oboch komunít. Hudba je univerzálnym jazykom, ktorým sa dajú osloviť navonok aj celkom odlišné 

kultúry a ľudia.  Hudba, ktorá môže vyvolať záujem a zvedavosť o spôsobe života,  histórii  a zvykoch 

inej komunity hlavne u mladých ľudí.  

Príloha: 

RÓMSKE ĽUDOVÉ SÚBORY 

Z KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU SLOVENSKA A MAĎARSKA  
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1. ĽOĽI ROKLICA (Veľká Lomnica / Ľubomír Precák) 

2. TRIVAL (Košice / František Eku Mižigar 

3. LÓLI RUŽA (Drahňov / Viktor Nagy) 

4. SAJOVELEZDI ROMÁK (Sajovelezd / Szentke Józsefné) 

5. BERKY JENÖ TÁNC CSOPORT (Ózd / Berky Jenö) 

6. DETI SLNKA (Strážske / Marta Karkošiaková) 

7. JAGALO KHELIBEN (Dobšiná / Kamila Gonová) 

8. KÁLE JAKCHA (Humenné-Podskalka / Robert Kašo) 

9. ROMANO JÍLO (Kráľovský Chlmec / Mária Šetetová) 

10. TERNO JÍLO (Gemerská Hôrka / Elemír Szamko) 

11. ŽUŽO JÍLO (Rožňava / Jozef Ikri) 

12. TERNIPEN (Snina / Jarmila Kotlárová) 

13. DEL O DÉL (Košice / Helena Balogová) 

14. SÚBOR SPOD KONIARA (Gemerská Hôrka / Elemír Szamko) 

15. KÁLI LULUDI (Putnok / Gyori András ) 

16. BOŽIE DETI (Malý Slavkov / Marek Pišta) 

17. ORCHESTER STREDNEJ UMELECKEJ ŠKOLY (Košice) 

18. CSOLTOI ROMÁK (Čoltovo / Ondrej Huťár) 

19. ERNEST MARCINKO (Humenné / Michal Kašo) 

20. HORVÁTH TIBOR CIGÁNY TÁNCS CSOPORT (Sáta / Tibor Horváth) 

 

RÓMSKE HUDOBNÉ SKUPINY 

Z KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU SLOVENSKA A MAĎARSKA  

 

1. DAXON (Humenné / Milan Holub) 

2. ŇAŇO BAND (Nadabula / Ján Polyak) 

3. ZOR (Kežmarok / Amália Pompová) 

4. FERKOVCI (Prešov / Ondrej Ferko) 

5. ŠALOM (Slavošovce / Július Lalik) 

6. TEQUILA (Slavec / Richard Gazsi 

7. MLADOSŤ (Rožňava / Imrich Žiga) 

8. SLAVOŠKA KERE ČHAVE (Slavošovce / Igor Karalo) 

9. CANASTA (Spišská Nová Ves/ Erik Holub) 

10. DUO ZOTI (Tornaľa / Zoltán Lázok) 

11. ÖMÖDI ROMÁK (Čoltovo / Hugyár Lajos) 

12. GIPSY TERNE ČHAVE (Humenné / Patrik Szabo) 
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13. RV BAND (Rožňava / Ján Rézmüves) 

14. ĽUBIŠA KERE ROMA (Ľubiša / Amália Pompová) 

15. TORŠ (Rožňava / Tibor Ikri) 

16. RADOŠIPEN (Prakovce / Sergej Mižigár) 

17. TRIVAL (Košice / František Eku Mižigár) 

18. HOSZÚ ÚT (Ózd / Bari Barnabás) 

19. METRONOM (Sáta / Flórian Kelemen) 

20. CIGÁNY SZEMEG (Bánréve / Rigó András) 

Zdroje:  

Devleskere čhave - PhDr. Jana Horváthová,  Region Poprad 2006  

ISBN 80-969344-0-6 . 

http://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1899  /24.2.2008/ 
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KULTÚRNY ŽIVOT RÓMOV 

 Ľubomír Mikláš 
 

Abstrakt: Autor vo svojej práci prezentuje prierez rómskou kultúrou od počiatkov počas stredoveku 

až do dnešných novovekých dejín. Zameriava sa na niektoré známe osobnosti rómskej kultúry, ako aj 

štruktúru ich činnosti.  

 

Kľúčové slová: Rómska kultúra. Rómska hudba. História. Tradícia. Rómske remeslá. Úspech. 

Výtvarné umenie. Služby kapely. 

 

  Výsledky doterajších výskumov dokazujú, že dlhodobá rasová diskriminácia zanechala 

zreteľné stopy v kultúrnej, vzdelanostnej, spoločenskej a sociálnej úrovni Rómov. Okrem uplatnenia 

sa v hudbe a čiastočne v kováčskom remesle, neboli vytvorené vhodné podmienky pre sebarealizáciu 

Rómov v remeslách. Súčasní potomkovia Rómov by sa mali zamyslieť nad životom svojich 

predchádzajúcich generácií. Z histórie ich života by si mali ponechať to najužitočnejšie, ako odkaz 

rozšíriť a zveľadiť pre nich prístupné remeslá, ich majstrovstvo a umelecké hodnoty, na ktoré treba 

hľadieť ako na dar prírody pre Rómov. V tom je nekonečná možnosť uplatňovania sa v spoločensky 

prosperujúcich hodnotách. 

Rómovia sú považovaní vo všetkých európskych krajinách za prisťahovalcov. K významným 

kritériám hodnotenia kultúry Rómov patrí i psychický život /náboženstvo, ateizmus/. Ich umelecký 

prejav v niektorých sférach je prejavom i hodnotnej kultúry, ktorá v niektorých prípadoch dokázala 

pozdvihnúť jej úroveň. K tejto kultúre patrí predovšetkým výtvarné, hudobné a interpretačné umenie, 

poézia a próza, ľudové tradície. K najdôležitejším kritériám však patrí spôsob výroby spotrebných 

statkov. 

U Rómov sú pôvodné prvky kultúry zastreté. Zložky duchovnej kultúry, ako rodinný život, zvykové 

právo, svetonázor sú omnoho dôraznejšími prejavmi života ako materiálna kultúra.  

Duchovná kultúra je podmienená predovšetkým ekonomicko-historickými a spoločenskými činiteľmi. 

Rad prvkov duchovnej kultúry poukazuje na neustále prebiehajúci proces akulturácie. Duchovný život 

Rómov sa redukoval na niekoľko povier, piesní a na niektoré prozaické útvary /rozprávky, bájky/. 

Skupiny, ktoré sa pohybovali na území Európy, nemali jednotné normy rodinného a spoločenského 

života. Rodinný, spoločenský a kultúrny život sa vyvíjal s rozvojom vlastných zložiek a priberaním 

prvkov z ľudových kultúr európskych národov. Prechod k usadlému spôsobu života zaznamenal 

i zmenu v kultúre a spoločenskom živote.  

Každý člen rodiny, vrátane väčších detí, mal svoje povolanie. Kým otec so synom vykonávali 

kotlársku, alebo kováčsku prácu, matka s menšími deťmi chodili po žobraní. Veľmi aktuálne bolo 

i obchodovanie s koňmi, zbieranie lesných plodov a byliniek. Rómovia robili všetko, čo im mohlo 

pomôcť k živobytiu. Staršie Rómky hádali z rúk, zariekavali nemocných ľudí i chorý dobytok. Stávalo 
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sa tak najmä v obciach, kde boli ľudia veľmi poverčiví, a tak odmeny za vyliečenie zvierat neboli 

malé. 

 
Rómske deti vyrastali v biednom prostredí kočovných vozov, ubytované často pod šiatrami voľne 

v prírode, bez výchovy a vzorov iného správania mimo svojich príbuzných. Neustále obnovovaná 

izolácia od obyvateľstva majoritnej spoločnosti zapríčinila prehĺbenie ťažkého osudu Rómov, 

odďaľovala ich nádej na lepší život a odcudzila im všetky kritériá pre hodnoty dobra a zla. Zostal iba 

strach z „bielych“ a polície. 

Takmer po tisícročnom nomádnom spôsobe života nemohli Rómovia dodržať ani najzákladnejšie 

požiadavky hygieny v porovnaní s dneškom. Nemali zdroj čistej pitnej vody, ktorú ručne čerpali 

z potokov a riek, používali závadné potraviny, nedodržiavali osobnú hygienu. Dôsledkom zlých 

podmienok Rómovia trpeli na veľa rôznych chorôb. Lekárov nepoznali, nemali možnosť odborne sa 

liečiť takmer až do II. svetovej vojny. Boli odkázaní sami na seba, na samoliečiteľstvo, alebo na 

liečenie osobami z vlastných radov. Liečiteľské umenie získali skúsenosťami v priebehu stáročí. Ich 

spôsoby liečenia vychádzali z vlastných predstáv a skúseností. O mnohých chorobách sa domnievali, 

že ich zapríčinili démoni chorôb, ktorým sa podarilo vniknúť do tela chorého. Vyháňali ich pomocou 

zariekania formúl. Liečiteľské práce a zdravotné zásahy uskutočňovali staršie osoby, skúsené ženy, 

ktoré sa zaoberali aj veštením a zariekaním. Pomáhali aj pri pôrodoch. Liečiteľku si všetci Rómovia 

uctievali a za liečenie a pomoc jej ponúkali vlastné služby a dávali drobné odmeny.  

 

V začiatkoch XVIII. storočia sa rómske kapely v Uhorsku dostali na takú úroveň, že sa mohli 

porovnávať s profesionálnymi hudobníkmi, ba v niektorých prípadoch, v praktickej hudbe, ich vysoko 

prevyšovali. Kapely sa rozširovali na úroveň orchestra a interpretovateľnosť jednotlivých nástrojov sa 

zdokonaľovala až na úroveň virtuozity. Tak napríklad najväčším prínosom v XVIII. storočí bol Michal 

Barna zo Spiša. Bol dvorným huslistom kardinála grófa Imricha Csákyho. Csáky bol veľkým 

obdivovateľom i znalcom hudby, uznával a oceňoval rómsku hudbu. U popredného umelca dal 

zvečniť Barnov portrét v životnej veľkosti s nápisom „Uhorský Orfeus“. Najslávnejšou postavou 

z radov rómskych hudobníkov bola huslistka známa pod menom Cinka Panna. Narodila sa roku 1711 

na Gemeri, zomrela roku 1772. Jej starý otec bol dvorný muzikant Františka Rákocziho a ako jeho 

verný sluha odprevadil ho do vyhnanstva. Cinka Panna vyrastala v mestečku Gemer v dome statkára 

Jánoša Lányiho. Už ako 9-ročná hrala na husliach tak čisto, že nadanú a peknú cigánsku dievčinu 

statkár poslal do Rožňavy, aby sa v hre na husliach zdokonalila. Čoskoro prekonala svojich majstrov. 

Ako 15-ročná sa vydala za muzikanta a s manželom založili vlastnú kapelu, ktorá sa stala známou po 

celom Uhorsku, v Poľsku a Rumunsku. Členovia jej kapely nosili pekné rovnošaty, aj ona sa obliekala 

ako muž. Tak bola aj pochovaná so svojimi drahými husľami z dielne Amaty. Po smrti sa jej meno 

čoraz častejšie objavovalo. J. Botto v povesti Magin hrad spomína „Cinkopannu“ ako slávnu 

hudobníčku.     (Bársony, 1993, 3-51) 
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   Rómovia sa snažia svoju rómskosť „predať“ v takej forme, v akej ju poslucháč alebo divák 

chce vidieť na potvrdenie svojho obrazu o Rómovi. Byť Rómom, to znamená dodržiavať tradičné 

normy a zásady, aby nikto nemohol postaviť otázku: Na sal Rom?(Či nie si Róm?)  

Základnou morálno-etickou zásadou, ktorú uznávajú všetci Rómovia, hoci v rôznych skupinách sa 

inak formuluje a inak realizuje, je zásada romaňipen. Opakom romaňipen je zásada gadžipen- vo 

všeobecnosti sa táto zásada neverbalizuje, hoci všetci vedia, kto je gadžo – neróm. Romaňipen 

a gadžipen určujú hranice etnických skupín, ako aj kultúrnych svetov, ktoré sú striktné a trvácne, ale 

v jednotlivých prípadoch sa prelínajú.  

Romaňipen vysvetľuje rómske tradície. Prikazuje komunite manifestovať rómskosť ako najvyššiu 

hodnotu, rozprávať rómskym jazykom vo svojom vlastnom prostredí, aj v kontaktoch s inými jej 

členmi, solidarizovať sa so svojimi súkmeňovcami, pomáhať im, dodržiavať prijaté obrady a rituály. 

Romaňipen platí výhradne vo vnútri rómskej spoločnosti, slúži na rozlíšenie Rómov „pravých“ (čače 

Roma) od phuj Roma (zlí Rómovia) alebo džungale Roma (špinaví, nečistí Rómovia).  

 

Kategória romaňipen označuje tiež možných partnerov do manželstva. Kočovní Rómovia pripúšťajú 

v zásade len dva takéto okruhy: osoby preferované k uzavretiu manželstva, pochádzajúce z vlastnej 

skupiny ako aj z iných skupín s výnimkou nečistých. Napriek tomu, že magerde (odhodený, nečistý) 

sú započítaní medzi ľudí (Roma), manželstvá s nimi nie sú tolerované. Na druhej strane gadžovia, hoci 

nie sú ľuďmi v zmysle rituálnom, môžu vo výnimočných prípadoch byť kandidátmi do manželstva, 

hoci sa to príliš neodporúča, pretože sa môžu stať príčinou poškvrnenia. Partner je prijatý skupinou až 

vtedy, keď sa dokáže „poromštiť“, teda presvedčiť, že dodržiava zásadu romaňipen.  

Všeobecnou zásadou medzi Rómami je paťiv, ktorá označuje česť, ale aj pohostinstvo, preukazovanie 

cti hosťom cez spoločné hodovanie. Znamená to tak úctivé preukázanie cti, ako aj slávnostné 

pohostenie. Hostina, počas ktorej sa často krát pripíja na počesť hostí, je základnou formou rómskeho 

rituálu. Na veľké bohaté paťiva sa dlho spomína a výraz paťivalo Rom charakterizuje pohostinného 

človeka, hodného preukázania mu cti.  

 

Veľká váha sa prikladá úcte voči ženám. Paťivaľi romňi to je žena, ktorá si zaslúži úctu, alebo tiež 

panna. Keby sa ukázalo, že dievča, ktoré sa vydalo nie je pannou, manželstvo je neplatné, rodičia 

dievčaťa musia vrátiť rodičom chlapca peniaze a výdavky spojené s hostinou. Zníženie hodnoty ženy, 

teda zobratie jej paťiv, cti, je potrestané dokonca poškvrnením.  

Ďalšou zásadou, ktorú treba dodržiavať je phuripen (staroba alebo úcta k starším). Existuje všeobecný 

príkaz úcty k starším, tak mužov ako aj žien. Medzi tradičnými Rómami sa zachoval zvyk bozkávania 

rúk starších mužov mladšími. Mladí v prítomnosti starších sa nemajú ozývať bez súhlasu staršieho. 

Príliš hlasné rozprávanie, vulgárne slová, skákanie do reči, môžu byť brané ako urážka a takéhoto 

človeka prestanú považovať za slušného. Úcta má byť prejavovaná nielen primeraným správaním sa, 

ale v prítomnosti staršej osoby sa musí dodržiavať i verbálna úcta. Keď chýba úcta voči starším, 



 135

dokonca i vtedy, keď sa hovorí o staršom človeku, ktorý počas rozprávania nie je prítomný, je to 

znakom zlej výchovy a nerešpektovania romaňipen. 

 

Spojivom života Rómov je aj naďalej tradičný cit pre rodinu. Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek 

foriem nadnárodnej organizácie rodina stále plní oveľa vážnejšiu úlohu ako v iných kultúrach. Tvorí 

skoro náhradu štátu a národnosti. Do rodiny sa započítava značné množstvo osôb, dokonca aj ďaleké 

príbuzenstvo je považované za rodinnú spolupatričnosť. Manželstvo je medzi Rómami dôležitým 

aktom regulovaným vnútorným zvykom, uzavreté podľa tradičného rituálu. Rituál sa podobá 

cirkevnému sobášu a spočíva zo zviazania šatkou rúk mladých a vyslovenia formuly, v ktorej 

celebrant im pripomína povinnosť vzájomnej úcty a praje novomanželom veľa úspechov v živote. 

(Bartosz, 2004, 172-203) 

 

    Rómstvo ide s Rómom počas celého života. Ak si ho chce udržať, musí dodržiavať a ctiť si 

rómske zvyky, bez ktorých by rómstvo nemohlo žiť. Musíme si však povedať i to, že človek nie 

všetko vie. Pravda je taká, že človek sa učí po celý život. (Stojka, Pivoň, 2003, s. 6) 
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KOČOVNÍCI 

Angela Molčanová 

 

Abstrakt: Kočovanie Rómov vyvoláva v predstavách usadlíkov idylický život plný tajomnosti, 

bezstarostnosti  a romantiky. Blúdenie svetom vyvolávalo predstavu slobody a voľnosti .  

 

Kľúčové slová: Kočovanie. Vozy. Sloboda . Svet . Tradičný život. 

 

 Najzaužívanejšou predstavou  usadlíkov  o „cigánoch“  je ich spätosť s kočovným spôsobom 

života. Predstava o ľuďoch putujúcich svetom z Balkánu do strednej, západnej a severnej Európy. 

Rómovia blúdili svetom pešo, často s rôznymi uzlíkmi, v ktorých sa nachádzala plachta, ako jediný 

prístrešok – obydlia na svojich cestách. Boli to najbiednejší Rómovia a uzlík predstavoval celý ich 

majetok. Najčastejšie kočovali Rómovia  na svojich tradičných vozoch rebrinákoch, prikrytých 

plachtou zošívanou z mnohých pestrofarebných kusov, alebo prútenou rohožou. Rebrinák bol vo 

vnútri  vystlaný slamou  a hŕbou handier, ťahaný koníkom. 

Niektorí  kočovali  na tzv. štrafke , čo bol  drevený voz s oknami a dverami, prikrytý nepremokavou 

pestrou plachtou, natretou bravčovou masťou, aby pri daždi nezatekalo do voza. Vozy bohatších 

Rómov boli  zdobené pestrým dekoratívnym maľovaním  alebo rezbou veľkých farebných kvetov 

a strapcov hrozna. Na rebrá vozov si domáce gazdiné vešali  rôzne veci domácej potreby. Vozy a kone  

predstavovali neveľký majetok kočovných Rómov. 

Neskoršie, pred druhou svetovou vojnou,  nastal veľký rozdiel medzi životom v kočovnom voze  

s plachtou a životom v luxusnej maringotke na gumových kolesách. 

Kočovanie z miesta na miesto, poznávanie iných krajov, ktorá pochodili  prinášalo kočujúcim pocit 

voľnosti, priestoru a slobody. 

 

Použitá literatúra: Horváthová, Jana.: Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: 

Región 2006 
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RÓMSKA KULTÚRA 

Mária Molnárová 
 

Abstrakt: Rómovia a ich kultúra od príchodu na náš kontinent v priebehu desiatich storočí sa menila a 

prispôsobovala kultúre národov, ktorými kočovali. Boli nútení sa prispôsobovať asimilačným a 

integračným vplyvom majoritných kultúr jednotlivých území, ktorými prechádzali, alebo sa 

usídľovali. Rómske spoločenstvo možno charakterizovať ako neagrárne spoločenstvo, ktoré nie je 

schopné uživiť sa z vlastných zdrojov, preto tradične vstupovalo do vzťahov s agrárnymi kultúrami. 

Ich vzťah k pôde bol vždy veľmi vlažný, nemali vytvorené ani mechanizmy a inštitúcie viazané 

s agrárnym typom súkromno-vlastníckych vzťahov. Ich špecifickou charakteristikou je silný a citlivý 

vzťah k hudbe, tancu a spevu. Isté je, že hudba bola jednou z najmocnejších síl, ktorá dokázala i 

dokáže otvárať nie len dvere, ale i srdcia. Živili sa tiež remeselnou výrobou rôznych vecí dennej 

spotreby ako je korytárstvo, košikárstvo, kováčstvo, kotlárstvo a mnohé iné. No práve kvôli ich 

spôsobu života, ktorým bolo a v niektorých prípadoch aj je kočovníctvo, priťahovali zraky mnohých 

ľudí. Volali ich deti vetra. Práve preto sú niekedy Rómovia považovaní za národ bez kultúry a bez 

vlastnej pôdy.  

 

Kľúčové slová: Rómovia. Identita. Kultúra. Asimilácia. Majorita. Kočovníctvo. Remeselníctvo. 

Hudba. Jazyk. Náboženstvo. Zvyky. 

 

 1. Cigáni? Rómovia? 

Každé etnikum má svoje pomenovanie – etnonym. Etnológia rozoznáva dva typy etnonymov: 

endoetnonym – pomenovanie, ktorým príslušníci daného etnika označujú samých seba a exoetnonym 

– ktorým označujú príslušníkov iných etník. 

Najstaršie zachované správy o Rómoch na území Európy ich označujú ako Adsincani. Z tohoto 

termínu vznikli pomenovania v ďalších jazykoch: Acinganus, Cinganus, Cingerus (stredoveká 

latinčina), Cingene (turecky), Acigana, Cigan (bulharsky), Ciganin (srbsky), Tsigan (rumunsky), 

Czigány (maďarsky), Zigeuner (nemecky a holandsky), Zingaro (taliansky) atď. 

Druhá skupina pomenovaní je odvodená od predpokladaného egyptského pôvodu Rómov (keďže sa 

v Európe predstavovali ako kniežatá z Malého Egypta): Gypthoi, Aigyptiaki (grécky), Egyptenarin, 

Gipten (holandsky), Egypcions, Egypsies, Gypsies (anglicky), Egiptianos, Egitanos, Gitanos 

(španielsky) a pod. 

Všetky uvedené pomenovania sú exoetnonymami, čiže príslušníci takto označovaného etnika sami 

seba takto nenazývali, pokladali ich skôr za hanlivé.  

Najrozšírenejším endoetnonymom v Európe je Roma = Rómovia. Tento termín sa odvodzuje od 

indického označenia Dóm, ktoré sa v Arménsku zmenilo na Lóm a po príchode do Európy dostalo 

definitívnu podobu. 
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Pre používanie tohoto termínu sa rozhodla aj vrcholná rómska organizácia International Romani 

Union, založená v roku 1971 v Londýne. 

Ak sa stretneme s používaním názvu Cigáni u samých Rómov, môže to mať dva dôvody: buď ho 

považujú za prekladový termín, ktorý používajú, keď hovoria po slovensky, alebo sú to Rómovia, 

ktorí v priebehu 19. storočia opustili rómčinu a jazykovo sa asimilovali v prospech maďarčiny (najmä 

hudobníci na južnom Slovensku). 

  

2. Jazyk 

K odhaleniu pôvodu Rómov prispel kalvínsky kňaz Štefan Váli, ktorý študoval v 18. storočí v 

Holandskom Leydene. Tento kňaz sa tam spriatelil s tromi indickými študentmi, ktorí pochádzali z 

indickej oblasti Malabar. Ich jazyk mu nápadne pripomínal jazyk Rómov zo svojho rodiska, preto si 

zapísal od týchto študentov vyše 1000 slov aj s ich významom. Keď sa vrátil domov, (pôsobil v obci 

Almás pri Komárne) prečítal indické slová miestnym Rómom, títo mu väčšinu slov vedeli vysvetliť a 

správne preložiť. Táto správa podnietila mnohých jazykovedcov, ktorí na základe skúmania rómskeho 

jazyka a porovnávania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia Rómov pochádzajú naozaj 

z Indie. 

Jazyky všetkých Rómov patria do skupiny indických jazykov ako i hindština, bengálština a ďalšie. 

Tieto jazyky sú súčasťou veľkej skupiny indoeurópskych, do ktorých patria okrem iných i slovanské 

jazyky, germánske, románske, baltské i iránske jazyky. Príbuznosť Rómov s ostatnými európskymi 

národmi nie je žiadnou špekuláciou, pretože tieto národy prišli zo spoločnej pravlasti Indoeurópanov, 

o ktorej sa presne nevie, kde sa nachádzala. 

Rómsky jazyk sa udržal a rozvíjal aj v osadách na našom území. Bol základným dorozumievacím 

prostriedkom v osadách izolovaných od slovenských obcí, preto sa tu zachoval pomerne archaický 

a bohatý dialekt rómčiny i bohatá ústna slovesná kultúra. 

Rómčina mala donedávna len hovorenú formu, slúžila ako komunikačný prostriedok výhradne v rámci 

rómskej komunity.  

Podľa odhadov odborníkov takmer 70 percent Rómov na Slovensku používa tento jazyk ako svoj 

materinský jazyk. 

 

 3. Rozdelenie, remeslá 

Všetkých Rómov na Slovensku môžeme rozdeliť: starousadlí Rómovia na našom území (žijú usadlým 

spôsobom aspoň tristo rokov) sa odlišujú podľa majoritného jazykového prostredia na: slovačike 

Roma (slovenskí Rómovia) a ungrike Roma (maďarskí Rómovia). Tí, ktorí u nás do roku 1959 

kočovali, prišli na naše územie v 19. storočí z rumunského Valašska, sa sami nazývajú vlašike Roma (v 

slovenčine sa ustálil tvar olašskí Rómovia). 

Základnou formou obživy starousadlých Rómov bola príležitostná práca u roľníkov. 

Najvýznamnejším remeslom bolo kováčstvo, vyrábali klince, podkovy, reťaze, motyky, rôzne 
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kovania. Dnes sa tomu venuje už len niekoľko Rómov, zameriavajú sa na výrobu umeleckých kovaní, 

mreží, svietnikov a pod. K ďalším remeslám patrila výroba metiel, dreveného uhlia, košov, tehál 

z nepálenej hliny. Vyrobený tovar chodili ponúkať podomovým obchodom, vymieňali ho zväčša za 

potraviny alebo oblečenie. Významným zdrojom obživy starousadlých Rómov bolo hudobníctvo. V 

prostredí rómskych sláčikových hudieb vyrástlo viacero vynikajúcich interpretov, ktorí účinkovali na 

šľachtických i kráľovských dvoroch. Na prelome 19. a 20. storočia hudobníci vytvorili špeciálnu 

sociálnu vrstvu mestských kaviarenských hudobníkov. Väčšina Rómov, ktorí po roku 1989 nestratili 

zamestnanie, pracuje v súčasnosti v nekvalifikovaných robotníckych profesiách, v stavebníctve, pri 

ťažbe dreva, na železnici, pri výkopových prácach, prípadne pri očiste miest. 

Olašskí Rómovia sa odlišujú antropologicky svetlejšou pleťou, obľubujú pestré farby odevov a zlaté 

šperky. Živili sa väčšinou priekupníctvom koní, kováčstvom, výrobou korýt a kotlíkov. Do 

päťdesiatych rokov 20. storočia patrili medzi sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva, dnes vďaka 

obchodovaniu a priekupníctvu patria medzi najbohatšie vrstvy Rómov. Bývajú najmä v mestách 

a bohatších obciach na južnom Slovensku. 

Kontakty medzi starousadlými a olašskými Rómami sú minimálne. 

 

 4. Zvyky 

4.1 Osady 

Rómovia v minulosti žili (a v mnohých prípadoch ešte stále žijú) v osobitných sídelných jednotkách – 

osadách, ktoré sa vytvárali takmer pri každej obci. Bývajú v domčekoch z dreva alebo nepálených 

tehál s veľmi skromným vybavením, často tu chýba pitná voda, kanalizácia i elektrina. Početné rodiny 

boli v rámci programu likvidovania rómskych osád prevezené do mestských panelových bytov.  

V lete sa život v osade odohráva väčšinou vonku. Varia na sporákoch, ktoré vyniesli pred dom, vonku 

jedia, perú, poriadajú oslavy, zábavy. 

Na čele spoločenstva olašských Rómov stojí vajda (mujalo), ktorý disponuje veľkou rozhodovacou 

mocou. V minulosti jeho postavenie prezentovali aj vesta so striebornými gombíkmi, zlatá retiazka, 

palica s magickými symbolmi, prípadne strieborný pohár, z ktorého okrem neho smeli piť iba muži. 

V prostredí starousadlých Rómov býval na čele všeobecne vážený a rešpektovaný muž – čhibalo, ktorý 

bdel nad dodržiavaním etických noriem, poriadku, často býval aj obradníkom, ktorý uzatváral 

manželstvá, lúčil sa pri pohreboch a pod. S rozpadom spoločenských väzieb v posledných 

desaťročiach jeho autorita upadá. 

  

 4.2 Rodina 

Základom spoločenstva naďalej zostáva rodina, v ktorej rozhodovacie právo má väčšinou muž, 

zabezpečenie chodu domácnosti však prenecháva svojej žene. 

Aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu, musia uskutočniť pytačky. Za prítomnosti svojich rodičov 

a ďalších svedkov si sľúbia vernosť. Prekrížia si ruky a vypijú si vzájomne obsah partnerovho 
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pohárika a pobozkajú sa. Od tejto chvíle sú rómskym spoločenstvom považovaní za manželov. 

Občiansky alebo cirkevný sobáš uzatvárajú až po niekoľkých rokoch, keď už majú jedno -dve deti. 

V súčasnosti sa pytačky chápu ako zásnuby, neoprávňujúce mladých k spolužitiu.  

V rómskych rodinách si ako prvorodené dieťa želajú väčšinou chlapca. Telesné vady novonarodeného 

dieťaťa sa kládli za vinu matke, pretože tehotná žena bola vystavená mnohým obmedzeniam: nesmela 

sa pozerať na telesne postihnutých ľudí, na neznáme zvieratá (najmä plazy), ani na mŕtveho, pretože 

dieťa by mohlo mať ich podobu. Až do krstu je novorodenec vystavený pôsobeniu zlej sily – strigy, 

ktorá sa ho pokúša vymeniť za škaredé dieťa. Na ochranu pred touto výmenou kladú dodnes rómske 

mamičky na východnom Slovensku do postieľky pod perinu dieťaťa rôzne ochranné predmety. Proti 

urieknutiu uväzujú deťom na zápästie červenú stužku, dieťa, ktoré niekto uriekol umývajú špeciálne 

pripravenou uhlíkovou vodou. 

Rómske deti veľmi nerady odchádzajú od rodičov a to aj v dospelosti, keď si založia vlastné rodiny. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že rómska rodina i v súčasnosti reprezentuje tradičný typ 

viacgeneračnej rodiny. 

Začiatkom 20. storočia nebolo zriedkavé, že žena porodila desať až dvanásť detí, s rastom životnej 

úrovne prirodzene klesá počet detí v rodine. V súčasnosti majú zaostalejšie rómske rodiny 5–6 detí, 

vyspelejšie 3- 4 deti, klesá aj počet detí narodených pred sobášom rodičov.  

Vážnym problémom ostáva nízky vek prvorodičiek. 

  

 4.3 Náboženstvo 

Náboženským vyznaním sa väčšina Rómov hlási k rímskym katolíkom. Ich skutočná viera je však 

zaujímavou symbiózou kresťanskej ideológie, vlastných poverových predstáv (ktorých korene možno 

predpokladať ešte v Indii) a obyčajných úkonov – prejavov ľudovej viery, ktoré prevzali od 

majoritného obyvateľstva, v prostredí ktorého niekoľko storočí žili a prispôsobili ho vlastným 

potrebám. 

  

 4.4 Obyčaje pri úmrtí 

Veľká pozornosť sa venuje obyčajam pri úmrtí človeka. Rómovia veria, že pre zomierajúceho si 

prichádza niekto zo zosnulých príbuzných a odvádza ho na druhý svet. Do truhly sa vkladajú odevy 

zosnulého, jeho osobné predmety, vrátane tých hodnotnejších: prstene, náušnice, hodinky, husle, 

gitaru, fajku, cigarety, fľaštička s alkoholom, karty, prípadne modlitebnú knižku a ruženec. Od chvíle 

skonu až do pohrebu pri ňom bdejú: hrajú karty, rozprávajú príhody zo života zosnulého, starodávne 

rozprávky; nesmie sa spievať, tancovať ani štrngať pohármi. Ak niečo zabudli dať do truhly,  na druhý 

deň to zanesú na cintorín a vložia do hrobu. 

 

http://www.google.sk/romska_kultura  
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KOČOVNÝ SPÔSOB ŽIVOTA 

Denisa Uhrinová 
 

Abstrakt: Kočovný život Rómov prestavuje predovšetkým voľnosť a neviazanosť k prírode, s ktorou 

boli oddávna spätí. Z pohľadu majority to bolo vždy lákadlom a zvedavosťou zahaleným rúškom 

tajomstva. Kočovný spôsob života dával na druhej strane i mnoho útrap a starostí Rómov o prežitie ich 

chudobného života. 

 

Kľúčové slová:  Kočovný spôsob života. Rómovia. Voľnosť. Neviazanosť. Tajomstvo. Chudoba. 

Neistota.  

 

Keď sa zamyslíme nad kočovným spôsobom života Rómov a nad všetkými súvislosťami s tým 

spojenými, niekedy nám naskakuje až „husia koža“. Pre nás úplne nepredstaviteľné, nemožné 

zrealizovať. Pokiaľ sa nato ale pozrieme z pohľadu Rómov, kočovanie prináša množstvo 

dobrodružstiev, ktoré nemožno zažiť inde, len vo voľnej prírode.  

Prečo teda Rómovia kočujú a pristúpili práve k tomuto spôsobu života? Pretože je krásne 

chodiť svetom a nezotrvať na jednom mieste, je to i za účelom stretnutia svojich príbuzných, ktorých 

môžu stretnúť kdekoľvek, nie sú vlastníkmi zeme ani polí, nie je teda dôvod žiť a zdržovať sa na 

jednom mieste, popri kočovaní ponúkajú svoju prácu, resp. i nadanie a schopnosti, ktoré ich 

charakterizujú. Kočovanie je hlboko zakorenené v povedomí Rómov. Prináša im akýsi pocit šťastia, 

radosť, či povedomie byť sami sebou. Je pozoruhodné i logické, že pokiaľ kočujú, nie sú zástancami 

nejakého zhromažďovania majetku. Skromnosť a chudoba sú ich každodennými spoločníkmi. 

I z pohľadu majoritného obyvateľstva vždy boli väčším lákadlom Rómovia, u ktorých pretrvával 

i dodnes pretrváva kočovný spôsob života oproti Rómom už usadlým, ktorý každý evokuje pohľad na 

tiahnuce kolóny a pridáva štipku romantickej atmosféry.  

Príchod Rómov bol vždy spätý s určitou neistotou a obavami usadlého obyvateľstva. No vždy 

tam bola určitá zvedavosť, ktorá nadchýnala domáce obyvateľstvo a snažila sa preniknúť do tajov 

niečoho nového, čo práve so sebou prinášali Rómovia a snažili sa ponúkať určité služby, hlavne 

veštenie, čarovanie, liečenie alebo z oblasti remesiel vynikalo kováčstvo resp. skvelí hudobníci, ktorí 

sa snažili zabávať panstvo. Páni ich s radosťou prijímali, lebo im zabezpečovali rôzne zábavy 

a spríjemňovali dlhé večery.  

Prečo Rómovia kočujú sa možno pozrieť i z iného uhla pohľadu. Rómovia prestavovali pre 

Európanov cudzí prvok a samotní obyvatelia nikdy nemali o ich usadenie nejaký evidentný záujem. 

Už stredovek bo poznačený tým, že varovali veriacich pred tulákmi a čarodejníkmi. 

Preto i v závere môžeme stručne zhrnúť, že kočovný spôsob života prinášal popri obdivovanej 

voľnosti a chvíľ bujarého veselia predovšetkým ťažkosti a celý rad starostí. 
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OBYDLIE KOČOVNÍKOV  

Jana Vančíková 
 

Abstrakt: Vo svojej práci som sa zamerala na obydlia kočovníkov, tak ako ich zachytili na 

fotografiách. 
 

Kľúčové slová: Kočovníci. Polousadlíci. Usadlíci. 
 

     Rozdiely medzi Cigánmi začala majorita brať na vedomie až v 19. stor. Začali ich deliť na: 

kočovných, polousadlých a usadlých.  

Sami Rómovia sa medzi sebou rozlišovali a delili sa na rôzne skupiny a podskupiny. Mali rôzne 

obživy, zvyky a obyčaje, jedli rôzne jedlá, ale tiež aj rôzne vyzerali.  

Na prenocovanie im slúžili rôzne príbytky, od kolies, cez stany, chyže, zemnice, až po domy 

z pálených tehál a kameňa. Niektorí Rómovia blúdili svetom pešo, iba s uzlíkom, v ktorom mali 

plachtu – bývala to látka zošitá z rozličných kusov, ktorú pripevňovali na drevené konáre. Volali sa 

cerhara Roma (stanoví rómovia) – boli najbiednejší z biednych. 

Fotografie: 

1. Na zábere vidieť vyciveného koňa, rozvŕzganý rebrinák a hŕbu handier. 

2. Lepší prípad – vidieť voz s plachtou alebo prútenou rohožou. 

3. Štráfka – drevený voz s oknami a dverami, hore bola plachta – luxus na kolesách. 

4. Parádna maringotka s vnútorným komfortným vybavením. 
 

     Rómovia teda používali rôzne vozy, od rebrinových alebo s latkovými bokmi a s plachtou. Plachta 

bola nepremokavá, potretá bravčovou masťou alebo včelím voskom. Častejšie bola však zlátaná 

z rôznych kusov látok a pri daždi do voza zatekalo. Z voza vykúkali deti spolu s kopou handier a sena. 

Na rebrá vozov si gazdiné vešali vaky na rozličné veci. Vozy ozdobené maľovaním a rezbou boli skôr 

typické pre majetných Rómov.  

     Jedna z pohľadníc zachytáva hradskú a po nej idúcu dlhú kolónu vozov s plachtou a zapriahnutým 

koňom. Tak veľa vozov zvyčajne nejazdilo vždy, ale často sa známi stretávali na určitých miestach. 

Nikto nevedel čítať a preto si nechávali rozličné znamenia na ceste. Napr.: dlhou trávou obalili skalu 

a položili v smere cesty ako šípku.  

Život kočovníkov bol veľmi ťažký (hlad a bieda) a preto sa niektorí Rómovia aspoň v zime usadili 

a zanechali kočovanie.  

Na druhej strane Olaskí Rómovia boli tradičnými kočovníkmi, ktorí by merali cesty aj teraz, keby ich 

komunistický režim nedonútil usadiť sa, keď v roku 1958 vydal Zákon o zákaze kočovania. 

 

Použitá literatúra: Horváthová, Jana.: Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: 

Región 2006 
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RÓMSKE REMESLÁ 

Jozef Vretenička 
 

Pohľadnice s cigánskymi námetmi prinášajú i jasnú predstavu o najtypickejších a zrejme tiež 

najfrekventovanejších spôsoboch obživy Rómov. Sú dokladom toho, že zakorenená predstava 

(stereotyp) nemusí nevyhnutne byť vždy iba skreslená. Vžitá predstava často máva i skutočne reálne 

jadro.  

Veľká väčšina Rómov patrila ku spracovateľom kovov, najmä ku kováčom alebo kotlárom. 

Kováčstvo ako skutočne najtypickejšie rómske remeslo pohľadnice potvrdzujú. Všetci kováči, nech už 

ich fotografista zachytil na ich túlavej ceste alebo v osade v stabilnom príbytku, kovajú v tradičnej a 

typickej rómskej kováčskej pozícii - posediačky na zemi alebo čupiac, keď nákova je bodcom 

zabodnutá priamo do zeme, nie je teda uložená na klát ani iný vyvýšený podstavec, ktorý umožňuje 

prácu postojačky. Usádzajúci sa rómski kováči si časom pri svojich obydliach budovali špeciálne 

prístrešky na dielne - kováčne. Spolu so zlepšením podmienok prechádzali tiež k pohodlnejšiemu - 

všade naokolo bežnému spôsobu kovania postojačky. 

Sortiment výroby kočovného rómskeho kováča bol značne obmedzený, to mohlo mať základ 

už v dávnych cechových nariadeniach, ale iste veľký podiel mali i možnosti kočujúcich výrobcov. 

Surovinu získavali rómski kováči druhotne - zberom starých železných predmetov. Na jej spracovanie 

potom mali k dispozícii iba základné nástroje vlastnej výroby (nákovu, mech, kliešte, kladivo). 

Špecializovali sa najmä na výrobu klincov všetkých možných typov a veľkostí, vyhľadávané boli ich 

klince s väčšou, ručne kovanou hlavou, vyrábali tiež klince do šindľov a neskôr aj do železničných 

podvalov. Okrem toho vyrábali rôzne reťaze a retiazky, skoby a iný drobnejší tovar, poskytovali 

opravárenský servis poľnohospodárskeho náradia. 

Rómovia – kováči však neboli všade iba okrajovými výrobcami. Tak, kde mali dobré 

podmienky, sa mohli stať skutočnými majstrami v odbore.  

 Dnes pokračujú v rodovom remesle na najvyššej úrovni umeleckí kováči. V malej 

západoslovenskej dedinke Dunajská Lužná dnes remeslo otcov povýšili na umeleckú úroveň tri 

rómske rody. Ich diela z kovu zásobujú tuzemský, ale i zahraničný trh luxusným kovovým nábytkom 

a doplnkami interiéru. 

 Rómovia sa preslávili aj ako znalci spracovania medi – výrobcovia medených, ručne tepaných 

a vo vnútri pocínovaných nádob – kotlov. Kotlárstvo rovnako ako kováčstvo prevádzkovali na svojich 

cestách po stáročia, a to až donedávna, niekde dodnes.  

 Ručné remeslá boli postupne vytláčané sériovou výrobou a rómski kočovníci tak strácali 

hlavný zdroj svojej obživy. Kotlárske remeslo dnes vykonávajú Rómovia na Balkáne, v ekonomike 

orientovanej na poľnohospodársku výrobu má dosiaľ svoje uplatnenie.  

 

Spracované podľa Jana Horváthová: Devleskere čhave – svedectvom starých pohľadníc 
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Róbert Rigó – pokračovateľ viac ako 300-ročnej tradície kováčstva v Dunajskej Lužnej 
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III. KAPITOLA 
 

VZDELÁVANIE RÓMSKYCH ŽIAKOV AKO CESTA  K  
SKVALITNENIU ICH ŽIVOTA 
 

SKUPINA Č. 3 

Vedúci skupiny:  Milada Bolyošová 

 

3.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

POTREBA NULTÝCH ROČNÍKOV PRE DETI Z MÁLOPODNETNÉHO 
PROSTREDIA 

Roman Anderle 

 

Abstrakt: Autor sa v tomto príspevku zaoberá úvahou nad potrebou nultých ročníkov pre deti z málo 

podnetného prostredia z dôvodu ich nízkej zaškolenosti a nízkej pripravenosti na vstup do prvého 

ročníka základnej školy. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Málo podnetné prostredie. Nízka zaškolenosť. Nultý ročník. 

 

Socializáciu môžeme chápať ako proces uvádzania a vrastania jednotlivca do 

spoločnosti, osvojovanie si spoločenských noriem a požiadaviek. Socializácia môže znamenať 

ovplyvňovanie, formovanie, tvarovanie osoby, ale aj vzdelávanie a výchovu detí. 

 

V prípade príslušníkov etnických minorít, akými sú aj príslušníci rómskeho etnika je tento 

proces o mnoho náročnejší, pretože v ňom ide nielen o včleňovanie jedincov do ich vlastnej komunity 

s im vlastnou kultúrou, ale aj o včlenenie do širšej majoritnej komunity. Socializácia rómskych detí si 

preto vyžaduje viac pozornosti a predovšetkým socializácia rómskych detí zo znevýhodneného, či 

málo podnetného prostredia. 

Prax ukazuje, že zaškolenosť rómskych detí je veľmi nízka a väčšina z nich nie je dostatočne 

pripravená na úspešný vstup do školy, pretože v drvivej väčšine nenavštevujú z rôznych dôvodov 

predškolské zariadenia. Chýbajú im základné hygienické návyky, nemajú dostatočné grafomotorické 

zručnosti, ani základné komunikačné zručnosti, mnohé nepoznajú primerane vyučovací jazyk, či majú 

malú slovnú zásobu, ale aj prostredie školy ako také je pre ne absolútne cudzie. Z tohto dôvodu boli 
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niektoré deti umiestňované do špeciálnej základnej školy, napriek tomu, že u nich nešlo o mentálnu 

retardáciu, ale skôr o sociálnu, prípadne niektorým deťom bola odložená povinná školská dochádzka.  

Podľa mňa však odklad povinnej školskej dochádzky týmto deťom nepomôže, pretože ani 

o rok nepreukážu lepšiu pripravenosť na vstup do školy. Určite lepším riešením je umiestnenie do 

nultého ročníka základnej školy, kde deti zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia dostávajú 

priestor na intenzívnu prípravu na vstup do prvého ročníka základnej školy. 
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PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA RÓMSKYCH DETÍ 

Anna Anderlová 

 

Abstrakt: Autorka sa v tomto príspevku zaoberá oblasťou predškolského vzdelávania ako 

najdôležitejšou oblasťou vzdelávania rómskych detí. 

 

Kľúčové slová: Predškolské vzdelávanie. Nízka zaškolenosť. 

 

Vzdelávanie a výchova patria k základným atribútom rozvoja každej civilizovanej spoločnosti. 

Výrazne sa podieľa na zvyšovaní vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva a na spoločenskom 

vývoji. To sa bezprostredne dotýka aj rómskeho spoločenstva. Väčšina odborníkov sa zhoduje 

v názoroch, že základným problémom rómskeho etnika a spoločnou „prapríčinou“ mnohých ťažkostí 

v ich živote a v živote celej spoločnosti, je ich nízka vzdelanostná úroveň. Tento fakt zároveň 

naznačuje, že kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne rómskeho etnika bude mať 

zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne. 

V oblasti vzdelávania ide o prijímanie takých opatrení, ktorých cieľom je umožniť prístup 

týchto obyvateľov k možnosti získať plnohodnotné vzdelanie, ktoré zodpovedá ich osobnostných 

predpokladom, potrebám a záujmom. Mnohí odborníci uvádzajú za najdôležitejšiu oblasť vzdelávania 

rómskych detí, ktorú treba systematicky a dlhodobo riešiť, oblasť predškolského vzdelávania.  

 Po roku 1989 bol ako prvý zaznamenaný pokles počtu rómskych detí v materských školách. 

Tento pokles sa premietol do problémov so zaškolením detí, do problémov s ich pripravenosťou na 

úspešný vstup do prvého ročníka základnej školy. Niektoré rómske deti v porovnaní s ostatnými deťmi 

z nerómskej, ale i rómskej populácie vstupujú do systému vzdelávania nepripravené. Nepoznajú 

primerane vyučovací jazyk, majú malú slovnú zásobu, chýbajú im grafomotorické zručnosti, ale aj 

základné hygienické návyky. Stretávajú sa s neznámym, cudzím prostredím, kde je takmer všetko 

neznáme. Vstup do školy je pre dieťa obrovskou zmenou, ktorá prináša značné nároky, dieťa musí 

zvládnuť viaceré úlohy, musí byť schopné samo zameriavať pozornosť na pomerne dlhý čas, 

regulovať svoju pohyblivosť a impulzívnosť, adaptovať sa na skupinu, podriaďovať sa pokynom 

cudzieho dospelého.  

 

 

 

 



 148

DRAMATICKÁ VÝCHOVA A JEJ UPLATNENIE PRI VÝUČBE RÓMSKYCH 
ŽIAKOV 

Milada Bolyošová 
 

Abstrakt: V prvej časti príspevku sa autorka zaoberá vymedzením pojmu dramatická výchova 

a využívaním dramatickej výchovy ako jednej z metód výchovného pôsobenia. V druhej časti sa 

venuje vlastným skúsenostiam s využívaním tejto metódy práce s rómskymi žiakmi. 

 

Kľučové slová: Dramatická výchova. Názory. Emócie. Tvorivosť. Talent. Hra. Situácia. 

 

Súčasná pedagogická teória a prax je charakterizovaná modernizujúcimi a humanizujúcimi 

tendenciami. Inovuje a humanizuje sa každá zložka vzdelávacieho a výchovného procesu, počnúc 

cieľmi, obsahom, metódami, organizačnými formami a v neposlednom rade sa inovujú aj prostriedky 

výchovy. V posledných rokoch sú stále častejšie v našom školstve využívané alternatívne metódy 

výučby, ktoré sa osvedčili pri výchove a vzdelávaní rómskych žiakov. Pri práci s rómskym žiakom 

majú svoj nezastupiteľný význam metódy aktivizujúce (diskusné, heuristické, problémové, situačné, 

inscenačné, didakticko-hracie) ale aj komplexné (skupinová výučba, výučba dramatizáciou, učenie 

v životných situáciách...). 

Dramatická výchova je spôsob učenia, prostredníctvom ktorého dieťa poznáva svet okolo seba 

cez osobný zážitok, vlastnú skúsenosť, cez emócie a vlastnú aktivitu. 

Vymedzením pojmu dramatická výchova sa zaoberajú viacerí českí autori: 

 
1. Jozef Valenta: „Dramatická výchova je systém osobnostne sociálneho učenia, teda systém, v 

ktorom sa navodzujú špecifické situácie, prostredníctvom, ktorých sa oživujú procesy 

socializácie, ktoré v tomto prípade nie sú „životne náhodnými“ procesmi, ale procesy 

plánované učiteľom.“ (Valenta, 1996, s.9)  

 
 
 

2. Jozef Provazník: „Dramatická výchova je:  

 

-jeden z piatich oborov estetickej výchovy (vedľa výchovy literárnej, výtvarnej, hudobnej a 

pohybovej),  

-výchovná disciplína, ktorá využíva niektoré prostriedky a postupy divadelného umenia,  

-učenie predovšetkým priamym prežívaním a vlastnou skúsenosťou v jednaní, nadobúdanie 

skúseností tým, že hľadáme riešenia nastoleného problému (situácie) nielen intelektom, ale i 

intuíciou so zapojením tela a emócií. (In. Koťátková, 1998, s. 49)  
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V školských podmienkach je možné chápať dramatickú výchovu ako:  

 

♦ samostatný predmet, v rámci ktorého sa pozornosť venuje prevažne riešenie dramatických situácií, 

prevláda aktivita žiakov a hlavnou metódou je dramatická hra.  

♦ metódu práce rozvíjajúcu tvorivosť, fantáziu, sociabilitu jedinca, vnímavosť. Prednosťou tejto 

metódy je jej využitie v širokom spektre vyučovacích predmetov, priame prežívanie a jej zameranie na 

aktivitu jedinca.  

♦ pedagogický princíp ako štýl práce.  

 

Dramatizáciu využívajú častejšie ako jednu z metód výchovného pôsobenia učitelia na prvom stupni 

ZŠ. Na druhom stupni ZŠ na hodinách literatúry, dejepisu, výtvarnej, etickej a náboženskej výchovy. 

Cieľom dramatickej výchovy v našom ponímaní je teda prostredníctvom simulovania reality 

pripraviť dieťa na vyriešenie takých životných situácií, v ktorých obstojí podľa požiadaviek 

spoločnosti, no v prvom rade podľa svojho presvedčenia a predstáv. Priviesť dieťa k potrebe 

komunikovať, prežívať krásno v bežnom živote, vo vzťahoch, v umení i v mimo umeleckej sfére.  

Pri vymedzení obsahu dramatickej výchovy vychádzame z cieľov a obsahu vzdelávania a 

výchovy v školských a mimoškolských podmienkach. Obsah dramatickej výchovy predurčuje výber 

takých tém, hier a aktivít, pri ktorých dieťa upriamuje svoju pozornosť na seba a iných, na prostredie v 

ktorom žije, na prežívanie umeleckého diela (literárne, hudobné, pohybovo-tanečné) a na stvárnenie 

svojej postavy v navodenej problémovej situácií, na vlastný umelecký prejav. Vplývame na jeho 

vnímanie, fantáziu a predstavivosť. Prostredníctvom aktivít tak umožňujeme dieťaťu vyjadriť svoje 

názory, postoje a hlavne emócie. Dávame mu priestor na sebarealizáciu, na uspokojenie potreby 

uplatniť sa. Je to aj priestor pre pochvalu, prejav náklonnosti, úcty a súhlasu, pričom vyzdvihujeme 

jeho jedinečnosť. Prostredníctvom navodenej činnosti vplývame na vnímanie, prežívanie a vlastnú 

tvorbu. Pri obsahu dramatickej výchovy v podmienkach mimoškolskej výchovy nesmieme zabudnúť 

na odpočinkový, rekreačný, záujmový, spoločensky prospešný a seba obslužný charakter činností, pre 

ktorý je charakteristický princíp dobrovoľnosti. Preto mal byť obsah dramatickej výchovy nenásilný, 

pestrý, pre deti atraktívny, primerane náročný a bohatý na zážitky. 

Tvorivá dramatika umožňuje celý rad možností aj pri nácviku predstavenia pre divákov, 

v ktorom môžu rómske deti predviesť svoje schopnosti a talent. Využívanie tvorivej dramatiky na 

školách je potrebné ako jeden z významných prostriedkov ovplyvňovania osobnosti. Je tiež dôležité 

pre multikultúrnu výchovu ako prostriedok osvojovania schopností komunikácie s ľuďmi, vnímavosti 

a tolerancie. Pri práci s rómskymi deťmi je vhodné spracovávať témy, ktoré vyzdvihujú bohatstvo 

rómskej kultúry - rómske rozprávky, piesne, tradície, zvyky, história, životná filozofia Rómov a pod.  

V oblasti detskej dramatickej tvorivosti pracujem už desať rokov a táto metóda práce s rómskymi 

deťmi sa nám osvedčila a využívajú ju predovšetkým učitelia na prvom stupni základných škôl. 

Najčastejšie využívajú na dramatizáciu rómske rozprávky, prostredníctvom ktorých sa deti majú 
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možnosť zoznámiť so svojou kultúrou, zvykmi, tradíciami, mágiou, históriou, vzťahmi a väzbami 

v tradičnej rómskej rodine. Deti tiež poznávajú významné rómske osobnosti z regiónu (napr. Ján 

Berky  Ľuborečský). 

 

Veľmi zaujímavé bolo predstavenie Návraty, ktoré nacvičili deti zo Základnej školy v Lovinobani. 

Práve tu sa potvrdilo, aká dôležitá je pre rómske deti motivácia a atraktivita. Boli to deti, ktoré 

navštevovali špeciálnu triedu a dostali sa až na regionálnu prehliadku detskej dramatickej tvorivosti. 

Hra hovorila o živote Rómov v osade, o ich silných rodinných väzbách, o tradíciách i veštbách.  

Veľmi dôležitá bola príprava predstavenia. Najprv pani učiteľka s deťmi hovorila o čom hra je, čo je 

deťom známe, čomu nerozumejú a veľa hovorili o živote Rómov kedysi a dnes. Deti hrali svoje 

postavy s úžasným nadšením a nasadením, do svojich postáv vložili svoje vlastné názory, postrehy, 

emócie a  nemali problém ani s textom. Neodmysliteľnou súčasťou každého predstavenia sú 

samozrejme rómske piesne a tance. Tvorivosť detí sa prejavila tak pri hraní sa, tanci, ako aj pri 

príprave scény a kostýmov. Obrovskou motiváciou pre deti bolo to, že mali možnosť sa prezentovať 

pred svojimi spolužiakmi, rodičmi, verejnosťou. Najväčší problém sme v tomto prípade mali 

s rodičmi. V deň regionálnej prehliadky jeden z hlavných protagonistov neprišiel do školy. Sklamanie 

ostatných bolo obrovské, a tak pani učiteľka hľadala dieťa doma. Matka argumentovala, že si jej dieťa 

nemá čo obuť a tak nemôže nikam ísť. Všetko sa vyriešilo a deti boli nadšené z potlesku, ktorým ich 

rovesníci v hľadisku odmenili.  

 

Dramatickej výchove sa niekoľko rokov venuje aj vychovávateľka na Základnej škole v Hrnčiarskej 

Vsi. Je to málotriedna škola, ktorú navštevujú rómske aj nerómske deti, ale väčšinu tvoria rómski 

žiaci. Každý rok pripraví s deťmi hru, v ktorej hrajú všetky deti. Vedie deti k znášanlivosti a tolerancii 

i k vzájomnému poznávaniu kultúr. Inscenovala hry známych slovenských autorov( Podjavorinská: 

Čin čin), ale aj rómsku rozprávku Čary a láska, ktorú napísal Ján Berky Ľuborečský. Rómske deti 

hrajú roly nerómov a naopak a vôbec s tým nemajú problém. Deti svoje postavy stvárnili tak ako ich 

vnímali, cítili, odpozorovali prípadne vysnili alebo predstavovali. Táto práca s deťmi prispieva aj 

k zbližovaniu a vzájomnému poznávaniu obyvateľov obce. 

V komunitnom centre v Čelovciach pracujú s mládežou a spracovali rómske svadobné zvyky. 

 

V tomto prípade bolo veľkým prínosom to, že mladí ľudia sami zisťovali od svojich rodičov a starých 

rodičov, ako vyzerala rómska svadba kedysi a zo získaných materiálov pripravili inscenáciu. 

V inscenácii však bolo cítiť, že v stvárnených rolách vyjadrujú svoje vlastné zážitky, prežívania 

prvých lások, emócie, vlastné vzbury.  

 

Aj na základe týchto príkladov som chcela poukázať na široké využitie dramatickej výchovy 

vo výchovno-vzdelávacom procese rómskych žiakov. Tvorivá dramatika poskytuje nielen množstvo 
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hodnotných informácií o dieťati a jeho vnútornom svete, ale aj spríjemňuje vzájomný vzťah medzi 

vychovávateľom a vychovávaným. 

 

Literatúra: 

Koťátková, S. et al: Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha, IPOS, 1998.  

Valenta, J.: Kapitoly z teórie výchovné dramatiky. Praha, ISV, 1996.  

http://www.syrs.org/sps2/publik/pedvyskum/Kulacsova.pdf (4.1.2008) 
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INTERVENČNÉ STRATÉGIE A VYBRANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE 
PRÁCU S RÓMSKYMI DEŤMI 

Eva Mázorová 

 

Abstrakt: V práci uvádzame zákony, ktoré sa zaoberajú národnostnými menšinami, programovými 

vyhláseniami a špecifikáciou konkrétnych základných programových zmien smerujúcich k integrácii 

rómskych komunít. 

 

Kľúčové slová: Róm. Multikulturalizmus. Vzdelávanie. Programové vyhlásenia. Zákony. 

 

Problematiku vzdelávania rómskych detí riešia viaceré dokumenty a ich odporúčania: 

- Právo na vzdelanie Rómov rieši Ústavný zákon č. 23 z roku 1991, ktorým sa uvádza Listina 

základných práv a slobôd, ako aj Ústava SR z roku 1992 v 4. oddiele Práva národnostných menšín a 

etnických skupín.  

- 1991: prijaté Zásady zriaďovania a prevádzky škôl na národnostne zmiešanom území, Zásady 

vládnej politiky SR k Rómom. 

- 1999: vláda schválila Stratégiu vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a 

súbor opatrení na jej realizáciu (I. etapa, II. etapa). 

- 2001: prijatie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov – zaručuje slobodnú 

voľbu vyučovacieho jazyka (MŠ, ZŠ a SŠ): očakávaným výsledkom bol návrh stratégie dôslednejšej 

predškolskej výchovy a integrácie rómskych detí na ZŠ a zvýšenie počtu rómskych študentov na SŠ a 

VŠ. 

- 2002: NR SR schválila novelu školského zákona Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent 

učiteľa v predškolských zariadeniach, v základnej škole a v špeciálnej základnej škole s pracovnou 

náplňou asistenta učiteľa a s podmienkami na zriaďovanie nultých ročníkov pre sociálne a jazykovo 

znevýhodnené deti na ZŠ a model „Matka a dieťa“. 

- 23.4.2003: vláda vzala na vedomie Vyhodnotenie priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym 

komunitám za rok 2002. 

- 2003: zavedenie vyrovnávacích opatrení v koncepčnom materiáli „Základné tézy koncepcie 

politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít“, ktorý vypracovala Splnomocnenkyňa vlády pre 

rómske komunity a bol schválený vládou SR. 

- 2004: štipendiá pre rómskych študentov v rámci programu Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre 

rómske komunity. 

 

Programové vyhlásenie vlády SR z roku 1998 deklarovalo, že „zámerom vlády je smerovať 

prostriedky na dlhodobý program výchovy a vzdelávania rómskych detí a na podporu 

zamestnanosti Rómov. Zainteresovať rómsku komunitu na zlepšovanie kvality jej života.“  
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Z tohto programového vyhlásenia vychádzala aj Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na 

najbližších 15-20 rokov – projekt Milénium a Národný program výchovy a vzdelávania v SR. 

Z uvedenej Koncepcie a Národného programu vzišla aj Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych 

detí a žiakov. Koncepcia vychádza zo súčasnej sústavy škôl a školských zariadení, ich poslania, 

organizácie jej jednotlivých súčastí, personálneho vybavenia, kapacitných možností, systému 

financovania s vyústením do celoživotného vzdelávania. Postupnou realizáciou koncepcie v praxi 

sa sleduje vytváranie podmienok na predĺženie času systematickej výchovy a vzdelávania 

rómskych detí s priamou účasťou rodičov, resp. občanov z týchto komunít. Ide pritom 

o vytvorenie inštitucionálneho systému zvyšovania vzdelanostnej úrovne detí a žiakov, zmenu 

myslenia rodičov vo vzťahu k vzdelaniu svojich deti s uplatňovaním prvkov smerujúcich 

k vyššej efektívnosti poskytovania sociálnych dávok v prípadoch, keď zákonný zástupca dieťaťa 

nedbá na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 
Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov zohľadňuje ich vekové a individuálne 

osobitosti, málo podnetné rodinné a spoločenské prostredie, eliminovanie predsudkov, 

existujúcich stereotypov, odstraňovanie jazykových a komunikačných bariér. Účelom koncepcie 

je vytváranie kladného vzťahu k vzdelaniu, povinnostiam, zodpovednosti, k spoločenským 

a kultúrnym hodnotám z aspektu komunitného a celoživotného vzdelávania. 

 
Koncepcia je založená na nasledovných princípoch: otvorenosti v zmysle ďalšieho rozvoja; 

zmenách spôsobu výučby a obsahu učiva; tvorivo-humánnom princípe; celoživotnom 

vzdelávaní; príprave pedagogických zamestnancov; spolupráci a koordinácii všetkých 

zainteresovaných subjektov. 

 
Cieľmi Koncepcie bolo: zvýšiť počet rómskych detí absolvujúcich predškolskú prípravu od 

troch rokov veku; dosiahnuť uvedomelosť a zodpovednosť zákonných zástupcov za školskú 

dochádzku rómskych detí; v novom školskom zákone legislatívne stanoviť nultý ročník 

v základnej škole a do katalógu pracovných činností doplniť funkciu rómskeho asistenta učiteľ; 

skvalitňovať edukačný proces na základe účinného pedagogického výskumu; zabezpečiť 

celoživotné vzdelávanie rómskej populácie; skvalitniť spoluprácu s inými rezortmi, inštitúciami 

štátnej správy a verejnej správy, s medzinárodnými organizáciami a tretím sektorom. 

 
Koncepcia zahŕňa oblasť výchovy a vzdelávania na všetkých úrovniach školského systému, 

vrátane prípravy a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre výchovu 

a vzdelávanie rómskych detí, zapájania rodičov a rómskej komunity do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Jej úspešnosť bola podmieňovaná premyslenou organizáciou výchovno-vzdelávacieho 
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procesu s dôrazom na pozitívnu motiváciu a uznávanie osobnosti každého dieťaťa a zahrnutím 

multikultúrnej a proti predsudkovej výchovy do celého školského systému. 

 
Súčasťou Koncepcie je aj realizácia základných smerov Koncepcie z prostriedkov PHARE 

a realizačné kroky rozpracované z hľadiska krátkodobého, strednodobého a dlhodobého.     

Na zámery tohto dokumentu nadviazal ako aj na požiadavky Dohovoru o právach dieťaťa v 

roku 2004 ďalší významný dokument, a síce Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí 

a mládeže, vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania. Jej cieľom je vytvárať 

podmienky pre rovnaké možnosti detí v prístupe ku vzdelávaniu so zvláštnym dôrazom na tie 

skupiny, ktoré sú z dôvodu sociálnych a kultúrnych špecifík jestvujúcim vzdelávacím systémom 

znevýhodňované. Dotýka sa primárne rómskych detí  mládeže, ktorí sú vnímaní ako deti a 

mládež s problémami v správaní, učení a postojoch, ktoré vznikli na základe dysfunkčných 

sociálnych podmienok, t.j. ide o cieľovú skupinu sociálne znevýhodnených detí a mládeže. 

 

Koncepcia integrovaného vzdelávania podčiarkuje princíp integrácie a integrovaného 

vzdelávania cieľovej skupiny rómskej populácie, a síce ako „vyváženej a stabilnej možnosti etnickej 

skupiny zúčastňovať sa spoločensko-ekonomického života krajiny na základe rovnakých príležitostí, 

bez ohrozenia svojej identity, ktorá svojou špecifickosťou prispieva do kultúrneho bohatstva 

spoločnosti.“ Ide tu o školskú integráciu založenú na zásadách rovnoprávnosti prístupu každého 

občana ku vzdelaniu, slobodného výberu školy, účasti rodičov na výchove svojich detí, 

neoddeliteľnosti a rovnosti významu výchovy a vzdelávania, rozvoja osobnosti dieťaťa a posilňovania 

úcty k ľudským právam a slobodám, rovnosti medzi všetkými národmi, možnosti každého občana 

vzdelávať sa počas celého života, bezplatného vzdelávania v základných a stredných školách, 

uvedomelého prístupu rodičov rómskych detí a mládeže ku vzdelávaniu. Koncepcia sa plánovala v 

školskom systéme zamerať na multikultúrnu výchovu a odstraňovanie predsudkov, výchovu k 

ľudským právam, toleranciu, boj proti diskriminácii, protidrogovú výchovu a ochranu pred 

šikanovaním; starostlivosť o nadané deti; starostlivosť o deti vôbec v ich voľnom čase; príprave 

žiakov na prijímacie skúšky na SŠ; zriadiť strediská prvého kontaktu a výchovnej prevencie; 

zabezpečiť systém tútorstva (doučovania); vydávať doplnkové učebnice pre všetky predmety s 

informáciami o rómskom etniku; zaviesť neformálne vzdelávanie rómskej mládeže - školy druhej 

šance; dbať na resocializáciu osôb vo výkone trestu; rozvoj rómskej národnostnej kultúry a pod. Za 

jeden zo svojich cieľov pokladala tiež nutnosť zaviesť účelové príplatky pre zamestnancov škôl 

pracujúcich s rómskymi deťmi. 

 

Dokument prezentuje predstavu vlády o cieľovom stave výchovy a vzdelávania detí a žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, tým že stanovuje ich ciele, merateľné ukazovatele a základné 

programové zmeny v kontexte realizácie Národného programu výchovy a vzdelávania v SR na 
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najbližších 15 až 20 rokov. Týkajú sa zmeny cieľov a obsahu vzdelávania z monokultúrneho na 

multikultúrne; ďalej vytvárania novej školskej kultúry, vzdelávacích programov, rozvíjania 

kompetencií, postojov a hodnôt bez predsudkov, modelových školských kurikúl; kľúčových 

kompetencií; rozvoja medzipredmetových vzťahov; hodnotenia kvality vzdelávania; vnútornej zmeny 

školy (jej klímy, výchovnej a socializačnej úlohy, vzájomných vzťahov, dobrovoľnej iniciatívny 

školy, realizácie autonómie školy, otvorenej školy ako komunitného centra vzdelávania). Ďalšie 

zmeny by sa mali prejaviť v tvorbe spoločnej infraštruktúry a odzrkadľovať sa v osobe pedagogického 

zamestnanca ako nositeľa zmien, vo vytváraní fondu učebných materiálov a pomôcok na lokálnej 

úrovni; v efektívnejšom systéme riadenia ľudských zdrojov; realizovaní systému kariérneho a 

platového postupu diferencovaných pedagogických činností; podporovaní informovanosti verejnosti o 

sociálne znevýhodnených občanoch a využívaní pedagogickej tlače. 

Kvalitatívny posun v starostlivosti o rómsku minoritu, deklarovaný v Koncepcii integrovaného 

vzdelávania rómskych detí a mládeže, sa prejavuje v tom, že sa snaží naviazať na úspešné pilotné 

vzdelávacie programy a vychádzajúc z nich špecifikovať základné programové zmeny smerom k 

integrácii rómskych komunít, a to v nasledujúcich sférach vzdelávania: 

 

1) materské školy: dôraz na prístupnosť tohto vzdelávania každému dieťaťu, zamedzovanie 

možností vytvárania segregovaných tried pre rómske deti zo sekundárnych dôvodov, podpora 

formovania dobrých vzťahov s rodinami detí a i. 

2) základné školy: dôraz na zachovanie a podporu existencie nultých ročníkov a profesie 

asistenta učiteľa ako pedagogického zamestnanca, ako aj na realizáciu podporného vyučovania, 

systém vyrovnávacích opatrení, odstraňovanie príčin neplnenia povinnej školskej dochádzky, 

vyučovanie rómskeho jazyka podľa požiadaviek rodičov (ako materinský alebo ďalší cudzí jazyk), 

celodenný výchovný systém, prípravu na stredoškolské štúdium, zabezpečovanie alternatívnych 

metodických materiálov, legislatívne riešenie problematiky migrujúcich rodín, výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

3) špeciálne školy: dôraz na integráciu v inštitucionálnej oblasti (vytvorenie sietí 

spolupracujúcich škôl), na integráciu v obsahovej oblasti (tvorba alternatívnych osnov, aplikácia 

poznatkov projektov Škola dokorán a i., kritériá prijímania detí do ŠZŠ a späť do bežnej ZŠ, 

používanie slovného hodnotenia), na legislatívny rámec vytvárania celodenného výchovného systému 

pre znevýhodnené deti. 

4) výchovné poradenstvo: dôraz na špecifiká diagnostikovania rómskych detí, na alternatívne 

formy edukácie pre deti so špeciálnymi potrebami, na snahe o úspešný prechod žiakov z 1. na 2. 

stupeň ZŠ, na obmedzovanie školského zlyhávania a prevencie sociálno-patologických javov u 

rómskych detí a i. 
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5) stredoškolské vzdelávanie: dôraz na inováciu študijných programov pre prípravu profesie 

asistent učiteľa, inováciu učebných odboroch na SOU, vytváranie združených stredných škôl, podporiť 

projekt Ghándiho škôl a i. 

6) vysokoškolské vzdelávanie: dôraz na predpoklady pre vysokoškolské vzdelávanie Rómov 

znevýhodňovaným sociálnymi podmienkami, uplatňovanie princípov rovnosti šancí, na vytváranie 

podmienok pre vysokoškolského vzdelávanie odborníkov a pre stimuláciu projektov výskumu 

problematiky Rómov v rámci VŠ a i. 

7) rómska kultúra a história: doplniť obsah vzdelávania ZŠ a SŠ o rómsku históriu a kultúru, 

vypracovať didaktické materiály a učebné texty, odporučiť zaradiť túto problematiku do obsahu 

vysokoškolskej prípravy učiteľov, vytvoriť nový odbor romistika na VŠ 

8) celoživotné vzdelávanie – školy druhej šance: dôraz na integráciu mladých ľudí (vo veku 16 

– 24 rokov), ktorí predčasne odišli zo škôl – vytvorením pre nich škôl druhej šance, kde si môžu 

ukončiť základné alebo stredoškolské vzdelanie formou nového typu vzdelávania 

 

 

Išlo tiež o množstvo konkrétnych aktivít a projektov MŠ SR od roku 1991 financie pre otvorenie 

nultých ročníkov ZŠ pre deti z jazykovo znevýhodneného prostredia; 

- schválené špecializované štúdium pre učiteľov; 

- zriadená Katedra rómskej kultúry (na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre, neskôr Ústav romologických štúdií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity 

Konštantína Filozova v Nitre); 

- konzervatórium pre rómskych žiakov v Košiciach; 

- učebné plány pre ZŠ s vyučovaním rómskeho jazyka; 

- financie na realizáciu programu dvojjazyčného vyučovania; 

- vydaná učebnica v rómskom jazyku; 

- v Spišskej Novej Vsi zriadené detašované pracovisko PF UKF v Nitre; 

- vydané doplnkové učebné texty k vyučovaniu dejepisu; 

- ŠPÚ poverený overovaním teoretických vedomostí žiakov I. stupňa ZŠ; 

- zriaďovanie prípravných tried v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva a 

zároveň snaha rozširovať sieť materských škôl (dôraz na rok pred povinnou školskou 

dochádzkou); 

- schválený Alternatívny program vyučovania rómskych žiakov s dôrazom na skvalitnenie 

slovenského jazyky počnúc 3. ročníkom ZŠ; 

- SPŠ v Levoči – trieda pre rómske dievčatá; 

- stabilizácia a obnova činnosti materských škôl v obciach s vyššou koncentráciou rómskych detí; 

- vypracovanie „Projektu výchovy a vzdelávania Rómov zameraný na nadobúdanie pracovných 

návykov“ (učebný plán experimentálnych odborov); 
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- učilištia v experimentálnom odbore Stavebná výchova (doklady: zacvičený, zaškolený, zaučený); 

- experimentálny odbor Praktická žena (doklady: zacvičená, zaškolená, zaučená); 

- podpora projektu Vzdelávacieho centra pre rozvoj rómskej národnostnej menšiny pri SUŠ v 

Košiciach; 

- zvýšenie počtu učilíšť (rôzne remeslá); 

- schválená Koncepcia rozvoja predškolskej výchovy s dôrazom na rok pred povinnou školskou 

dochádzkou. 
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VZDELÁVACIE PROGRAMY NAPOMÁHAJÚCE SOCIALIZÁCII 
RÓMSKEHO ŽIAKA 

Jolana Sulíková  
 

Abstrakt: V príspevku sú naznačené možnosti prekonávania  handicapu rómskeho žiaka spôsobeného  

málo podnetným  prostredím rómskej rodiny pri vstupe do školy. Pozornosť je upriamená na význam 

predškolskej výchovy, využívanie nultých ročníkov a asistentov učiteľa. 

 

Kľúčové slová: Inštitucionálna predškolská výchova. Nultý ročník. Rómsky asistent učiteľa 

 

V pedagogike i v psychológii platí, že ak chceme niekoho výchovne usmerňovať, je potrebné 

ho poznať. Pre správne  formovanie osobnosti je však dôležité, aby každý okamih výchovy prichádzal 

v správnom čase, pretože je ťažké doháňať to, čo sa zanedbalo v prvých rokoch života dieťaťa. Je 

známe, že rómske dieťa žijúce v segregovanej osade v málo podnetnom rodinnom prostredí získava 

návyky a postoje, ktoré mu neskôr pri vstupe do školy robia značné adaptačné  problémy. Výchova 

v rómskej rodine je voľná, nedirektívna. Dieťa nemá stanovený časový harmonogram a je viac 

rešpektované  vo svojich pocitoch  a želaniach. Príliš voľný štýl výchovy vedie k tomu, že nemá 

vypestovaný zmysel pre disciplínu, poriadok a absentuje u neho dostatok vôľových vlastností.  

Chýbajú mu základné pracovné návyky  a znalosti, ktoré sa od detí vstupujúcich do školy vyžadujú – 

majú slabo rozvinutú jemnú motoriku, malé alebo žiadne  skúsenosti s kreslením, málo vedomostí 

o okolitom svete. Nedostatočná   slovná zásoba mu spôsobuje, že má ťažkosti vyjadrovať svoje 

myšlienky slovne.   Navyše rómske dieťa v porovnaní s nerómskym  vstupom do školy prechádza 

fázou širšej socializácie – prechodom z malého mikrosveta minority do širšieho kultúrno-

spoločenského prostredia majority, čo sa prejavuje v ich nedostatočnej príprave na školu.  Odklad 

povinnej školskej dochádzky, ktorým sa v minulosti, ale ešte  aj dnes často rieši nepripravenosť 

rómskych detí na školu je pre ne a ich rodičov ponižujúce a značkujúce riešenie.  

 
Predškolská výchova 

 
Preto neodmysliteľnou súčasťou socializácie  rómskeho dieťaťa by mala byť inštitucionálna 

predškolská výchova 1 až dva roky pred nástupom do školy. Materská škola by mala byť chápaná ako 

podpora a pomoc poskytovaná rodinám a mala by zohrať dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov 

medzi deťmi z rozličného socioekonomického a kultúrneho prostredia.  Rómske dieťa tu má možnosť 

hravou a nenásilnou formou získať pracovné zručnosti a návyky, zdokonaliť sa v jemnej motorike, 

ktorá je pre malého prváčika nepostrádateľnou súčasťou jeho pracovnej výbavy.  Zároveň si zvyká na 

pravidelný režim, ktorý v jeho rodinnom prostredí absentoval. Nie je zriedkavosťou, že v škôlke sa učí 

osvojovať si aj hygienické návyky, učí sa jesť príborom a pod. Bez prípravy v MŠ je vo väčšine 

prípadoch rómske dieťa odsúdené na neúspech hneď na začiatku svojej školskej kariéry.  
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Nulté ročníky 

 
 Ďalším a nie menej dôležitým mostíkom k jeho úspešnosti sú nulté ročníky, ktoré svojím charakterom 

vnímam ako akýsi prechod medzi materskou školou a základnou školou. Prelína sa tu program 

výchovnej práce v MŠ  a čiastočné plnenie učebných osnov 1. ročníka ZŠ.  Dieťaťu sa predĺži 

adaptačné obdobie na školu a pomalším tempom má príležitosť úspešne zvládnuť učivo prvého 

ročníka, ktoré je niekedy aj pre deti z podnetného prostredia náročné. Dieťa nepociťuje školu ako stres 

a záťaž, skôr naopak, hravou a nenásilnou formou má možnosť „dobiehať“, čo bolo zameškané 

v prvých rokoch jeho života. Veľmi dôležitým momentom je, aby sa  cítilo príjemne, aby malo pocit 

pohody a spokojnosti. Práve prípravné ročníky svojím zameraním majú predchádzať nepríjemným 

zážitkom z neúspechov, negatívnym reakciám a následnej strate záujmu o školu. 

     Veľmi pozitívne vnímam rôzne didakticko-hracie metódy výučby rómskych žiakov. Hra je pre  

každé dieťa prirodzenou formou učenia. Nemá pri nej pocit napätia a strachu ako možno pri 

klasických metódach výučby, skôr naopak, ani si neuvedomuje, že pri hre, ktorá ho baví nadobúda 

nové poznatky, osvojuje si morálne hodnoty, postoje, spôsoby správania a konania.   

           Vieme, že rómske deti vynikajú prirodzeným talentom v oblasti pohybovej, hudobnej, tanečnej 

a dramatickej. Preto si myslím, že je v prospech týchto detí, ak pedagóg sa snaží rozvíjať ich talent 

a dať im možnosť vyniknúť v tom, v čom majú nadanie. Úspech v niektorej z týchto pre ne 

atraktívnych oblastí im zdvihne  sebavedomie a zvýši ich záujem o školu.   

 
Rómsky asistent učiteľa 

 
Dôležitým podporným momentom v rámci úspešnej socializácie rómskeho dieťaťa je zlepšenie 

spolupráce rodiny a školy. Akýmsi pomocníkom učiteľa a zároveň vychovávateľom je rómsky asistent 

učiteľa. Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov si na jednej strane vyžaduje hlbokú znalosť 

pedagogiky a na druhej strane znalosť zákonitostí rómskej kultúry, spôsobu života Rómov a pod. 

Výhodou asistenta je, že pozná rozdiely majoritnej a rómskej kultúry a tak dokáže ľahšie pochopiť 

správanie detí a uľahčiť učiteľovi komunikáciu s deťmi. Asistenti často predstavujú pre deti pozitívne 

vzory, s ktorými by sa deti rady stotožnili. Pomáhajú žiakom pri odbúravaní počiatočného strachu 

z neznámeho prostredia, z učiteľa, pri odbúravaní jazykovej bariéry a tým aj pri ľahšom zvládaní 

učiva, venujú sa im po vyučovaní. Veľmi dôležitou súčasťou práce asistenta je aj pomoc pri 

zabezpečovaní vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a rodičmi detí, pri budovaní vzájomnej 

dôvery.  

 

            Vzbudenie záujmu rodičov rómskych detí o školu a zvyšovanie vzdelania ich detí je 

ohromným prínosom pre samotné deti. Veď dieťa bez podpory rodičov ťažko dokáže zvládať všetky 

nároky, ktoré sa na neho budú klásť vo vyšších ročníkoch. Učiteľ napr. aj  za pomoci asistenta by sa 
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mal snažiť získať si dôveru rodičov, vzbudiť u nich záujem o školu, o výsledky detí, o ich problémy. 

Rodičia by mali byť presvedčení, že učiteľ má naozaj záujem pomôcť deťom. Bolo by veľkým 

prínosom, keby samotní rodičia sa v rámci alternatívnych metód práce s deťmi mohli zúčastňovať na 

edukačnom  procese spolu s učiteľom, resp. vychovávateľom napr. v popoludňajších hodinách.    Ak 

rodič pochopí význam vzdelania pre svoje dieťa, a pomôže mu pri prekonávaní prekážok a  uľahčí mu 

cestu jeho ďalším životom.      
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3.2.  KONKRÉTNE SITUÁCIE A CESTY RIEŠENÍ 
 

PROJEKT NULTÝCH ROČNÍKOV 

Roman Anderle 
 

Abstrakt: Autor v tomto príspevku charakterizuje projekt experimentálneho zavedenia tried nultých, 

resp. prípravných  ročníkov na základných školách, ktorý začal od školského roka 1992/93 a tiež 

stručne popisuje zriadenie nultého ročníka v Lučenci. 

 

Kľúčové slová: Projekt. Nultý ročník. Prípravný ročník. Úspešnosť žiakov. 

 

Socializácii rómskych detí napomáhajú mnohé vzdelávacie programy v podobe rôznych 

projektov, ktoré realizujú mimovládne organizácie a občianske združenia. Tieto projekty majú 

zvyčajne len lokálnu pôsobnosť. Prvým projektom, ktorý sa stretol s pozitívnou odozvou, bol projekt 

experimentálneho zavedenia tried nultých ročníkov, ktorý začal od školského roku 1992/93 

v Košiciach. Cieľom prípravných ročníkov bolo intenzívne pôsobenie na žiaka vo forme celodenného 

edukačného systému, v ktorom sa prelínala výchovná práca materskej školy a čiastočné plnenie 

učebných osnov prvého ročníka. V tom istom období prebiehal v okrese Spišská Nová Ves projekt 

prípravných ročníkov, ktorých podstatou bolo rozloženie učiva prvého ročníka základnej školy na dva 

školské roky. Počas prvého roka školskej dochádzky si deti osvojovali a rozvíjali jazykové zručnosti, 

jemnú motoriku, matematické predstavy, pamäť, pohybové schopnosti. Zohľadňovala sa zásada 

postupnosti, t. j. prechádzalo sa od jednoduchších úloh k zložitejším a výberom úloh z každej oblasti. 

V druhom polroku prvého roka si žiaci začali osvojovať už učivo prvého ročníka základnej školy, 

avšak primeraným tempom. Druhý rok školskej dochádzky deti pracovali podľa učebných osnov 

prvého ročníka základnej školy. 

Na území Slovenska sa však realizujú aj vzdelávacie programy s celoslovenskou pôsobnosťou, 

ktoré sú podporované Ministerstvom školstva a ním riadenými inštitúciami. Jedným z takýchto 

programov je aj program zriaďovania nultých ročníkov v základných školách. V súčasnosti upravuje 

zriaďovanie nultých ročníkov zákon NR SR č. 207/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2004. 

Aj v Lučenci bol zriadený nultý ročník na IV. Základnej škole, ktorý preferoval koncepciu, 

podľa ktorej bolo učivo prvého ročníka rozdelené do dvoch rokov školskej dochádzky. Počas prvého 

roka školskej dochádzky si deti osvojovali a rozvíjali jazykové zručnosti, jemnú motoriku, 

matematické predstavy, pamäť, pohybové schopnosti, učili sa rozpoznávať farby, geometrické tvary. 

V druhom polroku prvého roka si žiaci začali osvojovať už učivo prvého ročníka základnej školy 

podľa platných osnov, avšak primeraným tempom. Druhý rok školskej dochádzky deti pracovali podľa 

učebných osnov prvého ročníka základnej školy. Po zriadení nultého ročníka sa na tejto základnej 
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škole zvýšila úspešnosť rómskych žiakov v 1. a 2. ročníku, tieto rómske deti prejavovali pozitívnejší 

vzťah k školskému prostrediu a čo najviac prekvapilo pedagógov, bol záujem rodičov o výsledky 

a úspechy svojich detí, ale aj záujem o zapojenie sa do školských, či mimoškolských akcií. 
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ROSINSKÝ, Rastislav. Čhavale Romale alebo motivácia rómskych žiakov k učeniu. Nitra: UKF, 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2006. ISBN 80-8050-955-7 

Analýza a komparácia vzdelávacích programov zameraných na socializáciu rómskych komunít 

http://www.pdf.umb.sk/2002/edit/KETM/imagess/Vzdel.html (18-12-2007) 

Denník Pravda – Nultý ročník je šancou pre prvákov 

http://dennik.pravda.sk/sk_dennik.asp?r=Cbratislavao&=bratislavao_8_1 (14-01-2008) 
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POĎME SPOLU DO ŠKOLY 

Anna Anderlová 

 

Abstrakt: Autorka v tomto príspevku stručne prezentuje dva projekty, ktoré sú zamerané na prípravu 

rómskych detí v predškolskom veku na úspešný vstup do prvého ročníka základnej školy. 

 

Kľúčové slová: Predškolská výchova. Vzdelávacie projekty. Špeciálna škola. 

 

Napriek mnohým snahám, v Slovenskej republike nie je zavedená povinná predškolská 

výchova 5-ročných detí. Aj keď prijatím tohto nového opatrenia by mala byť zvýšená úspešnosť 

rómskych detí v prvom ročníku základnej školy.  

Viaceré projekty pre rómsku komunitu sú zamerané práve na oblasť vzdelávania v materských 

školách, na oblasť zaškolenia pred vstupom do základnej školy s cieľom zabezpečiť lepšiu 

pripravenosť rómskych detí na vstup do školy, ale aj predchádzať preraďovaniu detí do špeciálnych 

škôl pre mentálne postihnutých bez zjavného a dokázateľného dôvodu. Aj v správe Amnesty 

International, ktorá bola zverejnená v Bruseli dňa 15. novembra 2007 sa tiež konštatuje, že „na 

Slovensku dochádza k veľkej diskriminácii rómskych detí, ktoré sú terčom segregácie najmä v oblasti 

vzdelávania. Súčasťou tejto diskriminácie je neproporčne vysoké umiestňovanie detí do čisto 

rómskych alebo osobitných škôl“. A pritom absolventi špeciálnej základnej školy nemajú status 

ukončeného základného vzdelania a preto možnosti ich ďalšieho vzdelávania sú do veľkej miery 

obmedzené, prípadne nemožné, napr. nemôžu pokračovať v štúdiu na akejkoľvek strednej škole. 

Konkrétnym projektom, ktorý sa realizuje v Prešovskom kraji, je pilotný projekt „Poďme 

spolu do školy“. Prioritou tohto projektu je prekonávať segregáciu rómskej populácie a zlepšiť kvalitu 

vzdelávania rómskych detí v integrovaných predškolských zariadeniach. Segregované vzdelávanie detí 

je neprirodzená odluka detí, ktoré žijú vedľa seba a vytvára sa medzi nimi zbytočná bariéra. Ďalšími 

aktivitami projektu sú aj školenia, rôzne tréningy učiteľov materských i základných škôl na prácu 

s rómskymi deťmi, ale aj motivácia rómskych rodičov pre spoluprácu. Do tohto projektu je 

zapojených 13 materských škôl v Prešovskom kraji so 663 deťmi, z toho je 224 rómskych detí. 

V našom okolí sa začal realizovať projekt „Osveta v rómskych rodinách“, ktorý zastrešuje 

Krajská asociácia rómskych iniciatív (KARI) a ktorý bol finančne podporený z Rómskeho 

vzdelávacieho fondu (Roma Education Fund – REF) so sídlom v Budapešti. Na tomto projekte 

participujú niektoré mimovládne organizácie v Banskobystrickom kraji, medzi inými aj Občianske 

združenie DATABO Lučenec, ktoré do projektu „Osveta v rómskych rodinách“ zapojilo rómsku 

komunitu i školy vo Fiľakove. Cieľom tohto projektu je šíriť osvetu v rómskych rodinách, objasniť 

pojem špeciálna škola a dôsledky vyplývajúce zo štúdia na špeciálnej škole, podporovať spoluprácu 

školy a rodiny s využitím vplyvu rómskych asistentov v miestnych rómskych komunitách 
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a predovšetkým pripraviť rómske deti v predškolskom veku na absolvovanie vstupných testov na 

základnú školu a tým znížiť počet detí, ktoré sú zaraďované do špeciálnych tried. 

 

Literatúra… 

SME – Do projektu Poďme spolu do školy sa zapojilo v kraji 224 rómskych detí 

http://www.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=3671825 (14-01-2008) 

Romano nevo lil – Poďme spolu do školy, pozývajú aj rómske deti 

http://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=print&sid=9652 (14-01-2008) 

Analýza a komparácia vzdelávacích programov zameraných na socializáciu rómskych komunít 

http://www.pdf.umb.sk/2002/edit/KETM/imagess/Vzdel.html (18-12-2007) 

Správa o vzdelávaní rómskych detí 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/F79D6D5CF5B62240C125717D00487 (18-12-2007) 
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PROJEKTY NOVOHRADSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA V LUČENCI 
ZAMERANÉ NA ZACHOVANIE A ROZVÍJANIE AUTENTICKÉHO 
RÓMSKEHO FOLKLÓRU 

Milada Bolyošová 

 

Abstrakt: Autorka príspevku informuje o poslaní Novohradského osvetového strediska v Lučenci 

a zameriava sa na jeho činnosť v oblasti práce s národnostnými menšinami. Podrobne sa venuje 

projektom, ktoré sú zamerané na rozvoj záujmovo umeleckej činnosti Rómov v regióne a na rozvoj 

autentickej rómskej kultúry. 

 

Kľúčové slová: Rómsky folklór. Autentická rómska kultúra. Projekt. Cieľ projektu. Rómske deti 

a mládež.  Talent. Prezentácia. 

 

Poslaním Novohradského osvetového strediska v Lučenci je na základe dobrovoľnosti, záujmu 

a tvorivej schopnosti ľudí prispievať k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života 

v podmienkach miest a obcí v územnom obvode okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš.  

 
 Osvetové stredisko zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že: 

 

- sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, 

-           prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných  

             menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, 

- vychováva umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, 

- vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na  

             tradičnú  a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, 

- napomáha k prevencii protispoločenských javov a drogových závislosti, 

- umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami, 

- venuje pozornosť kultúre menšín. 

 

Novohradský región je národnostne a etnicky zmiešaný – žijú tu Slováci, Maďari, Rómovia 

i príslušníci ďalších národnosti. Najpočetnejšia národnostná menšina v regióne je maďarská a na 

druhom mieste sú Rómovia. Práca s rómskym etnikom je súčasťou práce osvetového strediska. 

V oblasti mimoškolskej výchovy organizujeme s odborníkmi, ako sú lekári, psychológovia, 

kriminalisti prednášky na témy: výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova, prevencia 

pred pohlavnými chorobami, základné hygienické návyky, drogy a kriminalita mládeže. Zvýšenú 

pozornosť chce Novohradské osvetové stredisko venovať rozvoju záujmovo umeleckej činnosti 

Rómov, ktorá im je vlastná – hudbe , spevu, tancu.  
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V roku 2008 chce Novohradské osvetové stredisko v Lučenci realizovať dva projekty zamerané práve 

na rozvoj a uchovávanie autentického rómskeho folklóru. 

 
Projekt Školenie choreografov rómskeho folklóru by mal byť realizovaný v priebehu mesiacov  

apríl až december. Cieľom projektu je vyškoliť choreografov rómskeho folklóru so zameraním na 

účastníkov rómskeho pôvodu. V termínoch raz za mesiac pod vedením odborníka bude  prebiehať 

školenie, kde účastníci môžu získať potrebné základy v oblasti rómskej choreografie. Po skončení 

školenia by mali byť účastníci odborne pripravení sami viesť nácvik tanca, prípadne by mohli založiť 

nový súbor, ktorý bude pracovať s dôrazom na autentický rómsky folklór. Cieľovou skupinou projektu 

sú záujemcovia o rómsky folklór a choreografiu, príslušníci rómskeho etnika. 

Projekt bude realizovaný v spolupráci s OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci v Lučenci 

a s Novohradským oblastným výborom CSEMADOK. 

Odborným garantom projektu je choreograf Mgr. Attila Agócs. Pod jeho vedením sa vykoná 

výber ďalších lektorov ako aj konkrétnych tém a choreografii jednotlivých školení. Na záver školenia 

budú úspešným absolventom odovzdané certifikáty 1. stupňa. 

Organizátor má záujem po skončení 1. ročníka pokračovať v tejto činnosti, postupne zvyšovať 

odbornú úroveň už vyškolených choreografov, vyhľadávať ďalších záujemcov a poskytnúť 

absolventom priestor na realizáciu a prezentáciu v tejto oblasti. 

Projekt Ukáž čo vieš by mal vyvrcholiť regionálnou súťažnou prehliadkou talentovaných rómskych 

detí a mládeže v oblasti hudby, tanca a spevu s tým, že prehliadka bude zameraná na prezentáciu 

autentickej rómskej kultúry. Cieľom projektu je teda vyhľadávať talentované rómske deti a mládež, 

ktoré zatiaľ neboli objavené ale aj tie, ktoré už majú prvé skúsenosti s účinkovaním a prezentáciou na 

verejnosti, pomôcť im v ďalšom rozvoji a zdokonaľovaní talentu, dať im možnosť prezentovať sa vo 

svojom žánri. 

Cieľovou skupinou projektu sú rómske deti – žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl 

a rómska mládež (stredoškoláci a učňovská mládež)  Projekt bude realizovaný v období celého roka 

2008. V prvom polroku bude menovaná odborná porota, ktorej úlohou bude výber talentov na školách 

a v obciach. Samotná prehliadka sa uskutoční v poslednom štvrťroku a jej súčasťou bude aj odborný 

rozborový seminár poroty za účasti účinkujúcich.  

Spoluorganizátormi budú: OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci v Lučenci 

a CSEMADOK – Novohradský oblastný výbor. 

Novohradské osvetové stredisko chce týmto projektom ovplyvňovať a motivovať rómsku 

mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času a viesť ich k hľadaniu vlastných koreňov v oblasti 

autentickej rómskej kultúry. Zároveň očakáva aktívnu spoluprácu partnerov a zlepšenie vzájomnej 

spolupráce pre rozvoj rómskej kultúry v našom regióne.    
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CHARAKTERISTIKA OZ CESPOM 

Eva Mázorová 
 

Abstrakt: Autorka v príspevku v skratke opisuje činnosť Občianskeho združenia CESPOM.  

Približuje  niektoré projekty realizované  občianskym  združením zamerané  predovšetkým na pomoc 

rómskym deťom..  

 

Kľúčové slová: OZ CESPOM. Klubová činnosť. Doučovanie. Poradenstvo. 

 

Občianske združenie Centrum sociálnej pomoci mladým bolo založené vo februári v roku 2002 ako 

nezisková verejnoprospešná organizácia, ktorej cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom 

začleniť sa do riadneho spoločenského života. V roku 2003 zakúpilo budovu na ulici Jána Kármána č. 

26 v Lučenci, v ktorej zriadilo Komunitné centrum pre obyvateľov okresu Lučenec. V komunitnom 

centre sa stretávajú  obyvatelia  ( hlavne študenti a nezamestnaní) vo veku od 4 roky do 50 rokov 

pochádzajúci zo sociálne slabého prostredia,  navštevujú  jednotlivé kluby a zúčastňujú sa na  

projektových aktivitách, ktoré sa v komunitnom centre realizujú .  

 

Cieľom činnosti OZ  je zvýšiť rast ekonomickej, sociálnej a vzdelanostnej situácie Rómov i nerómov 

v okrese Lučenec a Poltár. Prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy na zamestnanie v 

kluboch komunitného centra uľahčiť ich integráciu a reintegráciu pri vstupe na trh práce. 

Systematickou prácou v oblasti vzdelávania pomôcť rómskym žiakom a študentom SŠ ukončiť 

štúdium na školách . Aktivity sa zameriavajú  na rozvoj a podporu osobnosti rómskych detí , mládeže 

a dospelých nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, prípravu na ich budúce povolanie a následné 

sprostredkovanie zamestnania v Agentúre podporovaného zamestnávania, na vedenie ktorej OZ 

získalo povolenie z MPSVaR .  

Ďalším cieľom činnosti je zlepšiť kvalitu života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov 

prostredníctvom poskytovania sociálnej pomoci za individuálnej účasti jednotlivcov z cieľovej 

skupiny. 

Cieľovú skupinu tvoria skupiny sociálne odkázaných a sociálne vylúčených obyvateľov, deti a mládež 

z rodín nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, nezamestnaní, najmä absolventi stredných škôl bez praxe 

a ženy a deti ohrozené domácim násilím a týraním.  

Aktivity  sú určené pre územné rozloženie okresov Lučenec a Poltár, pričom niektoré z programov, 

hlavne kultúrne ( usporiadanie celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne  Rómsky hlások ) sú 

celoslovenského charakteru.  

Spolupracujeme na realizácii projektov s rôznymi verejnými i súkromnými organizáciami na celom 

Slovensku. Sme členom Asociácie komunitných centier Slovenska .  
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Zoznam klubovej činnosti :  

 

Klub doučovania -  žiakov a študentov základných a stredných škôl doučujú skúsení pedagógovia a 

pripravujú ich na každodenné vyučovanie, monitor, na prijímacie pohovory. 

 
Internetový klub – mladí nadšenci navštevujú internetovú klubovňu, k dispozícii je 6 počítačov s 

pripojením na   internet. Mládež a študenti VŠ tvoria webové stránky a učia sa programovaniu . 

 
Klub priateľov nemeckého jazyka – doučovanie nemeckého jazyka pre študentov SŠ , klub 

uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú vykonávať profesiu  opatrovateľstvo v nemecky hovoriacich 

krajinách . 

 
Poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy a deti – vyhľadávanie, poradenstvo  
 
Klub mamičiek – stretávanie mamičiek, opatrovanie detí na 2 hodiny  
 
Klub osamelých sŕdc – stretávanie osamelých ľudí každý piatok  
 
Humanitárna pomoc – dovoz a darovanie  použitého šatstva, darovanie potravín  
 
Agentúra podporovaného zamestnávania 
 
Spevácky súbor 
 
Dva tanečné súbory  HIP-HOP, Spoločenské tance 
 

V júni 2006 na základe prideleného grantu z MK SR sme založili spevácky a 2  tanečné súbory 

CESPOM, ktoré si získali veľkú popularitu u mládeže z celého okolia  a dnes majú počet členov -   92 

detí z okresu Lučenec a  25 detí z celého Slovenska .   

 
Vízie do budúcnosti :  

Udržať činnosť všetkých klubov OZ CESPOM. Zlepšiť ich činnosť  

Umožniť mladým talentom prezentovať sa na verejnosti a sprostredkovať im vystúpenia nie len na 

území SR, ale aj v zahraničí. 

 
Literatúra: 

Výročná správa činnosti OZ CESPOM 

www.cespom.sk (12.2.2008) 
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PRE NAŠU ŠKOLU – PRE NAŠICH ŽIAKOV 

Jolana Sulíková 
 

Abstrakt: Autor v príspevku v skratke načrtáva činnosť občianskeho združenia „Pro schola nostra“  

ktoré pracuje pri ZŠ vo Fiľakove.  Približuje  niektoré projekty realizované  občianskym  združením 

zamerané  predovšetkým na rómskych žiakov.  
 

Kľúčové slová: Nadácia. Rómovia. Projekty. Segregácia rómskych detí. Integrácia. Žiaci základnej 

školy. Rodičia. Pedagógovia. Voľnočasové aktivity. Počítačový krúžok.  
 

 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  Farská lúka sa nachádza vo Fiľakove  na 

sídlisku, ktoré obývajú prevažne Rómovia. Školu navštevuje 360 žiakov, z toho 74 % rómskych detí. 

Pri škole pôvodne existovala nadácia, ktorú založili riaditeľ a učitelia školy. Neskôr nadáciu 

preregistrovali na občianske združenie Pro schola nostra. Jeho hlavným poslaním je podpora 

školských a mimoškolských aktivít žiakov a učiteľov s dôrazom na programy  zamerané na integráciu 

a odstránenie segregácie rómskych detí. 
 

Projekt pre našu školu – pre našich žiakov 

Projekt „Pre našu školu – pre našich žiakov“ je dvojročným projektom. Škola s osadenstvom rôznej 

národnostnej príslušnosti založila občianske združenie, aby skvalitnila vzdelávanie a výchovu svojich 

žiakov, pedagógov, ako aj rodičov žiakov. Vďaka  všestrannému využitiu grantu a nezištnej práci 

členov združenia sa jej to úspešne darí.   

 Združenie získalo grant Veľvyslanectva Írskej republiky prostredníctvom súťaže pre základné 

školy.  Na príprave návrhu projektu pre súťaž sa podieľala väčšina pedagógov školy. Mnohí z nich sú 

dnes koordinátormi jednotlivých subprojektov, zodpovednými osobami a vedúcimi krúžkov. Projekt 

nadväzuje na množstvo aktivít, ktoré sa začali v minulosti v rámci iných projektov a úspešne 

pokračujú už niekoľko rokov. Príkladom je pilotný projekt Z ulice do klubu,  program Ako predísť 

drogám, vybudovanie knižnice pre deti a pedagógov, Klub Kalo Balval  (Čierny vietor, 1999), či 

krúžok Milénium 2000. 

Cieľové skupiny projektu 

- Žiaci základnej školy, z ktorých väčšina je rómskeho pôvodu. Účasť na jednotlivých aktivitách 

a krúžkoch organizovaných združením v rámci projektu je dobrovoľná a väčšina žiakov má o tieto 

aktivity veľký záujem. Zúčastňujú sa na nich často aj bývalí žiaci školy, ktorých si takáto forma 

trávenia voľného času získala. Menšie problémy sa vyskytujú s pravidelnosťou účasti. Vzhľadom na 

obmedzené možnosti nie je tiež vždy možné vyhovieť všetkým záujemcom. Účasť členov krúžkov 

v rôznych súťažiach zvyšuje ich sebavedomie, 

- Rodičia, pričom dôraz sa kladie na rodičov rómskych detí. Keďže doterajšia spolupráca 

s rodičmi nebola vždy uspokojivá, projekt sa snaží o ich väčšiu aktivizáciu aj formou osobných 
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pozvaní. Dôležitá  je pritom  autorita pedagógov, najmä riaditeľa školy. Mnohí rodičia pomáhajú pri 

školských aj mimoškolských aktivitách.  

- Pedagógovia – projekt podporuje ich ďalšie vzdelávanie a vytvorenie  podmienok na 

pedagogickú a mimoškolskú činnosť. Výsledkom zainteresovania väčšiny pedagogického zboru do 

činnosti združenia i rozdelenia zodpovednosti je silná generácia mladých invenčných pedagógov. 

Aktivity združenia budú pokračovať aj v budúcnosti. 

Aktivity vykonávané v rámci projektu 

- Voľnočasové aktivity  v priestoroch školy nadväzujú na potreby pedagogickej činnosti 

a záujmy žiakov. Ich súčasťou je tanečná skupina Prucsok pre deti prvého stupňa ZŠ, založená v roku 

1995. Deti sa v nej učia ľudové tance slovenskej, maďarskej a rómskej komunity regiónu.  Spevácky 

zbor je určený žiakom druhého stupňa ZŠ.  Učia sa ľudové a moderné piesne  z rôznych kútov Európy 

a osvojujú si hru na hudobných nástrojoch.  

- Počítačový krúžok. Väčšia časť finančných prostriedkov z grantu bola určená na vybudovanie 

počítačovej miestnosti. Využitie počítačov je viacúčelové: na krúžky pre deti, kurzy pre učiteľov, práci 

s rodičmi, bývalými žiakmi školy a na výrobu školského časopisu PAMATA 

- Aktivity vedúce k emočnej a psychologickej zrelosti – sú určené pre mládež vo veku 12 – 15 

rokov, z ktorých niektorí už nenavštevujú ZŠ. V rámci tejto klubovej činnosti sa pracuje metódou 

riešenia modelových situácií, ako aj na tematických besedách (napr. o plánovanom rodičovstve, 

prevencii patologického správania atď.) Cieľom programu je rozvinutie schopnosti mladých prijímať 

slobodné a zodpovedné rozhodnutia.   

- Zlepšenie efektivity a modernizácia výchovno- vzdelávacieho procesu.  Realizuje sa formou  

zvyšovania odborných znalostí a zručností pedagógov. Zúčastňujú sa na regionálnych 

a celoslovenských  stretnutiach, školeniach, tréningoch a konferenciách. Združenie  investuje do 

zlepšenia materiálneho  vybavenia a prostredia školy.  

- Výchovné a informačné programy – zameriavajú sa na rodičov žiakov. Patria sem besedy 

o výchove detí v rodine a pod.  
 

 Hľadanie modelu spolužitia časti rómskej menšiny s majoritou a voľba integračných postupov 

a krokov je predmetom činnosti práce mnohých občianskych združení,  ale aj  pedagógov a ďalších 

odborníkov, ktorí sa orientujú na rómsku populáciu.  Samotná integrácia je však dvojprúdová cesta. 

Vyžaduje snahy a zmeny na oboch stranách a pochopenie, že integrácia je záujmom oboch. Iba tak 

možno v budúcnosti očakávať pozitívne zmeny, ktoré sa odrazia v skvalitnení života Rómov a v ich 

postupnom začlenení do spoločnosti.  
 

Použitá literatúra: 

Lenczová, M.: 2002. Projekty pre Rómov. Bratislava: GRAFIQ. ISBN 80-88934-13-3 
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3.3  MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

JÁNSKE OHNE (POVIEDKA) 

Roman Anderle 
 

Abstrakt: Autor uvedenú poviedku spracoval  na základe rozprávania Rómov z obce Uhorské 

o zvykoch, ktoré sa vykonávali počas  Jánskej noci. 

 

Kľúčové slová: Jánska noc. Jánske ohne. Vyháranie peňazí. 

 

Bol jeden z tých teplých júnových večerov, keď nikto nesedí dnu. Tak tomu bolo aj na kraji 

dediny, pri rómskych domoch. Deti behali pomedzi domy, hrali sa na skrývky, mládež sedela kdesi 

vzadu, za domami. Chlapci hrali na gitare, dievčatá spievali a niektoré sa dali aj do tanca. Ženy sedeli 

s malými deťmi v lone a tešili sa večernej pohode. Pred jedným z domov na dvore sedela skupina 

chlapov. 

Diskutovali medzi sebou, ale dosť vášnivo. Pod chvíľou sa niektorý z nich zahľadel na okolité 

pastviny, akoby tam niečo hľadal a už znova rozhadzoval rukami a ukazoval na niektorého z chlapov. 

Keď sa na náprotivnom kopci objavil oheň, ich diskusia na chvíľu ustala. 

Potom sa slova ujal najstarší z nich: „Ak sa ešte dlho budeme hádať, nikto z nás nenájde peniaze! Cez 

potok musíme prejsť, inak sa na Byvolie nedostaneme!“. 

„Ondro, podelím sa s tebou o peniaze, ale musíš ma preniesť cez vodu,“ pokračoval ďalej. „Aj 

ja!, Aj ja!,“ vykrikovali ďalší. Ale Ondro len krútil hlavou a hovoril: „Aj ja chcem ísť hľadať 

peniaze!“.   

Byvolie osvecovalo už niekoľko vatier a občas vietor doniesol slabý závan dymu. Keď sa 

dobre započúvali, doliehal k nim zvuk harmoniky a veselý spev mládencov z dediny. A oni sa ešte 

stále medzi sebou dohadovali. 

Pomaly utíchal spev na pastvinách, aj ohne dohárali, a vtedy sa ozval Ondro: „Dobre teda, 

prenesiem každého cez potok, aby si nohy nezamočil. Ale od každého z vás chcem diel a na budúci 

rok pôjdem aj ja hľadať peniaze.“ Bolo počuť, ako si ostatní vydýchli.  

Harmoniky dohrali, mládež sa z kopca pobrala domov a aj ohne dohoreli. A hore na Byvolie sa 

ponáhľala skupina chlapov, aby tam boli skôr, ako sa skončí noc. Jediný zákaz, aby cestou na pastvu 

neprešli nohami cez vodu, dodržali. Už im nič nebráni v hľadaní pokladu a do rána môžu „vyhárať 

peniaze“ v pahrebách po vatrách, ktoré horeli v čarovnú Jánsku noc. 
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JAKUBKO – DIELO HANY ZELINOVEJ 

Anna Anderlová 

 

Abstrakt: Autorka sa v tomto príspevku zaoberá stručným prierezom života významnej slovenskej 

autorky Hany Zelinovej, ale aj prierezom jej literárnej tvorby s dôrazom na tvorbu pre deti. 

 

Kľúčové slová: Hana Zelinová. Tvorba pre deti. Jakubko. 

 

 Hana Zelinová sa narodila 20. júla 1914 vo Vrútkach. Ľudovú a meštiansku školu vychodila 

vo Vrútkach a po ich ukončení navštevovala učiteľský ústav v Bratislave. V rokoch 1937 – 1938 bola 

redaktorkou Slovenského východu a Novostí v Košiciach. V období druhej svetovej vojny žila 

v Prešove a neskôr v Bratislave. Po jej ukončení viedla košické nakladateľstvo Svojeť, od roku 1950 

pracovala v podniku Obnova v Bratislave a neskôr v Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách 

v Bratislave. V rokoch 1962 – 1970 pôsobila ako redaktorka v detskom časopise Zornička. V roku 

1979 jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa. Literárne činná bola Hana Zelinová od roku 1933, keď 

začala uverejňovať prozaické príspevky v novinách a v rozhlase. Prispievala do známych časopisov 

ako napr. Slovenka, Život, Slovenské pohľady, Zornička, Ohník. Jej debutom bola v roku 1941 

zbierka poviedok Zrkadlový most.  

Príležitostne sa venovala aj prekladateľskej činnosti a to prekladu prózy pre deti z českého 

jazyka. Najznámejšími dielami, ktoré preložila sú nezabudnuteľné príbehy Ferdo Mravec a Chrobák 

Truhlík. V priebehu 60-tych rokoch minulého storočia v súvislosti s jej redakčnou prácou v detskom 

časopise sa aj ťažisko jej literárnej tvorby prenieslo do oblasti tvorby pre deti a mládež. Tematickou 

osnovou jej diel sa stala druhá svetová vojna  a Slovenské národné povstanie. Z tohto obdobia čerpajú 

aj krátke prózy v knihe Sivá húska, ktorá vyšla v roku 1959, dielo Jakubko, ktoré vyšlo v roku 1959, 

ale aj novely Taká čudná jar a Bosý generál z roku 1962. Touto novelou sa končí v jej dielach pre deti 

a mládež téma vojny a Povstania a jej záujem sa presunul do prítomnosti. V roku 1964 vydala knihu 

Večer neprídem, v ktorej zobrazila mladé dievča, ktoré sa snaží vyznať v období svojho dospievania. 

Podobný charakter, keď sa v podobnej životnej situácii ocitá šestnásťročný chlapec, má aj román Moja 

je pomsta, ktorý vyšiel v roku 1967. Okrem týchto diel vydala pre deti román Hriešna krajina Atlantis, 

Dovidenia, Zuzanka a v roku 1970 príbeh o psíkovi a dvoch deťoch v knihe Hanibal za bránou.  

Prvotinou jej literárnej tvorby pre deti a mládež, ale aj jedným z najznámejších diel Hany 

Zelinovej, je dielo Jakubko. V tomto príbehu vykreslila portrét malého rómskeho chlapca Jakubka, 

ktorého nechali u babenky kočovní Rómovia po tom, ako mu zomrela matka Zunijka. Príbeh, ktorý 

rozpráva babenka deťom, sa odohráva v období druhej svetovej vojny, počas Slovenského národného 

povstania. Chlapec často chodil do lesa, a nielen preto, že mal rád prírodu, ale ako neskôr zistila 

babenka, aj preto, že v okolitých lesoch boli partizáni a on im začal pomáhať. Nosil partizánom 
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predovšetkým stravu, raz ukradol prasa, raz im odviedol vola. Postupne im začali pomáhať mnohí 

dedinčania, ktorí prostredníctvom Jakubka a babenky posielali partizánom poživeň. Po zmiznutí vola 

komisár do dediny zavolal Nemcov. Keď sa Jakubko dozvedel, že Nemci chcú vyhodiť za sebou 

Priedušnú dolinu, aby zadržali Rusov, i to, kde majú uskladnenú muníciu, zaniesol správu partizánom. 

Po dohovore s nimi, falošným listom odlákal Nemcov na druhú stranu doliny chytať partizánov, 

a partizáni sa zatiaľ chystali ukradnúť muníciu. No Jakubko zistil, že sa Nemci tajne vrátili do dediny 

a tak varoval partizánov. Na druhé ráno Nemci zobrali dvadsať chlapov i chlapcov z dediny. Jakubko 

to všetko videl a znova zaniesol správu partizánom. Spolu s nimi ich v doline oslobodil, ale za pomoc 

partizánom a ľuďom z dediny zaplatil vlastným životom, keď ho zastrelil Nemec. Tu sa príbeh 

o rómskom chlapcovi Jakubkovi končí, na jednej strane smutne, lebo umrel, na druhej strane radostne, 

lebo v Priedušnej doline sa vojna skončila jeho smrťou, o pár dní skôr ako inde.  

 

Literatúra: 

ROSENBAUM, Karol et al.. Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava: Obzor, 1984.  
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ČARY A LÁSKA 
(Dramatizácia rozprávky na motívy Jána Berkyho Ľuborečského) 

Milada Bolyošová 

 

Abstrakt: Autorka zdramatizovala rozprávku Čary a láska, ktorú napísal Ján Berky Ľuborečský. 

Umeleckým menom Ľuborečský sa autor  hlási k svojmu rodisku, obci Ľuboreč, ktorá sa nachádza 

v Novohrade v okrese Lučenec. Rozprávku zinscenovala Elena Meszárosová s deťmi zo základnej 

školy v Hrnčiarskej Vsi v roku 2004. 

 

 

Deti odchádzajú zo školy, lúčia sa:  Ahoj! Čau! Maj sa! Uvidíme sa! 

1. malé dievča:                         Uvidíte sa? Aj ja sa chcem uvidieť. 

1. chlapec:     Ha! Ona sa chce vidieť! Pozri sa do zrkadla! 

Ostatné deti sa rozosmejú:   Cha-cha! 

2. malé dievča (plačom):   Aj my chceme! Chceme sa stretnúť! 

2. chlapec:     Nerevte tu ako malé! No tak dobre, príďte na lúku  

ku potoku. Prineste si, čo chcete. Janko,  

nezabudni na kotlík, ražne si urobíme z konárov. 

Janko:      V poriadku! O chvíľu na lúke! Zatiaľ čauko! 

––––––––––––––––––––––––Otvorí sa opona––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1., 2. chlapec, staršie dievča prichádzajú na scénu. 

1. chlapec:   No, tu to bude najlepšie. Urobme ohnisko, kým príde Janko.   

2. chlapec:   Ja zatiaľ zbehnem po ražne. 

Staršie dievča:   Daj si pozor, nie že ťa niečo zožerie! 

2. chlapec:   Ale, veď nie sme v lese! Jednou nohou tam, druhou naspäť! 

1. chlapec:    Nie aby si  ich vyvrtol. 

2. chlapec odchádza, prichádzajú malé dievčatá, nesú bábiky. 

1. malé dievča:   Našli sme ich! 

2. malé dievča: Tu sú! 

1. chlapec (rozosmeje sa): Cha-cha! Čo to máte? Bábiky? Cha-cha! Na živánku s bábikami! Ja to 

nevydržím! 

1. malé dievča:   Tak pusti! Veď si povedal, že si môžeme zobrať, čo chceme! Tak sme 

si vzali bábiky. 

Staršie dievča (posmešne): Ale on myslel slaninku, špekáčiky a podobné dobroty, nie bábiky. 

2. malé dievča:   Tak to mal povedať jasne a nie sa tu teraz vysmievať. 

1. chlapec:   Neurážajte sa hneď. Ahoj Janko! 
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Prichádza Janko, nesie kotlík: Tu máte kotlík! Starká mi povedala, aby som naň  

Podáva kotlík staršiemu dievčaťu.                  Daj pozor. Nie že ho zničíte! 

Prichádzajú ďalšie deti, zdravia sa:  Čau! Ahoj!........ 

Staršie dievča prekvapene pozerá do kotlíka: Pozrite sa, čosi tu je!!!!! 

Ostatní prichádzajú k dievčaťu:   Čo?! 

Staršie dievča vyťahuje z kotlíka šatky:  Akési staré handry, či čo! 

Malé dievčatá berú šatky, viažu si ich okolo bedier. 

2. malé dievča:     Ukáž! Aj ja chcem jednu! 

1. malé dievča   Tá je pekná! Do tejto zabalím moju bábiku, aby jej                          

nebolo zima! 

2. staršie dievča:    Aha! Akési korálky. To bude náhrdelník! 

Staršie dievča:  Starý deravý hrniec! Načo bol tvojej starej mame deravý hrniec? 

2. chlapec:  Čo to tu stvárate?! Vyzerá to tu ako bazár. 

1. chlapec (obdivne): Pozri, čo Janko priniesol! 

2. chlapec:  No čo? Samé haraburdy! Ale počkaj! To mi pripomína..  

3. staršie dievča: Čo ti to pripomína? 

2. chlapec:  Nič, nič, ja len... 

Staršie dievča:  Čo už zasa vymýšľaš?! 

3. chlapec:  Neporušuj ho, vidíš, že myslí na niečo... 

4. chlapec:  Záhadné? 

2. chlapec:  No, možno aj záhadné..... 

5. chlapec:  Tak vrav konečne, čo tu tajíš pred nami! 

2. chlapec:  Ja nič netajím. Všetko vám poviem tak, ako to povedala moja starká mne. 

6. chlapec:  A čo povedala? 

4. staršie dievča: Ticho! Neprerušuj ho! Nech hovorí! 

2. chlapec:  Takže ako mi vravela starká: Kedysi dávno sa za slnečného dňa začalo 

stmievať, vystúpil na oblohu mesiac a v jednej rómskej osade sa narodili dve deti – chlapec a dievča. 

Vtedy vajda povedal: 

Nasadí si na hlavu klobúk a vážne hovorí: Slnko sa zastavilo na svojej ceste k odpočinku. 

  Mesiačik mu vyšiel v ústrety. A teraz stoja proti sebe, usmievajú sa na seba, takže ešte 

nie je noc, ale ani deň 

Malé dievčatá ukazujú svoje bábiky sa neskončil. Dve deti dnes prišli na svet, chlapec a dievča. 

Staršie dievča - veštkyňa: Iste budú neobyčajné, obdarené bystrým duchom, lebo obloha je čistá 

a nikde nevidieť červeného fliačika. Budú mať neobyčajné poslanie medzi nami a na svojej životnej 

púti, lebo ich bude sprevádzať slnko i mesiac. Prosme našich ochrancov, aby sme túto neobyčajnú 

udalosť prežili v radosti. 

Všetci začnú tancovať veselý rómsky tanec. 
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1.a 2. malé dievča pri hudbe vyjdú na proscénium s bábikami. 

1. malé dievča:    Moja dcéra sa bude volať Klára. 

2. malé dievča:    A môj syn sa bude volať Ján. 

Staršie dievča príde ku Kláre:  Klára, budeš devou nevídanej krásy, najlepšia tanečnica 

a speváčka. 

Potom hovorí Jánovi: Ján, ty bude vychýreným huslistom – primášom. 

Podíde k nim 2. chlapec, staršie dievča mu hovorí: 

  Hej, vajda, hneď ich spolu zasnúb, lebo aj tak celý život nebudú vedieť žiť jeden bez 

druhého. A prepáč mi ešte moju smelosť, ale Ján sa stane tvorím nástupcom – vajdom. 

2. chlapec: Z milosti ducha moci, ducha milosti, ducha krásy i ducha tajomnej sily zasnubujem 

vaše telá i duše. Tento zväzok bude v čase plnoletosti požehnaný stavom manželským. Nech sa tak 

stane! 

Malé dievčatá odídu s bábikami a vráti sa s Klárou a Jánom – deťmi, ktoré sa spolu hrajú, tancujú... 

Pri tanci odídu a prídu Klára a Ján – dospelí. 

1. malé dievča zavolá Kláru: Dievka moja, zober si ty bohatého, kupca alebo grófa. 

Klára: Ale ja som predsa sľúbená Jankovi! 

1. malé dievča: Za to nič, že si sľúbená! Nechaj ho! Veď to nikde nie je napísané! 

Klára (odchádza za Jánom, hrajú sa): A ja si ho aj tak vezmem! 

1. malé dievča (divákom): Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina! Idem ja radšej za starou 

bosorkou do studenej doliny. 

                        (2. staršiemu dievčaťu): Duša dobrá! Do záhuby sa mi jediné dieťa vrhá. Zachráň moju 

jedinú dcéru pred skazou, lebo ani na druhom svete nebudem mať pokoja. 

2. staršie dievča: Viem o láske Jána a Kláry. Aj o tvojej chorobnej túžbe za bohatstvom. Teraz 

ma dobre počúvaj Tu máš tento 

     (podáva jej hrniec):  hrniec. Nech si Klára umyje vlasy, vezmi tú vodu 

a polej  

ňou mačku a psa. Prázdny hrniec polož k zadnej stene  

Jánovho domu. Od tej chvíle sa budú voči sebe správať  

ako pes a mačka. Teraz hoď z týchto smetí do ohňa  

a zopakuj po mne: Vidieť nebudeš, počuť nebudeš,  

myslieť nebudeš, cítiť nebudeš. Jána už niet. 

1. malé dievča (odchádza):   Ďakujem Ti veľmi pekne! 

Urobí tak, ako jej prikázala bosorka. Klára a Ján sa začnú hádať, biť, naháňať. Janko ide k potoku, 

plače: 

Vodník:     Janko, Janko, azda chceš aby sa potok rozvodnil? 

      A tým nárekom chceš vari všetko živé do neznámych  

diaľav odplašiť? 
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Janko:    Vieš, dobrý človek, mám rád Kláru, dievčinu krásnu  

ako slnko, ale neviem prečo sa zrazu začala na mňa  

hnevať. 

Vodník:     Netráp sa. Ja nie som obyčajný človek, ale pán tohto  

potoka. Vaša láska je silnejšia ako všetky čary. Viem,  

kto a prečo stojí v ceste vašej láske. No všetko sa na 

                         (podáva krčah): dobré obráti. Vezmi si tento krčah. Len ho nerozbil. Večer zájdi pod 

oblok svojej milej a zaklop naň. Keď otvorí okno a vyzrie von, pofŕkaj ju vodou z krčaha. Znova bude 

všetko, ako predtým. 

Janko: Ďakujem ti, vodník. Utekám rýchlo domov, aby sa všetko tak stalo, ako si povedal. 

Zvečerievanie 

2. chlapec (vyvoláva): Milí mladí! Je svätojánska noc! Nech sa páči, pristúpte. Koho dnes, vo 

svätojánsku noc zosobášim, ten bude žiť v láske a šťastí. 

Prichádzajú páry, vodník vedie Jána a Kláru: Vajda! Vládca tejto občiny! Predstavujem ti ešte jeden 

pár, nevestu a ženícha s láskou najúprimnejšou – Kláru a Jána. Keďže si ich zasnúbil ešte ako deti, 

prislúcha ti vystrojiť svadobnú hostinu ako sa patrí. 

                          (1. malému dievčaťu): A ty, matka Kláry, poď so mnou do potoka, aby si už nemohla 

nikomu ublížiť! 

2. chlapec: Nezabudol som na veštbu starej veštkyne, a tá povedala, že ty Ján budeš vajdom. Preto 

ti odovzdávam vajdovský klobúk. Vládni rozumne a ži s Klárou v šťastí a veselosti. 

Tanec na záver. 

 

Literatúra: 
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VŠETCI SME BOHOM MILOVANÍ 

Eva Mázorová 
 

Abstrakt: Báseň venoval autorke príspevku osobný priateľ, ktorý je členom Literárneho klubu 

V.L.A.S. v Lučenci.  

 

V tichom šere dňa 

Pred kostolom stretám cigána 

Ako sa s vierou modlí 

Ako sa klania. 

 

Prosí a padá na kolená 

Ó Bože, ó Pane; 

Aj on tak isto ako ja 

Miluje a verí v Boha. 

 

Farba pleti nezaváži 

V Božom pláne spásy; 

Rovnako sme milovaní 

I v Božích očiach rovní. 

 

V tichom šere dňa 

načúvam a modlím sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179

O VZŤAHU A LÁSKE DVOCH ĽUDÍ RÔZNYCH KULTÚR 

Jolana Sulíková 
  

 Táto rozprávka od Daniely Hivešovej-Šilanovej ma zaujala, pretože je  príkladom toho, ako 

rôznosť kultúr  nemusí byť prekážkou dobrého vzájomného nažívania.  Dospelí ľudia sú často 

poznačení stereotypmi, predsudkami a nálepkovaním. Práve tieto vlastnosti sú prekážkou 

rešpektovania iných národov, národností, či kultúr. Postavy v rozprávke sú príkladom toho, že  

vzájomné nažívanie Rómov a nerómov  je možné, ba dokonca sa s podobnými príkladmi zmiešaného 

manželstva stretávame čoraz častejšie aj v reálnom živote.      

 

 

VTÁČATKO KORÁLOČKA 

ČIRIKLORO MIRIKLORO 

Daniela Hivešová-Šilanová 

 

 Drotár Janko chodil po dedinách so svojím malým synom Miškom. Raz ich zastihla noc rovno 

pri rómskej osade. Rómovia ich prichýlili, dali im vody i chleba a ponúkli aj miesto pri svojom 

ohnisku. Z vďaky za nocľah im na druhý deň poopravoval drotár Janko všetky deravé kotlíky a misky. 

Neďaleko  bola dedina, práce bolo dosť a tak zostali v osade. Miško sa hneď stihol skamarátiť so 

všetkými chlapcami. Ale najväčšmi sa spriatelil s dievčatkom, ktoré všetci v osade volali Vtáčatko-

Čirikloro. Možno dostalo také meno preto, lebo bolo drobnučké a krehučké ako vtáčatko, a možno 

preto, lebo vedelo tak pekne ako vtáčatko spievať. Najradšej spievalo Miškovi pesničku o vtáčikovi 

maličkom ako korálka. 

  

Prešiel týždeň a drotár Janko sa chystal na ďalšiu cestu. Miškovi sa neveľmi chcelo odísť od svojich 

kamarátov, ale nedalo sa nič robiť, čakala ich drotárska cesta a na nej drotárska práca. 

 „Vieš čo, Čirikloro? Dám ti na pamiatku drôteného vtáčika. Aj malú drôtenú vtáčiu klietku. 

Aby si na mňa nezabudla. Dobre?“ povedal Miško dievčatku Čirikloro na rozlúčku. 

 „Ale vrátiš sa ešte k nám, však?“ opýtala sa Čirikloro. 

„Určite sa k vám vrátim,“  sľúbil Miško svojej kamarátke a rozbehol sa  za otcom. 

Dievčatku Čirikloro zostal na dlani malý vtáčik z drôtikov. Bol ako z jemnej čipky. A skoro ako živý! 

Ibaže nespieval a ani nelietal. Márne mu spievala pesničku o vtáčikovi drobnom ako guľôčka 

z korálok. Vtáčik neožil... 

Len sa milo pozeral na dievčatko svojím drôteným očkom. 

Čirikloro zosmutnela. Už sa nehrávala so svojimi kamarátkami. Chodievala s malým drôteným 

vtáčikom na lúku a tam mu spievala. Zdalo sa jej, že s jej piesňou mu naozaj ožívajú drôtené očká, že 

už-už aj on zaspieva, že už-už zamáva drôtenými krídelkami a vzlietne... 
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„Ty vieš, kde je môj kamarát Miško,“ prihovárala sa mu. „Ty by si dokázal zaletieť až k nemu...“ 

hovorievala a vyhadzovala drôteného vtáčika vysoko nad svoju hlavu. „Leť, leť! Ukáž mi, kde je 

Miško,“ volala naňho. Ale vtáčik jej vždy znova dopadol do roztvorených dlaní. Veď bol len 

z drôtikov. 

A drotár Janko sa so svojím synom Miškom do rómskej osady už nikdy nevrátili. Toľkými cestami 

prešli, krížom-krážom svetom, dopredu i dozadu ich chodníčky viedli, že aj keby chceli, nijako by si 

už nevedeli spomenúť, ktorý z nich sa kľukatí do osady, kde žije dievčatko Čirikloro. 

Ale Miško nezabudol na svoju kamarátku. Sníval o tom, že sa mu raz podarí upliesť z drôtikov 

skutočne živého vtáčika! Veril, že by mu ukázal cestu, ktorou by sa znova vrátil k dievčatku Vtáčatku. 

Každému drôtenému vtáčikovi, ktorého uplietol, urobil aj malé drôtené srdiečko a predtým, ako mu ho 

vložil do hrude, zašepkal doň pesničku svojej rómskej kamarátky. Dúfal, že možno pesnička oživí 

drôtené vtáčie srdce... 

Drotárovi Jankovi bolo ľúto Miška, lebo videl, že veľmi smúti sa svojou kamarátkou, a preto sa všade, 

kam prišli, vypytoval, či ľudia nevedia, kde je rómska osada, v ktorej bývajú múdri Rómovia 

a dievčatko Čirikloro. Ale nikto mu nevedel ukázať správnu cestu. Ani tí, ktorí poznali celý svet 

a cesty na nich podľa máp, nevedeli poradiť drotárovi Jankovi a jeho synovi Miškovi. Rómske osady 

neboli na mapách zaznačené. 

Čirikloro medzitým vyrástla. Už nebola maličká ako vtáčatko, ale meno jej zostalo, lebo bola ako 

vtáčatko nežná a milá. A spievala ešte krajšie ako keď bola maličká. Ani ona na svojho kamaráta 

Miška nezabudla. Keď ju chlapci z osady volali: „Poď s nami tancovať!“ vždy ušla. Nerada tancovala? 

Kdeže! Veľmi sa jej chcelo tancovať! Ale iba s Miškom! 

Často sa zhovárala so svojím drôteným vtáčikom: „Prečo nič nehovoríš? Nezaspievaš... Keby si aspoň 

vzlietol! Určite by si mi ukázal cestu za mojím Miškom.“ 

Raz si priložila drôteného vtáčika k perám a pobozkala ho. A čo sa len vtedy nestalo! Vtáčikovi ožili 

oči! Dievčatko Čirikloro pocítilo, že vtáčikovi začalo biť jeho malé drôtené srdiečko! Roztvoril 

krídelká a povedal jej:  

„Poď so mnou!“ 

„Mamička!“ pribehla Čirikloro za svojou mamou. „Pozri sa, môj drôtený vtáčik ožil! Pusť ma s ním, 

chcem chodiť s Miškom po svete!“ 

Mamička sa rozplakala. Ale čo mala robiť? Veď vedela, aké bolo bez Miška jej dievčatko smutné. 

A teraz videla, že sa usmieva a je šťastné. Vzala z dlaní svojej dcérky vtáčika a vyhodila ho k oblohe. 

Vtáčik zaštebotal a zamávala krídelkami. 

„Je malý ako koráločka,“ usmiala sa mama na svoju dcéru. Sňala si z hrdla svoj náhrdelník 

z červených korálok a ozdobila ním hrdlo netrpezlivej Čirikloro. „Aby si nikdy nezablúdila a aby si 

vždy vedela, kde je tvoj domov,“ povedala jej na rozlúčku a dievčatko Čirikloro sa rozbehlo za 

vtáčikom. 
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Ale aby nezabudla, kadiaľ bežala, za každú zákrutu, ku každej studničke a na každú krížnu cestu 

položila jednu guľôčku z mamičkiných korálok... 

A viete, čo sa ešte nestalo? Práve vtedy, keď ožil drôtený vtáčik v dlaniach Čirikloro, rozospievali 

s všetky Miškove drôtené vtáčiky, ktoré kedy vyrobil! Kto chcel, ten ich počul, kto dosiaľ nepočul 

spievať ani živé vtáčiky, ten si ich spev nevšimol. Ale Miško ich začul. "„Konečne!“ vykríkol a 

 rozbehol sa  za ich spevom. Vedel, že ho zavedie k jeho milej. 

Bežal Miško z jedného konca sveta, bežala Čirikloro z druhého konca sveta – a uprostred sa stretli! 

To bolo stretnutie! Hneď spravili veľkú svadbu! Pozvali na ňu všetkých. Známych aj neznámych – 

Rómov aj nerómov. Odvtedy sa spieva pesnička o láske rómskeho dievčatka k drotárovi 

 

Po svadbe už chodili svetom spolu. Miško opravoval hrnce, kotlíky, pekáče aj cedníky ... Z drôtikov 

plietol ľuďom pre radosť vtáčiky a dievčatko Čirikloro každému drôtenému vtáčatku vložilo do 

srdiečka čarovnú pesničku. Takú, aby každý drôtený vtáčik ožil a rozospieval sa, keď sa ocitne 

v dlaniach niekoho, kto veľmi ľúbi. 

Keď im bolo na ďalekých cestách vo svete smutno, drôtený vtáčik ich vzal pod svoje krídelká a oboch 

ich vyniesol vysoko k oblakom. 

Z výšky bolo pekne vidieť všetky červené korálky, ktoré Čirikloro hádzala pod svoje nohy na 

všetkých cestách, aby sa vo svete nestratila a aby nikdy nezabudla, kde je jej domov. Korálky sa 

premenili na červené vlčie maky a jasne svietili po celej zemeguli. 

Rómske deti vybiehali zo svojich domov, ukazovali si na oblohu a volali: „Aha, Čirikloro-Mirikloro 

letí! Letí Vtáčatko-Koráločka.“ 

 

Dievčatko Čirikloro nikdy nezabudlo na svoj domov.  

        A vždy, keď leteli nad jej rodnou osadou,  

 spolu s Miškom kývali mamičke a hádzali jej kytice 

                                      červených makov. 

 

       Z knihy Vtáčatko Koráločka, Čirikloro mirikloro 

 

Použitá literatúra: 

Chlebová, B.: 2006. Žánre detskej literatúry v čítaní s porozumením. Príručka pre asistenta učiteľa. 

Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity. ISBN 80-8068-403-0. 
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3. 4  RÓMSKA KULTÚRA – ŠTÚDIE 
 

TRADIČNÉ OBYDLIA RÓMOV NA ZAČIATKU 20. STOROČIA 

Roman Anderle 

 

Abstrakt: Autor v tomto príspevku stručne popisuje spôsob bývania a tiež tradičné obydlia Rómov na 

našom území na začiatku 20. storočia. 

 

Kľúčové slová: Usadzovanie sa Rómov. Rómske osady. Zemnice. Polozemnice. Domčeky z dreva. 

Domčeky z váľkov. 

 

Začiatky usídľovania Rómov na našom území musíme hľadať v druhej polovici 18. storočia, v 

čase, keď v habsburskej ríši panovala cisárovná Mária Terézia. Vo východnej časti svojej ríše – 

v Uhorsku a Sedmohradsku realizovala pokus o usadenie sa a následnú asimiláciu Rómov.  

V tomto období boli položené základy veľkým rómskym osadám na Slovensku. Pretože 

málokto stál o cigánskych susedov, mohli sa usadiť iba s istým odstupom od nerómskej obce. Tak 

rómske osady vznikali za obcami, na ich neúrodných pozemkoch, na hraniciach chotárov. Preto je aj 

dnes väčšina rómskych osád na Slovensku situovaná na okrajoch obcí.  

Prechod na usadlý spôsob života predstavoval pre Rómov obrovskú zmenu, pretože 

predchádzajúce dlhé stáročia žili iba kočovným spôsobom. Tejto zmene sa niektorí z nich 

prispôsobovali celé desaťročia. V priebehu procesu usadzovania sa v trvalých sídliskách Rómovia 

bývali v rôznych typoch príbytkov, ktorých podoba závisela od miestnych klimatických podmienok 

a dostupného stavebného materiálu. 

Na začiatku 20. storočia boli na Slovensku typickým obydlím Rómov zemnice, polozemnice, 

domčeky postavené z dreva alebo domčeky z hlinených nepálených tehál, váľkov. 

Zemnica mohla slúžiť ako prechodné obydlie počas zastávky na ceste (napr. počas 

prezimovania), ale bola aj jednopriestorovým obydlím s trvalým rázom bývania. Zemnica je 

vybudovaná do svahovitého terénu, do ktorého bol vyhĺbený priestor s dĺžkou zhruba dva metre 

a šírkou iba o niečo menej, vpredu sa do stredu zarazil vidlicový konár a na ňom bol položený 

horizontálne ďalší konár. Boky jamy boli vyplnené silnejšími, nahusto zapichnutými konármi. Táto 

drevená kostra, ktorá sa nazývala „na sochu“, sa prikryla prútím, slamou, ale najmä mačinami 

obrátenými hlinou hore. Vchodový otvor, výnimočne aj s dverami, bol zakrytý plachtou, ktorá slúžila 

ako zábrana proti chladu. Vo vnútri zemnice bývala iba slama na ležanie. Pri vchode, alebo v strede 

bolo ohnisko, z ktorého dym odchádzal otvorom uprostred strechy. 
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olozemnice boli už vyspelejším typom obydlia. Boli zakopané pod povrchom zeme už iba40– 

60  cm a zároveň mali vybudované nad zemou nízke drevené alebo murované steny. Oproti 

vchodovému otvoru bolo niekedy okienko. 

Ďalším obydlím, ktoré je rozšírené v rómskych osadách až dodnes, sú jedno priestorové 

obydlia, známe ako chatrče. Bývajú zhotovené z dreva zrubovou technikou a v nížinných oblastiach sú 

postavené domčeky z hlinených nepálených tehál, tzv. váľkov. 

 

Literatúra: 

HORVÁTHOVÁ, Jana. Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: Region Poprad, 

2006. ISBN 80-969344-0-6. 
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ODEV RÓMSKYCH ŽIEN 

Anna Anderlová 
 

Abstrakt: V tomto príspevku autorka charakterizuje tradičný ženský odev olaských Rómiek na našom 

území. 

 

Kľúčové slová: Sukňa. Blúzka. Šatka. Šperky. 

 

 Žijeme vedľa seba už mnoho rokov. Poznáme sa, stretávame sa, ale o sebe navzájom vieme 

veľmi málo. Spoznať rómsku ženu podľa odevu ani dnes nie je veľký problém. Olaské Rómky dodnes 

majú obľubu v sýtych a žiarivých farbách, ktoré priťahujú pohľad. Aj dnes majú v obľube masívne 

zlaté šperky, nosia výrazné ozdoby v ušiach, množstvo prsteňov na rukách, sú hojne ovešané 

náhrdelníkmi.  

 Nemôžeme hovoriť o tom, že existuje všeobecný rómsky kroj. Aj keď prvé správy o Rómoch 

na Slovensku spomínajú odev s jasnými orientálnymi vplyvmi. Neskôr sa odev jednotlivých rómskych 

skupín odlišoval podľa miesta, ktorým sa najviac pohybovali. Čím viac sa Rómovia zžívali 

s miestnym prostredím a jeho obyvateľmi, tým viac bol ich odev poznačený týmto vplyvom. 

V oblečení sa využívalo hlavne obnosené šatstvo okolitého obyvateľstva. Napriek tomu v oblečení 

Rómov bolo obyčajne niečo nezvyčajné, čím sa z bežného miestneho odevu stával kroj „cigánsky“. 

Boli to doplnky, ozdoby, kombinácie jednotlivých častí odevu, spôsob ich nosenia, výber a skladba 

farieb.  

 Predstavu o originálnom rómskom kroji najviac napĺňa odev olašských Rómov. Zachovali si 

špecifické oblečenie, hlavne ženy, pre ktoré boli charakteristické široké, farebné sukne, blúzky a šatky 

s výraznými kvetovanými vzormi. Tradičný ženský odev tvorila dlhá sukňa, ktorá bola väčšinou až po 

členky. Mohla byť jednoduchá, alebo volánovitá. Ďalšou súčasťou ženského odevu bola blúzka 

s dlhými rukávmi, minimálne pod lakeť a s malým výstrihom. K súčasti odevu rómskych žien tiež 

patrila veľká šatka, ktorá sa dávala cez chrbát. Táto šatka bola kašmírová so strapcami, alebo to mohol 

byť vlniak, aby žena bola v teple a nebola jej zima. Ďalšou súčasťou alebo doplnkom odevu bola šatka 

na hlavu, u mladších žien viazaná vzadu, u starších žien viazaná klasickým spôsobom, vpredu. Takýto 

odev dopĺňali šperky v podobe mincových alebo visiacich náušníc, náhrdelníkov, náramkov, prsteňov. 

Mince si prišívali i na sukne, nosili ich na retiazkach, alebo si ich navlečené na stuhách vplietali do 

vlasov. 

 

Literatúra: 

HORVÁTHOVÁ, Jana. Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: Region Poprad, 

2006. ISBN 80-969344-0-6 

BIAGORUTNO DROM – NEKONEČNÁ CESTA 
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RÓMSKE REMESLÁ 

Milada Bolyošová 
 

Abstrakt: Autorka chce vyvrátiť prevládajúce predsudky o lenivosti a neužitočnosti Rómov 

poukázaním na ich  remeselné zručnosti. Podrobnejšie rozoberá spôsob obživy Rómov a zameriava sa 

na tradičné rómske remeslá. 

 

Kľúčové slová: Rómske remeslá. Výroba. Hudobníci. Kováči. Kotlári. 

 

V našej spoločnosti u mnohých ľudí prevláda názor, že Rómovia sú leniví, nikdy nepracovali 

a ani nevedeli nič užitočné robiť. Často sa stretávame s tým, že Rómovia sa považujú za príživníkov, 

ktorí sa v minulosti živili iba nejakými príležitostnými prácami, priekupníctvom, krádežami prípadne 

veštením. Málokto vie, že Rómovia okrem toho že boli vynikajúci hudobníci, ovládali aj množstvo 

remesiel, ktoré v dôsledku industrializácie zanikli alebo prestali byť užitočné. Aj dnes, kedy je medzi 

rómskym obyvateľstvom takmer stopercentná nezamestnanosť, sú považovaní za zaháľačov, ktorí iba 

čakajú na podpory v nezamestnanosti, na sociálne dávky alebo dôchodky. Tieto predsudky 

a stereotypy prevládajú u majoritného obyvateľstva bez toho, aby sa niekto zamýšľal nad tým, či to 

Rómom naozaj takto vyhovuje a či sú s týmto stavom spokojní. Z historických dokumentov je pritom 

známe, že boli vynikajúcimi hudobníkmi, remeselníkmi a živili sa aj inými zamestnaniami. Súpis 

profesionálneho zloženia Rómov uskutočnený v roku 1893 v Uhrách dokladá, že v tom čase žilo na 

území dnešného Slovenska asi 36 000 Rómov, z ktorých iba asi šesťsto kočovalo, dve tisíc bolo 

polousadlých a ostatní žili usadlým spôsobom života. Tento súpis podáva dôkaz o tom, že už vtedy 

bolo 78 percent Rómov zamestnaných a iba 22 percent nezamestnaných a to boli ženy a mládež. 

V skupine pracujúcich Rómov boli prevažne kováči, kotlári a iní spracovatelia kovu. Takmer rovnako 

veľkú skupinu tvorili hudobníci. 

Medzi tradičné rómske remeselné zročnosti patrilo spracovanie kovov. Najznámejší boli 

kováči, kotlári a zvonári. 

Kováčstvo je najtypickejším a najstarším rómskym remeslom. Jednoduchá dielňa rómskeho 

kováča bola najprv prenosná. Pozostávala z malej železnej kovadliny, čo bola krátka železná tyč s 

nákovou bodcom zabodnutá priamo do zeme, pretože v  minulosti  rómski kováči kovali v typickej 

rómskej kováčskej pozícii – posediačky na zemi alebo čupiac. Základnou súčasťou tejto prenosnej 

dielne bol aj mech z baranej alebo kozej kože s dvojitou drevenou lištou a prevlekom pre palec ruky. 

Tento prenosný mech bol jednoduchý alebo dvojitý. Neskôr začali prevažovať kováčske dielne trvalé, 

kde sa pracovalo postojačky a mech bol zavesený na drevenej konštrukcii vedúcej k vyhni. Kováčske 

nástroje sa však nezmenili. Boli to: kliešte, kladivo, kropenička, sekáč a ďalšie. Špecializovali sa na 

výrobu klincov všetkých možných typov a veľkostí, vyhľadávané boli aj tzv. cigánske klince s väčšou 

alebo dvojitou ručne kovanou hlavou, vyrábali tiež klince do šindľov a neskôr do železničných 
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podvalov, motyky, reťaze retiazky, skoby a poskytovali opravárensky servis poľnohospodárskeho 

náradia. 

Kotlárstvo bolo výsadou olašských Rómov, kočovných Kalderašov. Majstrovsky vyrábali 

medené kotly, kotlíky, panvice, taniere. Neskôr rómski kotlári tieto výrobky vyrábali z hliníka 

vyklepávaním a tepaním. Svoju tradičnú prácu museli potom zameniť za opravárske práce – plátanie 

a cínovanie starších kotlov. Kotlárstvo postupne vytlačila priemyselná sériová výroba. 

Zvonkári z bronzu odlievali zvony a zvončeky rôznych veľkostí a ako šperkári tiež spony, 

náhrdelníky i prstene. Používali väčšinou staršie suroviny, zbierali zlomky z mosadze, cínu, medi 

zinku a olova, tie potom tavili a odlievali z nich potrebné výrobky. 

Korytárstvo je doménou malej skupiny tzv. rumunských Cigánov – korytárov. S veľkou 

remeselnou zručnosťou dodnes vyrábajú väčšie aj menšie korytá na zabíjačky, na mäso, na cesto, malé 

guľaté drevené misy s držadlami, varešky, veľké i malé lyžice, naberačky a ďalšie užitočné predmety 

do domácnosti. 

Košikárstvo je u Rómov dodnes rozšírené. Košikárov môžeme rozdeliť na tých, ktorí pletú  

z nelúpaného vŕbového prútia jednoduché koše na zemiaky alebo opálky na kŕmenie dobytka  a na 

tých zručnejších, ktorí pletú z lúpaného, bieleho prútia krásne koše a košíky na ovocie, vajcia, huby, 

košíky a misky na ručné práce a pod. Z vŕbového prútia vyrábajú Rómovia aj metly. 

Medzi Rómami bola rozšírená aj výroba váľkov – surových, nepálených tehál. Rómovia boli tiež 

konskí handliari, brusiči, artisti a povrazolezci, majitelia strelníc, cirkusov a kolotočov. 

 

Osobitnú skupinu tvoria rómski hudobníci. Hudobné nadanie Rómov je známe a uznávané už 

niekoľko storočí. Profesia hudobníkov si vyžadovala vždy špecializovanú kvalifikáciu, ktorú 

v minulosti nezískavali v hudobných školách, ale od svojich otcov – muzikantov, starších bratov alebo 

príbuzných. Hrať na husle sa rómski chlapci učia  od detstva a v dvanástich rokoch sa už stavajú 

členmi hudobných skupín. 

 

Súčasné obdobie je z hľadiska pracovného uplatnenia Rómov naozaj nepriaznivé: svoje  remeselné 

zručnosti už uplatniť nemôžu a o nekvalifikovanú pracovnú silu nemá spoločnosť záujem. Výsledkom 

je vysoká nezamestnanosť Rómov, sklamanie, strata perspektívy do budúcnosti. Je potrebné hľadať 

východiská z tejto neutešenej situácie. Jednou z ciest by mohlo byť aj  obnovenie niektorých 

tradičných rómskych remesiel. 

 

Použitá literatúra: 

HORVÁTHOVÁ, Jana: Devleskere čhave – svedectvom starých pohľadníc. Poprad: Vydavateľstvo 
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KUMANOVÁ, Zuzana et al.: Rómovia. MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre 

multikultúrnu výchovu. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006, s. 90. 
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OSÍDĽOVANIE RÓMOV POČAS VLÁDY MÁRIE TERÉZIE A JOZEFA II. 

Eva Mázorová 

 

Abstrakt: Autorka opisuje začiatky osídľovania Rómov v Európe, ktoré bolo najvýraznejšie počas 

vládnutia Márie Terézie a Jozefa II a tiež proces osídľovania na Slovensku. 

 

Kľúčové slová: Osídľovanie. Mária Terézia. Jozef II. Asimilácia. 

 

Odkiaľ prišli a prečo sa pomenúvajú „Cigáni“ a prečo „Rómovia“? Rómovia prišli na Európsky 

kontinent v 11 – 14. storočí z Indie, z nejasných príčin cez Európu prechádzali rozdelení do viacerých 

skupín, v 15 – 16 storočí sa dostali do všetkých kútov Európy, aj do Škandinávie a Britských ostrovov, 

neskôr aj do Ruska, do Ameriky boli deportovaní s trestancami v 17. storočí, v 18. storočí sa dostávajú 

aj do Austrálie, severu Afriky, blízkeho východu, stredného východu. Rómovia začali byť 

z kresťanskej Európy vyháňaní od polovice 15. storočia, intenzívnejšie od polovice 16. storočia. Boli 

postavení mimo zákon, ich prítomnosť naznačovala konflikt so zákonom, lebo sa dopúšťali drobných, 

neprestajných krádeží, nakoľko kočujúce skupiny mohli ťažko uživiť všetkých svojich členov zo 

zdrojov ktoré mali k dispozícii. Týmito drobnými krádežami sa nahlodávala dôvera obyvateľov 

k Rómom. Mali aj orientálny odev, tmavý zjav, čudný jazyk a spôsob života, magické praktiky, 

priraďovali ich k spojencom Turkov (pomenovanie Saracéni, Tatra, Heidens – pohania). Až do 

polovice 18. storočia boli Rómovia ilegálne kdekoľvek v kresťanskej Európe, blúdili tak dlho, kým 

mohli. V druhej polovici 18. storočia sa panovníčka Mária Terézia pokúšala o asimiláciu Rómov 

(zákazy kočovania, používania vlastného jazyka, nesmeli sa nazývať Rómami ani hovoriť rómskym 

jazykom), hlavným dôvodom bolo, že z nich chcela mať poplatníkov do štátnej pokladnice, tak boli 

položené základy k veľkým rómskym osadám v Uhorsku, ďalej aj za panovania Jozefa II. na Morave a 

na Slovensku, pričom domáce obyvateľstvo ani legislatíva im nebola naklonená. Snažili sa z Rómov 

urobiť sedliakov, nepovoľovali im sobášiť sa navzájom a deti im brali na prevýchovu do internátnych 

škôl, ktoré pôsobili pri kostoloch. N druhej strane však s týmto etnikom počítali ako s reálne 

existujúcou zložkou obyvateľstva krajiny. Nariadenia Jozefa II. boli zamerané na vzdelanie a 

christianizáciu Rómov. Hlavnou príčinou nesplynutia Rómov s majoritným etnikom bol ich neagrárny 

charakter.  Koncom 19. storočia žilo na našom území okolo 36 000 Rómov, z nich len asi 2 000 bolo 

prechodne usadených a niečo vyše 600 kočovalo, čiže väčšina Rómov bola už v tom období usadená.. 

Asi tretina celkového počtu sa živila manuálnou prácou (drobní remeselníci, slúžky, sluhovia, 

robotníci nádenníci atď.). Vyše 4 000 bolo muzikantov a zvyšok tvorili deti, resp. príslušníci iných 

povolaní. Vzdelanostná úroveň Rómov bola nízka – ani nie 3 000 z nich bolo gramotných či 

pologramotných.  
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Z doteraz uvedeného vyplýva záver o predchádzajúcich pokusoch usadzovania sa Rómov, a to či 

násilného alebo z vlastnej snahy, len na pôde feudálnych panstiev, jednotlivých miest, obecných 

ladom ležiacich a veľmi často nevyhovujúcich pozemkoch. Usadzovanie sa jednotlivých rodín a 

zakladanie rómskych osád sa neuskutočnilo a ani nemohlo na pôde poddaných, želiarov a pod., ktorí 

mali sami problém uživiť svoju rodinu z pôdy, zaťaženej vysokými dávkami. Kým v 17. storočí sa 

jednotlivé stolice ešte snažili zbaviť kočovných skupín, v 18. storočí regulácia Márie Terézie a Jozefa 

II. sa jednoznačne usilovali pripútať Rómov na jedno miesto, trvalo ich usadiť a integrovať do 

feudálnej spoločnosti. Napriek tomu, že aj v 18. st. boli často prenasledovaní kvôli krádežiam koní, a 

to aj pre sedliakov nachádzajúcich sa v ťažkej ekonomickej situácii, prevládala snaha usadiť ich a 

prinútiť k spôsobu života majoritného obyvateľstva. Predchádzajúce nariadenia prispeli k formovaniu 

pevnejších skupín, ktoré sa pod vedením vajdu pohybovali v rámci jednej stolice, jedného 

slúžnovského okresu alebo niektorého väčšieho panstva. Časť Rómov bola už aj trvalo usadená, buď 

pod právomocou zemepána alebo miest, oficiálne až do polovice 18. storočia podliehali skupiny 

pohybujúcich sa i usadených Rómov pod právomoc župana. Jednotlivé rodinno-rodové skupiny na 

panstve spadali pod spoločného vajdu, ktorého potvrdzovalo panstvo a bol braný na zodpovednosť pri 

previneniach niektorého člena jeho skupiny. Zemepanské a stoličné vrchnosti cez osobu vajdu nielen 

zaisťovali kontrolu nad nimi, ale aj ich hospodárske využitie. Rómskym vajdom a ich skupinám 

vydávali za rôzne odmeny ochranné listy, ktoré im zaručovali slobodný pohyb v rámci stolice alebo 

panstva, pričom ich zaväzovali k vykonávaniu rôznych remeselníckych, predovšetkým kováčskych 

prác. 
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RÓMOVIA A HUDBA 

Jolana Sulíková 
 

Abstakt: Autorka v príspevku naznačuje význam hudby v živote Rómov. Približuje známe  osobnosti 

rómskej hudby vo svete i na Slovensku a čitateľa oboznamuje s jednotlivými žánrami rómskej hudby.  

 

Kľúčové slová: Rómovia. Hudba. Piesne. Muzikanti. Umelci. 

 

 Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi špecifickými 

prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej spoločnosti Slovenska. Okrem 

kočovného spôsobu života, záľube v pestrofarebnosti, ozdobnosti boli známi aj svojím hudobným 

talentom. Isté je, že hudba bola jednou z najmocnejších síl, ktorými Rómovia  narábali a  ktorá  

dokázala otvárať nielen dvere, ale aj srdcia „gádžov.  

 

Hudba v živote Rómov 

Netreba sa dlho teoreticky rozpisovať o najtypickejšom odbore činnosti Rómov kdekoľvek na svete. 

Hudba bola bežnou súčasťou života nielen vychýrených rómskych hudobných rodov, ale prakticky 

všetkých Rómov. Aj jedno  z porekadiel starých Rómov hovorí: Barvaľipen lovenca, čoripen giľenca 

pherasenca – Bohatstvo sú peniaze, chudoba piesne a žarty. 

Väčšina národov si svoj folklór pestovala a upevňovala aj tým, že si zriaďovali rôzne kultúrne 

inštitúcie – archívy, hudobné školy, skanzeny, hudobné spoločnosti, ... – aby sa nestalo, že ich kultúra 

zanikne alebo sa zabudne na významné diela či ľudí. Niečo podobného u rómskeho etnika nenájdeme. 

Rómovia ako kočovný národ nemali potrebu sústrediť svoju kultúru na jednom mieste. Oni si ju 

„vozili“ so sebou. Kočovali z Indie cez mnohé krajiny a všade, kde sa usadili na dlhšiu dobu našli 

niečo, čím svoju hudbu obohatili a čo si osvojili. 

  Hudba Rómov teda na seba „nabaľovala“ prvky iných kultúr, no ako taká sama ovplyvňovala 

tvorbu mnohých známych hudobných skladateľov, napr. Mozarta, Rachmaninova, Verdiho a ďalších.  

V Európe sa formovala pod vplyvom troch kultúrnych prostredí – španielskeho flamenca, 

inštrumentálnej maďarskej hudby a chorálnych piesní ruských Cigánov. 

V rómskych rodinách sa muzikantstvo tradovalo a tým aj zdokonaľovalo. Spočiatku nešlo o 

hudbu, ako ju poznáme dnes. Kedysi kapelu tvorili jednoduché rytmické nástroje, hudobné tamtamy a 

primitívne strunové nástroje podobné husliam s jednou alebo dvoma strunami (lutna, neskôr lavuta – 

husle.). Neskôr sa stali Rómovia ozajstnými odborníkmi. V širšom meradle vykonávali toto 

zamestnanie v Uhorsku, Rusku, Rumunsku a potom i v Španielsku. Hudobníci sa prispôsobovali 

vkusu a požiadavkám kultúry obyvateľstva, kde žili. Naučili sa hrať na nástroje, ktoré používali 

domáci hudobníci, ktorých svojím hudobným nadaním prekonali. Sú tvrdenia, že husle a cimbal 

priniesli do Európy Rómovia. Na území Slovenka vymenili rómski muzikanti domácich igricov.   



 192

 

 Legendy rómskej hudby 

 „Najstaršia správa o rómskom muzikantovi v Uhorsku, ktorý hral na lutne kráľovnej Beatrix, je z roku 

1489. V 16. storočí sa spomínajú rómski hudobníci, ktorí hrali na citaru. V nasledujúcich storočiach sa 

rómske hudobné skupiny tešili veľkej obľube u uhorskej šľachty, ktorá rodiny muzikantov usadzovala 

na svojich pozemkoch a poskytovala im rôzne výhody.“(Mann, A., 2000) V 18. storočí bola rómska 

hudba porovnateľná s profesionálnymi hudobníkmi. „Kapely sa rozširovali na orchester a 

interpretovanosť jednotlivých nástrojov sa zdokonaľovala až na úroveň virtuozity. Tak napríklad 

najväčším prínosom v tomto storočí bol Michal Barna zo Spiša, ktorý si vyslúžil pomenovanie 

„Uhorský Orfeus“. 

Bársony (1993) píše, že najslávnejšou postavou z radov rómskych hudobníkov bola huslistka známa 

pod menom Cinka Panna, ktorá sa narodila roku 1711 na Gemeri. Už ako 9 ročná hrala na husliach tak 

čisto, že nadanú a peknú cigánsku dievčinu poslal statkár do Rožňavy, aby sa v hre zdokonalila. 

Čoskoro prekonala svojich majstrov. Ako 15- ročná sa vydala za muzikanta a s manželom založili 

vlastnú kapelu. Stali sa známi v celom Uhorsku, Poľsku i Rumunsku. Členovia kapely hrávali v 

pekných rovnošatách a aj ona sa obliekala ako muž.  

Legendárnym rómskym hudobníkom bol aj huslista Jozef Piťo. V polovici 19. storočia to bol 

najslávnejší slovenský primáš. Bol v službách Matice Slovenskej, čo malo veľký význam pre dejiny 

slovenského národa i hudby. História pamätá mnoho slávnych rómskych hudobníkov – husľový 

virtuóz Rinaldo Oláh, Ernest Danko, Pavol Čonka, hudobník a spevák Anton Gondolán či Ján Berky-

Mrenica. Hancock (2005) uvádza vo svojom diele My rómsky národ veľké množstvo významných 

rómskych osobností, je to napríklad cimbalista Kálmán Balogh, autor opery a baletných inscenácií 

Lord Gerald Berners, virtuózny huslista János Bihári, speváčka Věra Bílá, tvorca tanca bolero Antonio 

Cansino, autor textu pre rómsku hymnu Dželem, dželem Žarko Jovanovič.  

 

Žánre rómskej hudby 

Halgató tvoria ťahavé pomalé melódie, určené na počúvanie. Interpret sa v nich zdôveruje so svojím 

osudom, pocitmi, túžbami a smútkom. Rómske halgató sa spievajú vo väčšine prípadov bez 

hudobného sprievodu, prípadne len so sprievodom jedného hudobného nástroja, najčastejšie huslí 

a gitary. O halgaté možno povedať, že je to hudobná sólová skladba. 

Čardáš sú rýchle piesne do tanca. Spev čardášov je sprevádzaný hrou na hudobné nástroje. 

Rom-pop -  týmto termínom sa označujú rómske piesne, ktoré vznikali za ostatné roky vplyvom 

populárnej hudby. V plnej miere sa v nich uplatňuje tvorivosť, fantázia a improvizácia. Zdrojom 

inšpirácie sú pesničkové repertoáre, ktoré vysielajú masmédiá. Na Slovensku medzi priekopníkov 

rom-popu patrí najmä skupina Kmeťoband, v susednom Česku Lucie Bílá a tiež dievčenská trojhlasná 

skupina Triny.  
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Flamengo – do  tejto kategórie okrem rómskeho prevedenia džezu, ktorý je obohatený o typické 

rómske prvky, aj sláčikové, dychové a zmiešané hudobné súbory, orchestre a zbory. Na  Slovensku 

v súčasnosti dominuje hudba Jána Mrenicu a jeho orchestra zvaného Diabolské husle. 

Tento orchester sa však rozpadol a väčšina jeho členov založila skupinu Cigánski diabli. Vystupujú na 

celom svete. Hrali v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii, Číne a celej Európe.  

V Čechách je to Ida Kelarová a Romano Rat band. V minulosti v zahraničí medzi elitu patril Django 

Reinhardt. Hral viaceré žánre, ale preslávil ho hlavne „manuš-sving“. Najväčšími legendami 

preslávenými široko ďaleko po svete sú maďarské kapely Kályi Jág a Andro Drom.      

 

V dnešných dňoch sa čoraz viac stretávame s názorom, že predstava o Rómoch ako o 

hudobníkoch pomaly, ale isto bledne. Hudobnosť tohto etnika začína spadať do šedého priemeru.  

Príčin môže byť veľa -   asimilovanie etnika na kultúru majorit, nezáujem o pestovanie vlastnej 

kultúry a pod., Aj napriek tomu sa ešte  stále nájdu speváci, virtuózi či hudobné telesá, ktorí dokážu 

clivé rómske  piesne o prírode, láske, trápení a táborovom živote pretaviť do umeleckého diela  
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IV. KAPITOLA 
 

PROCES SOCIALIZÁCIE A VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ 
 

SKUPINA Č. 4 

Vedúci skupiny: Miroslav Migát, Natália Teleková 

 

4.1 ESEJE, ÚVAHY 
 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE RÓMSKEJ MLÁDEŽE  

Miroslav Migát 
 

Abstrakt: Príspevok vo forme úvahy hovorí o dôležitosti výchovy a vzdelávania rómskej mládeže 

v kontexte spolupráce a interakcie rodičov a školy ako nosného determinantu v snahe zlepšovania 

vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika, pričom si všíma tiež negatívne činitele ovplyvňujúce daný 

socializačný zámer. Výstižne hľadá formy a metódy odbúravania bariér spolupráce rómskej rodiny 

a školy. 

 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Rómske etnikum. Rómske deti. Rómska rodina. Škola. 

 

Jednou z najčastejšie diskutovaných tém v súvislosti s riešením rómskej problematiky je vzdelávanie. 

Nikto zo zainteresovaných k danej problematike nepochybuje o potrebe zvýšenia vzdelanostnej úrovne 

rómskej populácie, no zároveň treba pripomenúť, že hoci sa deklaruje tento záujem, málokedy sa 

otvorene hovorí o skutočných podmienkach na vzdelávanie, aké majú rómske deti, hlavne 

z katastrofálneho prostredia rómskych osád a mestských giet. 

Na Slovensku by sme mohli byť na v porovnaní s inými krajinami spokojní so vzdelávaním, 

gramotnosťou, dĺžkou dochádzky rómskych žiakov. Diskutabilná je však efektívnosť ich vzdelávania, 

keď po rokoch školskej dochádzky nevedia toto vzdelanie využiť vo vlastnom živote. V tejto 

súvislosti je dôležité v ich vzdelávaní rozumne vyvažovať požiadavky diktované spoločnosťou 

a všeobecnou vzdelanosťou (čo všetko si musí dieťa teoreticky osvojiť) s požiadavkami každodenného 

života, aby im vzdelanie umožnilo zaradiť sa do života spoločnosti a zároveň pomáhať vlastnej 

komunite v jej rozvoji. V tejto súvislosti sa očakáva individuálny prístup tak, aby poznatky získané 

v procese výučby  mohli byť využité pre potreby vlastnej samostatnosti, nezávislosti od sociálnej 

podpory a osobnej realizácie. 
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Myslíme si, že dôležitým aspektom výchovy a vzdelávania rómskej mládeže je spolupráca a interakcia 

rodičov a školy, pričom tento determinant v snahe zlepšenia vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika 

vystupuje ako jeden z nosných a diskutovaných problémov. Možno totiž hovoriť a preferovať v práci 

s rómskymi deťmi akúkoľvek novú metodiku či prístup,  bez vzťahu rodiny a školy ostane teória vždy 

len teóriou. Úspešnosť rómskeho dieťaťa je totiž prejavom rovnováhy, v ktorej sa odráža ich vzájomná 

spolupráca.  

Je nepochybné, že rodičia sú mostom, ktorý umožňuje deťom vstúpiť do života dospelých. 

O rómskych rodičoch to platí dvojnásobne. V tomto zmysle sa stávajú mostom a jedinou cestou 

k dieťaťu, otvárajúcim vzájomnú spoluprácu. Znamená to teda, že výchovno-vzdelávacia práca 

s rómskymi deťmi si vyžaduje sústavný kontakt s ich rodičmi ako základnou podmienkou úspešnosti 

ich detí v škole. 

Napriek tomu, že interakcia školy a rómskej rodiny je v procese vzdelávania určujúca, hovoriť dnes 

o vzájomnej pozitívnej komunikácii nie je jednoduché, nakoľko existuje veľmi veľa činiteľov 

determinujúcich bariéry medzi školským prostredím a rómskou rodinou alebo spoločenstvom. 

Medzi tieto činitele napr. patrí: 

- sociálne podmienky života, ktoré neumožňujú rómskym deťom takú prípravu na vyučovanie ako 

deťom nerómskym – rómske deti si nemajú kde písať úlohy, nadobudnúť návyky práce s perom, 

učebnými pomôckami,   

- slabšia pripravenosť pre plnenie povinností v škole, väčšie poškodzovanie učebníc, učebných 

pomôcok, ich nenosenie a absencia na vyučovanie...tým častejšie zlyhávanie prejavujúce sa nižšej 

miere školskej úspešnosti, 

- pôsobenie sociálnych bariér pri utváraní interpersonálnych vzťahov, predsudkov, stereotypov..., 

- zúžený obzor informovanosti vyplývajúci zo sociálnej izolovanosti. 

Oblasťou komplikácií výchovného pôsobenia a spolupráce je tiež integračno-obranná pozícia zo strany 

rómskeho spoločenstva voči nerómskemu, ktoré prezentuje aj škola. Vstup učiteľov do rómskej rodiny 

a vstup rodiča do školy nesie v sebe veľa komplikácií a predsudkov. Faktom je, že každá rodina 

ukrýva svoj svet, svoje pravidlá a máloktorý rodič dovolí priamo do nich zasahovať, meniť ich a tým 

meniť i poriadok svojej rodiny. Špecifickosť výchovy rómskeho dieťaťa spočíva v tom, že rómske 

dieťa je dieťaťom nielen jadrovej rodiny ale i rodiny rozšírenej. 

 
Musíme si byť vedomí, že rolu rodiča vo výchove nemožno nahradiť, ani zobrať. Každý jednotlivec 

i rodina má vlastný potenciál pre pozitívny rozvoj a rodičia sú schopní konať v najlepšom záujme 

svojich detí i niesť za ne zodpovednosť- či už ide o rómsku alebo nerómsku rodinu. 

 
Uvedené skutočnosti naberajú na dôležitosti a vážnosti, ak sa zameriame práve na rómsku rodinu a ak 

si uvedomíme jej špecifický vzťah k škole i vzdelaniu svojich detí. Ak totiž majú učitelia rovnaké 
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očakávania od detí a od ich rodičov, vychádzajúce z predpokladu, že každý rodič považuje vzdelanie 

svojich detí za dôležité a je schopný im pomáhať, v prípade rómskej rodiny je to však iné...     

Podoba vzťahu rómska rodina a škola nie je vôbec doteraz jasná. Vzájomná spolupráca s nimi je totiž 

problematická, nakoľko vo vzťahu k nim aj tie najzákladnejšie formy spolupráce strácajú svoju 

funkčnosť a efektívnosť, resp. rodičia nejavia o ne záujem. 

Možno sa teda pýtať: kde hľadať priesečník, ktorý bude  obe „ znevýhodnenia“ (rodiny i školy) 

minimalizovať, vytvárať spoločný priestor, čerpajúci skôr z ich pozitív napomáhajúcich 

a rozvíjajúcich detskú osobnosť? 

 
Myslíme si, že v snahe o čo najlepší vzťah školy a rómskej rodiny je dôležité ponúknuť rodinám 

nielen rôzne formy vzájomnej komunikácie, ale nezabúdať pritom, že mnohosť a rozmanitosť by 

nemala nikdy nahrádzať kvalitu. Skvalitnenie prípravy rómskych žiakov budovaním vzťahu s rómskou 

rodinou zo strany školy vyžaduje totiž učiteľov, ktorí okrem odborných poznatkov poznajú psychiku 

rómskeho dieťaťa s jej všetkými zákutiami a rómske rodinné zázemie. 

K tomu je však potrebná veľká dávka trpezlivosti, čo znamená aspoň čiastočné poznanie rodičov, 

schopnosť predvídať ich reakcie, ale tiež nájsť dostatok odvahy pomenovať veci pravým menom 

v pravý čas – a to je žiaľ naším zatiaľ najväčším problémom...    
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VÝCHOVA A VZDELÁVANIE AKO  SYSTEMATICKÝ PROCES 
SOCIALIZÁCIE RÓMOV  

Marianna Migátová 
 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na dôležitosť výchovy a vzdelávania v socializačnom procese pričom 

poukazuje na skutočnosť, že v rámci socializácie rómskeho etnika je vzdelávanie Rómov jedným 

z najvážnejších problémov. Autorka príspevku stručne ale výstižne poukazuje na skutočnosť, že 

hlavným inštitucionalizovaným výchovno-vzdelávacím činiteľom v procese socializácie Rómov je 

škola. 

Kľúčové slová: Výchova. Vzdelávanie. Rómovia. Socializačný proces. Škola. 

 

Myšlienka  a dôležitosť výchovy a vzdelávania  v socializačnom procese má svoje praktické, 

ale aj teoretické zdôvodnenie. Spoločnosť v rámci socializačných procesov stojí a padá na kvalite 

pripravenosti  „sociálnej zdatnosti“ svojich členov, hlavne mladej generácie, ktorá by mala udávať 

rozhodujúci tón vo všetkých sférach života spoločnosti. 

V aplikácii na rómske spoločenstvo by sa rozhodne ľahšie riešili problémy v rámci socializačného 

procesu, keby ich vzdelanostná úroveň bola primeranejšia požiadavkám majoritnej spoločnosti. Táto 

skutočnosť sa výrazne prejavuje najmä  dnes, kedy zložitosť a náročnosť transformačných procesov 

spoločnosti vyžaduje kvalifikovaných, disponibilných a kultúrnych ľudí. Výrazná absencia vo 

vzdelávaní v kultúrnom správaní, a priori eliminuje túto možnosť plného sociálneho sebarealizačného 

procesu jednotlivcov rómskej etnickej minority. Uvedená skutočnosť má ďalekosiahle následky v tej 

súvislosti,  že sa rómske obyvateľstvo aj proti vlastnej vôli „vyčleňuje“ z procesu stať sa sociálne 

funkčným etnikom  

Vzdelávanie Rómov patrí nepochybne k jedným z najvážnejších problémov  Rómov. Je to 

dané tým, že postavenie Rómov na trhu práce, resp. ich neúspešný vstup na trh práce a ich závislosť na 

štátnej sociálnej podpore sú do veľkej miery determinované úrovňou dosiahnutého vzdelania. Treba si 

uvedomiť, že úroveň dosiahnutého vzdelania u Rómov je signifikantne nižšia ako u majoritnej 

populácie. Najčastejšie sú rozdiely vo vyššom type formálneho vzdelávania, teda v počte absolventov 

vysokých škôl a v ostatných stupňov vysokoškolského vzdelávania. 

Medzi aspekty, ktoré majú významný vplyv na socializáciu rómskeho etnika a od ktorých si 

možno veľa sľubovať patrí preto jednoznačne aspekt výchovy a vzdelávania. Ten totiž vystupuje ako 

významný determinant zvyšovania ich životnej úrovne v snahe využitia jeho potenciálu s možnosťami  

integrácie a socializácie. 

Avšak výchova a vzdelávanie v procese socializácie rómskeho etnika môže byť relatívne 

úspešným procesom s preukázateľnými výsledkami len za predpokladu, že neprebieha živelne, pod 

tlakom náhodných iracionálnych síl. Rozumieme tým, že sa nerealizuje za absencie socializačnej 

projektivity, sociálnych programov a cieľavedomého usmerňovania zo strany školy.   
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Áno škola  (popri rodine, súrodencoch, vonkajších skupinách – „ulica“ a pod.) je a musí byť hlavným 

socializačným činiteľom a subjektom  a  hlavným inštitucionalizovaným výchovno – vzdelávacím 

činiteľom. Bez pôsobenia školy by proces socializácie detí a mládeže bol ochudobnený nielen 

o kultúrny a vedomostný prvok, bol by tiež ochudobnený o spoločensko – ľudský, individuálno – 

osobnostný a zároveň bytostne spoločenský rozmer. Je to škola, ktorá disponuje potenciálom 

syntetizujúcim individualitu žiaka a jeho spoločenskosť. 

Napriek týmto skutočnostiam však evidujeme aj negatívne prvky tohto procesu.  

Tieto prvky spočívajú predovšetkým v chybách školskej politiky, hlavne v jej prístupe k rómskym 

deťom. Myslíme tým uniformitu školstva, ktorý je nepreháňajúc – šitý na mieru len majoritnej 

spoločnosti. Uniformné školstvo totiž nerešpektuje kultúrne ani sociálne a ani individuálne rozdiely. 

Kultúrne inému a súčasne aj sociálne znevýhodnenému rómskemu etniku preto nemôže takéto 

školstvo vyhovovať.   

Očakáva sa preto, že škola bude tieto kultúrne rozdiely rešpektovať, čiže nie dieťa sa má prispôsobiť 

vzdialenej kultúre školy, ale ak chce škola zostať verná svojmu najľudskejšiemu poslaniu, potom ona 

sa musí prispôsobiť kultúre dieťaťa. Rómsky žiaci vzhľadom na svoje kultúrne a sociálne špecifiká 

ťažko môžu splniť požiadavky školy, potrebujú naopak prispôsobený obsah a formu vzdelávania. 

Možno konštatovať, že cieľom vzdelávania v multikultúrnej spoločnosti je schopnosť vidieť 

skutočnosť z rôznych hľadísk a odhaľovať pôvod svojich vlastných názorov. Uznanie sociokultúrnych 

rozdielov a hraníc medzi skupinami je nutná podmienka k ich prekračovaniu. Rozdielnosť a odlišnosť 

musia byť najprv uznané a až potom relativizované. 
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VZDELÁVACÍ SYSTÉM A RÓMOVIA  

 Renáta Mihályová 
 

Abstrakt: Postaveniu rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom výchovno-vzdelávacom systéme je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Na všetkých úrovniach školstva je potrebné a nutné rešpektovať 

právo jednotlivca – dieťaťa na vzdelanie podľa jeho schopností. 

Tejto tematike je venovaná táto úvaha. Poukazuje na problémy v integračnom procese, a na zlepšenie 

prístupu k vzdelávaniu rómskej mládeže. 

 

Kľúčové slová: Absencia. Adaptácia. Rómske dieťa. Rómska rodina. Rómsky žiak. Školská 

dochádzka. Školstvo. Vzdelávanie Rómov. Vzdelanie.  

 

Vzdelanie je pre každého človeka potrebné a nevyhnutné. Pre rómske deti získať vzdelanie 

musí byť rovnako prístupné, ako u ostatných detí. Príslušníci rómskeho národa v súčasnosti hľadajú 

systém vzdelávania, ktorý by im najviac vyhovoval. Rómske deti sa v súčasnosti vzdelávajú a 

vychovávajú v školách s vyučovacím jazykom majoritnej spoločnosti. U týchto detí pretrvávajú 

ťažkosti s učením a v mnohých prípadoch končia povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch 

s pribúdajúcim vekom. 

Ku vzdelávacej neúspešnosti sa sekundárne pridružujú problémy osobnostného charakteru, či 

poruchy správania. V praxi sa potvrdilo, že pri správnom pedagogickom prístupe sú niektorí rómski 

žiaci schopní dosahovať veľmi dobré výsledky, závisí to však od stimulujúceho vonkajšieho prostredia  

a tiež od postojov rodičov k vzdelávaniu. 

 

Problémy v integračnom procese rómskej mládeže  

 

 Veľa rómskych detí prichádza zo sociálne a výchovne problémového prostredia. Zo 

sociálnych problémov prevláda predovšetkým fenomén vysokej nezamestnanosti  rodičov i ostatných 

dospelých rómskych občanov, ďalej to je nízky stupeň bývania, najmä v osadách, ktoré sú väčšinou 

bez infraštruktúry, nedostatočná hygiena, nízka vzdelanostná úroveň, osadníkom chýba osobná i 

komunitná kultúra  a jazyková  úroveň. Z takého prostredia prichádza dieťa do školy. Zo získaných 

poznatkov a skúseností,  len 10 -12% detí je zapísaných v zariadeniach predškolskej výchovy čo veľmi 

komplikuje vstup do školy. V oblasti základného školstva sú preto najväčšie problémy v prvých 

ročníkoch. Je známe, že najrýchlejší vývin dieťaťa nastáva vo veku od 3 do 6 rokov, a preto je 

potrebné podchytiť deti práve v tomto období. Je potrebné urobiť všetko preto, aby zdravé deti chodili 

do predškolského zariadenia povinne od 5-tich rokov života, aby mali zabezpečenú rovnakú 

štartovaciu čiaru pre získanie vzdelania. 85-90% rómskych detí nenavštevuje materské školy. To je 

hlavnou príčinou, že na Slovensku sa rozrástli špeciálne základné školy, ktoré pohlcujú rómske deti a 
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nedávajú im šancu rovnakej štartovacej čiary pre nadobudnutie vzdelania a neskoršieho uplatnenia sa 

na trhu práce. 

 Vstup dieťaťa do 1. ročníka je jeden z najdôležitejších, ale aj najzložitejších momentov v jeho 

živote tak po stránke sociálno-psychologickej, ako i fyzickej.  Učiteľ v 1. ročníku, ktorý má v triede 

rómkeho žiaka, by mal rešpektovať diferencovaný prístup k žiakom nielen z hľadiska ich 

individuálnych  a vekových osobitostí, ale voliť metódy, formy  výchovnej práce i z hľadiska 

rešpektovania etnických, sociálno-ekonomických, sociálno-psychologických podmienok. Rómsky žiak 

pochádza z inej sociokultúrnej oblasti, s inými skúsenosťami, ktoré sťažujú proces adaptácie v bežnej 

škole.   

 Základné charakteristiky rómskej rodiny a postavenie dieťaťa v nej, ktoré sťažujú proces 

školskej adaptácie: 

 - iná hodnotová orientácia, 

 - dieťa v rómskej rodine nemá individuálny význam, 

 - absencia pevného režimu v rodine, 

 - potreba rôznorodosti podnetov, nechuť k stereo typizácii života, 

 - voľná nedirektívna výchova, dostatok voľného času. 

 

 Rómska rodina nevytvára dostatočné podmienky pre stimuláciu intelektovej, citovej, morálno-

vôľovej,  ani fyzickej stránky osobnosti žiaka. Jednou z dôležitých úloh školy, je spolupracovať 

s rodinou rómskeho žiaka s cieľom zmeny hodnotového systému vo vnútri rodiny. Dieťa pri vstupe do 

školy má veľa problémov, ktoré sa týkajú správania a motorických schopností. Idú do neznámeho 

prostredia, kde nevie pochopiť, že jeho správanie musí prebiehať podľa školského poriadku. 

V domácom prostredí boli zvyknutí žiť bez kladných vzorov, pravidiel, príkladu a výchovy od 

rodičov. O to ťažšie si zvyká na pravidelnosť, systematickosť a povinnosti v školských laviciach. 

Okrem adaptačných  problémov sú s rómskymi žiakmi aj iné – nechodia načas na vyučovanie, nenosia 

si učebné pomôcky, učebnice, ktoré dostanú v škole, po krátkom čase postrácajú, zničia. Sú prípady 

ich nedostatočnej hygieny, úpravy zovňajška. Len veľmi malú skupinu tvoria takí rómski žiaci, ktorí 

sú z rodín, kde sa rodičia snažia a chcú, aby ich dieťa  sa vyrovnalo ostatným nerómskym žiakom.  

S pribúdajúcim časom vo výchovno – vzdelávacom  procese sa postupne vyskytujú ďalšie 

problémy. Veľmi vážnym problémom je domáca príprava na vyučovanie. Rómski žiaci  sa vôbec 

nepripravujú na ďalší vyučovací deň.  

Okrem nedostatočného a zlého správania, zanedbávania domácej prípravy, zlej spolupráce a 

nezáujmu o svoje deti zo strany rodičov, veľmi negatívnym dôsledkom je vymeškávanie vyučovacích 

hodín, z toho veľmi veľ neospravedlnených. Ich veľká  absencia v škole predznamenáva, že u nich nie 

je záujem o vedomosti, a vyslovene školskú dochádzku považujú za príťaž. Toto sústavné 

vymeškávanie  zapríčiňuje nezvládnutie ani základného učiva.  
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Deťom z málopodnetného  prostredia je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť, aby z nich  

nevyrástli deti podobné svojim rodičom. Rómske dieťa vyrastá v rodinnom prostredí, ktoré nechápe 

význam vzdelania a stavia túto hodnotu v hodnotovej hierarchii na veľmi nízke miesto. Škola patrí 

medzi základné socializačné činitele, to znamená, že dieťa by tu malo preberať hodnoty, normy a 

vzory správania sa. Avšak rómske dieťa sa v tomto socializačnom prostredí cíti traumatizujúco. 

K nevýhodám rómskeho dieťaťa patrí odlišnosť  vyučovacieho jazyka v škole od jeho materinského 

jazyka, ktorým sa rozpráva v rodine a v celej jeho komunite. To je jedna z príčin, prečo rómske deti 

v škole zaostávajú za svojimi spolužiakmi. Ďalšou nevýhodou rómskeho dieťaťa je, že pri príprave do 

školy mu jeho rodičia nemôžu pomôcť, pretože dané učivo sami neovládajú. Tiež bytové podmienky 

nespĺňajú kritéria pre adekvátnu prípravu dieťaťa do školy. V miestnostiach preplnených ľuďmi sa 

totiž nedá  vhodne učiť. 

  Rómovia majú iné ambície, ich ašpiračná úroveň je nižšia. Objavujú sa rozdiely v želaniach a 

hodnotách rómskych rodín, školských zariadení, učiteľov, nerómskych organizácii a politikov, z čoho 

plynie mnoho konfliktov. 

Za najväčší problém Rómov sa teda považuje vzdelanie, alebo skôr ich nevzdelanie.  

Všetky ostatné  problémy vrátane integrácie do spoločnosti nadväzujú na túto otázku a vyplývajú 

z nej. Vzhľadom k spomenutým problémom je potrebné pomôcť socializácii a integrácii Rómov, a to 

ich vzdelávaním  a tomu podriadiť všetky ďalšie postupy vlády a ďalších inštitúcií, ktoré môžu a chcú 

pomôcť.       

                                                                                                                                                                         

Prístupy k vzdelávaniu rómskej mládeže  

 

Problematiku vzdelávania rómskych detí rieši na Slovensku od roku 1990 viacero zákonov.  

Podľa uznesenia vlády SR č. 129/1990 je zaručená slobodná voľba vyučovacieho jazyka a 

v národnostne zmiešaných oblastiach je zabezpečené vzdelávanie v materinskom jazyku na všetkých 

typoch škôl. V praxi sú však rozdielne názory o účelnosti vzdelávania v rómskom jazyku, 

s pretrvávajúcimi pochybnosťami o zmysle jeho kodifikácií. Mnohí učitelia sa snažia naučiť sa rómsky 

dialekt od svojich žiakov ako samoukovia. Vedie ich k tomu pedagogická profesionalita i ľudský 

postoj. 

Kvalitatívne nový prístup ku vzdelávaniu rómskych detí sa začal realizovať po uznesení vlády 

SR z 9. apríla 1991, ktorým vláda schválila Zásady vládnej politiky SR k Rómom. Podľa týchto zásad 

by mal rezort školstva zabezpečiť špecifické potreby kultúrneho a vzdelanostného rozvoja rómskeho 

obyvateľstva práve tak, ako sú zabezpečené požiadavky iných etnických minorít na Slovensku 

v súlade s Chartou ľudských práv. Zásady prístupu Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

k výchove a vzdelávaniu rómskych detí v štátnom systéme sú zacielené na výchovu  a vzdelávanie,                                

v zariadeniach výchovného poradenstva, vo vzdelávaní pedagógov a v ekonomickom zabezpečení 
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škôl. MŠ SR  od roku 1999 kládlo dôraz na koordináciu všetkých vzdelávacích aktivít so zameraním 

na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu rómskych detí a žiakov. 

Každá nová vládna garnitúra prichádza s vládnymi prioritami, zásadami, projektmi, 

komplexnými programami, medzinárodnými projektmi, projektami Phare. 

Pokusy riešiť problém výchovy a vzdelávania Rómov sa objavujú v rôznych úrovniach. Vytvoril sa 

priestor pre aktivity smerujúce k riešeniu dlhodobej neúspešnosti edukácie rómskych detí a ďalších 

negatívnych javov s ňou súvisiacich. 

Partnerom v riešení životnej, ekonomickej, kultúrnej i vzdelanostnej situácie Rómov sú aj 

mnohé občianske združenia, nadácie, komunitné centrá, kluby a iné subjekty. 

Boli to práve občianske združenia, ktoré od roku 1990 overovali opodstatnenosť mnohých pilotných 

programov. Napríklad pre predškolskú výchovu to boli nulté ročníky a vzdelávacie programy 

s rodičmi. Pre školopovinnú mládež to bol projekt asistenti učiteľov, reedukačný program pre rómsku 

mládež, integrované tematické vyučovanie, Klub učiteľov rómskych detí a podobne. 

 Avšak napriek všetkým snahám vlády možno konštatovať, že školský systém nie je dostatočne 

pripravený na rómske špecifiká vzťahujúce sa na oblasť vzdelávania Rómov. 

 Na jednej strane štát deklaruje čo všetko pre vzdelávanie Rómov robí a na druhej strane sa 

však objavujú alarmujúce javy dokumentujúce rapídne zhoršenie školskej dochádzky, odhlasovanie 

z predškolských zariadení, zhoršenie niektorých zdravotných a iných sociálnych ukazovateľov. 
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PROBLÉMY SOCIALIZÁCIE V RÓMSKOM ETNIKU 

Darina Molnárová 

 

Abstrakt: Výchova vedie človeka k sebapoznávaniu a poznávaniu sveta okolitého a preto je dôležitá 

komunikácia. Človek bez výchovy a vzdelania nie je plnohodnotným, najmä z hľadiska uplatnenia sa 

v sociálnom a ekonomickom živote. Nevzdelanosť berie človeku schopnosť orientovať sa vo verejnom 

živote, v uplatňovaní svojich práv, možnosť vyjadrovať sa so znalosťou veci k dôležitým otázkam a 

problémom vlastného života a svojho postavenia v spoločnosti. Život človeka bez kvalifikácie,  sa v 

budúcnosti znamená, že sa neuplatní na trhu práce. Mnohí rómski rodičia však vôbec nechápu a 

nerozumejú tomu, čo podpisujú, s čím súhlasia a vôbec nevedia, aké neblahé dôsledky ich konanie pre 

deti bude mať. 

 

Kľúčové slová: Výchova a vzdelanie. Vzdelávanie Rómov. Pedagogická spôsobilosť. Zvyky Rómov. 

 

Výchova vedie človeka k sebapoznávaniu a poznávaniu sveta okolitého a preto je dôležitá 

komunikácia. Tej sa učíme už od narodenia. Rodičia nám odovzdávajú v prvých rokoch života akýsi 

základný balíček umenia komunikácie. V medziľudských vzťahoch sa však naučíme pohybovať 

neskôr a niekedy nikdy. Je to taká zložitá činnosť vedieť sa prepletať pavučinou vzťahov. Niekedy si 

myslím, že by neuškodila príručka ako v tom plávať. 

Človek bez výchovy a vzdelania nie je plnohodnotným, najmä z hľadiska uplatnenia sa v sociálnom 

a ekonomickom živote. Dnes to pociťuje veľmi veľa Rómov na vlastnej koži a mnohí Rómovia sú 

práve tento fakt ľahko manipulovateľní inými jednotlivcami a často im hrozí možnosť zneužitia. 

Nevzdelanosť berie človeku schopnosť orientovať sa vo verejnom živote, v uplatňovaní svojich práv, 

možnosť vyjadrovať sa so znalosťou veci k dôležitým otázkam a problémom vlastného života a svojho 

postavenia v spoločnosti. 

Z praxe mám skúsenosť, aké ťažkosti spôsobuje Rómom hoci len vybavovanie osobných záležitostí 

napríklad na úradoch práce, školách a v rôznych iných inštitúciách. Nevzdelanosť je aj za tým, že 

mnohí rómski rodičia bez problémov podpíšu súhlas so zaradením svojich detí do špeciálnych 

základných škôl, pričom si vôbec neuvedomujú, čo svojmu dieťaťu tým spôsobujú. Život človeka bez 

kvalifikácie,  sa v budúcnosti znamená, že sa neuplatní na trhu práce. Mnohí rómski rodičia však 

vôbec nechápu a nerozumejú tomu, čo podpisujú, s čím súhlasia a vôbec nevedia, aké neblahé 

dôsledky ich konanie pre deti bude mať. 

Je to tak najmä preto, lebo mnohí títo rodičia sú sami nevzdelaní, často sú sami absolventmi 

osobitných škôl, sú nekvalifikovaní a neschopní posúdiť dôsledky svojho konania a rozhodovania. Tak 

konali ich rodičia, tak konajú oni, no a dá sa očakávať, že ani ich deti  nebudú konať inak. 

Pedagógovia už hľadajú riešenie na to, aby sa našiel spôsob, ako to zmeniť, ako bojovať proti 
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nevedomosti, pasivite, naivite a nezáujmu o výchovu a vzdelávanie, ktoré ešte v mnohých rómskych 

komunitách a rodinách nielen existujú, ale sa ešte viac prehlbujú (aj pre ich vlastné nepochopenie či 

neochotu chápať. V Slovenskej republike sa odvíja práca tímu expertov Ministerstva školstva SR pre 

výchovu a vzdelávanie Rómov. Sú to nielen aktuálne, ale aj náročné úlohy. Boj so zakorenenými 

prežitkami v hlavách ľudí (aj vzdelaných) je veľmi ťažký a nie bez konfliktov. Sťažuje ho jednak zlé 

sociálne a ekonomické postavenie väčšiny Rómov v podmienkach, aké stanovuje sociálno-

ekonomický vývoj majoritnej spoločnosti a od ktorých nie je ďaleko k diskriminácii a segregácii 

Rómov v spoločnosti a teda aj v školstve. 

Pedagogická komunikácia nie je tou najsilnejšou stránkou odbornej vybavenosti a pedagogickej 

spôsobilosti, rovnako, ako zodpovedná pedagogická diagnostika. Škola a učiteľ sa tak dostáva do 

pozície demotivačného činiteľa, ktorý nespĺňa svoju základnú povinnosť aktivizovať a motivovať 

žiaka. Učitelia vo všeobecnosti šetria pochvalami, pohladeniami, úsmevom a podobne. Často sa 

správajú veľmi odmerane a neprístupne. Našťastie, existujú aj učitelia opačného razenia. 

Iste budú súhlasiť tí, ktorí s rómskymi žiakmi pracujú, že ich motivácia správať sa v súlade s normami 

spoločnosti je naozaj slabá. Pravdou je však aj to, že vplyv tradícií a zvykov Rómov nie sú všeobecne 

platné normy správania a konania. U čoraz väčšej časti rómskych žiakov sa stretávame s vysokou 

osobnou motiváciou priblížiť sa pozitívnym hodnotám, normám a normálnym princípom spoločnosti 

napriek problémom, ktoré v nej majú. Už i preto sa žiada vytvoriť pre nich také podmienky, ktoré by 

im umožnili získať skúsenosti zo subjektívneho zážitku úspechov medzi ostatnými deťmi 

v činnostiach, ktoré sú pre majoritnú populáciu žiakov charakteristické: pochvaly za dobrý výkon 

a správanie, uznania, zapojenie do skupinových hier a pocit víťazstva, tvorivé výkony prezentované na 

výstavách a súťažiach, zapojenie do práce v umeleckých súboroch a podobne. 

Vyššie uvedené umožňuje edukácia, ktorá vytvára pedagogické situácie, ktoré umožňujú prezentovať 

a rozvíjať tie špecifické schopnosti rómskych detí, ktoré ich vedú k úspechu, k seba uplatneniu 

v skupine a ostatnými deťmi. Zároveň im pomáha postupne sa socializovať a žiť v spoločnosti. 
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KONCEPCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ A ŽIAKOV 

Alica Pisárová 

 

Abstrakt: Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov hovorí o zaoberaní sa riešením 

postavenia života rómskej komunity v národných spoločnostiach. Ďalej o pretrvávajúcich príčinách 

neúspešnosti začlenenia rómskych žiakov do školského procesu, lebo súčasná základná škola je pre 

rómske deti „cudzou inštitúciou“ do ktorej neradi chodia, pretože nerešpektuje ich etnickú, kultúrnu, 

sociálnu a jazykovú a psychickú odlišnosť. 

 

Kľúčové slová: Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015. Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj.  Plánovaná reforma. Výchova a vzdelávanie. Školská neúspešnosť rómskych 

žiakov. 

 

 Oblasť výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov v kontexte celoživotného vzdelávania 

je v Európe považovaná za jednu z prioritných oblastí a javí sa ako kľúč k riešeniam rôznorodých 

problémov súvisiacich so životnou situáciou rómskej populácie. 

 Táto skutočnosť sa prelína všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými správami alebo 

ďalšími materiálmi, dohovormi, smernicami a pod. zaoberajúcimi sa riešením postavenia života 

rómskej komunity v národných spoločnostiach. 

 S cieľom zlepšiť postavenie života Rómov v spoločnosti bola vyhlásená Dekáda začleňovania 

rómskej populácie 2005 – 2015 (ďalej len  „Dekáda“). Dekádu prijalo deväť krajín Strednej 

a Juhovýchodnej Európy a je podporovaná medzinárodným spoločenstvom. Predstavuje prvé spoločné 

úsilie zamerané na zmenu života Rómov v Európe. Dekáda predstavuje akčný rámec vlády 

a monitoruje pokrok v zrýchľovaní sociálnej integrácie a zlepšovania sociálneho postavenia Rómov 

v regióne. 

 Komplementárnou aktivitou k Dekáde bolo zriadenie Rómskeho vzdelávacieho fondu, ktorého 

hlavným zámerom je poskytovať finančnú pomoc účastníckym krajinám Dekády na realizáciu cieľov 

národného akčného plánu Dekády v oblasti vzdelávania. 

 Zlepšením vzdelávacích výsledkov na dosiahnutie životnej úrovne porovnateľnej s vyspelými 

európskymi krajinami sa zaoberala aj správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej 

len OECD) v špeciálnej štrukturálnej kapitole o vzdelaní. V správe sa uvádza: „ Na zvýšenie celkovej 

vzdelanostnej úrovne, ktorá je pod priemerom OECD a zmiernenie silného vplyvu sociálno-

ekonomického zázemia na vzdelávacie výsledky, by mala vláda zvýšiť účasť detí na predškolskej 

výchove, znížiť stratifikáciu systému a zvýšiť kvalitu vzdelávania. Plánovanou reformou, ktorou by sa 

mali zaviesť bezplatné materské školy pre päťročné deti, rozšírením podpory zvýšenej účasti detí zo 

slabšieho sociálno-ekonomického prostredia už od veku 4 rokov. Zabezpečením, aby obce, ktoré 
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neponúkajú primeranú ponuku materských škôl, túto ponuku zlepšili. Takáto reforma má zásadný 

význam pre zlepšenie vzdelávacích výsledkov rómskeho obyvateľstva. 

 Zabezpečenie zodpovedajúcej výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov je aj 

v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) predmetom úvah, pedagogických a psychologických 

výskumov, ale aj praktických riešení. 

 Školskú neúspešnosť rómskych žiakov napriek preukázateľným snahám v rezorte školstva sa 

nedarí odstrániť ani minimalizovať. Pretrvávajúce príčiny: nízka vzdelanostná úroveň rodičov, odlišná 

hodnotová orientácia, v ktorej vzdelanie nehrá významnú rolu,  a z toho vyplývajúca nízka motivácia 

k učeniu, odlišné kultúrne, sociálne a emocionálne zázemie, absencia povinnej predškolskej príprav, 

nedostatočné ovládanie slovenského jazyka, nedostatočne vypestované základné sociálne, hygienické 

a pracovné návyky, nie vždy najvhodnejšie prístupy pedagogických zamestnancov k týmto deťom 

a nedostatočná dochádzka týchto detí do školy. Súčasná základná škola (ďalej len „ZŠ“) je pre rómske 

deti „cudzou inštitúciou“, do ktorej neradi chodia, pretože nerešpektuje ich etnickú, kultúrnu, sociálnu, 

jazykovú a psychickú odlišnosť. 

 V SR nie je možné monitorovať postavenie rómskych detí v školách pre obmedzenia na zber 

štatistických dát podľa etnicity. Etnické štatistiky sú založené na sbaidentifikácii skupiny občanov – 

Rómov. Kategória detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je využitá ako náhrada chýbajúcich 

etnických dát, i keď nemožno zaručiť že reprezentuje všetky rómske deti a zároveň zahŕňa aj deti inej 

národnosti. 

 Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2001 Rómovia tvoria druhú najpočetnejšiu národnostnú 

menšinu v SR. Rómovia žijú nerovnomerne na celom území SR. Veľké rozdiely sú v koncentrácii 

v jednotlivých regiónoch. Počet Rómov sa odhaduje na 380 000, pričom podiel detí do 14 rokov je 

43,6%. 

 V kontexte výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov, vzhľadom na ich sociálnu situáciu, 

nutnosti pozdvihnutia ich vzdelanostnej úrovne, zapojenia sa do spoločenského života s uplatnením sa 

na trhu práce a Dohovoru o právach dieťaťa sa vyžaduje komplexné riešenie problému z pohľadu detí 

a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom výchovno-vzdelávacom systéme v SR. 

Takýto prístup k riešeniu výchovy a vzdelávaniu rómskych detí a žiakov sa uplatňuje vo všetkých 

členských krajinách Dekády začleňovania rómskej populácie do spoločnosti. 

 Súčasná situácia vo výchove a vzdelávaní rómskych detí a žiakov si vyžaduje vytvoriť model, 

ktorý si kladie za úlohu uskutočniť politiku vytvárania rovnosti šancí v oblasti vzdelávania pre 

znevýhodnenú skupinu, a to už od predškolského vzdelávania na princípe „Dať viac tým, ktorí majú 

menej“, aplikujúc tak princíp dočasných vyrovnávajúcich opatrení.  

 Na vzdelávacie výsledky rómskych detí a žiakov vplýva množstvo faktorov (napr. rodinné 

prostredie, vzdelanosť a zamestnanosť rodičov, osobnosť učiteľa, osobnosť žiaka, školské prostredie, 

materiálno-technické vybavenie školy). Pozdvihnutie vzdelanostnej úrovne Rómov a zabezpečenie 
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zlepšenia ich sociálneho postavenia je dlhodobý proces a bez úzkej spolupráce s inými rezortmi 

neprinesie synergický efekt zlepšenia postavenia života Rómov v našej spoločnosti. 
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VÝZNAM VZDELÁVANIA RÓMSKYCH DETÍ 

Natália Teleková 
 

Abstrakt: V tejto práci som sa venovala vzdelávaniu. Snažila som sa poukázať na  to, že vzdelanie 

zohráva kľúčovú úlohu pri integrovaní Rómov do majoritnej spoločnosti. Taktiež som poukázala na 

rozhodujúce determinanty v tomto procese, ktorými sú rodina a škola. 

 

Kľúčové slová: Vzdelanie. Rómovia. Rodina. Rodičia. Škola. Integrácia. Socializácia. 

 

Vzdelavanie je najsilnejším programom riešenia problémov Rómov, ale aj ostatných členov 

spoločnosti. Myslím si, že je aj silným preventívnym faktorom proti neadekvátnemu správaniu 

Rómov, proti ich nezamestnanosti, chudobe, chorobám a nízkej životnej úrovni. A práve preto je 

veľmi dôležité využiť všetky možnosti na to, aby sa Rómovia vzdelávali, chodili do školy, proste aby 

sa stalo vzdelanie súčasťou života v rómskej komunite. 

Vzdelávanie Rómov zohráva kľúčovú úlohu pri ich integrovaní do majoritnej spoločnosti. 

Súčasné postavenie Rómov na trhu práce, ich závislosť na štátnej sociálnej pomoci nielenže v značnej 

miere zaťažuje vzájomné vzťahy Rómov a majority, ale aj komplikuje úsilie o komplexné, dlhodobé 

riešenie sociálno-ekonomického postavenia Rómov. 

V minulosti vynaložila majoritná spoločnosť  mnoho úsilia a finančných prostriedkov na 

socializáciu Rómov, avšak bez primeraných výsledkov. Javí sa, že hlavnou príčinou zlyhania 

uvedeného úsilia bolo ignorovanie kultúrneho kontextu Rómov, čo sa odrazilo aj v oblasti 

vzdelávania. 

Podľa Rozinajovej (1988) má rodina funkciu biologickú, výchovnú, ekosociálnu, ekonomickú 

a ochrannú. Do akej miery bude rodina tiet funkcie plniť záleží od mnohých faktorov. V prípade 

rómskej rodiny je známych viacero faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú spomínané funkcie, hlavne 

výchovnú. 

Za príčiny súčasnej situácie vo vzdelávaní rómskych detí a mládeže môžeme považovať aj  

dejinné okolnosti. Rodičia s nízkym vzdelaním nekladú dôraz na vzdelanie svojho dieťaťa, ktoré 

s veľkým predpokladom bude v budúcnosti žiť v rovnakých životných, často podpriemerných 

podmienkach. 

Rómske deti v predškolských a školských zariadeniach a školách podľa Fliegela (1992) 

predstavujú vážny spoločenský problém špecificky sa v populácii prezentujú odlišnou hodnotovou 

orientáciou sformovanou odlišnosťami životného štýlu, kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými 

faktormi. 

Oblasť vzdelávania a vzdelania Rómov sa zdá byť kľúčom na zmenu ich spoločenskej pozície 

a na vyriešenie problémov. Všetky ostatné problémy, vrátane integrácie Rómov do spoločnosti, na túto 

otázku nevzdelanosti nadväzujú a v podstate z nej vyplývajú. 
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Mnohí Rómovia nepripisujú vzdelaniu žiaden význam, v ich hodnotovom rebríčku je vzdelanie hlboko 

pod materiálnymi hodnotami. Mladí Rómovia dodnes nepoznajú vzťah medzi vzdelaním, 

ekonomickým a sociálnym úspechom. Po dlhoročnej, ťažkej a niekedy smutnej školskej dochádzke 

iba zriedka nasleduje užitočná  a istá hospodárska aktivita (Legios,1997). 

Je nepopierateľný fakt, že ak samotná rodina nevníma vzdelanie ako pozitívnu hodnotu 

a jeden z najdôležitejších vkladov do budúcnosti pre svoje dieťa, ak neprejavuje záujem o jeho školskú 

dochádzku, jeho prácu v škole, potom je prirodzené, že aj dieťa začne pokladať školu a vzdelanie za 

málo významné pre život. 

Balabánová, H. (2000) uvádza, že spôsob života  v rómskej rodine vedie u jednotlivca k strate pocitu 

zodpovednosti za svoj život, čo je v rozpore s pocitom zodpovednosti sám za seba, ktorý je nosným 

princípom európskej kultúry. 

Rodičia rómskych detí zdôrazňujú, že človek môže byť vychovaný i bez vzdelania a vzdelaný 

i bez výchovy. Rodičia očakávajú, že v škole nájdu učiteľov, a nie vychovávateľov.  A tak mnoho 

rómskych detí nie je pripravených pre vstup do školy. Príčinou je rodina, ktorá je prvým a veľmi 

dôležitým sprostredkovateľom hodnôt, prostredím, kde sa formuje osobnosť dieťaťa v procese 

socializácie, a to od narodenia. 

Nedostatočná rečová, citová, charakterová, morálna, ale najmä intelektová stimulácia 

determinuje veku neprimeraný vývin, ktorý sa v škole prejavuje ako školská neúspešnosť. 

Cieľom vzdelávania rómskych detí je umožniť im ukončiť plnohodnotné základné vzdelávanie 

ako predpoklad na získanie odbornej kvalifikácie, alebo ako možnosť pokračovať ďalej v štúdiu na 

akejkoľvek strednej škole (Horňák,2005). 

Rómske dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia je charakteristické tým, že prichádza do školy 

s výchovným a sociálnym deficitom, nakoľko má sociálny, kultúrny a lingvistický hendikep. 

V takomto prostredí malo dieťa nedostatok podnetov na uspokojovanie takých potrieb, ktoré sú 

potrebné na primeranú výchovu detí, akými sú rozprávkové knihy, hračky. 

 

Na základe týchto skutočností si myslím, že pre elimináciu dôsledkov nedostatočnej a nevhodnej 

rodinnej výchovy je veľmi dôležité zaviesť na  Slovensku povinnú predškolskú výchovu pre všetky 5 

ročné deti. 

Myslím si, že by sa tým znížil hendikep rómskych detí v prvej triede základnej školy, pretože 

by mali možnosť doplniť si v materskej škole svoje základné zručnosti a znalosti, získali by jazykové 

schopnosti, pri rôznych hrách a prácach by si mohli zlepšiť svoju jemnú motoriku, ktorá je nesmierne 

dôležitá pri písaní. Zároveň by sa podľa môjho názoru mohli eliminovať nedostatky, ktoré majú 

rómske deti v socializácii a v komunikácii s inými deťmi. Materské školy by mali začať úzko 

spolupracovať s rómskymi rodinami a zapájať ich do organizačných aktivít. 
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Davidová, E. (1965) upozorňovala na sociálno-psychologické zvláštnosti väčšiny rómskych 

detí, a preto zdôrazňovala, že je potrebné k ich výchove pristupovať zodpovedne, so špecifickými 

metódami práce. 

Na začiatku školskej dochádzky bývajú rómske deti poddajné, ochotné voči učiteľom milé až 

prítulné, v primeraných školských podmienkach sa rady učia. Vo vyšších ročníkoch sa u nich často 

zhoršuje prospech, žiaci sa začínajú zatínať, sú spurní a strácajú záujem o školu. 

Je to možné vysvetliť nastupujúcou pubertou, náročnejšou učebnou látkou, ale aj tým, že rómske dieťa 

je v rómskej komunite včaššie zapájané do života a činnosti dospelých, čo je kontrastné s rolou žiaka 

v škole. 

Rosinský (2006) hovorí o troch oblastiach, ktoré ovplyvňujú problém výchovy a vzdelávania 

u Rómov, je to : 

• Oblasť vplyvu antropogenetických rozdielov – tie poukazujú na jedinečnosť a výnimočnosť 

každého jednotlivca. 

• Oblasť vplyvu kultúrnych rozdielov – poukazujú na jedinečnosť a výnimočnosť každého 

jednotlivca, prirodzene patriaceho k ľubovoľnému národu, či etniku z hľadiska získaných 

kultúrnych stereotypov. 

• Oblasť vplyvu sociálneho prostredia – poukazuje na prostredie, ako prvok ovplyvňujúci 

školskú úspešnosť žiaka, bez ohľadu na príslušnosť k ľubovoľnému národu, či etniku. 

 

Požiadavka zohľadňovania špecifík rómskych žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese nie je nová 

a objavuje sa permanentne a dlhodobo. 

Rómska rodina nie je presne štruktúrovaná a nie je ani uzatvoreným prostredím. Škola je naopak 

štruktúrovaným systémom s presným vymedzením hľadiska obsahu žiaducej i tolerovanej činnosti 

i z časového hľadiska. (Horňák,2005). 

Podľa mňa je potrebné v základných školách s prevahou rómskych žiakov prispôsobiť obsah 

vzdelávania ich potrebám. Snažiť sa predĺžiť čas výchovného pôsobenia na rómskych žiakov aj 

v popoludňajších hodinách. No a ďalej vzdelávať aj učiteľov rómskych detí. 
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PROBLEMATIKA JAZYKOVEJ BARIÉRY RÓMSKYCH DETÍ NA ŠKOLÁCH 

Csaba Tóth  

 

Abstrakt: Úspech každého dieťaťa v škole závisí od jeho pripravenosti pri vstupe do nej. V prípade, 

že ešte nikdy nedržalo v ruke ceruzku, nepozná farby, alebo patrí medzi uzavretejšie deti, má v škole 

problémy s plynulým štartom. Hoci mnohé z týchto sociálnych handicapov sa po čase napravia, 

počiatočný úspech, či neúspech bývajú rozhodujúce. Ak sa žiak „nechytí“ v prvých ročníkoch, v 

ďalších už  prakticky nemá šancu na úspech. V prípade rómskych detí, ktorých trápi problém 

jazykovej bariéry, pretože neovládajú slovenský jazyk, je štart na základnej škole veľmi 

problematický. Neporozumenie výkladu a inštrukciám učiteľov vedie k nepochopeniu učiva, to zas 

k zlému prospech a následne k opakovaniu ročníka. Konečným výsledkom jazykového problému 

rómskych detí pri vstupe do školy potom nezriedka býva neukončené základné vzdelanie. S takýmto 

kapitálom je ich  postavenie sa na trhu práce výrazne marginálne a ich životné vyhliadky veľmi 

pesimistické. Podľa odborníkov, jazykovú bariéru pociťujú najmä deti zo segregovaných rómskych 

komunít hovoriacich po rómsky, ktoré neabsolvovali predškolskú prípravu. Problém sa na niektorých 

školách rieši rómskymi asistentmi učiteľa, ale existujú aj návrhy na komplexnejšie riešenie. 

 

Kľúčové slová: Sociálny handicap. Jazyková bariéra. Asistenti učiteľa. Integrovaných skupín, 

Predškolská príprava. Interakcia s majoritnou populáciou. 

  

Problém jazykovej bariéry rómskych detí sa jednoznačne prejavuje v prípadoch kedy dieťa 

pochádza z komunity hovoriacej iba po rómsky bez možnosti komunikácie v slovenskom jazyku. Sú 

to vo väčšine rómske komunity, ktoré sú segregované čiže najmä sociálne a ekonomicky 

marginalizované rómske komunity. Ako uvádza Informačné centrum Rómov v Michalovciach 

(IPC), jedná sa o deti zo sociálne vylúčených skupín obyvateľstva. Podľa  Ivety Cicoňovej, 

riaditeľky ZŠ na Galaktickej ulici v Košiciach, majú menšie problémy jazykovej bariéry aj rómske 

deti z integrovaných skupín. . "Jazyková bariéra určite ovplyvňuje ich úspešnosť v škole v prvých 

rokoch školskej dochádzky. V poslednom čase registrujeme, že je čoraz viac detí z rómskeho 

prostredia, komunity, ktoré neovládajú slovenský jazyk pred vstupom do školy. Podľa môjho názoru, 

dôvodom jazykovej bariéry je, že rodičia sa nepohybujú v pracovnom prostredí majoritnej skupiny , 

ani v inom spoločenskom prostredí a nie sú nútení komunikovať v slovenskom jazyku. Doma 

komunikujú s deťmi iba po rómsky," opisuje svoje poznatky I. Cicoňová. Aj podľa J. Kotlárovej zo 

Sniny sa objavujú prípady, kedy problém jazykovej bariéry zasahuje aj rómske deti z integrovaných 

rodín. "Rodičia hovoriaci rómsky z uzavretej komunity nevenujú riešeniu jazykovej bariéry 

pozornosť. Deti ktorým sa venujem pochádzajú s panelákov. Problém však je, že je to uzavretá takmer 

čisto rómska komunita. Nemajú s kým komunikovať slovensky a ani nemusia," hovorí J. Kotlárová.  
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Tieto deti majú podľa jej slov, možnosť prekonávania jazykovej bariéry  iba v škole. Okrem toho 

neabsolvujú predškolskú prípravu. Rovnaké skúsenosti potvrdil aj I. Mitač. Podľa J. Cangára, 

rómske deti začínajú hovoriť neskôr a rómska matka vo väčšine prípadov chyby neopravuje. Slovná 

zásoba rómskeho dieťaťa je malá, postačuje pre jeho život v komunite, ale nie pre potrebu školského 

vzdelávania. Rómske dieťa rozpráva v škole iným, preň cudzím jazykom, než doma. "Na našej ŠZŠ vo 

Vranove nad Topľou máme aj deti s jazykovou bariérou prichádzajúce zo zaostalejších komunít 

napríklad z obcí Kamenná Poruba, Vechec a Banské. Prichádzajú k nám v staršom školskom veku. 

Doma rozprávajú iba rómsky  a dieťa vôbec slovensky nerozumie. Materské školy nenavštevovali  z 

finančných dôvodov ," uvádza Š. Kaliáš. Príčiny jazykovej bariéry sú aj v jeho regióne klasické - 

uzavretosť komunity, rodina bez vzdelania , rozprávajú iba rómsky. V okrese je takých to komunít 

niekoľko - obce Banské, Vechec čiastočne aj Soľ, Čemerné (prímestská časť mesta Vranov nad 

Topľou) a  Zamutov. V Čemernom majú podľa jeho slov  rómske deti veľmi slabú slovnú zásobu.  

 

Podľa Eleny Kriglerovej z Inštitútu pre verejné otázky (IVO) sa dá tvrdiť, že jazyková bariéra u 

rómskych detí vzniká predovšetkým v prostredí, kde sa hovorí rómsky, čo sú najmä separované osady. 

 

Podľa miery integrácie sa totiž rómčina v bežnej komunikácii používa najmä v separovaných 

rómskych komunitách a to v miere 74,10%. V segregovaných komunitách je to 73,70 %. V oblastiach 

kde žijú Rómovia koncentrovane, je to 63,20 %. V oblastiach, kde sú Rómovia integrovaní po rómsky 

bežne komunikuje iba 33,20 % opýtaných. Kriglerová uvádza, že najdôležitejším faktorom miery a 

výlučnosti v akej sa rómčina v bežnej komunikácii používa je predovšetkým „interakcia s majoritnou 

populáciou, takže najčastejšie sa jazyková bariéra rómskych detí vyskytuje v prostredí segregovaných 

rómskych komunít a prípadne koncentrovaných komunít, kde nedochádza k žiadnej komunikácii s 

nerómami,". 

 Rómske triedy 

 Podľa IPC Michalovce,  záleží na tom, či dieťa chodí, do zmiešanej triedy, alebo do rómskej. V 

zmiešaných triedach je dieťa ambicióznejšie a zároveň sa snaží skôr prekonať možnú - čiastočnú 

bariéru v jazyku. V rómskych triedach nemajú takú motiváciu ako v zmiešaných triedach. 

 

 Absencia predškolskej prípravy 

  V rómskej osade zvanej  Hirsch v obci  Slavošovce nemajú rómske deti podľa J. Rusnákovej 

 predškolskú prípravu. Prichádzajú do prvého  ročníka nepripravené. "Myslím si, že jazyková bariéra 

ešte viac vzrástla. Dôvodom je, že deti nechodia do škôlky.  V minulosti predškolskú prípravu 

absolvovali pretože bola povinná a bola finančne aj oveľa menej náročnejšia ako v súčasnosti," hovorí 

J. Rusnáková.  

 

 Nedostatok učiteľov ovládajúcich rómsky jazyk 
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  Podľa Š. Kaliáša, učiteľov, ktorí by ovládali rómsky jazyk, je minimum. Väčšina rómskych 

študentov totiž podľa neho študuje sociálnu prácu. Zároveň sa domnieva, že pre získanie rómskych 

pedagógov treba uplatniť aj pozitívnu diskrimináciu, ktorá podľa neho chýba. "Vyškoliť rómskeho 

pedagóga pre výučbu v rómskom jazyku je podľa mňa zdĺhavé. Preto treba využiť v súčasnosti najme 

rómskych asistentov. Ak vyškoliť pedagógov pre rómsky jazyk, tak nech sú to Rómovia.“ Ani podľa 

I. Cicoňovej nie sú školy na používanie rómskeho jazyka pripravené. "Zatiaľ je na školách málo 

rómskych učiteľov. Aj tí ktorí sú, buď už nevedia po rómsky, alebo sa nehlásia ku svojej komunite. 

Poznám vzdelaných mladých Rómov –učiteľov. Sú úspešní, ale či sa im darí uplatňovať rómčinu tak, 

ako si predstavujú, neviem posúdiť," hovorí I. Cicoňová. Podľa zástupcov IPC Michalovce, „školy 

nie sú pripravené akceptovať rómsky jazyk ako vyučovací už len preto, že nie je dostatok 

fundovaných učiteľov tohto jazyka a navyše, tento jazyk nie je kodifikovaný a prijatý spoločnosťou". 

 

Ďalší problém pri odstraňovaní jazykovej bariéry však J. Rusnáková vidí v pôsobení nerómskych 

asistentov učiteľa. Keďže je nedostatok pedagógov ovládajúcich rómsky jazyk, najväčšiu pomoc 

v tomto smere predstavujú rómski asistenti učiteľa. Ale niektorí z nich podľa jej vyjadrenia údajne 

nedostávajú šancu. "V niektorých prípadoch záujemcovia z radov Rómov o kurz asistenta nedostanú 

možnosť pretože ju dostanú nerómovia. Tí však rómsky jazyk neovládajú. Sú aj prípady rómskych 

asistentov, ktorí už na školách pôsobili, no napriek tomu sa na školy po skončení zmlúv, nedostali. 

Miesta dostali nanovo zaškolení nerómovia bez znalosti rómskeho jazyka. Pomoc s prekladom z a do 

rómskeho jazyka sa rómskym deťom takto nedostane," zdôrazňuje J. Rusnáková.   
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VZDELÁVACIE PROGRAMY, KTORÉ NAPOMÁHAJÚ SOCIALIZÁCII 
RÓMSKEHO DIEŤAŤA- PRÍSPEVKY Z ODBOROV SOCIÁLNYCH VECÍ A 
RODINY  (ESEJ)      

Beata Vikorová 
 

Abstrakt: Vzdelávacie programy, ktoré napomáhajú socializácii rómskeho dieťaťa . príspevky 

z odborov sociálnych vecí a rodiny (esej). 

 

Kľúčové slová: Vzdelávanie. Rómsky žiak. Dotácie na stravu. Dotácie na školské potreby. 

Motivačné príspevky. 

 

Výchova a vzdelávanie dáva človeku rozmer, ktorý mu umožňuje rozvíjať sa a rásť ako 

osobnosť. Človek bez výchovy a vzdelania nie je plnohodnotný, najmä z hľadiska uplatnenia sa 

v sociálnom a ekonomickom živote. Dnes to pociťuje veľmi veľa Rómov na vlastnej koži a mnohí sú 

práve preto ľahko manipulovateľní inými jednotlivcami. 

         Z praxe – na odbore sociálnych vecí a rodiny máme skúsenosti, aké ťažkosti spôsobuje 

Rómom hoci len vybavovanie osobných záležitostí, hoci aj samotné podpisovania. Bez problémov 

podpisujú všelijaké dokumenty, nechápu a nerozumejú tomu, čo podpisujú, s čím súhlasia. Podpisujú 

bez problémov súhlas so zaradením svojich detí do špeciálnych základných škôl, pričom si vôbec 

neuvedomujú, ako ho tým odsudzujú na biedny život bez kvalifikácie, bez uplatnenia sa na trhu práce. 

Je to tak najmä preto, lebo mnohí rodičia sú sami nevzdelaní, často boli aj oni absolventmi osobitných 

škôl. 

         Ani so situáciou, v akej sa nachádza rómsky žiak v školskom systéme SR nemožno vyjadriť 

žiadne uspokojenie. Skôr opak je pravdou – rastie nevzdelanosť takmer celej rómskej populácie, na 

základných i špeciálnych školách rastie záškoláctvo. Školská neúspešnosť rómskych žiakov na 

základných školách je veľmi vysoká. Rómski žiaci nie sú motivovaní k učeniu a to nielen  v škole, ale 

ani vo vlastnej rodine. Tiež motivačná aktivita učiteľov sa sústreďuje predovšetkým na prospechovo 

dobrých žiakov a nekoncentruje sa na slabých žiakov, hlavne rómskych.  

         Rómsky žiak je učiteľom často zaškatuľkovaný ako neschopný a tak je ponechaný napospas 

svojmu osudu niekde v poslednej lavici, alebo v rómskej triede. Rómski žiaci sú najtrestanejšou 

skupinou žiakov, vykazujú len veľmi málo pedagogických pochvál. Učitelia veľmi často šetria 

pochvalami, pohladeniami, úsmevom a pod. Profesor Miron Zelina na seminári MŠ SR pre výchovu 

a vzdelávanie Rómov v Jasnej pod Chopkom vyjadril veľmi jednoduchú a prostú, no zároveň ľudskú 

myšlienku: „Učiteľ musí mať rád aj tie deti, ktoré nikto nemá rád“. Mal by ich rád vzdelávať 

a vychovávať, tešiť sa z výsledkov svojej práce i z práce svojich žiakov o to viac, ak sú to žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v nevýhodnom postavení.  
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         Je dôležitá aj forma komunikácie medzi učiteľom a žiakom, ktorá často nepostráda ironizujúci 

tón učiteľa voči žiakovi. V takejto situácii postavenie rómskeho žiaka v triede, škole a v školskom 

systéme štátu sa slabý žiak stáva ešte slabším a bezbrannejším. Alarmujúci je aj fakt, že veľa ľudí 

z terénu predstavujú nekvalifikovaní učitelia, ktorí učia v rómskych triedach, čo s nevyhnutne odráža 

aj na úrovni vzdelanosti. Rómske deti sa vzdelávajú a vychovávajú pomalšie. Dôvody sú v pretrvávaní 

asimilačných tendencií, rečovej, jazykovej a kultúrnej bariére, ďalej súvisia s rasizmom a xenofóbiou. 

       Pre úspešnosť vyučovania a vzdelanosti rómskych žiakov by bolo potrebné: 

- aby učitelia pracujúci s rómskymi deťmi boli dostatočne motivovaní na vykonávanie takejto 

náročnej práce, 

- príprava učiteľov pre prácu v rómskych komunitách a poskytnúť im maximum informácií 

o histórii, kultúre predsudkov a stereotypov, 

- pracovať s rodičom rómskeho žiaka a ako? 

- ako nevnímať rómske dieťa ako dieťa problémové, ktoré potrebuje špeciálnu starostlivosť 

z dôvodu svojej etnicity, 

- vytvoriť systém práce s rómskym dieťaťom, v ktorom bude mať šancu nezlyhať, byť pochválené 

a úspešné, 

- zvýšiť citlivosť pedagógov voči prejavom rasizmu medzi žiakmi v zmiešaných školách. 

Keď pochopíme, že v nedôverčivosti Rómov nie je iba ich neochota sa vzdelávať, ale skôr strach zo 

zlyhania a prílišného formalizmu systému, dokážeme možno premeniť vzťah učiteľa a žiaka na vzťah 

partnerský. 

     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2004 zaviedlo viaceré finančné nástroje 

zamerané na deti z rodín v hmotnej núdzi s cieľom umožniť ich lepší prístup k vzdelávaniu. Aj keď 

tieto opatrenia neboli výlučne zamerané na rómske deti, vo veľkej miere sa dotkli práve ich. Išlo 

predovšetkým o zavedenie dotácií na stravu a školské potreby a sociálnych štipendií pre žiakov 

základných škôl: 

     1/ dotácie na stravu a školské potreby: zavedenie dotácii zo sociálne znevýhodneného prostredia 

má významný dopad predovšetkým na deti zo segregovaných osád, ktoré žijú v rodinách ohrozených 

absolútnou chudobou. Čas ukázal, že dotácie na stravu jednak zlepšili školskú dochádzku detí do škôl 

a majú aj pozitívny dopad na koncentráciu detí v škole a školské výsledky detí. 

      2/ motivačné príspevky pre žiakov základných škôl: veľmi dôležitým aspektom poskytovania 

príspevkov je ich motivačná dimenzia, pretože výška príspevku je priamo odvodená od prospechu 
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žiakov a podmienky na jeho udeľovanie predpokladajú, že žiak nebude opakovať ročník a nebude si 

zhoršovať prospech. Z jednej strany je takýto princíp prideľovania štipendií veľmi efektívny, pretože 

motivuje samotných žiakov, na druhej strane však takýto nástroj nie je motivujúci, pretože finančné 

prostriedky získavajú rodičia a deti tak nie sú priamo motivované. 

       Kontroverzným opatrením sa ukázalo byť zavedenie motivačných príspevkov aj pre žiakov 

špeciálnych škôl pre deti s mentálnym postihnutím. Do roku 2005 tieto deti nemali nárok na 

poskytovanie príspevku.  Faktom je, že to zasiahlo veľké množstvo rómskych detí pochádzajúcich 

z rodín v hmotnej núdzi. V minulosti rodičia nechceli dať súhlas, aby dieťa chodilo do osobitnej školy, 

teraz je to naopak. Chcú dať deti do špeciálnej školy. V poslednej dobe prišli na to, že v špeciálnej 

škole dostávajú stravu všetci žiaci, nielen v hmotnej núdzi, keď je učivo redukované dostávajú lepšie 

známky, tým pádom dostávajú štipendiá. 

 Použitá literatúra: 

Bakalárska práca: Problémy rómskych detí v období dospievania, 

B. Vikorová, rok 2006 
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VZDELÁVANIE POMOCOU INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU UČENIA 

Valéria Zdechovanová 
 

Abstrakt: Rómovia sú súčasťou našej spoločnosti, patria do nej tak, ako my ostatní. Venovať sa im, 

zaoberať sa s nimi je to isté, ako zaoberať sa so sebou. Zlepšenie ich života znamená zlepšenie nášho 

života. Prvé, ale nie jediné východisko riešenia problémov rómskeho etnika ponúka výchova a 

vzdelávanie, pretože s múdrejším, vzdelanejším človekom sa dá komunikovať. V komunikácii 

nachádza argumenty, alternatívy, problémy, riešenia, hodnoty. Ak si osvojí hodnoty, je ochotný pre ne 

niečo urobiť. Kde sú hodnoty, je i motivácia, kde je motivácia, je i snaha niečo – samozrejme aj seba 

meniť. 

      

Kľúčové slová: Rómovia. Právo na vzdelanie. Nové trendy výchovy a vzdelávania. Vzdelávanie 

rómskych detí. Rodinná výchova. Školská výchova. Osobitosti rómskych detí. Učiteľ. Individuálny 

plán učenia. Špecifiká rómskych detí. Osobnostný rozvoj. Nadané deti. Pôvod. Kultúra. Jazyk. 

 

      Medzinárodná Deklarácia práv dieťaťa i naša Ústava určujú práva (aj povinnosti) nás 

dospelých voči deťom bez rozdielu rás, mentálnej úrovne a sociálneho prostredia. Jedným z práv 

dieťaťa je právo na vzdelanie. Právo vzdelávať sa majú všetky deti, teda aj rómske. 

      Nové trendy výchovy a vzdelávania v školách sú humánnosť, demokratickosť, tvorivosť. 

V každej škole by mal byť zmenený vzťah medzi učiteľom a žiakom a zmenená pozícia žiaka v nej a 

pre výchovu a vzdelávanie rómskych detí by to malo platiť dvojnásobne. V školskej praxi by to malo 

znamenať, že rómski žiaci by nemali byť vernou kópiou nerómskych žiakov. To znamená, že učiteľ by 

mal vytvárať také výchovno-vzdelávacie postupy, ktoré zohľadňujú osobitosti spôsobu života 

rómskych detí. Mal by poznať techniky ich tvorby a techniku ich realizácie, pretože výchova a 

vzdelávanie Rómov si vyžaduje síce netradičné, ale o to efektívnejšie spôsoby ich pedagogického 

riadenia. V pedagogike a psychológii platí, ak chceme niekoho výchovne usmerňovať, je potrebné 

poznať ho. Aký sú teda Rómovia a aké sú ich deti? Je to národ prírody, národ umelcov, básnikov, 

spisovateľov. Ale sú medzi nimi i príživníci a zlodeji, tak ako medzi majoritou spoločnosti. Teraz 

použijem myšlienku Dezidera Bangu, ktorý tvrdí, že Rómovia dokážu všetko – ak sami chcú. Lenže, 

aby chceli, k tomu je potrebná rodinná výchova a výchova školská. Ak zlyháva výchova rodinná, 

ostáva len školská. To, aby rómske deti chodili do školy, je dôležité, ale dôležitejšie je, aby samy cítili 

potrebu v  nej byť. Nie pre peniaze, ani pre sociálne dávky, ale predovšetkým pre vlastnú realizáciu. 

Ako je to vlastne s ich školskou dochádzkou? Rómske deti relatívne dobre chodia do školy iba v tých 

mesiacoch, kedy je v škole teplo, čo je vzhľadom na ich sociálnu vybavenosť domácnosti a spôsob 

života pochopiteľné. Ako teda dostať rómske deti do školy? 

Výchova a vzdelávanie by sa mali prispôsobiť k ich mentalite a spôsobu života. Učiteľom nemožno 

dať priamy návod ako Rómov vyučovať. Každý z nich si hľadá a nachádza vlastný spôsob a cesty 
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svojej profesie s využitím didaktických usmernení, ako niektoré vyučovacie hodiny, predmety tvoriť a 

realizovať. Mali by vychádzať a zároveň napĺňať životné potreby, ciele a osobitosti rómskych detí. 

Najpodstatnejšími činiteľmi pri vzdelávaní a výchove všeobecne patria psychické procesy, ako sú 

vnímanie, predstavy a fantázia, pamäť, myslenie. Napr. pri pamäťových procesoch v spojitosti 

s výučbou rómskych detí je potrebné poznať a upriamiť sa predovšetkým na činitele, ktoré pamäť 

ovplyvňujú. Učivo, ktoré nepoznajú a nie je pre nich potrebné, z reálneho života, ich nezaujíma. 

Zaujímajú sa a pamätajú si veci, ktoré sa viažu priamo na ich osobu a ich život. Ak je pre nich niečo 

životne potrebné, tak si to zapamätajú.  

      Každý učiteľ by si mal vytvoriť individuálny plán učenia a nie riadiť sa predpísanými 

osnovami, pretože nezohľadňujú špecifiká rómskych detí. Väčšina rómskych detí neovláda spisovný 

jazyk, myslenie, jeho rozvoj, ktoré je priamo spojené s rečou, čiže má logicky iný charakter, obsah a 

inú vývinovú úroveň ako pri ostatných deťoch v tom istom veku. 

      Rómska rodina – rodičia sa nezaujímajú o školu, pokiaľ sú ich deti karhané a trestané. Ako 

náhle sú v škole chválené a spokojné, vzbudzuje to u nich až taký záujem o školu.  

Rómske deti sú sociálne vedené láskou k matke, eticky a morálne. Svoje deti milujú a ich láska je viac 

v krajných polohách rozmaznávania a trestania. Tu by mal učiteľ pri výchove a vzdelávaní prekonať 

sociálnu izolovanosť. Tu nie sú žiadne návody, ale učiteľ by si mal nájsť cestu, a poznať rómske deti 

aj v rodinnom prostredí. Treba si uvedomiť, že sociálne prostredie u niektorých rómskych detí je 

odlišné, ako u nerómskych detí. Učiteľ by mal vychádzať z faktu, že hlboká láska Rómov k deťom je 

podmienená strachom, ktorý je v nich: ochrániť dieťa za každú ccenu od toho, čo rómsky národ 

v minulej histórii zažil.  

      Na výkon žiakov v škole vplýva množstvo činiteľov. Stačí aby zlyhal jeden a žiak má 

problémy. Ako je to s rómskymi žiakmi? Objektívne je potrebné priznať, že väčšina z nich je v škole 

neúspešná. Príčin môže byť veľa. Pravdepodobne vznikajú a kumulujú sa z toho, že: 

 

- škola, náš školský systém automaticky počíta so spoluprácou školy s rodinou žiaka. Tá je pri 

rómskych žiakoch ojedinelá, 

- rómske deti majú malú slovnú zásobu, nepoznajú primerane vyučovací jazyk, 

- školský systém nie je tvorený pre výnimky. Komplikuje to výchovu a vzdelávanie detí, ktoré sú 

síce zdravé, ale „iné“. Takto ich odsúva na okraj činnosti a diania v škole. 

- Spôsob prenosu informácií, komunikácia u Rómov je odlišná – okrem iného nemajú vzťah 

k písanému slovu. 

 

      Myslím si, že rómske dieťa potrebuje podporu, aby získalo väčšiu sebaistotu, posilnilo 

schopnosť učiť sa, aby rozvíjalo vzťahy medzi spolužiakmi. Nesmie sa žiť s predsudkami a 

diskriminácia je vylúčená. Škola by mala spolupracovať  pedagogicko-psychologickou poradňou, 

s detským integračným centrom, kde sú žiaci odborne vyšetrení a podľa potreby  im vypracovať 
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individuálny výchovno-vzdelávací plán. Prioritným cieľom by malo byť, aby si  deti s rôznymi 

poruchami osvojili učivo a aby boli rovnocennými s ostatnými. Najväčšie poruchy u rómskych detí sú 

poruchy učenia a poruchy správania. Výchovné pôsobenie na žiakov s rôznymi poruchami, je náročná 

práca. Je potrebné sa tým zaoberať sa osobitne, pripravovať sa, hľadať vhodné formy a prístupy a 

metódy. Malo by ísť o zabezpečovanie optimálneho vývinu každého jedinca, teda aj o žiaka 

s poruchami, ktorý sa nie vlastnou vinou často dostáva na okraj skupiny žiakov. 

      Rómovia ako národnostná menšina so svojim jazykom, osobným štýlom života, kultúrou, 

mentalitou sa výrazne líšia od majoritnej, prevažne slovenskej spoločnosti a veľmi často sa v nej cítia 

cudzo alebo odcudzení. Zároveň sú však nútení žiť v tomto prostredí. 

Myslím si, že škola by mala pre rómske dieťa zabezpečiť: 

 

1) kvalitné vyučovanie 

2) príjemnú atmosféru 

3) úspech vo výchovno-vzdelávacom procese 

4) dobrú spoluprácu s rodičmi. 

 

V rámci vzdelávacích programov by som navrhla predovšetkým umožniť všetkým rómskym žiakom 

dosiahnuť osobnostný rozvoj v rámci individuálnych možností, individuálne pristupovať k žiakom so 

zreteľom na ich schopnosti a možnosti ovplyvňované rodinným prostredím, podporiť nadané deti 

v rôznych súťažiach, kde by prezentovali svoj pôvod, kultúru, jazyk. 
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4.2 KONKRÉTNE SITUÁCIE A CESTY RIEŠENIA 
 

ASISTENT UČITEĽA 

Miroslav Migát 
 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá myšlienkou zavádzania inštitútu asistenta učiteľa, v rámci edukácie 

rómskych žiakov v kontexte ich výchovy a vzdelávania. V skrátenej forme je tu načrtnutá náplň práce 

asistentov učiteľov, podmienky a kritériá adeptov na túto prácu a tiež pracovná náplň a základné 

poslanie tohto inštitútu.    

 

Kľúčové slová: Asistent učiteľa. Rómsky žiaci. Škola. Učiteľ. Edukácia. 

 

Asistenti učiteľa sú od roku 2002 novým subjektom vstupujúcim do edukačného systému Slovenskej 

republiky. Ich potrebu deklarovalo množstvo vedeckých i osvetovo ladených projektov už z polovice 

90-tych rokov. Hlavná myšlienka v zavedení asistenta učiteľa vychádzala z potreby zapojiť do 

edukácie rómskych žiakov samotných Rómov. Keďže percento rómskych učiteľov je mizivé a z tých 

Rómov, ktorí ukončili štúdium učiteľstva na vysokej škole, ide do praxe späť k rómskym deťom len 

nepatrné promile, vzniká otázka, ako dostať do škôl schopných Rómov, ktorí by boli nápomocní 

v edukácii aj učiteľom rómskych žiakov, aj samotným žiakom? Riešenie sa podarilo nájsť v osobe 

asistenta učiteľa (Rosinský, 2006). 

Možno teda konštatovať, že špecifickú úlohu v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí 

zohrávajú asistenti učiteľov, ktorí pracujú s učiteľom a s deťmi v triedach vo všetkých oblastiach. 

Môžu zlepšiť učebné prostredie, ale aj vtiahnuť rómsku komunitu do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Asistenti učiteľa môžu byť vzorom pre rómske deti a kontaktnými osobami na školách pre 

rodičov rómskych detí.  

Ministerstvo školstva vydalo dňa 26.8.2002 metodický pokyn k zavedeniu profesie asistent učiteľa 

v predškolských zariadeniach, v základnej škole a v špeciálnej základnej škole č. 1631/2002-sekr., 

v ktorom sa uvádza, že „ v triedach základných škôl, špeciálnych základných škôl alebo predškolských 

zariadení, ktoré navštevuje viac ako päť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, môže riaditeľ 

školy ustanoviť profesiu asistent učiteľa podieľajúceho sa na utváraní podmienok nevyhnutných na 

prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu“(2002). 

Náplňou práce asistentov učiteľa v triede je: 

 

- pracovať pod vedením a podľa pokynov učiteľa, 

- minimálne 22 hodín týždenne pracovať s deťmi v triede, 
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- podľa inštrukcií učiteľa individuálne pracovať s deťmi s poruchami učenia a s problémovým 

správaním, 

- robiť dozor počas prestávok, 

- sprevádzať deti mimo triedy, 

- robiť dozor pri voľno časových a mimoškolských aktivitách detí, 

- zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí organizovaných pre asistentov učiteľa. 

 

Kritériá na funkciu asistenta učiteľa 

 
Kto spĺňa kritériá na funkciu asistenta učiteľa ? 

 
Podľa Švarcovej (1997) predpoklady pre výkon funkcie rómskeho asistenta učiteľa sú predovšetkým: 

 
- osobnostné kvality, 

- kladný vzťah k deťom a záujem o prácu s nimi, 

- primeraná úroveň komunikačných zručností, 

- dobré ovládanie slovenského a rómskeho jazyka, 

- Balvín (2000) považuje za veľmi dôležité, aby asistent učiteľa bol: 

- vnútorne rozhodnutý odovzdať svoje vedomosti a zručnosti deťom, 

- pevne rozhodnutý podieľať sa dlhodobo na výchove a vzdelávaní rómskych detí, 

- vedomý si zmysluplnosti svojho pedagogického pôsobenia, ako základu dôstojnosti osobnosti      

vychovávateľa, 

- realizátor profesionálneho étosu ako základu mravnej kultúry osobnosti vychovávateľa, 

- schopný poznať a porozumieť pedagogickým procesom ako základu pri rozhodovaní a riešení 

výchovných situácií, 

- schopný komunikovať s inými ľuďmi, učiteľmi, rodičmi a celou rómskou komunitou a na základe 

vnútorného rozhodnutia venovať všetko pre optimálny rozvoj a socializáciu dieťaťa. 

Tieto kritériá však nie sú zakotvené v metodickom pokyne k zavedeniu funkcie asistent učiteľa 

v predškolských zariadeniach, základných školách a v špeciálnej základnej škole MŠ SR č.1613/2002, 

ani v následnom metodickom pokyne č.184/2003-095. Podľa pokynu stačí, aby budúci asistent 

 

- bol spôsobilý na právne úkony, 

- mal vek nad 18 rokov, 

- absolvoval aspoň špecializačný kurz akreditovaný MŠ SR, zameraný na výchovno-vzdelávaciu 

činnosť s rozsahom najmenej 110 hodín -čo však nie je podmienkou. Do roku 2010 by mal získať 

úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (titul Bc.) a absolvovať 

doplňujúce pedagogické štúdium, 

- ovládať štátny jazyk, 
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- bol zdravotne spôsobilý, 

- bol bezúhonný . 

 

Pracovná náplň a hlavné poslanie asistenta učiteľa 

 
Podľa Portika (2004) by mal asistent učiteľa pre prácu s rómskymi žiakmi pochádzať z rómskej 

komunity, z ktorej deti navštevujú školy, aby ho rodičia poznali a dôverovali mu.  

Asistent učiteľa: 

 

- v spolupráci a pod vedením triedneho učiteľa individuálne pracuje s deťmi, v počiatkoch 

školskej dochádzky im pomáha pri prekonávaní jazykových a iných vzdelávacích ťažkostí, ale 

najmä pri problémoch s adaptáciou na školské prostredie. Neskôr by sa tento pomocný 

pedagogický pracovník mal stať ich radcom, pomocníkom i organizátorom pri hľadaní 

efektívneho napredovania pri osvojovaní si poznatkov, zručností, návykov a postojov, 

- sprostredkúva kooperáciu medzi rómskou komunitou a školou, najmä s rodičmi žiakov, 

- pomáha v mimo triednych a mimoškolských aktivitách ktoré aj sám organizuje a vedie (napr. 

spevácke, folklórne, dramatické, výtvarné a iné krúžky), 

- je predstaviteľom, nositeľom a šíriteľom rómskych tradícií a rómskej kultúry, 

- je aktívnym sprostredkovateľom rómskej kultúry smerom k majoritnej spoločnosti , 

- je pozitívnym vzorom pre rómske deti pochádzajúce zo sociálne a výchovne menej 

podnetného prostredia, 

- je osobnosťou, ktorá nielen vyhľadáva „školsky ohrozené deti“, ale na ktorú sa budú deti 

s dôverou obracať .  

 

 

Záverom možno konštatovať, že zavadenie prvku asistenta učiteľa do našich škôl má za cieľ 

pomôcť rómskym deťom v ich edukácii. Na to aby sa v ich edukácii niečo naozaj radikálne zmenilo, 

nestačí len zavádzať nové segmenty do systému- zmena musí vychádzať hlavne zo zmeny ich 

vlastných postojov k vzdelaniu. Pretože bez tejto zmeny nemožno predpokladať zásadné zmeny v ich 

spoločenskom uplatnení a v živote. 

Ak si sami Rómovia nebudú uvedomovať význam vzdelania, všetky programy, nech by boli 

akokoľvek dobré a draho zaplatené, budú stále len zmenami formálnymi, a nie reálnymi 

(Rosinský,2006).  
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE ROVNAKÉ ŠANCE 

Marianna Migátová 
 

Abstrakt: V nasledujúcom príspevku je v skratke predstavené Občianske združenie Rovnaké šance, 

ktoré sídli v Hnúšti. Tiež je priblížený jeden z projektov, ktorý bol zameraný na motiváciu rómskych 

detí k učeniu. 

 

Kľúčové slová:  Občianske združenie. Rómski žiaci. Rodičia. Deti. Kultúra. 

 

Občianske združenie Rovnaké šance  vzniklo v Hnúšti v roku 2003. Predsedom tohto združenia je Ing. 

Gabriela Radičová. 

Združenie vyvíja svoje aktivity  vo vzdelávaní a kultúre pričom nosným zámerom tohto občianskeho 

združenia je predkladanie projektov zameraných na zvyšovanie životnej úrovne rómskeho etnika 

v oblasti zamestnanosti, bývania, zlepšovania zdravotnej úrovne a tiež na elimináciu ekonomických 

dopadov.  

Z mnohých projektov, ktoré zrealizovali nás zaujal projekt zameraný na zlepšenie prospechu 

rómskych žiakov motiváciou účasti v súbore. Nasledovne si uvedený projekt trochu priblížime. 

Názov projektu: Posilnenie rómskeho hlasu 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA :   Rómske  rodiny – počet 15, rómske deti – vek 8-13   

                                           rokov                                           

CIELE PROJEKTU :    -   rozvoj rómskeho folklóru v meste a vytvorenie   

                                              rómskeho súboru, 

                                         -   doučovanie rómskych detí a  zlepšenie ich    

                                              prospechu . 

                                               

PROJEKTOVÝ ZÁMER : Projekt bol zrealizovaný z dôvodu motivácie detí k učeniu cez  účasť 

v súbore, pričom podmienkou účasti v súbore bolo dosahovanie dobrých výsledkov (známok) v škole 

a účasťou na doučovaniach. Tiež išlo o zmobilizovanie rodičov detí, ktorí ak chcú aby ich dieťa 

v súbore pôsobilo musia tieto deti nielen do súboru nosiť, ale očakáva sa aj ich pomoc pri 

organizovaní rôznych akcií a vystúpení.    

 

REALIZÁCIA PROJEKTU : Projekt realizovali : dobrovoľníci z OZ v počte 7, asistenti učiteľa – 4, 

lektorka rómskeho súboru -1  

Na realizácii projektu ďalej spolupracovali :  
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• rodičia detí – ako partneri projektu, 

• mesto – ktoré poskytlo priestory na nacvičovanie rómskeho súboru, 

• iné občianske združenia – hlavne z dôvodu prizývania rómskeho súboru na rôzne kultúrno-

spoločenské akcie.  

 

Projekt a jeho realizácia : obdobie od apríla do konca júna 2006, pričom prvý týždeň je prípravná fáza 

určená na :  

zabezpečenie priestorov pre nacvičovanie súboru, nákup materiálu na doučovanie, nákup krojov pre 

súbor ( látka a potrebný materiál určený pre ušitie krojov), kúpa magnetofónu, nakúpenie občerstvenia 

pre deti a úhrada výdavkov na cestovné. 

 

Zdroj: informant:  Ing. Gabriela Radičová 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

Mihályová  Renáta 
 

Abstrakt: Prioritnou oblasťou v riešení problémov rómskej národnostnej menšiny je výchova a    

vzdelávanie. Vstup do školy komplikuje, že len malé percento rómskych detí je zapísaných 

v zariadeniach predškolskej výchovy. Najväčšie problémy teda vznikajú v prvých ročníkoch. 

Ohľadom týchto problémov u rómskych detí  vznikol projekt zavedenia prípravných ročníkov. 

Na nasledujúcich stránkach sa snažíme podať stručnú charakteristiku tohto projektu, aké sú jeho ciele i 

opodstatnenosť. 

 

Kľúčové slová: Alternatívna forma edukácie. Národnostná menšina. Prípravný ročník. Projekt. 

Rómske deti. Školská dochádzka. Výchova. Vzdelávanie. 

 

 Na základe overovania a zovšeobecňovania poznatkov učiteľov z praxe, ktorí uplatňovali 

rôzne diferencované postupy pri výchove a vzdelávaní rómskych detí v rámci legislatívnych predpisov 

vznikol projekt prípravných ročníkov, ktorej autorkou je Mgr. Mária Maczejková s cieľom 

prevencie neúspešnosti, tvorby pozitívneho vzťahu ku škole, k vzdelaniu a ďalšej perspektíve 

osobnosti. 

 Základom projektu bola skutočnosť, že intenzívnym cieľavedomým edukačným pôsobením 

skúsených pedagógov počas dvojročného cyklu sa umožní žiakom z málo podnetného, jazykovo a 

sociálne znevýhodneného prostredia zvládnuť učivo 1. ročníka ZŠ. 

 

Definícia prípravného ročníka v ZŠ 

 Prípravný ročník v základnej škole  je alternatívna forma edukácie šesťročných detí zo 

sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, celkovo psychicky deprivovaných, 

neovládajúcich alebo len čiastočne ovládajúcich vyučovací jazyk, nepripravených pre úspešný vstup 

do školy. 

 Podstata tejto formy výchovno-vzdelávacieho procesu spočíva v tom, že žiaci plnia učebné 

osnovy prvého ročníka ZŠ počas dvoch rokov školskej dochádzky v kombinácii s celodenným 

výchovným pôsobením a akceleračnými programami a cvičeniami na rozvoj poznávacích a 

mimopoznávacích funkcií. 

 V prípravnom ročníku je zaškolené len také dieťa, ktoré k 1. septembru dosiahlo fyzický vek 

šesť rokov a teda spĺňa základnú podmienku povinnej školskej dochádzky. 

Deti navštevujúce prípravný ročník sú spravidla z rodín s nízkou sociálnou a kultúrnou  úrovňou, 

z prostredia chudobného na podnety pre primeraný  mentálny, sociálny, emocionálny a somatologický 

vývin, čím vznikajú veľké disproporcie medzi ich  predpokladmi, požiadavkami a nárokmi školy. 

Takáto skupina detí sa často vyskytuje v rómskej populácii, ale nielen v nej. 
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 Prípravný ročník nie je len pre rómskych žiakov a nie je určený pre všetkých rómskych 

žiakov. Svojim obsahom a organizáciou vyučovania je prispôsobený schopnostiam žiakov 

v jednotlivých oblastiach: komunikačnej, grafomotorickej, oblasti predstáv, hygienických návykov, 

kultúrno-spločenskej i pracovnej oblasti. Je prvým rokom z dvojročného cyklu. Učivo prvého ročníka 

je cieľavedome rozdelené na  dva roky. V prípravnom ročníku sa plní časť učebných osnov 1. ročníka 

ZŠ. Dôraz sa kladie najmä na : 

 

-  rozvoj reči, jazykových a komunikačných schopností, 

-  rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických schopností a prejavov, 

-  rozvoj poznávacích psychických procesov, 

-  rozvoj  sociálnej a emocionálnej zrelosti, 

-  rozvoj  poznávacích záujmov, 

-  rozvoj pracovných a sebaobslužných návykov, 

-  zvládnutie základov čítania, 

-  rozvoj matematických predstáv a počtových výkonov, 

-  rozvoj esteticko-pohybových schopností. 

 

Cieľ prípravného ročníka 

 Cieľom  zriadenia prípravného ročníka je zmierniť neúspešnosť najmä niektorých skupín 

rómskych detí hneď pri nástupe do školy, predchádzať zážitkom neúspešnosti a následným 

negatívnym reakciám zo strany žiakov a ich rodičov, ako aj nezáujem o školu, vzdelávanie, povinnosti 

a prácu vôbec. Vzbudiť cez úspešnosť a následné pozitívne zážitky záujem o dosahovanie dobrých 

výsledkov, nachádzať zmysel v učení a práci, ceniť si výsledky a úspechy svojej práce i práce iných. 

 Počas dvoch rokov umožniť zvládnutie učiva 1. ročníka ZŠ v celej šírke pre úspešné 

zvládnutie ďalších ročníkov. Je to jedna z ciest ako obmedziť zaškoľovanie týchto detí do špeciálnej 

základnej školy ak nie sú mentálne retardované. 

 

Zriaďovanie prípravného ročníka v ZŠ 

 Jedným z problémov, s ktorými sa stretávajú učitelia základných škôl sú ranné školské 

zlyhania a neadekvátne začlenenie sa početnej skupiny detí do prostredia a požiadaviek  školy. Viaceré  

školské zlyhávania nepramenia z primárnej mentálnej insuficiencie žiakov, ale z jednoduchého faktu, 

že tieto deti nemajú osvojené tie základné sociálne a pracovné návyky, ktoré sú nevyhnutným 

predpokladom pre úspešné zaškolenie. V tomto smere ide predovšetkým o skupinu detí z málo 

stimulujúceho rodinného prostredia, v našom geosociálnom priestore hlavne o deti rómske. Dieťa 

z málo podnetného, nedostatočne stimulujúceho rodinného zázemia nemá na primeranej úrovni 

uspokojované základné potreby z hľadiska majoritnej spoločnosti. Dôsledky tejto psychickej resp. 

kultúrnej deprivácie sa prejavujú v zaostávaní jeho vývinu, a to najmä mentálneho, emocionálneho, 
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sociálneho a profesionálneho. V primeraných podmienkach má väčšina detí šancu priblížiť sa  v 

úrovni rozumového vývinu  k norme. V emocionálnej oblasti sú deprivované  rómske deti skôr labilné, 

neurotické, bojazlivé alebo naopak agresívne, výbušné. Je to dôsledok častých konfliktov v rodine, 

nezáujmu, nedostatočnej bežnej starostlivosti a lásky zo strany rodičov. Zvlášť problematický je u 

týchto detí  sociálny vývin, ktorý vo všeobecnosti podmieňujú  faktory ako zvyky, obyčaje, tabu a 

výchova.  

 V školskom veku sťažuje pozíciu žiaka zlá povesť rodiny, málokedy je rovnocenným 

partnerom v komunikácii s ostatnými žiakmi, a to nielen pre jazykový handicap. Chýba mu zaužívaná  

spoločenská rutina, nedostatočne sa orientuje v styku s kolektívom a pod. 

 V práci s rómskymi deťmi s prihliadnutím na osobitosti ich etnika môže byť perspektívne 

zaškoľovanie týchto detí v materských školách aspoň od štyroch rokov života a v podmienkach ZŠ 

zaraďovanie do prípravných ročníkov. 

 

Organizačná príprava zriadenia prípravného ročníka v ZŠ 

 Výchova a vzdelávanie rómskych detí sú vážnym problémom. Vláda SR a Ministerstvo 

školstva SR sa intenzívne zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania rómskych detí. Od roku 1991 

sa stretávame s pojmom prípravný ročník v ZŠ. 

 Uznesením vlády SR č.153/1991 sa utvoril priestor pre špecifické programy na riešenie 

neúspešnosti rómskych žiakov. Pod číslom 2153/92-22 schválila operatívna porada ministerstva 

školstva SR experimentálne zavedenie nultých ročníkov. 

 MŠ SR schválilo a zabezpečilo vydanie Rómskeho šlabikára v rómskom a slovenskom jazyku 

pre prípravný ročník v pokusnom overovaní pre 1. a 2. ročník  základných a špeciálnych škôl a 

Čítanky v rómsko-slovenskom jazyku pre žiakov ZŠ. 

 

Výber žiakov do prípravného ročníka v ZŠ 

 Zriaďovanie prípravných ročníkov, ich opodstatnenosť a potreba vychádzajú zo skutočnosti, 

že vysoký počet rómskych žiakov opakuje 1. ročník. Prípravný ročník je určený práve pre túto skupinu 

žiakov. 

 Uvedený problém sa riešil odkladom povinnej školskej dochádzky z dôvodu absencie 

schopnosti, návykov a zručností, potrebných pre zvládnutie náročných učebných osnov 1.ročníka ZŠ. 

Príčiny tohto stavu sú hlavne v málopodnetnom prostredí s nízkou kultúrnou a hygienickou úrovňou. 

Odklad tento problém nerieši, nakoľko dieťa ostáva v tom istom prostredí.   

                                                                                                                                      

  

 

Príčiny neúspechu ovplyvnili hlavne tieto skutočnosti: 
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- neznalosť vyučovacieho jazyka, 

- absencia grafomotorických schopností, 

- absencia  základných hygienických, spoločenských a kultúrnych návykov, 

- nezáujem rodičov, 

- nízke ocenenie vzdelania v hodnotovom systéme rómskej rodiny. 

 

 Súhrn týchto skutočností je orientačným meradlom na zaradenie dieťaťa do prípravného 

ročníka. V čase zápisu detí do 1. ročníka alebo aj na začiatku školského roka je potrebné, aby tieto deti 

boli zachytené pedagogicko-psychologickými pracovníkmi za účelom posúdenia školskej zrelosti a 

v škole prešli  úvodnou depistážou, ktorú realizujú elementaristicky počas zápisu dieťaťa do školy. 

 

Pri výbere je dôležité sledovať tieto prejavy dieťaťa: 

 

- nadväzovanie sociálneho kontaktu, 

- základné rečové predpoklady, 

- voľná kresba ľudskej postavy, 

- odkresľovanie rôznych tvarov podľa predlohy, 

- orientačné schopnosti v oblastiach – osobná orientácia /vie povedať svoje meno, priezvisko,                 

 vek, bydlisko/ 

- orientácia  na ľudskom tele, v číselnom rade do päť 

- základné rozlišovacie schopnosti – rozlíši a pomenuje základné farby 

- mieru reprodukčných schopností, 

- mieru koncentrácie pozornosti  pri uvedených úlohách. 

 

 Zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka je podmienené súhlasom rodičov. Rozhodujúcu 

úlohu pri zriaďovaní tried prípravného ročníka má vedenie školy. Na základe zváženia všetkých 

objektívnych a subjektívnych predpokladov riaditeľ školy rozhodne, či zavedenie tried prípravného 

ročníka v mieste jeho pôsobnosti bude mať očakávaný efekt. 

 Na činnosti prípravných ročníkov participujú aj pracovníci pedagogicko-psychologických 

poradní v niektorých oblastiach: 

1. Podieľajú sa na návrhu zriadenia tried prípravných ročníkov. 

2. Participujú na výbere detí do týchto tried. 

3. Poskytujú priebežnú starostlivosť deťom v prípravných ročníkoch: 

 

     - realizujú psychologické a špeciálno-psychologické  poradenstvo pre rodičov a          

              učiteľov, 

 - v prípade potreby uskutočňujú komplexné psychologické, resp. špeciálno-pedago- 
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               gické vyšetrenie, 

 -  poskytujú učiteľom metodické materiály a programy za účelom čo najefektívnejšej 

               akcelerácie  vývinu detí. 

  

Hodnotenie 

 Jedným z hlavných cieľov prípravného ročníka je predchádzanie neúspešnosti rómskych 

žiakov hneď pri nástupe do školy. Predchádzanie školskej neúspešnosti a jej stopám i následné 

budovanie vzťahu k učeniu,  k plneniu školských povinností i k práci. 

Hodnotenie v prípravnom ročníku má motivačný, psychostimulačný charakter. Žiaka hodnotíme 

v súlade s jeho schopnosťami, nevystavujeme ho konfrontácii. Volíme formy a metódy slovného 

hodnotenia, ktorým žiak rozumie, zapamätá  a uvedomí si svoj úspech, svoje výsledky. 

 S optimizmom vytyčujeme pred žiaka nové ciele, pripravujeme ho na prekážky,  

povzbudzujeme pri neúspechoch  a kvitujeme aj čiastkové úspechy. Vyhýbame sa u žiaka hodnotiť to, 

čo nevie. Uplatňujeme formu individuálneho, skupinového i kolektívneho hodnotenia. 

  Vedieme žiakov k zdravému seba hodnoteniu i objektívnemu hodnoteniu iných. Podľa 

možností prezentujeme výsledky prác všetkých detí. Hodnotenie realizujeme slovným, ale aj 

písomným spôsobom. Ako polročné vysvedčenie sa osvedčili obrázky klasických  alebo aktuálnych 

rozprávok, používajú sa aj vysvedčenia „Čo už viem“, kde žiak dotvorí jeho obsah. Koncoročné 

vysvedčenie je na štandardnom  tlačive so slovným hodnotením. 

Pracovníci škôl, v ktorých sú už prípravné ročníky zavedené, konštatujú, že ich  zriaďovanie pre deti 

zo sociálne a jazykovo znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia je opodstatnené. Vytvorilo 

týmto deťom možnosť intenzívnejšieho rozvoja  po stránke vedomostnej, telesnej, rozumovej, 

sociálnej, emocionálnej a pracovno-motivačnej. 

 Pedagogickí  a výchovní pracovníci diagnostikovaním objavujú predpoklady rozvoja každého 

dieťaťa v oblasti pre ktorú je disponované s rešpektovaním jeho zvláštností, osobitostí, s akcentom na 

hodnotenie toho, čo žiak zvládol a nie toho, čo ešte nezvládol. 

 Vzhľadom k tomu, že práve z detí zlyhávajúcich od začiatku v škole sa neskôr v prevažnej 

miere konštituuje sociálne neprispôsobivá  časť obyvateľstva, majú diferencované výchovno-

vzdelávacie programy v základnej škole svoj nezastupiteľný význam a potrebu. 

 

Použitá literatúra: 

Maczejková, M.: Projekt prípravných ročníkov, Košice. 1991 

Simková, E.: Hodnotenie psychických zmien detí zaškolených do nultých tried ZŠ. Psychologické 

poradenstvo a mladý človek. Zborník, Košice. 1995 
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PROJEKTY  ZAMERANÉ NA VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH PODMIENOK 

Darina Molnárová 

 

Abstrakt: Projekt pre uchádzačov o zamestnanie – Rómov v obcí Švedlár a Nálepkovo 

Projekt a jeho realizácia bola zabezpečená v rámci prebiehajúceho Národného projektu VII – Zvýšenie 

rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných 

poradenských nástrojov a služieb, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie poskytovania 

komplexného súboru kvalitných informačných a poradenských a odborných poradenských služieb, 

ktorého cieľom je modernizácia rozšírenie poskytovania komplexného súboru kvalitných 

informačných a poradenských a odborných poradenských služieb uchádzačom o záujemcom 

o zamestnanie, so zámerom zvýšiť ich zamestnateľnosť a aktivizáciu, a takto uľahčiť ich uplatnenie sa 

na trhu práce, s dôrazom na rovnosť príležitostí mužov a žien. 

 

Kľúčové slová: Zručnostné predpoklady. Umelecké  remeslá. Tkania kobercov. Paličkovania čipiek. 

Pletenia prútia a vyrezávania z dreva. 

 

Projekt pre rómsky naturel 

 

Projekt pre uchádzačov o zamestnanie – Rómov v obcí Švedlár a Nálepkovo 

Projekt a jeho realizácia bola zabezpečená v rámci prebiehajúceho Národného projektu VII – Zvýšenie 

rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných 

poradenských nástrojov a služieb, ktorého cieľom je modernizácia a rozšírenie poskytovania 

komplexného súboru kvalitných informačných a poradenských a odborných poradenských služieb, 

uchádzačom o záujemcom o zamestnanie, so zámerom zvýšiť ich zamestnateľnosť a aktivizáciu, 

a takto uľahčiť ich uplatnenie sa na trhu práce, s dôrazom na rovnosť príležitostí mužov a žien. 

 

Čo predchádzalo tomuto spoločnému dielu? Hlavne myšlienka identifikovať zručnostné predpoklady 

ľudí pre remeslá blízke rómskemu naturelu. Projekt pokračoval výberom účastníkov z radov 

nezamestnaných spomínaného regiónu a následne realizáciou projektu.  

Stretnutia účastníkov prebiehali v týždenných intervaloch, kde sa klientom celkovo v ôsmych 

skupinách venovali skúsení lektori. Témy stretnutí obsahovali zo začiatku informácie týkajúce sa 

sebapoznávania klientov, ktoré  im malo pomôcť pri identifikovaní vlastných schopností, zručností 

a cieľov. To všetko bolo potrebné zvládnuť prirodzeným spôsobom s ohľadom na ich mentalitu 

a temperament. Od počiatočných pochybností sa neskôr dostavil záujem a ochota . Začali sa pýtať. 

Postupne sa spoločné stretnutia orientovali na možnosť venovať sa klasickým ľudovým umeleckým 

remeslám. Práve na to bol zameraný tzv. prezentačný deň, ktorý sa konal 9.2.2004 v oboch obciach. 
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Prezentované boli činnosti z oblasti tkania kobercov, paličkovania čipiek, pletenia úžitkových 

predmetov z vŕbového prútia a vyrezávania z dreva. Zo stany klientov bol tento prezentačný deň 

prijatý veľmi kladne. 

 
V Nálepkove bol najväčší záujem o košikárstvo, keďže tu má toto remeslo v  rómskej komunite určitú 

tradíciu. Pletú tu košíky zo štiepanej liesky a táto nová technológia bola pre nich natoľko zaujímavá, 

že na vyzvanie lektora – košikára /tiež Róma, ktorý sa venuje košikárstvu už od detstva /: „ Kto si to 

chce vyskúšať? „ reagovalo hneď niekoľko chlapov naraz. 

 
Vo Švedlári má síce nie dlhú tradíciu paličkovanie a tkanie, ale bolo cítiť zo strany tamojších žien 

chuť naučiť sa to. Týmto činnostiam sa tu v súčasnosti venuje asi 10 – 12 žien v komunitnom centre 

prostredníctvom aktivačnej činnosti, ktorú tiež zabezpečuje úrad práce prostredníctvom Národného 

projektu V. Robia náhradné paličkované dečky, ako aj vianočné ozdoby z tejto čipky. V minulosti 

absolvovali rekvalifikačný kurz a paličkujú dodnes.          

   
Cieľom projektu bolo vybrať vhodných uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú najväčšie predpoklady 

a záujem začať sa nejakému z týchto remesiel venovať. Odborní poradcovia úradu práce aj skončení 

tohto projektu ďalej pracujú s účastníkmi individuálne, aby tí najšikovnejší mohli absolvovať aj 

odbornú prípravu v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce. ÚPSVaR  pripravuje na realizáciu 

práve aj pre týchto absolventov projektu vzdelávacie kurzy, kde budú môcť účastníci získať odborné 

vedomosti a zručnosti ľudových umeleckých remesiel.    Možno o nejaký ten rôčik budú aj títo ľudia 

učiť tomuto remeslu svoje deti, vnúčatá, možno iných ľudí v podobných projektoch. Možno sa to 

remeslo stane ich každodenným chlebíčkom. 

 

Použitá literatúra 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE INFO ROM 

Alica Pisárová 
 

Abstrakt: Občianske združenie IFO ROM vzniklo v roku 2004 za účelom skvalitnenia kultúrnej, 

vzdelanostnej a životnej úrovne Rómov. K tomuto významnou mierou prispieva Rómska poriadková 

občianska hliadka. Pozitívnym prínosom je aj činnosť zástupcov rómskeho obyvateľstva 

v jednotlivých mestských komisiách. 

 

Kľúčové slová: Integrácia. Socializácia. Vzdelávací proces. OZ INFO ROM. Rómska poriadková 

občianska hliadka. 

 

 Cieľom Združenia je zvýšiť  vzdelanostnú a kultúrnu úroveň rómskych občanov, zlepšiť 

uplatnenie sa na náročnom trhu práce, zrýchliť integráciu rómskej národnostnej menšiny do 

spoločnosti a zároveň skvalitniť sociálne postavenie rómskej národnostnej menšiny. 

 Predmetom činnosti Združenia spočíva v zlepšení verejnej mienky zo strany majoritného 

obyvateľstva, v zabezpečení pracovných miest, v podpore vzdelávacieho procesu pre Rómov ako aj vo 

vysvetlení ľudských práv a právnych noriem pre občanov rómskej národnosti. 

 V oblasti zvýšenia vzdelanostnej úrovne rómskeho obyvateľstva možno konštatovať, že 

spomínané Združenie z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nebolo schopné pokračovať v tomto 

druhu činnosti. Rómske združenie sa usiluje pomôcť rómskym občanom nájsť primeranú prácu, ale 

nie vždy je v tom úspešné. V tom prípade zapája občanov rómskej národnosti do aktivačnej činnosti. 

Pre Rómov, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov si nemohli dovoliť financovať zvýšené 

nájomné bytu sa toto Občianske združenie  snaží nájsť náhradne ubytovanie s menšími nákladmi, ako 

aj s primeraným životným štandardom. 

 Významným úspechom tohto Združenia je presadenie svojich zástupcov do jednotlivých 

komisií ako:  finančná komisia, komisia výstavby, komisia zdravotníctva, komisia regionálnej 

politiky, komisia školstva a kultúry, komisia pre mládež a šport a komisia verejného poriadku 

a dopravy. 

Špecifickou činnosťou Združenia je Rómska poriadková občianska hliadka, ktorá vykonáva svoju 

činnosť bezplatne a nonstop. Hliadka si stanovila za úlohu zúčastňovať sa významných spoločenských 

udalostí a povinností (napr. štátne sviatky, historické udalosti, hradné slávnosti, športové podujatia 

a mnohé iné) v meste Fiľakovo a v jeho okolí za účelom ochrany obyvateľstva pred násilím, 

krádežami, vlámaniami a drobnými lúpežami. Tieto hliadky nemajú síce právomoc zadržať páchateľa, 

ale sú v neustálom kontakte s políciou a v prípade odhalenia trestnej činnosti  ju okamžite  informujú. 

Týmto je Rómska poriadková občianska hliadka významným prínosom pre udržanie poriadku v meste 

Fiľakovo a jeho okolí. 
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 Občianske združenie INFO ROM počas svojej krátkej štvorročnej činnosti preukázalo bohatú 

aktivitu, ktorá podstatnou mierou prispela ku kvalitnejšej integrácii Rómov do spoločnosti. 

 

Použitá literatúra: 

Stanovy občianskeho združenia a rozhovor s predsedom Združenia  Emilom Horváthom 
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PROJEKT „PRE NAŠU ŠKOLU – PRE NAŠICH ŠTUDENTOV“ 
REALIZOVANÝ OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM PRO SCHOLA NOSTRA 
FIĽAKOVO 

Natália Teleková 

 

Abstrakt: V tejto práci je opísaný konkrétny projekt, ktorý bol zameraný na skvalitnenie vzdelávania 

a výchovy žiakov základnej školy s cieľom podporiť ich školské a mimoškolské aktivity s dôrazom na 

programy zamerané na integráciu  a odstránenie segregácie rómskych detí. 

 

Kľúčové slová: Projekt. Občianske združenia. Žiak. Rodič. Učiteľ. Škola. Rómovia. Krúžky. 

 

 S otázkami rómskej problematiky, integrácie rómskej komunity so zachovaním svojej 

kultúrnej identity sa zaoberá množstvo autorov vo svojich publikáciách. Bolo zrealizovaných 

množstvo projektov, ktoré sa snažili riešiť medzi iným aj problém vzdelávania rómskych detí. 

 
Medzi takého projekty patrí aj projekt „Pre našu školu – pre našich študentov“, ktorý sa realizoval 

v našom meste – vo Fiľakove. 

 
 Jedná sa o dvojročný projekt, ktorý sa realizoval v rokoch 1999-2000 na Základnej škole 

s vyučovacím jazykom maďarským vo Fiľakove. 

Táto škola sa nachádza na sídlisku, ktoré obývajú prevažne Rómovia. Školu navštevuje okolo 360 

žiakov, z toho je 88% rómskych detí.  

Zamestnanci školy  sú rôznej národnostnej príslušnosti.  

V čase, keď chceli projekt realizovať škola nemala právnu subjektivitu a tak nemohla priamo dostať 

financie na realizáciu projektu. 

Z toho dôvodu založili občianske zduženie Pro schola nostra.  

Členmi správnej rady združenia sú pedagógovia školy. 

Občianskej združenie získalo grant Veľvyslanectva Írskej republiky prostredníctvom súťaže pre 

základné školy. 

 

 Cieľom projektu bolo skvalitniť vzdelávanie a výchovu  žiakov, ako aj rodičov žiakov so 

snahou podporovať školské a mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov s dôrazom na programy 

zamerané na integráciu a odstránenie segregácie rómskych detí. 

 Cieľovými skupinami projektu boli žiaci základnej školy, pedagógovia a rodičia žiakov. 

 

 Vďaka tomuto projektu vznikol tanečný krúžok pre deti prvého stupňa, kde sa deti učia ľudové 

tance slovenskej, maďarskej a rómskej komunity. Na druhom stupni bol založený spevácky zbor, kde 

sa učili deti rôzne ľudové a moderné piesne.  
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 Veľkým prínosom bolo vytvorenie počítačovej učebne a tým aj počítačového krúžku. Zo 

začiatku sa rozbiehal s 5 počítačmi, v súčasnosti majú 23 počítačov a 4 počítačové krúžky. 

 Jedine spevácky krúžok fungoval 3-4 roky na druhom stupni ktorý zanikol z dôvodu odchodu 

pedagóga na iné pracovné miesto. 

 V rámci klubovej činnosti sa snažia pracovať s mládežou vo veku od 12 do 15 rokov 

podporovaním aktivít, ktoré vedú k ich emočnej a psychickej zrelosti. Pritom pracujú s metódou 

riešenia modelových situácií. Organizujú tematické besedy – napr. o plánovanom rodičovstve, 

prevencii patologického správania atď. Pričom cieľom programu je rozvíjať schopnosti mladých 

prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia. 

 Záujem detí o krúžky bol a aj je stále veľký. Podľa mňa sa len potvrdilo, že je veľmi dôležité 

venovať pozornosť aj mimoškolským aktivitám detí. 

 Pedagógovia sa v rámci projektu zúčastňovali rôznych aktivít zameraných na zlepšenie 

efektivity a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu formou zvyšovania odborných znalostí 

a zručností. Združenie sa snaží investovať aj do materiálneho vybavenia školy a prostredia školy. 

 Škola zrealizovala viacero prednášok pre rodičov detí, tam však tá spolupráca nebola taká 

dobrá a rodičia sa zo začiatku zúčastnili vo vysokom počte a potom ako  prednášky pribúdali, tak 

ubúdal počet rodičov a prejavil sa ich nezáujem. 

 Pri spolupráci s rodičmi sa preukázalo, že zohráva veľký význam úloha komunitného 

sociálneho pracovníka. 

 

Zdroj: Informácie boli získané od realizátora projektu pána Mgr. Bollu. 
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PROJEKTY PRE RÓMOV V OBLASTI: KOMUNITNÁ PRÁCA 

Csaba Tóth  

 

Abstrakt: Hlavným cieľom projektu „Podpora založenia komunitných centier“ je presadzovanie 

tolerancie a integrácie do spoločnosti. 

 

Kľúčove slová: Masové komunikačné prostriedky. Komunitná práca. Etické normy a hodnoty. 

Komunitné centrá. Aktivita skupín. Spoločný osud. Spoločenská úroveň. Sociálne opatrenia. 

Ovplyvňovatelia mienky v komunite miestneho spoločenstva. Ostrovčeky pozitívnej deviácie. 

Kooperatívne plánovanie. 

 

Špecifické ciele projektu: 

- aktualizovanie existujúceho výskumu (uskutočneného v rámci SR 9905.02) prostredníctvom 

identifikácie a zhrnutia špecifických potrieb miestnych komunít, 

- vyškolenie sociálnych pracovníkov, 

- založenie a prevádzkovanie  komunitných centier a komunitnej práci, 

 

Plánované výsledky: 

1) Aktualizovaný výskum založený na výskume Program tolerancie voči menšinám. 

 

2) Sociálni pracovníci komunitných centier budú vyškolení. Profil komunitných sociálnych 

pracovníkov bude v súlade s profilom sociálnych pracovníkov Programu terénnych sociálnych 

pracovníkov, ktorý sa realizuje pod garanciou Splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. 

 

Komunitná práca 

Ako uvádza Tokárová (2003, s. 471) sociálna práca s komunitou z hľadiska jej komplexnosti zahŕňa 

vo všetkých svojich etapách  hlavne činnosť sociálno – výchovnú, ale aj zdravotnú, vzdelávaciu, 

administratívnu (správnu), organizačnú, metodickú a technickú. Výrazným médiom pri jej realizácii sú 

masové komunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet), ktoré by sa v komunitnej sociálnej 

práci mali využívať hlavne v prostredí regionálnej komunity. 

 Sídelná (regionálna) komunita má charakteristiky, ktoré ju odlišujú od širšieho sociálneho 

prostredia. Jej obyvatelia : 

 

• Majú charakteristické citové, intelektuálne a kultúrne vzťahy s ostatnými členmi komunity, 

• Majú konkrétne vzťahy k miestu bydliska, 

• Môže ich viazať spoločný osud, pozitívne aj negatívne životné situácie, 
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• Sú v podobnej ekonomickej situácii a na konkrétnej spoločenskej úrovni, 

• Majú podobné a často zhodné etické normy a hodnoty. 

 

Sídelná komunita je tiež charakteristická svojou vnútornou štruktúrou a dynamikou. Jej vnútornú 

štruktúru tvoria jednotlivé skupiny, podskupiny a samotní jedinci. Preto sa pri práci s komunitou 

prelína kombinácia práce so skupinou a práca s jednotlivcom. 

Aktivita skupín je výrazom aktivity jednotlivcov, ktorí ju tvoria. Z pohľadu jednotlivcov je nutné brať 

na zreteľ :  

• z aspektu aktivity k dianiu v komunite – pozitívne aktívnych jednotlivcov, neutrálnych 

jednotlivcov, negatívne aktívnych jednotlivcov.  

Pozitívne aktívni jednotlivci prijímajú hodnotenie, navrhujú a realizujú opatrenia na elimináciu alebo 

aspoň zmiernenie patologických sociálnych javov v komunite. V rámci tejto skupiny je potrebné 

vyhľadávať jednotlivcov s prirodzenou autoritou. 

 

Negatívne aktívni jednotlivci tvoria skupinu antagonistov sociálnych opatrení v rámci komunity. Táto 

skupina je pri práci s komunitou hlavnou cieľovou oblasťou sociálnej práce, najmä v časti propagácie 

a približovania, či vysvetľovania negatívnych dôsledkov konkrétneho sociálnopatologického javu, 

významu a postupnosti krokov konkrétnych sociálnych opatrení. 

 

Neutrálni jednotlivci tvoria aktivitou v komunite spravidla najmenšiu časť komunity. Napriek tomu je 

zmena ich postoja pre sociálnu prácu v komunite veľmi významná. 

 

• Z aspektu komunikácie s komunitou – jednotlivcov s prirodzenou autoritou, s formálnou 

autoritou, tvorcov, resp. ovplyvňovateľov verejnej mienky v komunite. 

•  

Jednotlivci s prirodzenou autoritou sú občania, ktorí majú dôveru a rešpekt väčšiny obyvateľov pre 

niektoré svoje osobnostné vlastnosti a postoje. Napriek tomu, že nemajú štatút oficiálnych ( volených) 

zástupcov komunity, sociálni pracovníci s nimi intenzívne spolupracujú práve pre ich schopnosť 

získať členov komunity pre určité názory, rozhodnutia, opatrenia. Jednotlivci s formálnou autoritou sú 

volení zástupcovia samosprávnych orgánov konkrétneho regiónu, ktorí reprezentujú výkonnú 

a správnu  moc štátu. Sociálni pracovníci s nimi nevyhnutne spolupracujú, väčšinou však nie 

v priamom vzťahu k členom komunity, ale skôr vo vzťahu k legitimite určitých prieskumov, 

výskumov, pri príprave a realizácii konkrétnych sociotechnických a administratívnych opatrení. 

 

Ovplyvňovatelia mienky v komunite sú jednotlivci, ktorí prostredníctvom interpersonálnych vzťahov 

v rámci primárnych a sekundárnych sociálnych skupín ovplyvňujú, resp. usmerňujú mienku komunity 
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na konkrétny sociálny jav, problém, opatrenie a pod. Ovplyvňujú členov komunity na úrovni toho 

istého sociálneho statusu. Na túto skutočnosť sociálni pracovníci nesmú zabúdať. 

• Z aspektu výsledkov práce a aktivity v komunite – zdravo súťažiacich jedincov, konfliktných 

jedincov. 

Pod pojmom sociálna komunita chápeme regionálne vymedzenú skupinu osôb, ktoré sú definované 

spoločným znakom odvodeným od ich sociálneho znevýhodnenia, t.j. znaku, ktorý ich v bežných 

životných podmienkach posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach 

alebo ktoré sú v situácii sociálneho ohrozenia. V uvedených situáciách sa môže jednotlivec, skupina či 

komunita ocitnúť z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov (  Tokárová,2003,s.468-469).  

 

 

Potreba sociálnej práce s komunitou vzniká :  

• v prípadoch patologickej poruchy v spoločnosti / napr. sociálna diskriminácia konkrétnej 

komunity, znevýhodnenie konkrétnej komunity, vznik a návrat soc. – patologických javov 

v konkrétnej komunite /, 

• v prípadoch tendenčného, spoločensky žiaduceho ovplyvňovania kultúrnej, zdravotnej, 

hygienickej, vzdelanostnej a inej úrovne v konkrétnej komunite. 

Komunitná práca je metóda smerujúca k vyvolaniu a podporovaniu zmeny v rámci miestneho 

spoločenstva. Znaky  komunitnej práce sú :  

 
• používa sa pre riešenie problémov a pre navodenie zmeny v miestnom spoločenstve, 

• vzťahuje problémy jedincov a skupín k zdrojom a možnostiam miestnej komunity, 

•  zapája do riešenia problému a do rozhodovania a života komunity jej občanov, rovnako ako 

miestne organizácie a inštitúcie, 

• vedie k prerozdeľovaniu a zdieľaniu zdrojov, zodpovednosti a kompetencií, 

• rozširuje možnosť ľudí ovplyvniť to, čo sa s nimi deje. 

 
Pod pojmom komunitná práca rozumieme :  

 
• prístup k ľuďom, proces, ako ich aktivizovať, aby sa sami postarali o riešenie problému, 

• projekt, ako vyriešiť určitý konkrétny problém / teda postup, spôsob riešenia určitého problému /.  

Komunitná práca je metóda veľmi univerzálna – možno ňou riešiť miestne problémy v oblasti 

sociálnych služieb a zdravotníckej starostlivosti, etnického napätia, vzdelávania, ale aj susedských 

vzťahov, životného prostredia atď. Komunitná práca je veľmi variabilná – každá situácia vyžaduje 

odlišné riešenie, ktoré môže byť  do veľkej miery neprenosné do iných situácií. Toto všetko kladie 

veľký dôraz na kreativitu komunitného pracovníka, realizačného tímu aj samotných obyvateľov 

komunity. 
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Ako uvádza Matoušek ( 2003,s.258), pri pokusoch o realizáciu komunitných projektov narážajú 

iniciátori a realizátori na nasledujúce limitujúce podmienky :  

• malá pripravenosť ľudí riešiť spoločné problémy spoločne – v dôsledku silnej tendencie 

v spoločnosti k uzatváraniu sa do silného individualizmu, 

• prevládajúce očakávania komunity, že k riešeniu problémov na miestnej úrovni sú určení iní ľudia 

než oni, 

• prevládajúce nastavenie inštitúcií skôr na „ riadenie ľudí“, než na podporu participácie pri riešení 

problémov ( predstava, že pasívny občan je dobrý občan), 

• obmedzené množstvo finančných prostriedkov, ktoré znemožňujú niektoré projekty dotiahnuť do 

konca alebo do optimálnej podoby, 

• tam, kde sa komunitná práca používa, vytvárajú sa tzv. „ ostrovčeky pozitívnej deviácie“, ale 

podmienky ( legislatívne, finančné, organizačné) pre systémové opatrenia chýbajú. 

 

 Blízky pojmu komunitná práca je pojem komunitná starostlivosť. Ide pri nej o smerovanie 

k takému usporiadaniu služieb/ najmä zdravotných a sociálnych, ale aj vzdelávanie, doprava a pod/ 

pre skupiny „ na okraji „ / osoby handicapované, seniori, duševne postihnutí a pod/, aby mohli zostať 

so svojím handicapom vo svojej komunite a žili v nej plnohodnotný život. Tento prístup je opakom 

inštitucionálnej starostlivosti, ktorá predpokladá, že starostlivosť v ústave je lepšia / lacnejšia, 

efektívnejšia .../.  

 Niekedy sa stretneme aj s pojmom komunitný prístup. Ten kladie dôraz na tú stránku 

komunitných procesov, ktoré sa týkajú spolupráce sektorov – verejného sektoru/ štátna správa 

a samospráva/, podnikateľského sektoru / veľkých aj malých podnikov v miestnej komunite, drobných 

podnikateľov/ a miestnych občanov pri vyvolaní zmeny na miestnej úrovni. 

 
Proces komunitnej práce delíme obvykle na 4 fázy :  

1. zisťovanie a analýza potrieb 

2. plánovanie 

3. realizácia / implementácia/ 

4. vyhodnotenie / evaluácia/ 

 
Zisťovanie a analýza potrieb je nevyhnutné a znižuje riziko, že aktivisti, snažiaci sa o zmenu 

v miestnej komunite sa budú zaoberať problémom, ktorý vidia oni sami bez ohľadu na to, ako 

problémy vnímajú ostatní príslušníci komunity / miestni obyvatelia, predstavitelia samosprávy, 

neformálni vodcovia komunity/. Používajú sa pri tom rôzne metódy - napr. SWOT analýza. Je to 

metóda analýzy organizácie, mesta, mestskej časti alebo regiónu, ktorá sa sústreďuje na popis daného 

územia z hľadiska štyroch základných charakteristík: prednosti, nedostatky, hrozby a príležitosti. 

Väčšinou je SWOT analýza úvodnou fázou strategického plánovania.  
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Ďalšie metódy, ktoré sa používajú k zisťovaniu potrieb komunity môžeme rozdeliť podľa toho, či sa 

zapájajú skôr experti a vodcovia komunity alebo skôr bežní obyvatelia. V tejto fáze sa môžu použiť aj 

iné formy zisťovania potrieb – napr. oslovenie obyvateľov komunity listom s krátkou anketou, 

náhodné oslovenie ľudí na ulici, v bytoch ...Takéto metódy prieskumu potrieb by vždy mali mať určitú 

reprezentatívnosť, vhodná je konzultácia so sociológom – metodikom. Pri vyhodnocovaní 

zozbieraných informácií z komunity je dôležité vedieť dobre popísať a pomenovať výsledok procesu, 

teda samotný problém, ktorý sa vyznačuje určitými znakmi :  

 

• je špecifický a konkrétny, 

• je vyriešiteľný v kratšom časovom horizonte, 

• ľudia ho berú za „svoj“, sú schopní sa angažovať a zmobilizovať k jeho vyriešeniu, 

• darí sa identifikovať kľúčovú osobu, ktorá má podstatný vplyv na vyriešenie problému 

a ktorá je dostupná (Srp, Jindrová,1998). 

 

Plánovanie je ďalšou fázou procesu. Pri plánovaní ide predovšetkým o to, aby realizátori 

procesu dokázali v tejto fáze formulovať cieľ procesu, prostriedky vedúce k zmene, odhadnúť časovú, 

finančnú a personálnu náročnosť celého procesu – t.j. zvoliť či navrhnúť vhodné metódy 

implementácie /napr. spôsoby, ako zapojiť obyvateľov komunity, ako spolupracovať s miestnou 

samosprávou, ako zaistiť publicitu a pod./. Všetky tieto témy obsahuje projekt. Dobrý projekt pomáha 

ujasňovať skutočnosti dôležité pre úspešnú realizáciu procesu zmien v komunite. Napísať dobrý 

projekt nie je jednoduché a jeho tvorca potrebuje mať znalosti z mnohých rôznych oblastí ľudskej 

činnosti /nielen sociálnu prácu, ale aj manažment, právo, ekonomiku a pod./. Účasť členov komunity 

na tvorbe projektu sociálnych opatrení, pri jeho obhajovaní, zmene, prípadne výbere vhodnej 

alternatívy je základným predpokladom  spolupráce komunity pri realizácii projektu. Na podporu 

alebo elimináciu postojov komunity k realizácii projektov a opatrení sociálnej práce slúži participácia 

členov na ich tvorbe a realizácii za prítomnosti a odborného vedenia expertov v danej problematike. 

Poznanie problému, jeho riešenia a prínosu jeho riešenia pre komunitu, eliminuje obavy z daného 

problému, prípadne námietky proti jeho realizácii. 

 

Dobrý projekt obsahuje :  

 

• informácie o realizátorovi projektu, 

• jasnú formuláciu problému alebo potreby, 

• ciele projektu ( konkrétne a merateľné), 

• cieľovú skupinu, 

• popis projektu – popis aktivít, ich harmonogram a personálny plán, 
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• spolupracujúce organizácie, 

• spôsob vyhodnotenia a dokumentovania, 

• rozpočet (vrátane informácií o plánovanom financovaní projektu) 

Musíme si uvedomiť, že neexistuje jednotný vzor alebo návod na to, ako postupovať pri realizácii 

komunitného projektu - v každom mieste vzniká neopakovateľná situácia, týkajúca sa odlišných 

cieľových skupín s rôznymi potrebami. Je však možné vymedziť všeobecnejšie znaky dobrého 

komunitného projektu:´ 

 

• Projekt obsahuje myšlienku šírenia hodnôt otvorenej spoločnosti, ktorá je založená na teórii 

K.R. Poppera, ktorý v r. 1945 formuloval vo svojej knihe „ Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia“ 

znaky otvorenej a uzavretej spoločnosti. Otvorená spoločnosť je podľa neho schopná permanentnej 

reformy pri riešení svojich problémov. 

• Projekt rozvíja zaujatie a záujem ľudí ( podľa materiálu S.E. Mayera,2000), čo je možné 

pozorovať na týchto znakoch :  

- idea projektu sa rodí v otvorenom procese, nie je to idea len niektorej zo zúčastnených 

osôb alebo uzavretej skupiny, 

- projekt pomáha skupinám ľudí podieľať sa na veciach verejných, 

- projekt dáva ľuďom príležitosť robiť veci tak, ako chcú oni, ako ich cítia a ako ich 

považujú za dobré, 

- projekt vytvára ľuďom príležitosť myslieť a jednať kreatívne, 

- projekt prepája skupinu alebo rôzne skupiny ľudí, 

- projekt pomáha proti ľahostajnosti, posilňuje účastníkov procesu. 

• Projekt otvára ľuďom a skupinám nové rozmery tým, že im pomáha prekonávať čiernobiele 

videnie problému, dáva im možnosť robiť chyby, učiť sa z nich, ako aj jeden od druhého, myslenie 

ľudí sa v projekte vzájomne ovplyvňuje a kultivuje. 

• Projekt posilňuje a pomáha uviesť veci do pohybu, napr. tým, že:  

- pomáha formulovať priority záujmu komunity, 

- odkrýva a využíva existujúci potenciál komunity, 

- predvída budúce stavy a udalosti a smeruje k nim, 

- obsahuje prvky, ktoré môžu byť znova použité aj v iných situáciách, 

- nie je izolovaný, jednotlivé kroky projektu majú širšie súvislosti. 

• Projekt je dobre pripravený a prezentovaný, čo sa prejavuje aj tým, že :  

- predstavuje verejnosti všetky zúčastnené skupiny, 

- prezentuje všetkými dostupnými prostriedkami, že ide o dobrú myšlienku, 

- má realizačný plán, zahrňujúci jednotlivé kroky, 

- identifikuje zdroje financií a prináša otvorené informácie o tejto téme (príjmy, výdaje), 
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- vychádza zo znalosti miestnych partnerov. 

 

V posledných rokoch sa k nám dostáva metóda „akčného plánovania“. Vznikla v r. 1967 v USA, v r. 

1985 bola prvýkrát použitá vo Veľkej Británii. Uplatňuje sa najmä v oblasti územného plánovania 

a starostlivosti o životné prostredie.  Ide o plánovanie konkrétnych akcií na zlepšenie prostredia pre 

tých a s tými, ktorí tu žijú.  

 

Novým prvkom v tomto prístupe je aktívna úloha miestnych obyvateľov. 

 

 Iným prístupom je „kooperatívne plánovanie“. Popisuje spoločný postup zainteresovaných 

skupín obyvateľstva alebo inštitúcií tak, aby vznikol konsenzus na každej úrovni procesu (zahrnuje 

konsenzus o probléme , ako aj víziu o možnostiach riešenia, o pláne riešenia). Cieľom je vytvorenie 

akčných plánov, ktoré sa potom realizujú v praxi.  

 

Facilitácia   môže byť významným prvkom pri komunitnej práci, obzvlášť pri vyjednávaní  medzi 

rôznymi záujmovými skupinami. Obsahuje v sebe zameranie na:  

 

1. informácie – ako zabezpečiť výmenu informácií 

2. rozhodovanie – vytvoriť podmienky pre rozhodovací proces 

3. vzťahy – štrukturovať pravidlá rolí a komunikácie 

4. spory alebo konflikty – štrukturovať pravidlá pre riešenie sporov alebo konfliktov. 

 

Pojmu facilitácia je obsahovo blízky pojem mediácia. Mediácia je nástroj na riešenie sporov alebo 

konfliktov tam, kde zlyhali slabšie alebo obecnejšie nástroje . Facilitátor i mediátor sú zodpovední za 

proces, ale nie sú zodpovední za obsah. Facilitátor neštrukturuje proces, ale mediátor áno. 

Realizácia plánu je veľmi náročná pre sociálneho pracovníka, pre tím spolupracujúcich 

odborníkov, ale aj pre samotných členov komunity. Úlohou sociálneho pracovníka v tejto etape je 

koordinovať spoluprácu komunity a jej členov s realizátorom, ktorý sociálne opatrenia realizuje, 

prípadne spoluprácu zabezpečuje ako hlavný organizátor /podľa rozsahu sociálnych opatrení/. Vníma 

/zisťuje, meria/ aktuálny efekt sociálnych opatrení, zisťuje, definuje a navrhuje opatrenia na riešenie 

prípadných vzniknutých problémov. V rámci styku s komunitou spoznáva sociálny pracovník prípadné 

ďalšie sociálne problémy, ktoré boli doposiaľ latentné /skryté/. V tejto fáze spočíva veľká 

zodpovednosť na realizačnom tíme. Účasť členov komunity na tvorbe projektu sociálnych opatrení, pri 

jeho obhajovaní, zmene, prípadne výbere vhodnej alternatívy je základným predpokladom spolupráce 

komunity pri realizácii projektu.  



 244

Vyhodnotenie je podľa Tokárovej (2003,s.477) etapou posúdenia efektívnosti realizovaného 

projektu pri riešení sociálneho problému. Vyhodnotenie by malo byť uskutočňované z troch 

základných hľadísk :   

 

a)  hľadiska zlepšenia sociálnej situácie v komunite, 

b)  z hľadiska vyššej úrovne sebestačnosti komunity /jej členov/ pri svojpomocnom rozpoznávaní   

a následnom riešení sociálnych problémov, 

c)  z hľadiska efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov. 

 

Na vyhodnotení sa majú podieľať členovia komunity, sociálny pracovník, experti podieľajúci sa na 

spolupráci pri realizácii projektu, regionálny  a rezortný štátny orgán /príp. neštátne subjekty/, do 

pôsobnosti ktorého komunita a jej sociálny problém spadá. 

 

Matoušek (2003, s. 265) uvádza tri hlavné prístupy k vyhodnocovaniu:  

 

1. Vedecký prístup – pracuje s hypotézami, závislou a nezávislou premennou, jeho nevýhodou je 

obtiažna preukázateľnosť zistení. 

2. Prístup zameraný na užívateľa – vzdáva sa cieľa nájsť príčinnú súvislosť medzi príčinou 

(nástrojom) a následkom (javom v komunite). Vytvoríme zoznam ľudí, ktorí sú s daným 

programom spojení a ktorých potom oslovíme. Stanovíme otázky zisťujúce, či sa očakávanie 

naplnilo. Výhodou je oproti prvému prístupu to, že sú prizvaní k hodnoteniu aj ďalší ľudia 

a obvykle sa sleduje viac indikátorov zmien. 

3. Prístup zameraný na rozvoj organizácie – hlavným cieľom je zlepšovanie organizácie, ktorá 

činnosť realizuje, skupiny zainteresovaných hľadajú odpovede na otázky, čo sa deje 

s organizáciou, ak zrealizuje daný program. Je blízky konceptu „učiaca sa organizácia“ (vytvárať 

v organizácii podmienky pre to, aby bola schopná učiť sa z vlastných chýb). 

 

Ako metódy hodnotenia sú používané :  

• dotazníky a prieskum verejnej mienky v danej komunite, 

• revízie záznamov organizácie - zápisy z jednania, priebežné a záverečné správy, výročné správy 

a pod. – nevypovedajú o kvalite aktivít, ale o častosti sledovaných aktivít, 

• návštevy na mieste, 

• diskusia /focus groups/ - ide o štrukturovanú diskusia evaluátora s viacerými ľuďmi, ktorí sa 

zúčastnia programu. 

 

Dobre zvládnuté vyhodnotenie pomáha ďalšiemu plánovaniu, publicite a tiež aj financovaniu projektu. 

Stratégia práce s komunitou obsahuje nasledovné strategické ciele :  
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• vytvorenie siete vzájomnej pomoci, t.j. vzájomnej opory a starostlivosti v rámci komunity, ktorú 

vytvárajú členovia rodiny, príbuzní, priatelia, susedia – tieto skupiny tvoria prirodzenú sieť 

vzájomnej pomoci, 

• zapojenie dobrovoľníkov do činnosti konkrétnej sociálnej práce prostredníctvom nevládnych 

dobrovoľných záujmových organizácií, 

• posilnenie susedskej pomoci, 

• decentralizácia niektorých formálnych služieb sociálnej pomoci do blízkeho susedstva 

existujúceho sociálneho problému. 

 

Práca s komunitou je zároveň aj práca so skupinami a jednotlivcami, ktorí danú komunitu tvoria. 

Sociálny pracovník preto pracuje aj  metódami individuálnej a skupinovej práce. Komunitná sociálna 

práca postupne prechádza takmer všetkými etapami sociálnej práce. Ide o tieto etapy :  

1. etapa získavania informácií, 

2. etapa kvantifikácie a kvalifikácie sociálneho problému, 

3. etapa navrhovania projektu sociálnych opatrení, 

4. etapa realizácie projektu sociálnych opatrení, 

5. etapa vyhodnotenia efektov sociálnych opatrení, 

6. etapa rehabilitácie – obnovenia - pôvodných sociálnych javov, ak boli spoločensky žiadúce, 

7. etapa prevencie sociálnych - patologických javov, prípadne ich recidívy. 

 

Sociálna práca s komunitou z hľadiska jej komplexnosti zahŕňa vo všetkých svojich etapách hlavne 

činnosť sociálne – výchovnú, ale aj zdravotnú, vzdelávaciu, administratívnu (správnu), organizačnú, 

metodickú  a technickú. 

 

V podmienkach našej spoločnosti je táto forma sociálnej práce pomerne málo profesionálne 

a inštitucionálne rozvinutá a málo teoreticky rozpracovaná. Výrazne sa u nás využíva pri živelných, 

epidemiologických, prípadne ekologických pohromách. 

 

Použitá literatúra: 

Matoušek (2003, s. 265) 

K.R. Popper , 1945  „ Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia“ 

Srp, Jindrová,1998 

Tokarova a kol.(2003), Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESPOM V LUČENCI 

Beata Vikorová 
 

Abstrakt: Občianske združenie CESPOM (seminárna práca).  

 

Kľúčové slová: Cieľová skupina. Sociálna pomoc. Spolupráca. Kultúrne podujatia. Klubové činnosti. 

 

      Občianske združenie Centrum sociálnej pomoci mladým bolo založené vo februári v roku 

2002 ako nezisková verejnoprospešná organizácia, ktorej cieľom je pomáhať sociálne odkázaným 

ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. V roku 2003 zakúpilo budovu na ulici Jána 

Kármána č. 26 v Lučenci, v ktorej zriadilo Komunitné centrum pre obyvateľov okresu Lučenec. 

       V Komunitnom centre sa stretávajú obyvatelia (hlavne študenti a nezamestnaný) vo veku od 4 

roky do 50 rokov, pochádzajúci zo sociálne slabého prostredia, navštevujú jednotlivé kluby 

a zúčastňujú sa na projektových aktivitách, ktoré sa v Komunitnom centre realizujú. 

Cieľ činnosti:  

 

        Zvýšiť rast ekonomickej, sociálnej a vzdelanostnej situácie Rómov  i nerómov v okrese 

Lučenec a Poltár. Prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy na zamestnanie v kluboch 

Komunitného centra uľahčiť ich integráciu a reintegráciu pri vstupu na trh práce. Systematickou 

prácou v oblasti vzdelávania pomôcť rómskym žiakom a študentom SŠ ukončiť štúdium na školách.  

 

Aktivity: 

         Zameriavajú sa na rozvoj a podporu osobnosti rómskych detí, mládeže a dospelých 

nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii, prípravu na ich budúce zamestnávania, na vedenie ktorej 

OZ získalo povolenie z MPSVaR. 

 

Ďalšie ciele: 

         Zlepšiť kvalitu života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov, deti a mládeže z rodín 

nachádzajúcich sa v sociálnej núdzi, nezamestnaných, najmä absolventov stredných škôl bez praxe 

a ženy a deti ohrozené domácim násilím a týraním. 

Aktivity sú určené pre územné rozloženie okresov Lučenec a Poltár, pričom niektoré z programov, 

hlavne kultúrne (usporiadanie celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások) sú 

Celoslovenského charakteru. 

Spolupracujeme na realizácii projektov s rôznymi verejnými i súkromnými organizáciami na celom 

Slovensku. Sme členom Asociácie komunitných centier Slovenska. 

 

Zoznam klubovej činnosti: 
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Klub doučovania – žiakov a študentov základných škôl doučujú skúsení pedagógovia a  pripravujú ich 
na každodenné vyučovanie, monitor, na prijímacie pohovory  
 
 Internetový klub – mladí nadšenci navštevujú internetovú klubovňu, k dispozícii 
 6 počítačov s pripojením na internet. Mládež a študenti VŠ tvoria webové stránky   a učia sa 
programovať 
 
Klub priateľov nemeckého jazyka – doučovanie nemeckého jazyka pre študentov SŠ, klub uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí chcú vykonávať profesiu opatrovateľstvo v nemecky hovoriacich krajinách 
 
Poradenstvo pre týrané a zneužívané ženy a deti – vyhľadávanie, poradenstvo 
 
Klub Mamičiek – stretávanie mamičiek, opatrovanie detí na 2 hodiny 
 
Klub osamelých sŕdc – stretávanie osamelých ľudí každý piatok 
 
Humanitárna pomoc – dovoz a darovanie použitého šatstvo, darovanie potravín 
 
Agentúra podporovaného zamestnávania 
 
Spevácky súbor 
 
Dva tanečné súbory 
 

           V júni 2006 na základe prideleného grantu z MK SR bol založený spevácky a 2 tanečné súbory 

CESPOM, ktoré si získali veľkú popularitu u mládeže z celého okolia a dnes majú počet členov – 92 

detí z okresu Lučenec a 25 detí z celého Slovenska 

 

Vízie do budúcnosti: 

             Udržať činnosť všetkých klubov OZ CESPOM a zlepšiť ich činnosť. Umožniť mladým 

talentom prezentovať sa na verejnosti a sprostredkovať im vystúpenia nielen na území SR, ale aj 

v zahraničí.  

  

Zdroj: Internetová stránka: www.lučenecko.sk  
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ŠTIPENDIÁ PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL 

Valéria Zdechovanová 
 

Abstrakt: Zamerala som sa na konkrétny projekt Nadácie otvorenej spoločnosti,  pretože výchova a 

vzdelávanie patria k základným atribútom rozvoja civilizačnej spoločnosti. Investovanie do 

vzdelávania rómskych detí znamená investíciu do rozvoja celej spoločnosti. Podieľajú sa na zvyšovaní 

vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva a na spoločenskom vývoji. Dôraz sa kladie na 

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika, na realizáciu programov a projektov v rómskych 

komunitách. 

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej 

spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF). 

Kľúčové slová: Program podpory talentovaných rómskych študentov. Vzdelanie. Pozitívne vzorce. 

Štipendium. Pedagogický pracovník. Finančné prostriedky. Úhrada nákladov školné, stravné, 

ubytovanie. Školské potreby. Ochranné pomôcky. Cestovné náklady. 

 

      Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na 

Program podpory talentovaných rómskych študentov stredných škôl. Tieto prostriedky sú určené 

talentovaným a špecificky vynikajúcim študentom za účelom nadobudnutia vzdelania ktoré môžu 

zvýšiť ich predpoklady na uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorcov v spoločnosti. Pomoc sa týka 

študentov, ktorí študujú na školách zaradených do stredných škôl denného aj externého štúdia, ktorí 

záujem o vzdelanie prejavujú v školských či mimoškolských aktivitách a vynikajú výsledkami. 

Štipendium nie je určené študentom 2 ročných učebných odborov a študentom so špeciálnymi 

učebnými osnovami. 

V rámci podpory nie je možné hradiť štúdium na školách, ktoré nie sú zaradené do siete stredných 

škôl, ani štúdium v zahraničí. Na pridelenie podpory nie je právny nárok. 

      Cieľom programu je podpora talentovaných študentov rómskeho pôvodu s dobrými študijnými 

výsledkami za účelom nadobudnutia vzdelania a rozšírenia príležitostí na adekvátne uplatnenie a 

vytvárania pozitívnych vzorcov v spoločnosti. Pomoc sa týka študentov denného a externého štúdia vo 

všetkých odboroch na školách zaradených do siete stredných škôl v Slovenskej republike – verejné, 

štátne, súkromné. 

      V prípade štipendia pre rómskych študentov stredných škôl je žiadateľom o podporu stredná 

škola prostredníctvom riaditeľa, ktorý potvrdí prihláške študijné výsledky (priemer známok študentov 

stredných škôl a učilíšť za 2. polrok šk. rok 2006/2007 nesmie prekročiť 2,00 a študentov gymnázií 

2,5) a základné údaje o žiakovi.  Študent vyplní svoju časť formulára a k žiadosti priloží fotokópiu 

vysvedčenia za uvedený šk. rok a potvrdenia od pedagogických pracovníkov, vedúcich krúžkov a pod.  
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Školy podajú na predpísanom formulári žiadosť o štipendium pre jednotlivých študentov, ktorú 

doložia požadovanými materiálmi poskytnutými študentom. U neplnoletých študentov je potrebný 

písomný súhlas rodičov. 

      Štipendium je určené Rómom, ktorí študujú na školách zaradených do siete stredných škôl a 

môžu sa oň uchádzať denní aj externí študenti. 
 

Prostriedky sú určené na čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov týchto položkách: 

- školné 

- stravné 

- ubytovanie 

- školské potreby 

- ochranné pomôcky 

- cestovné náklady 
 

Školné  - položka je určená na úhradu školného, resp. doplnkového kurzu. 

Stravné – príspevok je možné použiť iba na úhradu stravy poskytnutej či zabezpečovanej školou. 

Ubytovanie – príspevok na úhradu ubytovania poskytnutého alebo zabezpečovaného školou 
v internáte, ak je to nutné, aby v ňom študent býval. Hradiť iný typ ubytovania je možné len v prípade 
jednorázového ubytovania externých študentov počas nevyhnutných návštev školy.  

Školské potreby – príspevok je určený na úhradu učebníc a ďalších učebných pomôcok a 
materiálov, vo výnimočných prípadoch aj na úhradu ďalších potrieb, ak potvrdí škola ich potrebu na 
štúdium alebo domácu prípravu. 

Ochranné pomôcky – príspevok na úhradu ochranných pomôcok požadovaných školou. 

Cestovné – príspevok na cestovné náklady spojené so štúdiom. 

Kritériá výberu: 

     Štipendium je určené aktívnym a talentovaným rómskym študentom, vynikajúcim v konkrétnej 
oblasti. Podmienkou sú študijné výsledky študenta a obhájenie talentu študenta, u študentov prvých 
ročníkov je potrebné obhájiť talent študenta, priemer známok z 9. ročníka nie je rozhodujúci. Vekový 
limit nie je daný. 

Rozhodnutie o udelení štipendia 

     Po schválení finančnej podpory a uzavretí písomnej zmluvy so školou, resp. so zriaďovateľom 
bude škola realizovať vyplácanie štipendií a následne zúčtuje využitie finančných prostriedok Nadácii 
otvorenej spoločnosti. Štipendiá budú určené menovite konkrétnych žiakov, nie je teda možné 
pridelené finančné prostriedky využiť inak, ako na úhradu nákladov žiakov, ktorým bola podpora 
priznaná.      

Použitá literatúra: 

Internet:  http://www.osf.sk/  
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4.3 MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

RÓMSKA ROZPRÁVKA  

Miroslav Migát 
 

Abstrakt: Keďže rómske rozprávky sú nevyčerpateľným zdrojom rómskej tradície, v ktorých možno 

nájsť zakomponované zvyky, povery a náboženské predstavy a možno ich spájať s obrazom rómstva, 

náš príspevok vo forme úvahy hovorí práve o rómskej rozprávke. V príspevku  sme si rómsku 

rozprávku s jej špecifikami priblížili jednak vo všeobecnej rovine, a pre ilustráciu a zaujímavejší 

náhľad sme jednu celú rómsku rozprávku aj v rómskom jazyku do nášho príspevku aj zakomponovali.  

 

Kľúčové slová: Rómske rozprávky. Rozprávkar. Róm. Kráľ. Princezná. Deži.  

 

Rómske rozprávky boli určené dospelému poslucháčovi. Kolektívny život Rómov vytváral príležitosti 

na mnohé spoločné posedenia, pri ktorých sa spontánne schádzali podľa počasia, v lete von pred 

chalupami, v zime v dome rozprávkara, alebo v inej väčšej chalupe. Nepísanou povinnosťou každého 

kto prišiel bolo priniesť pár polienok dreva do spoločného ohňa. Za prepožičanie chalupy domáceho 

odmeňovali vyzbieranými haliermi. Odmenou pre rozprávkara bol zvyčajne tabak do fajky. 

Rozprávačské posedenia sa riadili vlastnými vnútornými pravidlami. Ako hlavný aktér účinkoval 

obvykle len jeden rozprávkar – baro paramisaris.  

 

Základným predpokladom, aby rozprávka bola hodnotená ako krásna – šukar bola jej interpretácia. 

Kvalita rozprávkara sa hodnotila podľa schopnosti fabulácie a konfabulácie motívov, respektíve 

celých subjektov, tradičných i nových. Tiež vysoko bola cenená schopnosť prinášať nové príbehy, do 

ktorých boli vnášané rómske skupinové normy, kultúrne vzory a vzorce správania.  

 

Rozprávka o Dežovi / Paramisi palo Dežis  

Kde bolo, tam bolo, sladko šťastlivo bol jeden Róm. Mal veľa detí, ale aj veľkú biedu. Najmladší syn 

sa vybral do sveta. Slúžil u bohatých, ale dobre sa nemal. Rozhodol sa, že odíde preč. A tak utekal cez 

hustý les. Zbadal vysokú skalu, ktorá sa práve otvorila a uvidel, práve, ako do nej vchádzali zbojníci a 

potom, ako z nej vychádzali na krásnych koňoch. Vošiel aj on do tej skaly. Po stoloch, na zemi, videl 

veľa bohatstva, šperky, drahokamy. Keď sa tak obzeral, uvidel v kúte krásnu princeznú, ktorá bola 

zviazaná. Veľmi sa mu zapáčila. Potom, po chvíli sa k nemu ozvala: "Utekaj preč, lebo o chvíľu sa 

vrátia a zabijú ťa". Ale mladý Róm Deži sa nezľakol, vyslobodil, pobozkal ju a začali spolu utekať do 

zámku, kde princezná bývala. Bola to dcéra bohatého kráľa. Keď kráľ zbadal svoju dcéru, ktorú tak 

dlho hľadal, veľmi sa jej zaradoval. Princezná vyrozprávala, ako ju Róm Deži zachránil a čo všetko 
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musela prežiť. Rozhodol sa kráľ, že vystrojí svadbu svojej jedinej dcére a vezme si Dežiho. A tak sa aj 

stalo. Po svadbe sa kráľ rozhodol, že dá vyškoliť Dežiho. Zavolal múdrych učiteľov, a tak Dežiho 

naučili písať, čítať a všetko, čo treba k životu. Veľmi dobre sa žilo Dežimu na zámku, ale veľmi mu 

chýbali jeho rodičia a súrodenci. Cítil sa ako vtáča v klietke. A tak sa rozhodol, že utečie k svojim 

príbuzným. A tak raz v noci svoj plán uskutočnil. Prechádzal hustým lesom a skoro na každom strome 

napísal: "Stadiaľ prechádzal kráľ, princ domov". I prišiel domov a našiel svojho otca a matku veľmi 

chudobných. Boli otrhaní, špinaví a lační. Jeho otec všetko, čo mal, predal, lebo nemali čo jesť. A tak 

začal princ, kráľ Deži, rozprávať svoj príbeh, ako sa mal, ako žil ako sa mu pošťastilo nájsť si krásnu 

nevestu. Ale nikto mu neveril. Všetci si o ňom mysleli, že je blázon.  

Princezná bola veľmi smutná a veľmi veľa plakala za svojím Dežim. A tak sa vybrala, že ho pôjde 

hľadať a privedie ho naspäť do zámku. Keď prechádzala lesom, zbadala na stromoch nápis "Stadiaľ 

prechádzal kráľ, princ domov". Veľmi sa zaradovala, že našla cestu, po ktorej prechádzal jej muž. A 

bola si istá, že ho nájde. Až došla k Dežimu domov. Len čo ho videla v osade, srdce sa v nej 

zaradovalo a začala utekať. Skočila mu do náručia a začala ho bozkávať. Vtedy jeho otec a príbuzní 

uverili Dežovi, že to, čo hovoril, je pravdou. Vystrojili ešte jednu svadbu, na ktorej boli všetci 

Rómovia, spievali, tancovali, jedli a napili sa. A tak skoro ráno princezná s princom Dežim a s jeho 

rodinou  sa vybrali na zámok. Oni si tam žili a žijú dodnes. 

 

 Kaj sas, kaj na sas, gule bachtaleha sas čoro Rom. Les sas but čhave a čoripen baro les sas. Leskero so 

najterneder čhavo geľa andro svetos. Ov sogalinlas ko barvale gore, ale mište leske na sas. Kidľa pes 

avri a denašľa le goreske pre dalo veš. Ov dikhľa, sar o manuša džan adre bari skala a palik aven avri 

pro graja a džan het andro veš. Vičinlas pes Deži. Ov pes pošmelindža a geľa adro kodi bari skala a 

dikhľa odoj baro barvaľipen, somnakaj, šelijaka perly, somnakune agrujsa, somnakune love, šukar 

uraviben pro murša he pro romňa. Ale paľik hažľa o jakha u dikhľa apre sera, dikhľa šukára terňa 

romaňa čhaj. Oj sas le šelenca opandli. Palik oj leske phedža, kaj te denašel, bo sar on kola manuša 

čorikadre, te les dikhena a arakena, ta les murdarena. Ov, sar la dikhľa, ta pes adre late zakamľa. Ov 

čhindža o šele, čumidľa la a chudné pes vastedar a chudne te denašel het. Oj sas le kraľiskeri rakli a 

sas ča les jekh rakľi. Sar la dikľa o kralis, pes zradisaľiľa lake, peskera čhajorake. Oj rozpendža, so pes 

lake ačhiľa. O kralis diňa le Dežis adre bari škola, kaj te džanel savoro. Kraľis diňa savoren zlodzejen 

te chudel a potrestindžal len. O barvalipen, so odoj sas, iľa ke peste, kaj te el le ternen. Kerdža baro 

bijav a dživen on peske šukares. Ale le Dežiske sa otupno pale peskeri daj a dat a pal peskere pheňa a 

phrala. Urdža pes šukares a pačoral denašľa. Pre dalo veš sar džalas, ta pre dojek stromos pisinelas. 

"Princ kráľ stadzik maširoval do domu" a sar doavľa ke peskeri daj o dat a pro vudar opral napisindža 

tiš "Tu princ kráľ býva". O dat sas čoro manuš a nasas sar len te dživel, ta pal peste peskere gada 

bikendža, kaj len te sar te dživel. Khere, ko o dat sas jepaš berš, ale leskera romňake sas pharo pal 

peskero rom, iľa la grajen a o verdan a barvaľipen thodža andro verdan a džalas paleste palo Dežis. 

Sar džalas le vešeha, ta dikhela, hoj pro stromi hin pisimen "Princ kráľ maširuje do domu" oj leskero 
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pišišagos prindžardža. Koda pišišagos la doligendža ži paš lengero kher. Akana ov furt vakerlas 

peskere dadeske, hoj ov hino kralis, ale on leske niko napačanas. "Ča furt les viasanas avri," hoj hino 

dilino. Ale sar leskeri romňi i kráľovna avľa ke lengero kher, les dikhľa melalones, čingerdores, avľa 

paš leste a čumidľa les. Akor pačane leskere, hoj ov hino barvalo. Kerde odoj mek jehkvar bijav, le 

Romenge, kelenas, pijenas a avka domačile, že savore zasuté. Pre aver džives phendža peskere 

dadeske a peskera dake, hoj on džan leha te dživel a te bešel andro zamkos. On gele a dživen peske 

odoj šukares ži ada džives. 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA A POREKADLÁ  

Mariana Migátová 
 

Abstrakt: V našom príspevku sa venujeme rómskym prísloviam a porekadlám, pretože  v nich je  

možno hľadať a nachádzať múdre výroky rómskeho etnika vyjadrujúce životné skúsenosti 

jednotlivcov i celého rómskeho spoločenstva a jednak sú kontinuitou nabádaniu k dodržiavaniu 

etických noriem, alebo naopak , odrážajú pragmatický prístup Rómov k ich životu. Predovšetkým však 

tvoria dôležitú časť folklórneho bohatstva, v ktorej sa výrazne uplatňuje filozofia rómskeho spôsobu 

života.  

 

Kľúčové slová: Príslovia. Porekadlá. Rómovia Parémia.   

 

 Slovenskí Rómovia žijú niekoľko storočí na spoločnom území s majoritným slovenským národom 

a bezpochyby prebrali do svojho fondu mnohé príslovia a porekadlá z vonkajšieho prostredia, hlavne 

tie, ktoré konvenovali svojím obsahom a ktorých forme zodpovedalo rómske chápanie, etika 

a estetické cítenie. V rómskom prostredí sa tak interiorizovali viaceré slovenské príslovia a porekadlá, 

napríklad: „ Niet dymu bez ohňa“ alebo „ Vtáka poznáš po perí, človeka po reči“ a mnohé iné.  

Žánrovú skupinu prísloví a porekadiel parémií charakterizujeme ako krátke ustálené slovesné výroky. 

Rómovia považujú za „svoje“ tie parémie, ktoré vyjadrujú „amaro Romano čačipen – našu rómsku 

pravdu (ozajstnosť): „Liker tuke tiro romipen – Drž sa svojho rómstva, E čhaj barol giľaha, 

o čhavo lavutaha – Dievča vyrastá s piesňou, chlapec s husľami“ a iné. 

I v rómskom prostredí existujú rôzne subhumánne, fobistické či až rasistické odpovede na rovnaké 

slovenské príslovia o Rómoch. Napr. na slovenské príslovie „ Z cigána ani čiapka nedobrá, keď ju 

nájdeš, tak ju bi!“ sa odpovedá porekadlom: „Gádžovi len rozpálené železo do hrdla!“ Za 

objektívnejšie a možno aj kultivovanejšie sú napr.: Ukáž gádžovi, že si človek, a on ti ukáže, že je 

človek.“ 

Pri štúdiu rómskeho jazyka s cieľom vytvoriť základy rómskeho spisovného jazyka vychádzala M. 

Hübschmannová okrem iného z týchto fráz, ktoré v základe uchovávajú archaické, pôvodné rómske 

výrazy. Jej dlhoročným zberom vytvorila najrozsiahlejšiu zbierku rómskych parémií z prostredia 

Rómov na Slovensku. Táto zbierka vyšla po prvý raz v roku 1985 pod záštitou Kultúrneho domu 

v Prahe. Obsahovala 478 originálnych prísloví a porekadiel s českým prekladom. 

 

Niektoré najzaujímavejšie si teraz pripomenieme:  

 

So o Del dela, ode ela – Ak Boh dá, tak bude dobre. 

Ma rode le Devles avri, rode les andre toro jilo – Nehľadaj Boha vonku, hľadaj ho vo svojom  

srdci  . 
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Bachtalo manuš, so les hin lačhi famiľija – Šťastný je človek, čo má dobrú rodinu. 

Nane čhave, nane bacht – Nie sú deti, nie je šťastie. 

Te merel dad, rovel o voďi, te merel daj, rovel o jilo – Zomrie ti otec, plače ti duša, zomrie ti matka, 

plače ti srdce. 

Ko kamel romňa, mi thovel peske piri – Kto chce ženu, najskôr nech sa postará o vlastný hrniec. 

Ajse romes te les, so tut paťiv dela – Vezmi si takého muža, čo si ťa bude vážiť. 

So hin čačo?: kamiben bokh – Čo je naozaj skutočné?: láska a hlad. 

Bokhalo jilo goreder sa bokhale goja – Hladné srdce je horšie ako hladné brucho. 

Nane love, nane paťiv – Nie sú peniaze, nieto cti. 

Kas hin but, kamel mek sa buter – Kto má veľa, chce ešte viac. 

Láčho lav mar maro – Dobré slovo je ako chleba. 

Čačipen labarel o jikha – Pravda oči páli. 

Rom romes dural prindžarel – Róm Róma na diaľku pozná. 

Rom mušinel te ľikerel avri duvar ajci sa gadžo – Róm musí vydržať dvakrát toľko ako gádžo. 

 

 

Použitá literatúra : 

HÜBSCHMANOVÁ M., Moudrá slova starých Romů, Praha, Apeiron 1991. 

Goďaver phure Romendar 

MANN, A., B., Rómsky dejepis., Bratislava: Kallingram, 2000, ISBN 80-7149-316-3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 255

HÁDANKY A PESNIČKY PRE ZÁBAVU I POUČENIE 

Renáta Mihályová 
 

 

             So   o d a   h i n ?                                                     Čo  je  to ?  

 

         Hin  man ajso  phral,                                              Mám brata, ktorý dva týždne 

         so duj kurke barol,                                                  rastie a dva týždne sa zmenšuje. 

         duj kurke cikňol.                                                                                   /Mesiac/ 

 

        Dikhes les, chude s les- nane.                                 Vidíš ho, chytíš ho - a už ho niet. 

                                                                                                                       /Sneh/ 

 

       Danda parne, danda kale,                                         Biele zuby, čierne zuby, 

       ča la kikiden, čhavale,                                              len ju chlapci dobre stisnite, 

       ko la lačhes  kikidela,                                               kto ju správne stisne, 

       šukar giľi bašavela.                                                  zahrá peknú pesničku. 

                                                                                                         /Harmonika/ 

 

      Ispidav lake o šero tel e phuv,                                  Strkám mu hlavu pod zem, 

      chanav la, cirdav la balendar,                                   kopem ho, ťahám ho za vlasy, 

      kušav la, randav la,                                                   sťahujem ho z kože, strúham ho, 

      čhinav la a joj man džiďarel,                                    režem ho a on ma za to živí, 

      sasťarel, mek mange vudud del.                               lieči a ešte mi aj svieti. 

                                                                                                             /Zemiak/ 

 

      Čhajori romaňi,                                                        Rómske dievčatko, 

      ker mange jagori,                                                     založ mi ohníček. 

      Na bari na cikňi,                                                       nie veľký nie malý. 

      čarav tro voďori.                                                       Prosím Ťa o to. 

                                                                                              /Starodávna pieseň/ 

 

      Bašav mange bašav,                                                 Zahraj  mi, zahraj, 

      odi miri giľi,                                                             tú  moju pesničku, 

      sar la mange na bašaves,                                          keď mi ju nezahráš, 

      jekh pal o kan mandar chudes.                                dostaneš zaucho. 
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     Amari sal, amari                                                       Naša si, naša 

     amari terňi bori                                                         mladá nevesta, 

     mek sa feder aveha,                                                  ešte lepšia budeš, 

     vedros paňi  anema.                                                  keď prinesieš vedro vody. 

 

    Dža, dža, ma ladža                                                    Choď a nehanbi sa 

   dža ko ďoďus , mang la čha!                                      choď  k Ďoďovi, nahovor si jeho dcéru! 

   So som laha te kerel,                                                  Čo by som si s ňou počal, 

   te na džanel te tavel?"                                                 keď nevie variť?"                                                                            

                                                                                        /Rómske čardáše/ 
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KOČOVNÍCI 

Darina Molnárová  
 

Abstrakt: Kočovní Rómovia žili v značnej miere izolovane od okolitého prostredia, v ktorom robili 

iba krátke zastávky. Majorita javila záujem o Rómov, alebo ich brala na vedomie predovšetkým vtedy, 

keď boli niečím odlišní od miestneho obyvateľstva, keď budili pozornosť.  

 

Kľúčové slová: Kočovníctvo. Zvedavosť. Domáce prostredie. Majorita. 

 

Jednou z hlboko vžitých predstáv o cigánoch bola ich zviazanosť s kočovným životom. Isté je, 

že Rómovia boli vo svojej väčšine veľmi dlho spätí s pohyblivým spôsobom života. Ale ešte 

i v časoch, keď už niektorí z nich budovali svoje pevné stanovištia a zapúšťali korene, boli pre 

kronikárov, novinárov  i prípadných  bádateľov vždy väčším lákadlom práve ľudia idúci svetom, ktorí 

sa výrazne odlišovali od miestnych. Svojím neustálym pohybom prinášali vôňu diaľav, ktorými prešli, 

poskytovali nielen nové správy, ale niekedy aj neznáme zručnosti a atrakcie. Uspokojovali zvedavosť 

spoločnú ľuďom kdekoľvek na svete. Od stredoveku bol príchod Rómov do obcí spätý s neistotou 

a obavami domácich, ale napokon zvíťazila práve zvedavosť, ktorá rýchlo nadobúdala prevahu nad 

strachom z cudzieho. Kočovníci boli naozaj vždy viac svojskí ako tí, ktorí sa už pomaly včleňovali do 

domáceho prostredia. 

Kočovní Rómovia žili v značnej miere izolovaní od okolitého prostredia, v ktorom robili iba 

krátke zastávky. Nech práve táborili alebo cestovali, väčšinu času trávili obklopení vlastnými ľuďmi 

vo svojich komunitách. Mohli teda uchovať a tradovať omnoho viac pôvodných prvkov zo svojej 

kultúry. Aj preto viac napĺňali predstavu majority o „cigánoch“ a „cigánstve“ – to všetko, čo sa o nich 

rozprávalo v povestiach, rozprávkach, alebo sa spievalo v piesňach. Majorita javila záujem o Rómov, 

alebo ich brala na vedomie predovšetkým vtedy, keď boli  niečím odlišní od miestneho obyvateľstva, 

keď budili pozornosť, nech už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.  

Prečo však bolo pre Rómov kočovníctvo také typické? Hovorí sa, že „Cigáni majú v krvi a iba 

ťažko dokážu žiť inak“ V skutočnosti však jednou z príčin ich neustáleho pohybu bol i fakt, že vždy 

predstavovali pre Európanov cudzí prvok a samotní obyvatelia nikdy nemali o ich usadenie nejaký 

výraznejší záujem.  

 

Použitá literatúra: Karolina Světlá: Cigánka – Romaneta z Ještedu, 1873 –úryvok 
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HVIEZDA  PRIMÁŠSKEHO  NEBA 

Alica Pisárová 

 

Abstrakt: Nadpriemerná muzikantka Panna Czinková. Vytvorila osobitný hudobný štýl poznačený 

cítením doby. Jej  prirodzený talent sa prejavil a prejavuje u mnohých rómskych muzikantoch až 

dodnes. 

 

Kľúčové slová: Panna Czinková. Primáška cigánskej kapely. Nadpriemerná muzikantka. 

 

 

Ožíva nástroj v rukách majstra, 

primáša, 

znova si s nami,  

hoci roky ušli. 

Počujem v duchu tóny 

tvojich huslí. 

Ich nežný hlas, 

ten k hviezdam povznáša. 

 

 

 Gemerská rodáčka PANNA CZINKOVÁ známa ako primáška cigánskej kapely presiahla 

regionálny rámec, a možno ju zaradiť do širokého kontextu kultúrnych hodnôt viacerých národností. 

Narodila sa v Slanej, kde jej otec Czinka Luczi bol muzikantom zemepána Jánosa Lányiho. 

Muzikantské schopnosti sa v ich rodine zrejme dedili, lebo jeho otec Czinka Sándor bol obľúbeným 

muzikantom Františka Rákocziho II. Muzikantské schopnosti sa prejavili u Panny Czinkovej už 

v detskom veku. János Lányi jej umožnil študovať hudbu u rožňavských učiteľov. Vydala sa 15 alebo 

19 ročná za kováča (alebo kontrabasistu). Údaje sa tu rozchádzajú. Mala štyroch synov a jednu dcéru. 

Všetci boli výborní muzikanti. Jej kapela bola štvorčlenná: primáška, kontrabáš, basista, cimbalista. 

Svojou sugestívnou hrou získala veľké úspechy. Patrila k najlepším cigánskym muzikantom v 18. 

storočí. Hrávala aj v Poľsku a Rumunsku.  Často hrávala v kaštieli grófa Csákyho vo Veľkom Bieli pri 

Bratislave, kde jej pri jednej príležitosti venoval gróf majstrovské husle talianskeho výrobcu Andreu 

Amatiho. Jozef Kresánek o nej píše , že „podľa zachovaných správ bola to muzikantka nadpriemerná.“ 

(Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného, s.49). Ing. Dušan Janota píše  v Slovenke z roku 

1967, že „Jej kapela vystupovala v krásnom odeve. Bola to kombinácia kuruckej rovnošaty 

a ľudového gemerského kroja.“ V roku 1895 objavil dr. Béla Váli jej portrét od neznámeho maliara. 
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Na inom obraze zvečnená, ako hrá so svojou kapelou Jánosovi Lányimu. Autorom je Imre  Greguss 

z Budapešti. 

 Romantický znalec starej maďarskej hudby Káldy Gyula o nej píše, že chodila vždy upravená 

a milo sa vedela s každým porozprávať. Vo voľnom čase sa venovala rodine, výchove detí, šitiu, 

vareniu, pečeniu chleba, praniu, alebo pomáhala mužovi v kováčskej dielni. Rada fajčila z fajky. 

Káldy uvádza, že za svoje umenie získala peňazí. Svoje kurucké melódie, pomalé halgatá a smutné 

piesne hrávala s obdivuhodnou virtuozitou. Jej pamiatku zachováva niekoľko literárnych a hudobných 

diel. V románoch ju zvečnili Dózsa Endre (Kolozsvár), a Jókai Mór.  

 Hoci jej rok narodenia nie je presne známy, záznam na evanjelickej fare v Slanej potvrdzuje, 

že „5. februára 1772 pochovali Pannu Czinkovu, ženu cigánskeho pôvodu, ktorá vynikala v umení hry 

na husliach. Jej pohreb sprevádzal spevácky zbor.“ Na náhrobnom kameni sú po maďarsky vytesané 

slová, pripomínajúce jej úspechy a slávu. 

  Ľudová pieseň „ Czinka Panna az a híred...“ je všeobecne známa v Gemeri a radi ju hrajú 

primáši, spievajú speváci. Panna Czinková zostala aj prostredníctvom tejto piesne dodnes medzi nami. 

Je súčasťou našich spomienok a úcty k jej umeleckým schopnostiam. Jej umenie sa viaže k trvalým 

hodnotám našej ľudovej hudobnej kultúry.  

 

Použitá literatúra: 

CENIBARICA (doplnkové čítanie pre žiakov ZŠ),  Vydalo MŠ SR v spolupráci s Romani kultúrou, 

Vydavateľstvo GOLDPRESS PUBLISHERS, Bratislava 1993    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 260

ŠKOLA VOLÁ 
( báseň ) 

Natália Teleková – vlastná tvorba 
Veľké očká, krásny smiech, 

cože nám to v ušiach znie ? 

Srdce naše ticho bije, 

v rukách kvietok poletuje. 

 

Lavice sú priveľké, trieda neznáma, 

kdeže som sa mami dostala ? 

Pozerám sa kade – tade, 

všade sú neznáme tváre. 

 

Škola naša víta nás, 

a ja neviem, čo čaká ma. 
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BUDÚCNOSŤ S ÚSMEVOM 

Csaba Tóth – vlastná tvorba 
 

Dajte nádej Vášmu rodu 

Zabezpečte deťom školu! 

Malým deťom škôlku dajte 

Nech sa učia aj správanie! 

 

V škole čítať, počítať 

Budú vedieť pekne spievať. 

Recitovať a tancovať 

Budú sa im rodičia radovať. 

 

Naučia sa správne chovať 

Vo svete sa orientovať. 

 

V živote sa im lepšie darí 

Budú šťastný a samostatný. 
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RÓMSKA PIESEŇ „ BUBAMARA“ 

Beata Vikorová  
 

Só romale uče-dná, Bubamara sastél, I čavoré  

Devlá-devlá, mangavlá, múlakednéj, ká-me-rá.  

 

Sa-den romén, učednáj, Bubamara sostén a čednaj,  

Devla-devla, lačeroté, Bubamara puchtar oči-nel.  

 

Ej romalé na šúchte, ej čavore guglen suzavén,  

Bubamara čajori, paragojga vuisí, ó-džilí.  

 

Či-dži-lidži Bubamara, cigni-jé,  

Šú ži-jé, a di klori le romen-sá.  

 
Niet na svete muzikanta,  

čo by zahral moju pieseň,  

/: zahra mi ju ten kto tuší,  

po čom moje srdce túži. :/  

 

Láska tá je ako pieseň,  

smútok vezme, vezme tieseň,  

ponúkne mi šťastia krídla,  

len kto mi tú pieseň zahrá. 

 

Zdroj: 

(neznámy rómsky interpret) 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA 

Valéria Zdechovanová 
 

Abstrakt: Príslovia predstavujú ľudový poetický výtvor, ktorý obsahuje uzavretú myšlienku, 

zovšeobecnenie ľudových skúseností. Príslovia vyjadrujú ľudovú múdrosť, majú poučujúci zámer. 

Porekadlá  sú blízke prísloviam, ale nemajú poučujúci zámer. Sú obrazným pomenovaním konkrétnej 

situácie, deja. Používajú sa pri rozličných príležitostiach ako zaužívané zvraty. 

 

Kľúčové slová: Otec. Plač. Matka. Srdce. Rodičia. Pravda. Chlieb. Róm. Brat. Úcta. Gádžo. 

 

 „Keď zomrie otec, plače duša, keď zomrie matka, plače srdce.“ 

„Ako si vážiš rodičov, tak si budú tvoje deti vážiť teba.“ 

„Počúvaj svojich rodičov, pretože zjedli viac chleba ako ty!“ 

 „Peniaze ti môžu ukradnúť, ale to, čo si sa naučil, ti nikto nevezme.“ 

„Lži sú vierohodnejšie než pravda.“ 

„Z čiernej zeme sa rodí biely chlieb.“ 

„Aj krivý strom vrhá tieň.“ 

„Nie je dobrý Róm, ktorý sa hanbí za svojho chudobného brata.“ 

„Dáš úctu, dostane sa ti úcty.“ 

„Je dôležité byť človekom, ale ešte dôležitejšie je byť Rómom.“ 

„Dobrých ľudí sa vojde aj sto do jednej chatrče.“ 

„Ak príde gádžo k Rómovi do bytu hľadá špinu. Ak príde Róm ku gádžovi  

  hľadá charakter.“ 

 

Použitá literatúra:  

Mann, A.B.: Rómsky dejepis. Bratislava. 2000. ISBN 80-7149-316-3. 

Šebková, H., Žlnayová, E.: Romaňi čhib. Praha 2002. ISBN 80-968784-0. 
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4.4 RÓMSKA KULTÚRA - ŠTÚDIE 
 

RÓMSTVO – ZÁKLAD KULTÚRNEJ IDENTITY RÓMOV 

Miroslav Migát 
 

Abstrakt: Príspevok cielene popisuje kultúrnu identitu ako formu skupinovej identity, pričom sa 

zameriava na kultúrnu identitu Rómov - Rómstvo, determinovanú v jej existencii vplyvom spoločnosti 

a kultúry v spojitosti so všetkými jej základnými prvkami. Tieto prvky kultúrnej identity Rómov sú v 

príspevku ďalej rozvinuté a charakterizované. 

    

Kľúčové slová: Kultúrna identit. Rómovia. Rómstvo. Jazyk. Kmotrovstvo. Rómsky súd. Úcta.  

 

 

Čo je vlastne kultúrna identita a akí je jej pravý význam? Vieme, že kultúrnu identitu nie je možné 

kvalitatívne dostatočne analyzovať bez skupinovej identity a zároveň tiež osobnej identity jednotlivca. 

Kultúrna identita je v prvom rade  prejavom alebo formou skupinovej identity a nie je teda možné ju 

vnímať izolovane. 

 Kultúrnu identitu je možné vyjadriť najmä prostredníctvom odlišností jazyka a určitých kultúrnych 

osobitostí daného spoločenstva. Ide o chápanie tejto identity na základe istých špecifických rysov 

kultúry a spôsobu života jednotlivých národov, pričom v sebe nesie aj prvky materiálnej a duchovnej 

kultúry. 

Kultúrnu identitu Rómov možno chápať ako formu skupinovej identity, ktorá je determinovaná 

 existenciou vplyvu spoločnosti a kultúry, vytvárajúc viac vrstiev jej sociokultúrnej podoby. Ide 

o spojitosť s rómstvom –  s materinskou rečou, jazykom, rodovo –rodinnými väzbami, obyčajovou 

kultúrou, zvykmi, tradíciami, obradmi, úctou, kmotrovstvom, rómskym súdom, postavením starých 

žien a mužov v rodine, rituálnou čistotou a nečistotou a folklórom.  

„Rómstvo / „romipen“ tvorí základ kultúrnej identity Rómov. Je formou osobnej i skupinovej identity, 

prežívaním rómstva, pocitu príslušnosti k vlastnému etniku/ národu. Je súhrnom kultúrnych hodnôt, 

ako v duchovnej, tak aj v materiálnej oblasti rómskej kultúry. Rómstvo je seba identifikácia s rómskou 

kultúrou, rodovo – rodinnými tradíciami, genealogickými väzbami, s „našimi“ koreňmi 

a pôvodom...Väčšinou sa v etno/kulturologických prácach definuje ako vyjadrenie vzťahu 

k materinskému jazyku, k histórii a ku kultúre vlastného etnického/národného spoločenstva.“ 

 ( Lehoczká, 2006, s.57 ) 
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Rómstvo / jazyk 

Materinský jazyk patrí k základným prvkom osobnej i skupinovej identity. Rómsky jazyk je 

nepochybne najsilnejším faktorom rómskej identity. Dlhý čas panoval názor, že ním nedokázal 

rozprávať nikto iný ako Róm a  teda ak niekto hovoril po rómsky, musel byť Rómom.  

Často sa však tvrdilo, že rómčina je chudobný jazyk, s niekoľkými málo slovami a dokonca takmer 

neschopná vyjadriť abstraktné alebo filozofické pojmy. Nie je to pravda a myslíme si, že tieto názory 

sú rukopisom zväčša tých, ktorí tento jazyk neovládajú a nepoznajú ho. 

„Celé storočia náš jazyk miatol Európanov. Znel úplne inak než všetko, s čím sa dovtedy stretli 

a súčasne obsahoval slová, ktoré poznali z iných jazykov. Toto niektorých viedlo ku špekulácii, že išlo 

len o umelo vytvorený, tajný žargón a vôbec nie o skutočný jazyk. Ale samozrejme, je to skutočný, 

bohatý a komplexný, pochádzajúci zo sanskritu, takisto ako taliančina alebo francúzština pochádza 

z latinčiny.“ ( Hancock, 2005, s.219 ) 

 Myslíme si, že tak ako iné jazyky, aj rómčina  musí prejsť určitým kultivačným procesom preto, aby 

ju bolo možné používať aj v medzinárodných situáciách. Ak pre slovenčinu, češtinu, alebo poľštinu 

existujú národné štandardy, ktoré sú sledované vládnymi inštitúciami, pre rómčinu sa tento stav stáva 

ešte len súčasnou realitou.    

     

Rómstvo/ kmotrovstvo 

Ďalším prvkom kultúrnej identity Rómov je kmotrovstvo. 

„Uzavretie kmotrovstva je prejavom posilnenia kmeňových a rodovo – rodinných väzieb, súdržnosti 

a solidarity príbuzenských vzťahov. Olašskí Rómovia preferujú výber kmotra a kmotry ( „kirvo“, 

„kirvi“ ) v rámci najbližšej rodiny, v takmer rovnakom veku. Kmotrovstvo a romipen sú v úzkom 

vzájomnom vzťahu, prostredníctvom kmotrovstva a aktu krstu sa udržiava romipen a jeho jednotlivé 

zložky  ( úcta/“paťiv“ , vzťah k rodine, udržiavanie tradícií, rodinného zvykoslovia, zachovávanie 

autentického folklóru – piesní, tanca, hudby, i magicko – ochranné prvky ( zdvorilostné zaklínadlá, 

armaje...) a rituálna čistota/nečistota. Bližšie o priebehu krstu u skupín Rumungrov i olašských Rómov 

hovoria najmä práce Lužica (2004) a Stojka, Pivoň (2003), Mann (2000), Horváthová (1964).“   

( Lehoczká, 2006, s.58-59) 

 

Rómstvo/ rómsky súd 

„Mylné je domnievať sa, že Rómovia nemajú nijaký právny systém, žijú v prúde náhod a nepoznajú 

zodpovednosť za svoje činy. Rómske obyčajové právo je mimoriadne prísne, bezpodmienečné a pre 

všetkých záväzné. Svojím normatívnym charakterom predstavuje na jednej strane zjednocujúci činiteľ 

rómskej society, na strane druhej bráni jeho civilizačnému pokroku. Tradíciou ustálený kódex 

zamedzuje akékoľvek individuálne pokusy o zmenu odvekého spôsobu života, myslenia a názorového 

sveta.“  ( Lužica, 2004, s.25) 
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Ten, kto riešil vzniknuté spory a konflikty medzi rómskymi a nerómskymi komunitami bol vajda. 

Okrem funkcie sprostredkovateľa, stál  na čele kočovnej skupiny, pričom v rómskom jazyku nesie 

u kočovných skupín pomenovanie „ mujalo“ . U usadlých Rómov mal pomenovanie „čibalo“, čo bolo 

odvodené od jeho výraznej schopnosti komunikovať. 

Vnútorné spory, ale aj právne problémy vzniknuté u Rómov sa málokedy riešia u policajných 

a súdnych orgánov. Rómovia si ich riešia sami. Ich právny systém a orgán sa nazýva kris. Kris je 

zoskupenie alebo rada starších, ktorým  predsedá mujalo. Rómsky súd zväčša rieši individuálne, 

rodové a kmeňové spory, ale  tiež dodržiavanie rituálnych, náboženských a zvykových tradícií. 

 Zo štúdia literatúry sa dozvedáme, že najhorším trestom bolo vylúčenie z vlastného spoločenstva. 

Toto vylúčenie mohlo byť trvalé – doživotné ( „pischaro“ ), ktoré bolo označované aj niečím ešte 

horším ako je smrť a vylúčenie dočasné, ktoré odsúdenému umožňovalo zotrvať so svojou skupinou, 

tu však načas zastával  len podradnú úlohu.  

 

Rómstvo/ úcta 

 „Úcta je jedným z najhodnotnejších vzťahov a darov, ktorý nás sprevádza po celý život. Jej 

prítomnosť pri nás neznamená len dostávať, ale i dávať. Takto je vnímaná úcta/“paťiv“ aj u Rómov, 

ktorí sú spätí so svojim rómstvom. Úctu prejavujú tým, že ponúknu jedlo (za ktoré by sme nemali 

ďakovať, pretože to je urážkou). Úctu prejavujú Rómovia aj tým, že dedinskí muzikanti prijmú 

pozvanie ísť zahrať svojim príbuzným a známym pri určitej rodinnej alebo spoločenskej udalosti. Úcta 

je v zmysle „romipen“ skutočne hodnotným a hlbokým vzťahom, ktorým by úcta v živote ľudí mala 

byť, je mimoriadnou hodnotou. V zmysle „romipen“ je úcta dávaním niečoho z nášho vnútra – našej 

schopnosti cez porozumenie sebe samému dávať i porozumenie iným. Stáva sa tak pre Rómov 

výzvou, aby sa učili vnímať život okolo seba...žiť v čistote mysle i srdca, je priestorom pre múdrosť.“ 

( Lehoczká, 2006, s.60)    

 

Použitá literatúra: 

HANCOCK, I., My Rómsky národ "Ame sam e Rromane džene", príklad: URBÁNEK, Ľ., 

MÄSIAROVÁ, E., GODLOVÁ, E., Bratislava: Petrus, 2005. ISBN 80-8893-997-6. 

LEHOCZKÁ, L.: Kultúrna identita Rómov. Nitra: UKF, 2006. 113 s. ISBN 80-8050-945-X 

LUŽICA, R., Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP, 2004, ISBN 80-89104-34-7.  
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TRADIČNÉ RÓMSKE REMESLÁ 

Mariana  Migátová 
 

Abstrakt: V príspevku autorka opisuje tvorivosť Rómov z pohľadu tradičných remesiel, pričom si 

všíma historické aspekty kontextu ich tvorivosti a remeselníctva a poukazuje na najvýznamnejšie 

oblasti  tradičných remesiel Rómov. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Remeslá. Služby. Kováčstvo. Rómska hudba.  

 

Tradičné rómske remeslá 

 

V životných potrebách neboli Rómovia nikdy sebestační. K trvalým finančným zdrojom sa nemohli 

dostať a nemali majetok. Najbohatší Rómovia mali kone, zlato a vozy. Boli preto nútení zdokonaľovať 

sa v niektorých remeslách a službách. Ženy hádali z ruky a vykladali karty. Typickým druhom obživy 

bolo ľudové liečiteľstvo. Ich liečebné praktiky vznikali preto, lebo si nevedeli vysvetliť príčiny vzniku 

chorôb a nemali ani najzákladnejšie poznatky o ľudskom tele. Boli založené predovšetkým na mágii 

a na predchádzajúcich skúsenostiach. Predchodcovia Rómov preberali ešte v Indii techniky 

spracovania kovu. Neskôr sa v tomto remesle zdokonalili a aj pomôcky si vyrábali sami.  

 

„Rómski kováči sa po príchode do Európy usadili. V 15.a 16. storočí ich využívali na výrobu zbraní – 

meče, halapartne, kópie. Podľa povesti z roku 1514 sa traduje, že práve Rómovia vyrobili trón, korunu 

a žezlo pre vodcu roľníckeho povstania Juraja Dóžu. Rómski kováči dostávali ochranné listiny. 

Zvyčajne sa rómski kováči usádzali pri vodných tokoch, kde sa nachádzalo zlato, hlavne v  Karpatoch. 

Svoje výrobky predávali čo najďalej od miesta, kde pôsobili. Po muzikanstve bolo kováčstvo druhým 

najčastejším zamestnaním.“ (Bársony, 1993, s. 20-21)   

Rómovia však len málokedy žili monoprofesným životom. Prispôsobovali sa prostrediu, v ktorom sa 

nachádzali a tak sa z nich  v letných obdobiach stávali nádenní robotníci na stavbách alebo statkoch. 

V zimných obdobiach sa zväčša venovali pleteniu rôznych predmetov z prútia, šúpolia alebo slamy. 

 

 Zvláštnou triedou Rómov boli obchodníci s koňmi. Tento fakt mohol byť spôsobený tým, že za kone, 

ktoré predávali dostávali peniaze na rozdiel od ostatných profesií, pri ktorých boli vyplácaný 

v naturáliách. Ich umenie aspoň dočasne uzdraviť chorého alebo zle vyzerajúceho koňa im vyslúžilo 

postavenie akýchsi veterinárov minulosti. 

Z internetovej stránky romistika.donauer.sk sa dozvedáme o tom, že „od začiatku 18.storočia čoraz 

viac sa Rómovia uplatňovali v prácach u roľníkov. Túto prácu dopĺňali vytváraním rôznych predmetov 

z prírodných zdrojov. Vieme, že plietli ošatky zo slamy, prípadne z prútia košíky a podobne. Pri 

kováčskom remesle boli nútení naučiť sa páliť drevné uhlie a toto neskôr aj predávali. Vedeli páliť 
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vápno. Rómske ženy pomáhali pri kováčskej práci. Ženám sedliakov pomáhali pri pradení, v 

niektorých oblastiach sa naučili rôzne ručné práce. Plietli povrazy, zhotovovali laná, vyrábali kefy a 

štetky z prasacích štetín alebo z konských vlasov. Z brezového prútia viazali metly. Donedávna 

zhotovovali na krosienkach tzv. cigánske tkanice. Pretože Rómovia nevlastnili pôdu, museli niektoré 

potraviny získavať od roľníkov. Na oplátku im pomáhali pri prácach na poli alebo okolo domu. 

Obojstranná výhodnosť sa prejavila aj v udržiavaní blízkych vzťahov medzi rodinami Rómov 

a sedliakov.“ (Donauer.sk, 2006) Z rovnakého zdroja sa dozvedáme, že boli mierne rozdiely medzi 

uplatnením Rómov z rôznych skupín. Napríklad skupina Kalderašov spracovávala medený plech, 

z ktorého vyrábali napríklad kotlíky. Olaskí Rómovia sa špecializovali hlavne na obchod s koňmi. Ich 

ženy zas veštili z ruky, alebo kariet. Haličskí Rómovia naproti tomu vynikali vo výrobe vrtákov. 

Možno najviac sa preslávili svojim majstrovstvom rumunskí korytári, ktorí ako produkty svojej práce, 

ponúkali lyžičky, varešky, misky, vahany, a korytá rôznych veľkostí.  

Ich život bol životom v pohybe. Preto bolo potrebné zabezpečiť si spôsob života tak, aby prostriedky 

boli prenosné a nevyžadovali si stále, ťažké zariadenia.“ (Horváthová, 2002, s. 26) 

 

„O tom, že Rómovia kočovali niet pochýb, ale treba si uvedomiť rozdiel medzi cestovaním 

a kočovaním z dôvodu miestnych zákonov, ktoré neumožňujú usadiť sa a preto nám nedávajú na 

výber.“ (Hancock, 2005, s. 131) „Rómovia sa tradične živili akrobaciou, predvádzaním cvičenej zvere, 

(predovšetkým medveďov a opíc), bábkoherectvom, i herectvom (skôr ako klasickou činohrou 

Rómovia vykonávali divadlo syntetické -  spojenie hovoreného slova s hudbou a tancom). Do dnes sa 

Rómovia uplatňujú aj v cirkusoch a lunaparkoch.“ (Horváthová, 2002, s. 32) Posledne spomínaný 

spôsob obživy bol u Rómov obľúbený hlavne kvôli ich previazanosti s hudbou. Hudba je nesporne 

jedným z významných prvkov rómskej identity. Ak si dáme otázku, aká rómska hudba vlastne je, je 

dosť zložité na ňu odpovedať, pretože Rómovia všade na svete boli len hosťami, prechádzajúcimi 

pútnikmi. 

 

 „Na rozdiel od ostatných remesiel sa hudobníci vyznačovali veľkou schopnosťou improvizácie. Je 

o nich známe, že to boli muzikantmi, čo „bez akýkoľvek znalostí nôt a hudobných základov“, dokázali 

hrať svojim spôsobom temperamentné čardáše, halgató a cifrovať na veľmi dobrej úrovni. 

Najvzácnejší hudobný prejav mali tí, čo hrali pre potešenie, nie pre peniaze. Rómsky hudobníci 

väčšinou milovali a milujú hudbu. Napriek veľkému citovému vzťahu k hudbe boli však nútení 

predávať svoje umenie za peniaze a robiť hudbu podľa želania zákazníkov.“ (Bársony, 1993, s. 54) 
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RÓMSKI HUDOBNÍCI V HISTORICKÝCH PRAMEŇOCH 

 Renáta Mihályová 
 

Abstrakt: Identita je jedným z dôležitých prejavov kultúry. Je označením pre stotožnenie sa 

jednotlivca, alebo skupiny s kultúrou v ktorej človek žije. Základným termínom, ktorý môžeme použiť 

vo vzťahu k rómskej kultúre je romipen – najhlbší vzťah k rómskej kultúre, jej prejav. 

Rómska kultúra je vo svojich materiálnych a duchovných aspektoch hodnotovým bohatstvom, ktorý 

má význam tak pre rómsku komunitu, pre rómsku národnostnú menšinu, i pre majoritnú spoločnosť. 

V súčasnej dobe sa môžeme oprieť o rad dokumentácií, materiálu, ktoré ukazujú rómsku kultúru 

nielen ako hodnotu minulosti, ale príslušníci rómskej menšiny vytvárajú materiálne a duchovné 

hodnoty nové. 

Na nasledujúcich stránkach venujeme priestor rómskym hudobníkom, pretože je isté, že ich hudba 

bola a je najmocnejšou silou, ktorou Rómovia narábali.   

 

Kľúčové slová: Folklórne tradície. Hudba. Hudobné nadanie. Hudobný folklór. Piesne. Primáš. 

Rómski hudobníci. Rómski muzikanti. 

 

Najstaršia správa o Rómskom muzikantovi v Uhorsku je z roku 1489, ktorý pôsobil na statku 

patriacej kráľovnej Beatrix. Ďalšia správa pochádza z roku 1525, ktorá spomína rómskych 

muzikantov, ktorých najali na snem do Hatvanu . Pomerne málo dokumentov sa zachovalo zo 16. 

a 17. storočia, ktoré aj napriek svojej stručnosti nám prezrádzajú, že Rómovia ktorí sa s hudbou 

zaoberali profesionálne, neprišli na územie Uhorska s veľkým prílivom od západu postupujúcich 

Rómov, ale od nich viac-menej nezávisle, ako takí, ktorí už aj v tom čase sa živili s hudbou. Ich 

usadenie a prispôsobenie sa tunajším hudobným tradíciám sa datuje na koniec 17. storočia. Aj keď 

prvé písomné zmienky o rómskych muzikantoch siahajú do 15. storočia, k významnej roli sa dostávajú 

len od polovici 18. storočia. Do toho obdobia však ich vzrast dosahuje už takú úroveň, že široká 

verejnosť ich považuje za vynikajúcich znalcov hudobných tradícií, a neraz za jediných 

reprezentatívnych interpretov hudby. Nakoľko v početnejšom množstve len oni sa zaoberali 

profesionálne s hudbou, niet podivu, že aj v ďalšom období zotrvali v tejto pozícii a dodnes sú 

považovaní za najlepších sprostredkovateľov hudobnej kultúry. 

O hudobnom nadaní Rómov vo svojej významnej monografii sa zmienil už aj spišský 

osvietenec Samuel Augustini ab Hortis (1995), ktorého dielo je považované za prvú etnografickú 

monografiu Rómov v európskej spisbe. Augustini bol nadšením obdivovateľom panovníčky Márie 

Terézie a presvedčeným zástancom koncepcie emancipácie, o úspechu, ktorej nemal ani najmenšie 

pochybnosti. Považoval preto za potrebné dokumentovať tie formy spôsobu života Rómov, ktoré 

poznal buď z autopsie, alebo z výpovedí hodnoverných osôb, ktoré v rôznych situáciách prišli do 
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priameho kontaktu s príslušníkmi tohto etnika a tiež zo serióznej literatúry. Domnieval sa, že 

o niekoľko málo generácií sa z ľudu, ktorý, ako píše, je ostatným na obtiaž, stanú užitočný občania, 

ktorí sa budú statočne živiť a nik už nebude vedieť akú podstatnú premenu museli absolvovať, kým sa 

dosiahol tak pozitívny výsledok. Augustini v trinástej kapitole svojej monografie píše „o hudobnom 

nadaní Cigánov“ ako o jednom z ich kladných vrodených vlastností. Rozoznáva „cigánske muziky“, 

ktoré hrajú iba sedliakom a ľuďom nízkeho stavu, a také, ktoré svojou hudbou sa do takej miery 

preslávili, že v niektorých župách sú bezmála jediní, ktorí hudbou vzbudzujú pozornosť. 

O muzikantoch uplatňujúcich sa v sedliackom prostredí – so značne negatívnym podtónom – píše 

nasledovne:  

 

„Sú aj tu [Uhorsko, Sedmohradsko] také cigánske hudobné skupiny, ktoré si nezaslúžia pochvalu 

a ktoré tak, ako aj v iných veciach, ani v hudbe za nič nestoja. Treba sa ale zároveň zmieniť aj o tom, 

že nie každý má od prírody rovnaké nadanie a ešte menej je takých, ktorí majú príležitosť zdokonaliť 

svoj talent dobrou a riadnou výučbou. Na mnohých miestach hrajú Cigáni iba sedliakom a ľuďom 

nízkeho stavu. Vznešení, ktorí sú zvyknutí na inakšiu hudbu, považujú za neprimerané nechať sa pri 

svojich radovánkach potešiť týmto ľuďom. Pri hre sa Cigáni riadia zvykmi a vkusom tých, ktorým 

poskytujú svoje služby. To znamená, že sedliakom na striedačku vyhrávajú staré melódie, a to na 

lacných, poškodených nástrojoch. Títo sú s ich muzikou úplne spokojní a veselia sa pri nej bez toho, 

aby si priali niečo lepšie a aby o niečom inom vôbec vedeli. Takéto cigánske bandy hrajú iba 

najnižšiemu plebsu a nemajú nádej, aby zahrali aj panstvu. Nemožno sa preto diviť, že ostávajú na 

starej nohe a ani ich nenapadne zdokonaľovať sa v tomto umení“ (Augustini ab Hortis, 1995, s.43-44). 

 Ako príklad vynikajúcich hudobníkov uvádza muzikantov slobodného kráľovského mesta 

Debrecín, a poznamená, že v Gemeri sú najlepší hudobníci v obci Rumince, v Novohrade zas 

v obciach Šalgovce a Kolandor. Majú svoje muziky zložené z mužov a žien, vyhrávajú panstvám na 

svadbách a rôznych zábavách a vo svojej profesii dosahujú majstrovskú úroveň (Augustini ab Hortis, 

1995). 

 

O období panovania Márie Terézie a Jozefa II. sa píše ako o období asimilácie Rómov. Jozef 

II. v nariadeniach vydaných v roku 1782 pripisuje prioritu náboženskej výchove a vytvoreniu pevných 

návykov k poľnohospodárskej činnosti, ktoré považuje za viac hodnotné ako muzikantstvo. O tom 

svedčí aj 14. kapitola spomínaného nariadenia, ktorá skonštatuje, že Rómovia muzikanstvu sa môžu 

venovať len v tom prípade, keď už na poliach majú splnené všetky svoje povinnosti. Napriek tomu, 

Súpis Cigánov Uhorska z toho istého roku – ktorý je prvým súpisom svojho druhu – vykazuje 43787 

Rómov, z toho 1582 muzikantov a 5886 kováčov . 

O tri desaťročia neskôr v roku 1820 slovenský etnograf Ján Čaplovič (In: Drenko, 1997) píše 

o rómskych muzikantov nasledovné: „Na zábavách sa mládenci postavia okolo hrajúcich Cigánov 

a predspevujú alebo pískajú svoje obľúbené piesne. Keďže to robia všetci naraz, čierny Orfeus nemôže 
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vraj vedieť, koho má počúvať a čiu pieseň najskôr zahrať. Výsledok je potom taký, že príde nielen 

a mnoho vlasov, ale aj o svoje husle. Keď ešte boli v obehu razené peniaze, ukrivdenému cigánovi dali 

za husle tri strieborné desiatky, a za druhé žajdlík pálenky“ . 

18. storočie prináša pre rómskych muzikantov nové možnosti. Šľachta túžiaca neustále po 

novotách k častým zábavám vo svojich dvoroch najímala vynikajúce dedinské alebo mestské kapely, 

uzatvárala s nimi zvláštne zmluvy, ich členom umožňovala slobodný pobyt na svojich majetkoch 

a oslobodzovala ich od poddanských poplatkov. V tomto čase sa začnú menovite spomínať skupiny 

týchto privilegovaných rómskych hudobníkov, spomedzi ktorých najchýrnejší bolo vždy vedúci 

jednotlivých kapiel, tzv. primáši (Horváthová, 1964). 

 

 Významní rómski hudobníci 18. a 19. storočia 

Prvý menovite zaznamenaný rómsky primáš v historických prameňoch sa objavuje v druhej 

polovici 18. storočia, a je ním Michal Barna. Jadrom každej ďalšej zmienky o jeho osobe je 

spravodajstvo už spomínaného Samueala Augustiniho ab Hortisa (1995), ktorý o ňom uvádza 

nasledovné údaje:  

„Okolo roku 1737 žil v Spišskej župe, na panstve grófa Čákyho v Iliašovciach Cigán menom Michal 

Barna, ktorý bol takým úžasným majstrom v hre na husliach, že ho vznešený kardinál gróf Imrich 

Čáky poctil tým, že ho vymenoval za dvorného hudobníka. Jeho skupina mala obyčajne iba štyroch 

členov. On sám hral na husliach, vedľa seba mal kontraviolonistu, jedného cimbalistu a jednu basu. 

Poslední traja ale neboli rodení Cigáni, tým bol iba Michal Barna. Svojou hrou získal u vysokého 

panstva také meno, že hneď po smrti kardinála ho prevzal do svojich služieb aj so zaopatrením jeden 

z grófov Illesházych. V čase, keď bol ešte na dvore jeho Eminencie kardinála sa stalo, že na svadbe 

jedného zo šľachticov Radvanských vynikol spomedzi 12 cigánskych majstrov svojou hrou na 

husliach a natoľko ich predstihol, že na mieste, kde dokázal tak statočne obhájiť svoje veľké umenie, 

mala ostať naňho trvalá pamiatka. Zručný maliar namaľoval preto jeho pravú podobu v životnej 

veľkosti v čákyovskej livreji. Tento obraz vystavili v kaštieli v Radvani; na jeho pravej strane je nápis 

Barna Mihály, na ľavej pochvalný výrok Magyar Orpheus [t.j. Uhorský Orfeus]“ (Augustini ab Hortis, 

1995, s.44). 

Koniec 18. storočia je významným medzníkom v dejinách hudby Európy, viedenský klasický 

smer dosahuje svoj vrchol, a samotný Viedeň sa stáva centrom európskeho hudobného života. Tento 

jav nepochybne má vplyv aj na vývoj nového hudobného štýlu, zvaného „cigánska hudba“ a niet divu, 

že prví chýrni rómski muzikanti a rómske kapely sa zrodia práve v severozápadnej časti bývalého 

Uhorska, v okolí Bratislavy. Jedným z najspomínanejších hudobníkov uvádzanej lokality sú muzikanti 

z Galanty, ktorí sa preslávili po celom Uhorsku a očarili aj Viedeň. Hoc ich muzikanstvo sa zakladalo 

na všestrannom hudobnom vzdelaní (všetci sa vyznali v čítaní nôt), najväčšiu slávu však zožali práve s 

tým, že pri hre vôbec nepoužívali noty, čo vtedajšom hudobnom svete pôsobilo novodobo a senzačne. 
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Ďalší slávny hudobník svojho času Ján Bihary (1764-1827) pochádzal taktiež z niekdajšej 

bratislavskej župy, z Veľkého Blahova. Jeho kapela bola pozývaná na verejné a súkromné oslavy po 

celom Uhorsku, často krát aj do Viedne. V roku 1814 hral na viedenskom kongrese pre 

zhromaždených diplomatov z celej monarchie. Bihary a jeho následníci boli zakladatelia hudobného 

štýlu „verbunkos“, ktorý sa stal súčasťou maďarskej hudobnej tradície. Medzi jeho obdivovateľov 

patril aj skladateľ Ferenc Liszt, ktorý vo svojej práci Des Bohémiens et leur musique en Hongrie - 

Bohémovia a ich hudba v Uhorsku (1859)  nazval Bihariho ako muzikanta, ktorý doviedol rómsku 

hudbu k vrcholu (Sárosi, 1971; Horváthová 1964). 

Legendárny primáš Jozef Piťo (1800-1886) bol rodákom z Tekovských Lužian. Podobne ako 

ostatní chýrni primáši hudbe sa venoval už od raného detstva, na husliach sa naučil hrať v desiatich 

rokoch od svojho strýka. Ako mládenec sa dal naverbovať na vojnu, kde ho pridelili k pešiemu pluku 

do talianskeho Milána. Ako talentovaní hudobník sa dostal do vojenskej kapely, kde sa stal primášom, 

a chodil verbovať mládencov na vojnu. Národný život v tom čase sa sústreďoval okolo Matice 

slovenskej, ku ktorej si našiel cestu aj tento legendárny primáš. Slovensko v tom čase nemalo žiadne 

hudobné teleso – filharmóniu alebo operu – a práve preto Piťové účinkovanie v Martine a na Liptove 

mal mimoriadny význam v dejinách slovenskej hudby. Slovenské ľudové piesne spoznal po svojom 

príchode na Liptov, ktoré ho hneď učarovali na celý život. Učil sa ich hrať zvláštnym spôsobom: v lete 

chodil po liptovských poliach s husľami pod pazuchou a z úkrytu tajne počúval spev žien pri poľných 

prácach. Takto vypočuté a čiastočne osvojené piesne si potom chodil upravovať pre svoju kapelu do 

Beňadikovej k chudobnému slovenskému zemanovi Jurajovi Lubymu. Piťo mal vynikajúci sluch 

a jedinečnú hudobnú pamäť; na prvé počutie zapamätal melódiu a aj odstupom času ju vedel dokonale 

interpretovať. Počas osvojovania hry na husliach sa nenaučil hrať z nôt, pravdepodobne vďaka svojim 

nadmerným schopnostiam to nepovažoval za podstatné, a tak sa o to už nepokúsil ani v dospelosti. 

Jozef Piťo mal dvanásť detí, syn Alexander bol taktiež nadaným huslistom. On už poznal noty, určitý 

čas vyučoval deťom mešťanov Liptovského Mikuláša hru na husle a cimbal. Znotoval ľudové piesne 

vyhrávané jeho otcom, ktoré vyšli pod názvom Trávnice  v roku 1905. Napriek tomu otcovu kapelu 

predsa neprevzal on, ale jeho brat Gustáv, ktorý sa preslávil aj za hranicami bývalého Uhorska. Jozef 

Piťo zomrel 22. marca roku 1886. Jeho rakvu  na neďaleký mikulášsky cintorín niesli liptovský 

zemania, bol pochovaní vedľa váženej rodiny z Vrbice (Bársony 1993; Horváthová, 1964; Sárosi 

1971). 

 

Hudba usadlých a kočovných Rómov 

Podľa Davidovej (1999) v rámci rómskej hudby treba rozlíšiť hudobný folklór usadlých 

Rómov, a hudobný folklór olašských, teda kočovných Rómov. Prvý z nich vychádza z hudobných 

tradícií maďarských Rómov, čo je podmienené dlhodobým spolužitím v jednom štáte. Hudba 

olašských Rómov je oproti tomu ovplyvnená folklórnymi tradíciami Rumunska, resp. Sedmohradska, 

kde táto časť rómskeho etnika sa dlhodobo zdržiavala. Usadlí Rómovia sú skupinou, ktorá vždy bola 
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náležite otvorená majoritnej spoločnosti a nebála sa vstrebávať jej kultúrne špecifiká. Hudba pre nich 

bola zdrojom obživy, ale zároveň aj spoločenskou prestížou. Olašskí Rómovia prišli na územie 

Slovenska z bývalého Valašského kniežatstva z územia dnešného Rumunska. Bol pre nich typický 

nomádsky, teda kočovný spôsob života, ktorý však bol od roku 1958 prísne zakázaný, a pristúpilo sa 

k ich násilnému usadzovaniu. Voči majoritnej spoločnosti boli uzavretí a pristupovali k nim veľmi 

opatrne. Svoje tradície a hudobný folklór si oveľa viac chránili ako usadlí Rómovia, hudba pre nich 

nebola zdrojom obživy, ale súčasťou tradície, ktorá žila vo vnútri spoločenstva. K doprovodu svojich 

piesní nepoužívali žiadne hudobné nástroje, hudobný prejav sa doprevádzal lúskaním prstov, 

tlieskaním, dupaním, hrdelnými zvukmi a podobne, a práve preto pôsobil veľmi archaicky. Ani 

olašskí, ani usadlí Rómovia nerozlišujú svoj piesňový folklór tematicky, ich piesne sú prevažne 

viazané na dve situácie: k počúvaniu alebo k tancu. Nepoznajú žáner svadobných piesní, piesní 

spojených s narodením dieťaťa a pod., čo zodpovedá pomerne malej ritualizovanosti rómskeho života 

(výnimku tvoria piesne spojené s vartovaním pri mŕtvom). Piesne na počúvanie sú zväčša pomalé, bez 

pevného metra, k tancu zas rýchle a rytmické. Pomalé piesne usadlých Rómov sa nazývajú „hallgató“, 

olašskí Rómovia ich pomenovávajú ako „loki d’ili“ alebo „mesal’aki d’ili“. V rómskej hudobnej 

tradícii u lyrických piesní je obzvlášť dominantná textová poetika. V tanečných piesňach text hrá 

väčšiu rolu u usadlých Rómov, u olašských jej prvotnou funkciou je doprovod tanca, preto textu sa 

pripisuje len menší význam (Davidová, 1999.) 

Výskumom hudobného folklóru olašských Rómov na južnom Slovensku medzi inými sa zaoberala aj 

maďarská etnografka Katalin Kovalcsik, ktorá počas terénnej práce v roku 1981 zaznamenala 250 

piesní od Rómov z Rimavskej Soboty, Komárna, Čalova, Senca a zo Zlatých Klasov. Na základe 

týchto poznatkov Kovalcsik (1985) skonštatuje, že ich hudobný folklór je v úzkom kontakte 

s hudobným folklórom olašských Rómov z Maďarska. Tvrdí, že zmenou štátnych hraníc u rómskych 

skupín žijúcich na území týchto dvoch štátov poklesla intenzita príbuzenských – priateľských 

vzťahov, výmena kultúrnych informácií sa stala náhodnou a príležitostnou. Zároveň však vzťahy 

olašských Rómov žijúcich v medziach nových hraníc zosilnili tak navzájom medzi sebou, ako aj s 

inými skupinami, čo viedlo k postupnému zjednocovaniu hudobného folklóru olašských Rómov 

žijúcich roztrúsene na tomto veľkom území. Inými slovami by sme mohli povedať, že ich hudobný 

folklór tvorí samostatný hudobný dialekt. Kovalcsik taktiež uvádza dva žánre hudobného folklóru 

olašských Rómov: pomalé, lyrické piesne, a piesne k tancu. Ako zaužívané pomenovanie lyrických 

piesní spomína názvy „mesaljaki djili“, alebo „mulatošo“, pričom podotkne, že s tradičným 

pomenovaním „loki djili“ pri svojich výskumoch sa už nestretla. Na pomenovanie tanečných piesní 

uvádza ekvivalenty: „khelimaski djili“, „xuttjadi djili“, „pattogošo“  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A POJMY MULTIKULTÚRY 

Darina Molnárová 
 

Abstrakt: Multikultúrna výchova – objekt skúmania na celom svete. Poukazujeme na rešpektovanie 

kultúrnych práv, ako aj rešpektovanie práv národov, národností a národnostných menšín. 

Pre objektívne posúdenie a vnímanie multikultúry je dôležité vymedzenie pojmov, ktoré sú uvedené 

v záverečnej časti. 

 

Kľúčové slová: Multikultúrna výchova. Rešpektovanie kultúrnych práv. Rovnocenné zaobchádzanie. 

Rada Európy. Ústava SR. Národnostná menšina. Interkulturalita.  

  

O multikultúrnej výchove bolo vypracovaných mnoho prác, tak ako v rámci Európskej únie, 

tak  aj vo svete. Európska únia vytýčila multikultúrnu výchovu ako objekt skúmania a praktickým 

cieľom v školstve. Na túto skutočnosť reagovali aj slovenskí odborníci a napísali knihu spolu 

s fínskymi špecialistami. Kniha bola napísaná pod vedením Imricha Mistríka s názvom „Multikultúrna 

výchova“. Je napísaná paralelne po slovensky a anglicky, sú v nej vymedzené základné definície 

a pojmy súvisiace s otázkami multikulturality, taktiež  je tu rozobraná európska dimenzia vo 

vzdelávaní. Táto dimenzia vystupuje ako program, ktorý sa zameriava na výchovu k tolerancii 

k neznášanlivosti proti diskriminácii. Dôležitým aspektom v európskej dimenzii vo vzdelávaní je 

poznávanie rôznorodých kultúr v rámci Európy a tiež prístup k neeurópskym kultúram, ktoré 

prichádzajú do Európy. Akcentované je právo príslušníkov rôznych národností, národov 

a národnostných menšín a má svoj špecifický prejav vo svojej kultúre. Táto európska dimenzia vo 

vzdelávaní dáva jednotlivým štátom popud v politike, ktorá sa prejavuje v určitom systéme ideí 

a presadzuje humanizmus vo vzťahu k človeku.  

Rešpektovanie kultúrnych práv po prvý raz zaistila Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN 

v roku 1948. V roku 1992 Deklarácia práv ľudí patriacich k národnostným, etnickým, náboženským 

alebo jazykovým menšinám rozšírila tieto práva o práva ľudí patriacich k uvedeným menšinám aby sa 

mohli aktívne zúčastňovať v kultúrnom, náboženskom, spoločenskom, hospodárskom a verejnom 

živote, ako aj v procese rozhodovania o menšine ku ktorej patria. Dôležitosť práv národnostných 

menšín si uvedomovali aj ostatné medzinárodné organizácie. Rada Európy sa intenzívne zaoberala 

touto problematikou. V roku 1992 prijala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov 

a v roku 1995 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín, ktorého signatárom je aj 

Slovenská republika.  

Právne postavenie národnostných menšín v Slovenskej republike je upravené Ústavou 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov, ktorými sú  napríklad: 

 
a) zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín,  
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b) zákon č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných    menšín, 

c) zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých  oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou. 

 

Idea multikulturalizmu je postavená na viacerých princípoch, ktoré musia byť splnené, aby sa dalo 

hovoriť o jej realizácii, patria k nim : 

 

-  multikulturalizmus predpokladá existenciu odlišných skupín, ktoré sa za   rozdielne samy 

považujú, ktorých členovia majú záujem kultúrneho  sebavyjadrenia a majú záujem zachovávať si 

odlišnosti skupiny, 

- multikulturalizmus považuje každú z menšín za rovnocennú, 

- rozdielnosti existujúcich menšín sú zabudované už v existujúcich  spoločenských štruktúrach, 

- multikulturalizmus zachováva zásady relativizmu: žiadny postoj nemôžeme  považovať za 

nadradený alebo podradený vo vzťahu k iným životným    spôsobom, treba ho pochopiť 

v súvislostiach, avšak nemal by prekročiť rámec  zákonnosti a spoločenskej prijateľnosti, 

- rôznorodosť nemá byť iba pasívne vnímaným faktorom, ale má byť aktívne   podporovaná 

a zapojená do života spoločnosti. 

 

Z uvedených téz, ktorých naplnenie nemožno dosiahnuť len systematickým a dlhodobým 

procesom na všetkých úrovniach spoločnosti, a dajú odvodiť viaceré charakteristiky multikulturálnej 

spoločnosti. V multikulturálnej spoločnosti má každý právo na: 

- rovnocenné zaobchádzanie, 

- na zachovávanie odlišností, 

- praktizovanie vlastných zvykov, 

- ochranu pred diskrimináciou. 

  Na Slovenku majú národnostné menšiny 18 občianskych združení a niekoľko desiatok 

kultúrnych zväzov a  nadácií. Napríklad Klub slovenskej kultúry, Múzeum židovskej kultúry pri SNM 

v Bratislave, Múzeum Karpatských Nemcov pri SNM v Bratislave, Múzeum ukrajinsko-rusínskej 

kultúry vo Svidníku alebo Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne. Maďarské 

národnostné divadlo Thália v Košiciach alebo rómske národnostné divadlo Romathan v Košiciach. 

Národnostné menšiny v Slovenskej republike sú: 

- bulharská národnostná menšina 

- česká národnostná menšina 

- chorvátska národnostná menšina 
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- maďarská národnostná menšina 

- moravská národnostná menšina 

- nemecká národnostná menšina 

- poľská národnostná menšina 

- ruská národnostná menšina 

- rómska národnostná menšina 

- rusínska národnostná menšina 

- srbská národnostná menšina 

- ukrajinská národnostná menšina 

- židovská národnostná menšina 

Vymedzenie pojmov 

 

MULTIKULTURALITA – jedná sa o existenciu rôznych kultúr vedľa seba. V súčasnom svete značí 

vzájomný prienik jednotlivých kultúr na princípe rovného s rovným, ich vzájomné obohacovanie sa 

s tendenciou podpory ich vývojaschopných čŕt, odumierania vývoja neplodných prvkov a tvorby 

kvalitatívne nových hodnôt a systémov.  

MULTIKULTURALIZMUS - ideová snaha zameraná na harmonizáciu vzťahov medzi kultúrami, je 

účinný spôsob riešenia menšinovej politiky. 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - je špecifický prejav multikulturalizmu vo sfére školstva i v oblasti 

ovplyvňovania verejnej mienky. Je edukáciou (vzdelávaním) i výchovou k poznávaniu rôznych kultúr, 

k formovaniu rešpektu, úcty a tolerancie medzi kultúrami a k odmietaniu takých negatívnych javov 

ako sú: rasizmus, diskriminácia a intolerancia. 

INTERKULTURALITA - pojem k označeniu dialógov a komunikácia medzi kultúrami. 

INTERKULTURALIZMUS - systém ideí a politických programov smerujúcich k rozvoju dialógu 

a komunikácii medzi kultúrami.  

INTERKULTURÁLNA VÝCHOVA - je edukácia  zameraná na presadzovanie potreby tolerantného 

dialógu. 

INTERKULTÚRNE VZDELÁVANIE - výučba zručností a znalostí ako komunikovať. 

INTERKULTÚRNA PSYCHOLÓGIA - je veda ktorá sa zaoberá multikultúrou, jej propagátorom je Ján 

Průcha, ktorý napísal publikáciu: „Interkultúrní psychologie“ 
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Z DEJÍN RÓMSKYCH REMESIEL 

Alica  Pisárová 
 

Abstrakt: Náčrt z dejín rómskych remesiel. Staré rómske kováčske a kotlárske remeslá. Nástroje 

a techniky rómskych kováčov, písomné pramene a rozprávanie pamätníkov. Rómska metalurgia má 

osobitný charakter, všetko sa dá prenášať. Nástroje rómskych kováčov sa veľmi nemenili a sú 

svedkami pradávneho kultúrneho vývoja a svedčia o vyspelosti národa. 

 

Kľúčové slová: Rómski kováči. Nástroje a techniky rómskych kováčov. Nákova. Techniky výroby. 

 

 

Rómski kováči 

 Staré rómske kováčske a kotlárske remeslá patria k najzaujímavejším, no zároveň aj 

k najmenej spracovaným témam. Na vine je v prvom rade malý záujem o rómsku problematiku, no aj 

nedôslednosť a neinformovanosť doterajších historicko-etnografických výskumov. 

 O rómskom kováčstve sa nám zo staršej doby zachovalo mnoho cenných archívnych správ, 

zväčša roztrúsených v rôznorodých prameňov našej i zahraničnej proveniencie. Z nerómov sa venovali 

tejto problematike takí významní odborníci, ako  Ignác von Born, Ludwik Beck a Jozef Hrabák. Ich 

štúdie sa stali podkladom pre práce súčasných romistov. 

 Príspevky spomínaných autorov však nepristupujú k tejto zaujímavej tematike v celej jej 

zložitosti, neriešia je komplexne, dotýkajú sa jej iba čiastkovo, v súvislosti s ekonomickou stránkou 

života Rómov v minulosti – hodnotia tieto  remeslá iba ako prostriedok obživy. Chýba tam to 

príznačné a typické so všetkými špecifickými znakmi a osobnosťami, ktoré remeslo Rómov odlišuje 

od kováčskeho remesla majoritnej spoločnosti. 

 Potreba komplexného bádania danej problematiky vychádza zo skutočnosti, že spracovanie 

kovov sprevádza život Rómov počas celej ich histórie a teritoriálne je rozšírené po celom území, kde 

sa Rómovia usídľovali, hoci len kratší čas. 

 

Nástroje a techniky rómskych kováčov 

 Rómski kováči v minulosti si sami vyvinuli svoje pomôcky. Neprevzali ich od iných národov. 

Svedčí o tom okrem samotnej kováčskej techniky aj etymologický moment.  Napríklad 

v hindustančine sa kováčsky mech označuje slovom phukana – čo súvisí s rómskym ekvivalentom 

phurdel – dúchaj  -  a imperatívom phurdel – fúkaj! 

Z toho logicky vyplýva, že svoje kováčske náradie si zhotovovali a zhotovujú sami. Svedčia o tom aj 

písomné pramene (Ignác von Born, Briefe...), ale aj rozprávanie pamätníkov. 

 V minulosti si Rómovia robili kováčske mechy sami. Keď niekde zdochla krava alebo teľa, 

stiahli kožu, vypracovali ju, pribili malými klinčekmi na „chlopec“ – bočnicu hruškovitého tvaru. 
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Potom do nej vyryli malý otvor a jeho ústie spevnili dreveným valčekom, ktorému hovorili „valcos“. 

Zaviedli do neho kovovú trubičku – a kováčsky mech bol hotový. 

 

Nákova 

 Je druhým najdôležitejším nástrojom rómskych kováčov.  V rómčine sa nazýva „amonis“. 

Nákova predstavuje: jednoduchú, krátku železnú tyč hore rozšírenú, ktorú potulní kováči používajú 

prakticky až po dnes. 

Rómsky kováč nepridával do železa žiadne prísady (borax a pod.) jeho výrobky sú kvalitné – z čistého 

železa. Preto boli vždy vyhľadávané a oceňované. 

Na Valašsku na Morave, aj na východnom Slovensku často obyvatelia čakali, kým prídu rómsky 

kováči a ukujú dostatočný počet šindľových klincov s dvojitou hlavičkou. 

Techniky výroby 

 U Rómov sú jednoduché . Rómska metalurgia má osobitný charakter, všetko sa dá prenášať. 

Rómovia tavili železo v primitívnych ležatých peciach, vyhĺbených v zemi. Vykopali neveľkú jamu 

s priemerom  30-40 cm, hlbokú 15-20 cm, vytreli ju ílom a na dne  pece vyhĺbili  miernu priehlbinku. 

Do pece nasypali drevené uhlie, na to nehasené vápno, potom vrstvu železnej rudy a kúsky starého 

železa. Vrstvy striedali až po úroveň zeme.  Do pece vháňali vzduch pomocou mechu.  

 

Iný spôsob tavenia predstavovali odlievanie zvonov, zvončekov a iných predmetov z kovu. 

 

Rómski kováči v minulosti síce vlastnili kováčske nástroje, ale nemali hlavný prostriedok  na obživu – 

pôdu. Vždy boli závislí od vrchnosti alebo cirkvi. Vďaka svojmu remeslu sa však uživili a zachránili si 

holý život. 

 

Nástroje rómskych kováčov sa veľmi nemenili ani za stáročia. Sú svedkami pradávneho kultúrneho 

vývoja a svedčia o vyspelosti národa. Rómska kultúra nebola však doteraz adekvátne vyhodnotená. 

 

Použitá literatúra: 

GENIBARICA. Doplnkové čítanie pre žiakov ZŠ. Vydalo Ministerstvo školstva a vedy  v spolupráci 

s Romani kultúrou vo vydavateľstve GOLDPRESS PUBLISHERS? Bratislava 1993 
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FESTIVALY RÓMSKEJ KULTÚRY  

Natália Teleková 
 

Abstrakt: V tomto príspevku sa autorka snaží priblížiť verejnosť zopár známych rómskych 

kultúrnych festivalov uporiadaných na Slovensku.  

 

Kľúčové slová: Festival. Rómska kultúra. Rómska hudba. Rómsky tanec. Básnici. Hudobníci. Poézia. 

 

  Na Slovensku sa ukutočňuje ročne niekoľko festivalov rómskej kultúry.  Medzi takéto 

festivaly patrí napríklad : 

 
Festival rómskej hudby, spevu, tanca, divadla a poézie“Rómovia na Spišskom hrade“ 
 
 Prešovské združenie Jekhetane (Spolu) pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča 

s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so Slovenským národným múzeom – 

Spišským múzeom v Levoči a rómskym periodikom Romano nevo lil , sa  v  septemberi 2007 na 

Spišskom hrade uskutočnil prvý ročník festivalu rómskej hudby, tanca, spevu, divadla a poézie 

Rómovia na Spišskom hrade. 

 Netradičnosť tohto festivalu spočívala v dramaturgickom ukotvení konkrétnych historických 

udalostí, ktoré sa viažu nielen k histórii hradu, ale aj k histórii Rómov na našom území. 

 Festival sa uskutočnil na Spišskom hrade, kde v roku 1423 prebehlo historicky jedinečné 

stretnutie cisára Žigmunda Luxemburského so skupinou Rómov, ktorých panovník prijal a ich vodcovi 

Ladislavovi vydal ochrannú listinu – glejt, povoľujúcu Rómom slobodný pohyb po krajine, ako aj 

právo riadiť sa vlastnými pravidlami v otázkach trestu a viny. 

 Počas festivalu sa predstavilo asi 200 účinkujúcich z rôznych žánrov ako je rómsky folklór, 

klasická hudba, moderná hudba až po rómsky rap. Vystúpili  aj rómski básnici  Kveta Berkyová, 

József Ravasz, rómsky amatérsky divadelný súbor Khamoro zo Spišského Podhradia a ďalší. 

 Cieľom podujatia bolo verejnosti pripomenúť históriu začiatkov pobytu Rómov na Spiši 

i v Európe, keďže na Spiš sa viaže jedna z historicky prvých písomných zmienok z roku 1383 o pobyte 

Rómov na Slovensku. 

 
Romafest 
 

 Romafest je festivalom hudby, spevu a tanca rómskych súborov. V roku 2007 sa usporiadal 

štvrtý ročník tohto festivalu počas Galantských trhov v priestoroch amfiteátra v Galante. 

 Na festivale sa predstavil detský rómsky súbor Khamoro z Galanty, priaznivcom rómskej 

hudby sa predstavil Korčo-Piťo, vystúpil tanečný súbor Fanatic Electric zo Sládkovičova a spevácka 

skupina Romano Hango zo Zlatých Klasov. 
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 Prekvapením festivalu bola Monika Rigová zo Štvrtka na Ostrove okres Dunajská Streda, keď 

so svojou kapelou predviedla temperamentné vystúpenie s tradičnými rómskymi piesňami. 

 
Mládežnícky festival rómskych tanečných súborov Jagalo Ternipen – Ohnivá mladosť 
 

 Prvý ročník tohto festivalu sa konal 29.11.2007 v športovej hale Artézskych prameňov 

v Lučenci. Usporiadateľom bol CESPOM – Centrum sociálnej pomoci. 

 Cieľom festivalu bolo prezentovať rozvoj moderného tanečného umenia rómskych súborov. 

 Festivalu sa zúčastnilo spolu 13 tanečných súborov, ktoré tancovali rôzne žánre – od hip-hopu 

po muzikálové kreácie. 

  

Zdroj :  

http://www.sme.sk/c/3499613/Na-Spisskom-hrade-sa-konal-festival-romskej-kultury-a-historie.html 

zo dňa 23.02.2008 

http://www.my.noviny.sk/c/3481285/Festival-romskej-kultury-v-Galante.html  

zo dňa 23.02.2008 

www.rnl.sk/module.php zo dňa 23.02.2008 
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HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ RÓMOV VO SVETE A NA SLOVENSKU 

Csaba Tóth  
 

Abstrakt: V príspevku sa uvádzajú rozličné náhľady na určenie pôvodu a  vývoju Rómov od Indii až 

k dnešnému Slovensku, od širokospektrálnej škály kastov až konkrétne k rómskej rodine na 

Slovensku.  

 

Kľúčové slová: Predkovia dnešných Rómov. Diskriminácia. Exkomunikácia z cirkvi. Výchova . 

Prenasledovanie.  

 

Takmer s istotou sa podarilo určiť, že predkovia dnešných Rómov patrili k Indii k etnickej skupine 

Dómov. V kastovom usporiadaní indickej spoločnosti patrili k najnižšej skupine, vyčlenenej z 

kastového systému, tzv. nedotknuteľným. Sem patrili ľudia „nečistých profesií”, ktorí zametali, 

odstraňovali nečistoty, prali prádlo, ale aj kati, kočovní kováči, muzikanti, tanečníci, drezéri opíc a 

hadov, zlodeji koní. Tento nezmeniteľný spôsob umiestnenia v spoločnosti a z toho vyplývajúci 

spôsob obživy bol viazaný odkázanosťou na ostatné obyvateľstvo, ktoré produkovalo všetko, čo bolo 

potrebné na zabezpečenie ich obživy a ostatných potrieb. Medzi nimi samotnými neboli žiadni roľníci, 

pastieri, remeselníci. Ich spôsob obživy, prirovnateľný k terciárnej sfére a lovecko-zberateľskej 

rozkladajúcej sa prvotnopospolnej kultúre, ich permanentne nútil k rozptylu, disperzii do stále väčších 

priestorov a k symbióze s okolitým, najmä roľníckym obyvateľstvom. 

Rómovia Indiu, teda stredoindický štát Bihár a severozápadný Pandžáb, ktoré sa považujú za pravlasť 

Rómov, opúšťali vo viacerých vlnách v priebehu 9. a 10. storočia. Jednotlivé skupiny prechádzali cez 

Perziu, Arméniu a Malú Áziu, v 11. storočí sa objavili na európskom kontinente. Najstaršia zmienka o 

ich výskyte na Slovensku je z r. 1322 z okolia Spišskej Novej Vsi. 

Ich pomenovanie vychádzalo na jednej strane z ich domnelého egyptského pôvodu (Egyptyanos-

Gypsies, Gitanos), na Balkáne ich pomenovali termínom určeným pre manichejskú sektu Athinganoi - 

Atsinganos, z čoho vznikla druhá veľká skupina ich pomenovaní - Zingaro, Tsigane, Zigeuner, Cigáni. 

Tieto pomenovania dostali mimo svojho spoločenstva. Sami používali etnonym „Róm” a pre 

používanie tohto termínu sa priklonila aj r. 1971 založená vrcholná rómska organizácia „International 

Romani Union” a toto označenie etnika sa stáva všeobecne uznávaným. 

Spočiatku boli Rómovia v Európe vcelku akceptovaní, využívajúc náboženské legendy o pútnictve za 

trest, dávali si vystavovať od jednotlivých feudálov ochranné „glejty”. Na základe skúseností z 

interakcie s nimi sa postupne formovalo odmietanie, ktoré vyústilo do ich exkomunikácie z cirkvi r. 

1427 a následným prenasledovaním, beztrestným vyvražďovaním, najmä v západnej Európe a to až 

prakticky do polovice 18. storočia. Vhodnejšie podmienky boli v strednej a juhovýchodnej Európe, 

kde sa usídlila prevažná časť európskych Rómov. V Uhorsku sa časti Rómov, najmä kováčom 

a hudobníkom, dovoľovalo usídľovanie. V období osvietenstva (za vlády Márie Terézie a Jozefa II.) sa 
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prijímali opatrenia na ich usadenie, asimiláciu, stanovili sa tresty za túlanie, vydávali sa nariadenia 

zamerané na vzdelávanie a christianizáciu Rómov. Nič to však nezmenilo na ich zlej ekonomickej 

situácii, zmenšovaní priestoru na uplatnenie svojich výrobkov a nevyhnutnosť živiť sa aj žobraním a 

krádežami, čo zvyšovalo mieru odmietania a vyčleňovalo ich na perifériu sociálnej štruktúry vtedajšej 

spoločnosti - čo fakticky platilo v tejto podobe aj v období medzivojnovej ČSR. 

 

Obdobie II. svetovej vojny prinieslo Rómom, v dôsledku nacistickej rasovej teórie, spolu so Židmi, 

označenie menejcenná rasa a genocídu rómskeho etnika. V koncentračnom tábore Osvienčim - 

Brezinke zahynulo takmer 20 tisíc európskych Rómov, medzi nimi tisíce českých. Slovenskí Rómovia 

neboli transportovaní do koncentračných táborov, podliehali však viacerým diskriminačným 

opatreniam. Nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, do miest a obcí smeli vstupovať 

len v povolené dni a hodiny, pre mužov sa zriaďovali špeciálne pracovné tábory. 

V bezprostredne povojnovom období sa pozornosť venovala predovšetkým obnove a rekonštrukcii 

národného hospodárstva. Rómsky problém sa koncentroval predovšetkým na území Slovenska, najmä 

východného. V Čechách, vzhľadom na malý počet Rómov, ktorí prežili protektorátne vyhladzovanie, 

nepredstavoval žiaden problém, ktorý by bolo potrebné riešiť. V r. 1947 sa urobil pokus zamedziť 

kočovanie a nekontrolovaný pohyb po území republiky. Mala tomu napomôcť evidencia všetkých 

Rómov. Celkový počet Rómov bol v celej ČSR 101 190, z toho v Čechách 16 752, na Slovensku 

84 438, z toho takmer 50 percent na východnom Slovensku. V nasledujúcich obdobiach nemožno 

poprieť veľkú snahu ústredných orgánov dosiahnuť spoločenskú integráciu rómskeho etnika. Hlavné 

oblasti zamerania boli likvidácia negramotnosti, zdravotne závadných chatrčí, znižovanie kriminality. 

Vo vládnych nariadeniach a v straníckych materiáloch sa presadzovali požiadavky na zvyšovanie 

zapojenia Rómov do pracovného procesu, zaistenie dochádzky detí do školy a do predškolských 

zariadení, odstraňovanie diskriminácie v odmeňovaní, ale aj v postojoch obyvateľstva. Napriek 

snahám a pokusom, či už formou tlaku k asimilácii, koncepciami rozptylu a presunu, bohatými 

dotáciami do podpory prestavby chatrčí, dochádzky detí do predškolských zariadení a školských 

družín, výraznejšie zmeny v spôsobe života rómskeho etnika sa nepodarilo dosiahnuť. Dôvodov 

zlyhania plánov bolo iste viac, ale určite k nim patrili živelnosť, nekoncepčnosť a nedostatočná 

znalosť problematiky, kedy rozdiely medzi majoritnou spoločnosťou a Rómami sa chápali ako 

sociálny problém, bez ohľadu na kultúrno-etický kontext. Je pravdepodobné, že problém spolužitia 

natoľko odlišných kultúr je príliš zložitý na to, aby mohlo byť riešením to, čo považuje za správne 

majoritná spoločnosť a že zmenu nemožno navodiť bez akéhokoľvek „pričinenia”, aktivity, vôle,alebo 

aspoň pritakania etnického spoločenstva Rómov.  Zmeny, ktoré priniesol na tomto poli rok 1989 a pád 

socialistického zriadenia, je ťažké hodnotiť z hľadiska pozitívne - negatívne. Je nesporná, že nastali. 

Vznikli viaceré rómske politické strany, vo volebnom období 1990-92 mali svojich zástupcov v 

parlamente. Začali vychádzať rómske periodiká, v Košiciach vzniklo profesionálne rómske divadlo - 

Romathan, na VŠ pedagogickej v Nitre bola založená Katedra rómskej kultúry, kde sa pripravujú 
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učitelia rómskych detí. V apríli 1991 vláda SR prijala nové zásady prístupu k Rómom, kedy 

základným východiskom je uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných etnických 

minorít, žijúcich na území republiky. Bolo zrušené centralistické riadenie „rómskej otázky” a 

zodpovednosť aj právomoc sa prenechala miestnym orgánom. Zdôrazňovala sa v nich ďalej potreba 

riešiť sociálnu, kultúrnu, školskú a zdravotnú starostlivosť o Rómov v komplexe sociálnej politiky 

smerujúcej ku všetkým občanom bez ohľadu na príslušnosť k nejakému - ktorémukoľvek etniku, bez 

vydeľovania zvláštnych podporných fondov, čo by bolo chápané, ako zvýhodňovanie jednej skupiny 

na úkor druhých.  Ponovembrové obdobie prinieslo pre Rómov pokles zamestnanosti a stratu 

vyhliadok na zamestnanie vôbec, stratu sociálnych istôt, pokles životnej úrovne, u mnohých biedu a 

bezvýchodiskové situácie. Zhoršila sa dochádzka školopovinných detí do školy, prakticky prestala 

existovať zaškolenosť v materských školách, prípravkách, stravovanie v školských družinách a pobyt 

v nich (keďže štát prestal prispievať). Vzrástla kriminalita, alkoholizmus, drogové závislosti, a 

pravdepodobne - pôrodnosť, čo už však v súčasnosti nebude možné zistiť, keďže žiadna evidencia nie 

je realizovaná (a ani realizovateľná). Možnosť prihlásiť sa k rómskej národnosti pri sčítaní ľudu r. 

1991 využilo a prihlásilo sa k nej len 80 627 Rómov.  

 

Rómska rodina na Slovensku 

Údaje o rómskej rodine pochádzajú zo široko koncipovaného výskumu Spoločenskovedného ústavu 

SAV v Košiciach, ktorý realizovali Bačová V., Dubayová M. a Koteková R. v r. 1988. Dnes by takto 

postavený výskum sotva bolo možné naplánovať a realizovať - vzhľadom na to, že neexistuje 

evidencia Rómov, ani terénni sociálni pracovníci sekretariátov komisií ONV pre otázky cigánskych 

obyvateľov. Predovšetkým sa ale zmenili podmienky a tie priniesli zmeny v živote Rómov. Naše údaje 

sú akoby posledným objektívnym zmapovaním toho, ako vyzerala, fungovala rómska rodina 

v podmienkach, keď sa o ňu starala spoločnosť. Tento výskum, spolu s mnohými ďalšími, 

demografickými, sociologickými, etnografickými a psychologickými, zapadal do spoločenskej 

požiadavky od sedemdesiatych - osemdesiatych rokov poznať rómske etnikum. 

Nedá sa povedať, že sa o Rómoch nič nevedelo - len cesta od výskumu k realizácii bola zdĺhavá, cez 

determináciu, ideológiu, kedy realita musela ustúpiť želaniam - ako napr. jednotná škola odolávala 

faktu, že deti sú rôzne. 

 

Použitá literatúra: 

poznámky počas štúdia na UKF 
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TRADIČNÝ RÓMSKY ODEV 

Beata Vikorová 
 

Abstrakt: Odev Rómov (seminárna práca). 

 

Kľúčové slová: Odev žien. Odev mužov. Odev detí. Pestrosť. 

 

Prvé správy o Rómoch na európskom kontinente hovoria o jednoduchom, 

obnosenom odeve. Možno bolo dané aj tým, že väčšinou získavali do daru, alebo od 

domáceho obyvateľstva. Vzhľadom na to bol v rôznych miestach odlišný. V odeve 

niektorých Rómov sa odrážali nielen krajiny ktorými prešli, ale skôr bieda, ktorá bola 

neustále ich sprievodcom. Najchudobnejší boli radi, ak získali akýkoľvek kus odevu 

zakrývajúci ich nahotu.  

V oblečení Rómov bolo vždy niečo nezvyčajné. Boli to špecifické ozdoby, 

doplnky, výber a skladba farieb, kombinácia jednotlivých častí odevu. Ženy mali veľmi 

radi strakaté sukne i šatky, hrdlo ovešané trblietavými korálikmi. 

 Odev kočovných Rómov prichádzajúcich z Balkánu asi najviac vystihuje „ 

rómsky kroj“.  Veď práve ich ženy si šili ručne samé svoje odevy. Mali v obľube látky 

s pestrými kvetinovými vzormi na červenom podklade (červenej farbe pripisovali 

magické ochranné vlastnosti), obľúbená bola i oranžová, žltá, zelená a tmavomodrá farba 

v rôznych kombináciách. Typická bola aj dĺžka sukne pre vydaté ženy, ktorá siahal po 

členky, alebo po zem. Rukávy odevu zadaných žien boli dlhé, až po zápästie. Košele 

nosili zapnuté ku krku. Typickou súčasťou odevu rómskych žien bolo spodné vrecko – 

„posoťi“, ktoré bolo umiestnené naspodku medzi sukňami. Veľkosť vrecka bola rôzna, 

ale spravidla sa do nej mali vmestiť minimálne jedna alebo dve sliepky.    

Ženy nosili dlhé vlasy, vydaté mali vlasy zviazané do vrkočov a zakryté šatkou. Do 

vlasov si vplietali mince navlečené na stuhách, alebo živé kvety. Dlhé vlasy boli 

symbolom  vernosti. 

Odlišoval sa výrazne i odev moslimských Rómov. Ženy Rómky nosili turecké nohavice 

a boli typicky zahalené, ako vidíme na moslimských ženách i dnes. Je pravdou, že nie 

vždy a všade dodržiavali rómske ženy zahalenie podľa moslimských pravidiel.  

Mužský odev mal tiež svoje špecifiká. Rómovia z Balkánu nosili nohavice 

nariasené a zastoknuté do vysokých kožených čižiem, zdobené šnurovaním, alebo 

rôznymi ornamentmi. Tie sa stali akýmsi poznávacím znamením pri zobrazovaní 

hudobníka – Róma. Ferenc List (maďarský hudobný skladateľ 19. stor.) bol očarený ich 

umením a odevom. Napísal: „ Kroj, aký sme u cigánskych virtuózov videli najčastejšie, 

bol dlhý kabát z hnedého alebo sivomodrého súkna, ktorý bol popretkávaný pestrými 
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výšivkami, ich pre zložité vzory boli známkou najvyššieho stupňa bohatstva 

a inteligencie. Cigáni s obľubou nosia žiarivé kruhy v ušiach, ako aj množstvo prsteňov 

na rukách. Košeľu si radi šnurujú červenou, modrou, zelenou stužkou uviazanou pri 

krku, alebo zapínajú kovovým, čo najnápadnejším gombíkom, ktorý zdobí motív ľalie 

z nepravých granátov alebo motív nezábudky z nepravých tyrkysov “. Šperky mužov sa 

stali aj symbolmi ich moci. 

Deti nosili oblečenia dospelých, ale najčastejšie chodievali v lete holé a bosé. 

U dievčatka keď sa objavilo prvé mesačné krvácanie, bola pripravená na úlohu ženy, 

matky a tak sa zmenili aj nároky na odev – boli rovnaké ako u vydatých žien.  

Veľkú úlohu zohrával vajda. Na krku nosil veľkú striebornú reťaz s mincami rôznych 

veľkostí a v ruke držal palicu tiež vybitú striebornými mincami, alebo drevenú. Plnila 

funkciu žezla. Na palicu sa i prisahalo a odovzdávala sa z pokolenia na pokolenie. 

Neodmysliteľným bol aj klobúk. K dnes zabudnutým prvkom patril obraný pohár zo 

života celej skupiny. 

Rómovia v súčasnosti  v obliekaní sa prispôsobili majoritnej populácii. Len na veľmi 

málo miestach sa zachovali tradície v obliekaní rómskych žien a mužov.  

 

Zdroj:  Jana Horvátová: Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc,  

Poprad, ISBN 80-969344-0-6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA A RÓMSKA KULTÚRA 

Valéria Zdechovanová 
 

Abstrakt: Rešpektovanie kultúrnych práv po prvý raz zaistila Všeobecná deklarácia ľudských práv 

OSN v roku 1948. V roku 1992 Deklarácia práv ľudí patriacich k národnostným, etnickým, 

náboženským alebo jazykovým menšinám rozšírila tieto práva o práva ľudí patriacich k uvedeným 

menšinám aby sa mohli aktívne zúčastňovať v kultúrnom, náboženskom, spoločenskom, 

hospodárskom a verejnom živote, ako aj v procese rozhodovania o menšine ku ktorej patria.   

      V práci poukazujeme na multikultúrnu výchovu na školách, aký význam má rómska kultúra 

pre identitu Rómov a taktiež aký význam má rómska kultúra pre rozvoj tolerancie v spoločnosti. 

V poslednom odstavci sa venujeme rómskej kultúre ako rovnoprávnemu fenoménu v histórii 

Slovenska.  

 

Kľúčové slová: Kultúra. Multikultúra. Výchova. Rómsky žiak. Rómstvo. Romipen. Tolerancia. 

História. Spoločnosť. Hodnotový systém. Ľudské práva. Svojbytnosť. Obraz Rómov . 

 

  

Na svete je množstvo kultúr, ktoré vo svojich  rodinách vychovávajú svojich potomkov. 

Každá je niečím iná, zaujímavá, mnohokrát prekvapivá. V každej z nich vládnu osobité pravidlá, 

ktorými sa riadi a ktoré odovzdáva svojim deťom. Veľmi zaujímavou pre množstvo ľudí je rómska 

rodina, jej zákonitosti, ako aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny. Stáročia kočovania 

Rómov, stáročia zmien prostredia a stáročia zmien štátneho zriadenia spôsobili, že jediným oporným 

bodom v ich živote ostala rodina, ako základná sociálna jednotka, v ktorej sa zabezpečuje reprodukcia, 

výchova a ochrana jedinca. Rodina je nositeľom tradícií a tiež základom vzdelávania a morálky 

rómskych detí. V tomto duchu boli vychovávaní ich otcovia, otcovia ich otcov a v tomto duchu budú 

oni vychovávať svoje deti. Rodina je základnou sociálnou jednotkou rómskej kultúry. Tvorí základnú 

súčasť kultúrnej identity Rómov, preto je dôležité poznať štruktúru rodinných vzťahov a väzieb 

Rómov.  Ak hovoríme o rodine, ide predovšetkým o mnohopočetné rodiny, ktoré sa môžu spoľahnúť 

na  vlastné sily a príbuzenskú solidaritu.  

 
Multikultúrna výchova na školách 
 

Výskumy ukazujú špatnú úroveň multikultúrnej výchovy na školách. Je to spôsobené novou 

situáciou v ktorej do našich zemí prichádzajú ľudia z rôznych zemí a učitelia nie sú pripravení na túto 

„inváziu“. Slovenská a Česká republika pred rokom 1989 boli viac menej monolitnými štátmi s jednou 

národnosťou. Štátna politika neuznávala niektoré národnostné menšiny, ani jedna z najväčších menšín 

(minorita rómska) nebola uznaná za národnostnú menšinu. Po  roku 1990 sa táto situácia musela 

napravovať, začali byť vydávané publikácie zaoberajúce sa multikultúrnou výchovou a zameriavajúce 
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sa tiež na kultúru rómsku. Hovoríme, že v oblasti vzťahu k rómskym komunitám sa jedná 

o multikultúrnu výchovu so zameraním na rómskeho žiaka, na rómskeho študenta a celkovo na 

verejnosť. 

Význam multikultúrnej výchovy je v snahe harmonizovať vzťahy medzi ľuďmi rôznych kultúr 

v spoločnosti a tiež poskytovať pomoc tým občanom, iných národností a kultúr k emancipácii 

a k rozvoju ich identity. 

Veľký význam v tomto smere má výchova  a vzdelávanie. 

 
Význam rómskej kultúry pre identitu Rómov  
 

Identita Rómov je jedným z dôležitých prejavov kultúry. Identita je označením pre stotožnenie 

sa jednotlivca alebo skupiny s kultúrou, v ktorej človek žije. Základným termínom pre identitu 

v oblasti rómskej kultúry je ROMIPEN. Tvorí základ kultúrnej identity Rómov. Je formou osobnej 

i skupinovej identity, prežívaním rómstva,  pocitu príslušnosti k vlastnému etniku alebo národu. Je 

súhrnom kultúrnych hodnôt ako v duchovnej, tak aj v materiálnej oblasti rómskej kultúry. Rómstvo je 

seba identifikácia s rómskou kultúrou, rodovo-rodinnými tradíciami, genealogickými väzbami. 

Spoločným menovateľom kultúrneho dedičstva ROMIPEN je uznávanie veľkej rodiny ako najvyššej 

hodnoty. Väčšinou sa definuje ako vyjadrenie vzťahu k materinskému jazyku, k histórii a ku kultúre 

vlastného etnického alebo národného spoločenstva. 

Stojka, Pivoň (2003, s. 6) charakterizuje romipen ako: „niekoľko zásad, ktoré musíme 

v našom živote viesť tak, aby o nás každý vedel, že sme Rómovia.“ Podľa nich sú to zásady, ako 

olašský jazyk a reč, kmotrovstvo, krst, zásnuby, svadba, rómsky súd, vzťah k najbližšej a vzdialenej 

rodine, úcta, pieseň, tanec, obliekanie a rómske mená.  

Davidová (2005, s. 5)  charakterizuje Romipen ako: „základ hodnotového systému Rómov.“ Podľa nej 

tento systém tvorí jazyk, kmotrovstvo, vzťah k rodine, udržiavanie svojej piesne, tanca, hudby, 

magických prvkov a v neposlednom rade aj významné postavenie starých žien a mužov. 

Medzi rôznymi skupinami Rómov, existujú spoločné paralely, t.j. podoby a prirovnania, ktoré udržujú 

niektoré prvky etnickej identity - národnostnej totožnosti, a to na báze jazykovej a vizuálnej 

príbuznosti. Tak isto existujú niektoré spoločné hodnotové normy, prvky skupinovej morálky a 

mentality. Spoločným menovateľom tohto kultúrneho dedičstva je ROMIPEN. 

 
Význam rómskej kultúry pre rozvoj tolerancie v spoločnosti 
 

Rómska kultúra je vo svojich materiálnych a duchovných aspektoch hodnotovým bohatstvom, 

ktoré má význam ako pre rómsku národnostnú menšinu, tak pre majoritnú spoločnosť. V súčasnej 

dobe sa už môžeme oprieť o rad publikácií, dokumentov, materiálov, ktoré ukazujú rómsku kultúru 

nielen ako hodnotu minulosti, ale príslušníci rómskej menšiny vytvárajú materiálne a duchovné 

hodnoty nové. 
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 Vytvárajú sa aj rómske inštitúcie, ktoré tomuto procesu napomáhajú. V Českej republike 

v tomto smere vyniklo Múzeum rómskej kultúry v Brne. Týchto múzeí je niekoľko, ale všetky  sú 

súčasťou iných múzeí. (Etnografické múzeum v Tarnowe - jeho súčasťou je aj rómske múzeum) 

  Na Slovensku máme rómske národnostné divadlo Romathan, ktoré sídli v Košiciach. 

Poznáme mnoho umelcov, napríklad Elenu Lackovú z Prešova, jedna z prvých rómskych 

spisovateliek, ktorá publikovala aj na stránkach rómskeho týždenníka Romano nevo ľil. Pedagóg 

Dezider Banga, ktorý je šéfredaktorom časopisu Roma, psychologička dr. Klára Orgovánová, 

predsedníčka Nadácie pre rómske dieťa alebo Agnes Horváthová, novinárka. S Rómami sa môžeme 

stretnúť aj v cirkvi, športe, a v oblasti umenia. V poslednej dobe sa k nim priraďujú aj úspešní rómski 

podnikatelia, ktorí svojim talentom, schopnosťami a pracovnými výsledkami dokazujú, že Rómovia sa 

dokážu v rôznych oblastiach ľudskej činnosti vyrovnať nerómskemu  obyvateľstvu. Sú základom 

rodiacej sa vrstvy rómskej inteligencie, ktorá sa nesnaží svoj pôvod zatajiť, ale ktorá vidí svoje 

poslanie v pomoci pri pozdvihnutí vlastného národa. 

 

Rómska kultúra ako rovnoprávny fenomén v  histórii Slovenska 
 

Každé spoločenstvo potrebuje odovzdávať svoju kultúru, len tak môže prežiť, nerozpadne sa 

na izolovaných jednotlivcov. Kultúrna identita je postavená na sebavedomom, ale citlivom prístupe 

k sebe samému, ale  aj k druhým, napomáha  v komunikácii medzi kultúrami. Pre komunikáciu 

s druhou kultúrou je dôležité vedomie vlastnej kultúrnej identity, ktorá by nemala viesť ku konfliktom, 

ale ku vzájomnému poznávaniu, tolerancii a k ďalšiemu zachovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov. 

Rómovia žili v Európe po stáročia v spoločensky degradujúcom postavení. Ich história 

v tomto priestore,  ako aj inde na svete nebola idylická. Ich dejiny pretkávajú rôzne formy 

prenasledovania od stredoveku až po rasovú genocídu a etnocídu v rokoch nacistickej totality.  

V obdobiach medzi prenasledovaniami žili v postavení majority na najnižšom stupni spoločenského 

rozvrstvenia. Ako etnická minorita Rómovia  vždy prichádzali do konfliktu s majoritnou populáciou 

okolitého obyvateľstva. 

V súčasnej dobe poznačenej všeobecným bojom za ľudské práva a civilizačný pokrok jediným 

východiskom z toho ostáva hľadať cestu k vzájomnému porozumeniu a spoločenskej spravodlivosti. 

Avšak obdiv k atraktívnej kultúre a romantický záujem o život Rómov nie je riešením problematiky. 

Vzájomné pravdivé poznanie, vyvarovanie sa chýb minulosti a úprimná cesta k sebe sú východiskom 

i základom sociálneho vyrovnania.  

Predpokladom je zachovanie a rešpektovanie etnickej svojbytnosti a zároveň sociálne vyrovnanie 

a harmonické občianske spolunažívanie majoritnej spoločnosti s minoritou Rómov. 

Úprimný záujem o život, kultúru a umenie európskych Rómov začal v polovici minulého storočia. 

Vyrastal síce z romantického záujmu, ale na jeho čele stáli živí umelci, ktorí dali tomuto hnutiu 
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pozitívny smer - i keď prvok romantizmu je dodnes príznačný. Súčasne s umeleckým záujmom začal 

aj odborný etnografický záujem o život Rómov a jeho osobitosti.  Odborné poznatky postupne 

vytvorili vedeckú disciplínu, ktorá sa nazýva romológia alebo romistika. Vzrastajúci počet 

príslušníkov rómskej inteligencie vedie súčasne k etnickému sebauvedomeniu.  Z radou Rómov  aj 

v minulosti vychádzali poprední jedinci, ktorí svojím umeleckým talentom alebo inými schopnosťami 

nadobudli aj významné spoločenské postavenie.  Mladá rómska inteligencia si uvedomuje svoje 

morálne povinnosti k vlastnému etniku,  všemožne sa angažuje za sociálny a kultúrny pokrok Rómov 

pri zachovaní ich etnickej identity. Túto náročnú úlohu im  pomáha zvládať aj majoritná spoločnosť. 

Obraz Rómov ako a j vzťah Rómov v slovenskom folklóre môžeme kontúrovať prostredníctvom 

nasledovných znakov: 

 

a) označovanie - kde prevláda tematika cigána v žartovných a prekáravých prejavoch   

b) dôležitým znakom je jazyk - piesne sú dokladom, že slovenské obyvateľstvo neovládlo jazyk 

c) osobitý spôsob života a morálno-etnické normy -  kde sa v piesňach zdôrazňuje neroľnícky spôsob 

obživy a zamestnania 

d) sociálne postavenie, zamestnanie, remeslo -  aj dodnes môžeme povedať najčastejším zamestnaním 

Rómov je ich pôsobenia ako hudobníkov, kde sú hodnotený ako rovnocenní partneri 

e) zvláštne schopnosti, vedomosti - tieto sa  týkajú predovšetkým rómskych žien, ich schopnosti 

čarovať, veštiť, hádať z ruky 

f) otvorený konflikt, konfrontácia – v slovenskej ľudovej piesni ide zrejme o priamu rekciu  na určitú 

konkrétnu udalosť, ktorá je netypická a výnimočná.  
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V.  KAPITOLA 
 

VZDELÁVANIE RÓMSKYCH DETÍ 
 

SKUPINA Č. 5 

Vedúci skupiny: Branislav Drugda 

 

5.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

VZDELÁVANIE RÓMSKYCH ŽIAKOV 

Branislav Drugda 
 

Abstrakt: Každý jedinec od narodenia žije v spoločnosti iných ľudí, je členom istej spoločnosti, zo 

spoločnosti jedinec preberá jazyk, "náhľady, postoje", preberá spôsoby správania, hodnotový systém. 

Skúmajúc správanie jedincov môžeme identifikovať spoločnosť z ktorej prichádzajú. Človek sa stáva 

súčasťou spoločnosti, no zároveň sám na ňu pôsobí.  V Slovenskej republike žije vyše 450 tisíc 

Rómov, čo do počtu sú druhou najpočetnejšou minoritnou skupinou. Vzhľadom na vzostupný 

populačný trend bude podiel Rómov na celkovom počte obyvateľstva Slovenska narastať. Aj preto je 

potrebné tejto skupine obyvateľstva venovať zvýšenú pozornosť.  Zlepšenie ich života znamená 

zlepšenie nášho života. Prvé, ale nie jediné východisko riešenia problémov rómskeho etnika ponúka 

edukácia, pretože s múdrejším, vzdelanejším človekom sa dá diskutovať. Ak diskutuje, chce 

komunikovať. V komunikácii nachádza argumenty, alternatívy, problémy, riešenia, hodnoty. Ak si 

osvojí hodnoty, je ochotný pre ne niečo urobiť. To by mohol byť začiatok, lebo kde sú hodnoty, je i 

motivácia, kde je motivácia, je i snaha niečo /i seba/ meniť.  

 

Kľúčové slová: Výchova Rómov. Škola. Učiteľ. Žiak. Filozofia výchovy. Vnímanie. Pamäť. 

Vzdelávanie rómskych žiakov. 

 

 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

A/ Filozofia školskej výchovy Rómov 

 

 Jedným z práv dieťaťa je právo na vzdelanie. Právo vzdelávať sa majú všetky deti, teda aj deti 

rómske.  
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 V súvislosti s novými trendmi edukácie v našej škole /humánnosť, demokratickosť, rovnosť/, 

otázky výchovy a vzdelávania Rómov nadobúdajú mimoriadne aktuálne dimenzie. Ak v každej škole 

má byť zmenený vzťah medzi učiteľom a žiakom a zmenená pozícia žiaka v nej, pre edukáciu 

rómskych detí by to malo platiť dvojnásobne. V praxi by to malo znamenať, že žiaci rómski by nemali 

byť "vernou kópiou" - žiakov nerómskych. Učiteľ by mal vytvárať také edukačné postupy, ktoré 

zohľadňujú špecifiká a osobitosti spôsobu života rómskych detí, vychádzajúce z faktu ich edukácie nie 

ako mentálneho, ale sociálneho fenoménu. 

 

B/ Vzťah Rómov ku škole a školskej dochádzke 

 

 Zo všeobecných údajov uverejnených v masmédiách sa dá konštatovať, že: 30-40% rómskych 

detí navštevuje školu nepravidelne, asi 50% dospelých Rómov sú analfabeti;  dosiahnuté výsledky v 

čítaní a písaní nezodpovedajú dĺžke školskej dochádzky; takmer 90% Rómov neprekročilo hranicu 

základného vzdelania; storočiami fixovaný spôsob prenosu informácií je u Rómov iný, nemajú 

intenzívny vzťah k písanému slovu, bližšie sú im audiovizuálne prostriedky.  Dalo by sa povedať že 

to, čo "škola a spoločnosť do Rómov investuje",, sa neodráža v plnej miere v jej výsledkoch práce - 

najväčším problémom Rómov je ich nevzdelanosť. Problém Rómov stále narastá a čas rýchlo 

ovplyvňuje jeho narastanie. V pedagogike platí, že ak chceme niekoho usmerňovať, je potrebné ho aj 

poznať. Akí sú teda Rómovia a aké sú ich deti? Sú to deti vetra, ohňa a slnka, slobody a voľnosti. Je to 

národ prírody, národ umelcov, virtuózov. Ale sú medzi nimi a príživníci a zlodeji. Rómovia dokážu 

všetko - ak sami chcú.  

 Lenže aby chceli, k tomu je potrebná rodinná výchova a výchova školská. Ak zlyháva 

výchova rodinná, ostáva len školská. To je prvý fakt, s ktorým pri edukácii Rómov je treba počítať. A 

z neho vychádzať.   

 To, aby rómske deti chodili do školy, je dôležité, aby samy cítili potrebu v nej byť. Nie pre 

peniaze, ani pre sociálne dávky, ale predovšetkým pre vlastnú realizáciu. Rómske deti relatívne dobre 

chodia do školy iba v tých mesiacoch, kedy je v škole teplo, čo je vzhľadom na ich sociálnu 

vybavenosť domácnosti a spôsob života pochopiteľné.  

 Ako teda dostať rómske deti do školy? Zmenenou filozofiou výchovy vo vzťahu k nim, že 

edukačný proces nebude prispôsobovať a tvárniť Rómov k svojmu zidealizovanému obrazu človeka, 

ale sa prispôsobí ich mentalite a spôsobu života. To znamená, že bude určovaný a riadený ich 

špecifickým spôsobom života, ktorý vytvoril ich osobitosť v psychickej a sociálnej oblasti. V školskej 

praxi vysokých škôl to znamená metodické usmernenie učiteľov, ktorí s Rómami pracujú.   
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PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA RÓMSKYCH ŽIAKOV  

 

A/ Psychické procesy   

 

Vnímanie    

 Vnímanie je usmerňované myslením a rečou. To je prvý problém - špecifickosť pri ich 

edukácii. Rómske deti, aspoň väčšina z nich, neovláda spisovný jazyk. Problémom je vnímanie tvaru, 

pretože tvar v má v rómskom jazyku, konkrétne obmedzenia. Rómski žiaci sa potom ťažšie orientujú v 

tvare nie preto, že na to "funkčne nestačia", ale preto, že ich rómsky jazyk, rómština im to v plnej šírke 

jazyka neposkytuje. Tiene, perspektíva sú im takisto ťažšie vnímateľné. 

 Výborne však dokážu vnímať pohyb a priestor. Pri vnímaní času je pre nich podstatné krátko, 

rýchlo, čím skôr ukončiť danú činnosť. Tak, ako i ostatné deti, aj oni majú problém s vnímaním času. 

Včera, zajtra ..., čas je abstraktny pojem, priblížiť sa mu, pochopiť ho napriek názorným ukážkam a 

špeciálnym motiváciám, vrátane hier, je v 1. a 2. ročníku základnej školy ťažké. V 3. a 4. ročníku to už 

dokážu. Jasnejšie sú im pojmy ráno, obed, večer ..., pretože sa v nich orientujú podľa tej činnosti, 

ktorú v tom čase vykonávajú. Učiteľ takisto nemôže počítať s tým, že už v 1. ročníku vedia čo sú to 

časové obdobia, že poznajú presné časové delenie dňa, týždňa, roka. Je to možné a pravdepodobné v 3. 

a 4. ročníku základnej školy.   

 
Predstavy a fantázia 
 
 Predstavy vznikajú na základe vnemu, vzťahujú sa ku všetkým zmyslom. Pravdepodobne i tu 

pôsobí sociálny fenomén, málo podnetné sociálne prostredie a nízka jazyková kultúra, spolu s 

neovládaním spisovného jazyka. Treba počítať aj s faktorom transformácie fantázie do účelových 

klamstiev /účasť na krádeži/, čo im umožňuje existenčne prežiť.  

Pamäť 

 Pri pamäťových procesoch v spojitosti s výučbou rómskych detí je potrebné poznať a upriamiť 

sa predovšetkým na činitele, ktoré pamäť ovplyvňujú. Učivo, ktoré nepoznajú /a nie je pre ne 

potrebné/ z reálneho života, ich nezaujíma. Zaujímajú sa a pamätajú si veci / javy, činnosti/ ktoré sa 

viažu priamo na ich osobu a ich život. Ak je niečo pre nich životne potrebné, tak si to zapamätajú.  

 Mimoriadne rozvinutá je pamäť na emócie, či už negatívne alebo pozitívne. Zvlášť pamäť na 

pozitívne city môže byť didakticky využitá pri výučbe týchto detí.  

Myslenie  

 Myslenie umožňuje poznávať podstatne a všeobecne, umožňuje riešenie problému. 

Osobitosťou týchto detí sú ich skúsenosti. Vychádzajú z faktov ich praktického života. Problémom sú 

/z hľadiska abstrakcie/ matematické pojmy. Keďže väčšina rómskych detí neovláda spisovný jazyk, 

myslenie, jeho rozvoj, ktoré je priamo spojené s rečou, má potom logicky iný charakter, obsah a inú 

vývinovú úroveň ako pri ostatných deťoch v tom istom veku.  
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B/ Sociálne vzťahy a rodinné prostredie rómskych detí 

 

 Rómska rodina - rodičia sa nezaujímajú o školu, pokiaľ sú ich deti karhané a trestané. Ako 

náhle sú v škole "chválené a spokojné", vzbudzuje to u nich až taký záujem o školu, že sú schopní 

čakať učiteľa pred školou, aby ho pohostili vo svojej osade. To je pozitívny moment, ktorý sa dá 

využívať v dynamike sociálnych vzťahov detí. Rómske deti sú sociálne vedené láskou k matke. Viaže 

ich sociálna súdržnosť a vzťah ku "gádžom". Svoje deti milujú a ich láska je viac v krajných polohách 

rozmaznávania a trestania. Pomerne skoro sociálne /i sexuálne/ dospievajú. K "bielym deťom" si 

nezvyknú vytvárať intenzívne sociálne vzťahy. Neplatí to v prípadoch, keď rómska rodina je 

viacgeneračne súčasťou bielej komunity. Vtedy sa pri nich nestretávame ani s pokrikmi "cigáň", 

"gadžo".  

Rómovia tradične veľmi milujú svoje deti. Možno aj preto sú ich rodiny početnejšie. Spolupatričnosť a 

pevné putá viažu nielen matku s deťmi, ale i rodinu a rodiny navzájom. Spoločne prežívajú radosti a 

starosti, zároveň očakávajú, že ten, kto je v biede, dostane pomoc a podporu ostatných.  

Napriek pomoci štátu a iných neštátnych organizácií je sociálne prostredie súčasných Rómov stále 

nevyhovujúce. Veľa rómskych rodín je neúplných, častý je výskyt asociálneho konania, prítomný 

alkoholizmus rodičov a detí. Deti sú veľmi skoro zaťažované starostlivosťou o mladších súrodencov, 

čím výchova a prenos hodnôt, ale i spôsob správania môže byť neprimeraný ich veku. Prostredie 

rómskej rodiny sa takto pre deti môže stať vysoko deprivačný a retardačný činiteľ.  

V rómskej komunite je ale nemálo svetlých príkladov spokojného rodinného života a pozoruhodných 

osobností, ktoré vzišli z tohto prostredia. Napriek tomu deti z tejto spoločnosti sú veľakrát a priori 

predurčené za adeptov špeciálnych škôl alebo tried.  

Pri edukácii rómskych žiakov je dôležité uvedomiť si, že učiteľ by mal vychádzať z faktu, že hlboká 

láska Rómov k deťom je podmienená aj strachom, ktorý je v nich ochrániť dieťa za každú cenu. 

Chcem tiež upozorniť na skutočnosť, že rómski žiaci z osád žijú dvojakým spôsobom - životom. Prvý 

- v osade, je charakteristický spoločnými hrami s rovnocennými partnermi bez vnímania času a 

priestoru. Druhý - v škole, charakteristický kontaktmi s inými, ktorí ich neberú ako rovnocenných, kde 

je možnosť ponižovania, prenasledovania, ale i požadovania vysokej náročnosti morálne a 

"civilizovane" sa správať tak, ako to oni nevedia, pretože v rodine, vo svojom spoločenstve to 

nepoznali. Preto sa tomuto spôsobu života bránia.   

Sú však i pozitívne stránky ich edukácie. Predovšetkým je to hravosť, pohyblivosť, spontánnosť, 

srdečnosť, úprimnosť, veselosť a vďačnosť, prejavovaná tým, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. 

Rovnako aj to, že sú náklonní k viere v nadprirodzené sily, čo by ich pri správnom katechetickom 

usmernení mohlo priviesť k náboženskému cíteniu. Tým by ich edukácia mohla mať synergický efekt. 

Motivácia týchto detí správať sa v súlade s normami spoločnosti je naozaj slabá. Vyššie uvedené 

umožňuje edukácia, ktorá vytvára také pedagogické situácie, ktoré im umožňuje prezentovať a 
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rozvíjať tie špecifické schopnosti rómskych detí, ktoré ich vedú k úspechu, k sebauplatneniu v skupine 

s ostatnými deťmi. Zároveň im pomáha postupne sa socializovať a žiť v spoločnosti.  

 

Učiteľ a školské prostredie rómskych žiakov  

Na výkon žiakov v škole vplýva množstvo činiteľov. Stačí aby zlyhal iba jeden a žiak má "problémy". 

Všeobecne potom hovoríme o žiakovej neúspešnosti, pričom sa neúspešnosť nemusí priamo týkať 

školského výkonu.   

Ako je to s rómskymi žiakmi? Objektívne je potrebné priznať, že väčšina z nich je v škole neúspešná. 

Príčin môže byť veľa, pravdepodobne vznikajú a kumulujú sa z toho, že: Škola, náš školský systém 

automaticky počíta so spoluprácou školy s rodinou žiaka. Tá je pri rómskych deťoch ojedinelá.  

Rómske deti majú malú slovnú zásobu, nepoznajú primerane vyučovací jazyk.  

Školský systém nie je tvorený pre "výnimky". Komplikuje to edukáciu detí, ktoré sú síce "zdravé, ale 

iné ..." Takto ich odsúva na okraj činností v škole. Spôsob prenosu informácií, komunikácia je u 

Rómov odlišná - okrem iného nemajú vzťah k písanému slovu. 

Jednou zo zvlášť závažných príčin školskej neúspešnosti je absencia rómskych detí v škole. Vzhľadom 

na ich nerozvinutý hodnotový systém hlavne mravných hodnôt, necítia potrebu vzdelávať sa. 

Záškoláctvo im umožňuje to, v čom môžu vynikať nad ostatnými v triede. Pretože byť v centre 

pozornosti je pre nich svojim spôsobom vyniknutie nad ostatnými. 
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O MOŽNOSTIACH, AKO MÔŽU VZDELÁVACIE PROGRAMY  
NAPOMÁHAŤ SOCIALIZÁCIE RÓMSKEHO DIEŤAŤA    

 Eva Fekiačová 

 

Abstrakt: Základným problémom rómskeho etnika a mnohých iných ťažkostí je nízka vzdelanostná 

úroveň. Pozdvihnúť vzdelanie Rómov je možné realizáciou projektov. Tiež je dôležité podporiť 

a stimulovať rodičov, aby si uvedomili zodpovednosť za budúcnosť ich detí a pomôcť im zlepšiť ich 

vzťah k dôležitosti vzdelania. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Dieťa. Škola. Vzdelávanie. Neúspech v škole. Projekty na podporu 

vzdelávania. Odstránenie bariér. Rodičia a zodpovednosť.     

 

Čo je vlastne socializácia ? Môžeme jednoducho povedať, že je to učenie všetkému sa od 

narodenia dieťaťa po celý život. Od malička sa učíme spoznávať, rozprávať, chodiť a to najskôr za 

pomoci svojich rodičov a blízkych, potom čítať a písať v škole od svojich učiteľov, učiť sa zákonom a 

normám a tiež slušnému správaniu sa v spoločnosti. Ustavične prehlbujeme, rozširujeme svoje 

vedomosti a schopnosti, osvojujeme si spôsoby myslenia a vzory správania sa. Môže sa to diať napr. 

prostredníctvom literatúry – čítaním kníh a časopisov, alebo prostredníctvom médií, technických 

vymožeností ale aj napr. cestovaním, spoznávaním všetkého nového. Najviac však na osvojovanie si 

vzorcov správania pôsobí prostredie, v ktorom vyrastáme. 

Ak mám písať o možnostiach, ako môžu vzdelávacie programy napomáhať socializácii 

rómskeho dieťaťa, tak je potrebné pripomenúť, že tieto vzdelávacie programy majú pomôcť hlavne 

deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne zaostalejšieho prostredia. Žijú v osadách, zaostalým spôsobom 

života, v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Rodičia sú väčšinou nezamestnaní, žijú so 

sociálnych dávok a nemajú veľký záujem posielať svoje deti do školy. Tam, kde čo i len jeden 

z rodičov dlhodobo nepracuje dochádza nielen k finančnej tiesni, spoločenskej izolácii, ale aj 

k morálnemu  ohrozeniu najmä vo výchove dieťaťa. 

      Myslím si, že je dôležité pre dieťa v akom prostredí vyrastá. Rodina veľmi vplýva na dieťa a 

nie je jedno či rodič dokáže pomôcť dieťaťu s prípravou na vyučovanie,  alebo nie. Väčšina rómskych 

detí nenavštevuje materské školy a do základnej školy prichádzajú len so skúsenosťami zo života 

v rodine. Takéto dieťa nemôže mať vedomosti, ako dieťa, ktoré navštevovalo škôlku, kde sa učilo 

básničky, pesničky, kresliť, naučilo sa správaniu v kolektíve. Okrem toho sa tam ocitne samo 

v neznámom prostredí bez rodičov, na ktorých bolo doteraz závislé. Takéto dieťa nemá základ, ktorý 

od neho učiteľ očakáva a v škole sa mu nedarí. Hneď prvé neúspechy v ňom môžu vyvolať k škole nie 
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práve najlepší vzťah. Preto je dôležité začať od rodičov. Je treba nájsť si k nim cestu a presvedčiť ich, 

že vzdelanie je pre ich deti dôležité. 

      Na Slovensku sa realizuje niekoľko projektov, ako napr. Podpora integrovaného vzdelávania 

Rómov, Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania, Zlepšenie situácie Rómov v Slovenskej 

republike. Projekty sú zamerané na podporu vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

na ich prechod zo základnej školy na strednú, zavádzanie multikultúrneho vzdelávania a zameranie sa 

prípravy žiakov na trh práce a podnikateľské prostredie. 

       Osvedčil sa napr. Projekt odstránenie bariér vo vzdelávaní rómskych detí, ktorý vznikol 

v roku 2005. Má hlavný cieľ a to je dôležitosť vzdelávania rómskych detí. Ide hlavne o odstránenie 

problémov a bariér, ktoré negatívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces rómskych detí. Je to 

projekt občianskeho združenia SPOLU- mimovládnej neziskovej organizácii. Do projektu sú zapojení 

učitelia, rodičia i deti. Pre realizáciu projektu bolo nevyhnutné vytvoriť miestne pracovné skupiny 

z rómskych rodičov, s ktorými sa začalo spolupracovať pri odstraňovaní najväčších problémov 

a bariér. Títo rodičia museli prejsť tzv. prípravou, čo znamená bolo treba ich posmeliť, aby sa nebáli, 

či nehanbili povedať svoj názor. Pre jednoduchých Rómov to nebolo ľahké a bolo to akési 

povzbudenie, aby nemali pocit, že sa nevedia vyjadrovať. Rodičia sa oboznamovali s dôležitosťou 

predškolskej prípravy, ktorá je nevyhnutná k zaradeniu sa medzi deti v základných školách. 

 

Hlavné ciele projektu boli : 

- stimulovať rómskych rodičov, aby sa aktivizovali a brali zodpovednosť za lepšie vzdelávanie 

svojich detí 

- aby sa zlepšil prístup škôl k rómskym deťom v zapojených komunitách 

- aby sa vytvorili a testovali nové náhľady a praktiky 

- aby sa vyvinuli odporúčania pre kompetentné inštitúcie, ktoré môžu pomôcť odstrániť prekážky 

k úplnému vzdelávaniu rómskych detí. 

 

   Vytvorené pracovné skupiny mali za úlohu odstrániť – jazykovú bariéru, bariéra vzťah 

rodičov a školy, komunikačná bariéra, nedostatočná predškolská príprava, zlé školské výsledky atď. 

Toto bol jeden z projektov, ktorý mohol povzbudiť rodičov vybudovať si lepší vzťah k vzdelávaniu, 

aby rodičia pochopili, že dieťaťu sa treba venovať, v rámci svojich možností pomáhať pri domácich 

úlohách, vytvoriť mu priestor, kde sa môže učiť. Zároveň sa tu kladie dôraz na odstránenie bariéry ako 

je komunikácia s rómskymi rodičmi o tom, že vzdelávanie a výchova ich detí je dôležitá. 

      Ďalšie projekty, ktoré sa realizujú na zlepšenie a zrýchlenie vývinu rómskych žiakov  sú napr. 

projekt ako Odklad povinnej školskej dochádzky  a Nulté alebo prípravné ročníky. 

Projekt Rómsky asistent učiteľa bol tiež zameraný na zlepšenie podmienok vzdelávania rómskych 

žiakov (rómsky asistent učiteľa na škole pôsobí ako sprostredkovateľ medzi základnou školu 



 300

a rómskou komunitou) Na mnohých školách sa ukázalo, že títo asistenti pomáhajú deťom oveľa lepšie 

sa zaraďovať do vyučovacieho procesu. 

      Existuje veľa návrhov, programov či iných prístupov ako zrýchliť vývin rómskych žiakov. Je 

však mimoriadne dôležité, aby prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, malo dostatok podnetov pre jeho 

zdravý vývoj, pretože to ovplyvní celý jeho ďalší život. Vzdelávať sa nikdy nie je neskoro začať. Deti 

je potrebné motivovať niečím, čo ich zaujme, napr. prečítať im rozprávku a potom sa o nej 

porozprávať. Dieťa sa naučí počúvať, zbystrí myseľ a tiež sa zdokonalí v komunikácii. Utužuje sa 

vzťah rodič – dieťa. Nájsť si čas na dieťa a venovať sa mu, naučiť ho kresliť, spievať alebo ísť do 

prírody, hrať sa napr. s loptou. Rodiča musia myslieť na výchovu na rodičovstvo a na to, aby z dieťaťa 

vyrástol človek s dobrými ľudskými vlastnosťami.  

     

Použitá literatúra:      
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PROBLÉMY SOCIALIZÁCIE V RÓMSKOM ETNIKU 

Eva Kováčová 

 

Abstrakt:  Proces socializácie dieťaťa z rómskeho prostredia prebieha iným spôsobom ako u detí 

z majoritnej populácie. Pri nástupe do školy práve fáza začlenenia takýchto detí býva značne 

problematická.  Rómske dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia nemá dosť primeraných 

podnetov na rozvoj osobnosti a mnohokrát  je pri vstupe do škody hodnotené ako nezrelé. 

 

Kľúčové slová:   Identita dieťaťa.  Rómska výchova. Hodnotový systém. Adaptačné problémy. 

Výchovné pôsobenie. Začlenenie rómskeho dieťaťa. 

 

       Životný cyklus Rómov možno v skratke popísať takto: deti sa rodia spravidla vo veľkých 

počtoch a víta ich nielen rodina, ale celé široké  rómske spoločenstvo. Deti trávia mnoho času 

v spoločnosti dospelých, sú vychovávané doma,  menej v predškolských a školských zariadeniach. Vo 

veku 8 – 9 rokov  už chlapci často vypomáhajú svojim otcom pri práci a dievčatá sú zapájané do 

starostlivosti o domácnosť.   

      Identita dieťaťa je tvorená normami, hodnotami a vzormi správania  kultúry, v ktorej 

vyrastá.   Socializácia v rámci rómskej komunity sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlych  

rodinných väzieb, ktoré poskytujú deťom emocionálne zázemie. Pri výchove sa málo uplatňujú 

fyzické tresty a verbálnej a neverbálnej komunikácii sa učia od dospelých a ostatných členov 

komunity oveľa skôr ako nerómske deti. Tradičná rómska výchova je komunitná výchova. Deti 

participujú na každodenných aktivitách komunity a učia  sa hodnotám sledovaním, počúvaním 

a pozorovaním ostatných členov komunity. 

      Rómske deti sú vychovávané ako malí dospelí, dieťa má práva ako každý iný člen 

komunity,  nie sú zvyknuté pýtať si dovolenie,  keď chcú  niečo urobiť. Väzby v rodine sú veľmi 

silné. Vo väčšine európskych krajín rodičia chcú, aby ich deti čím skôr dospeli a osamostatnili sa od 

rodiny. V rómskych rodinách to tak nie je, deti často zostávajú žiť naďalej v komunite. 

      Rómska výchova sa teda značne odlišuje od výchovy  v majoritnej populácii.  Hodnotový 

systém, v ktorom sú vychovávané rómske deti, je nekompatibilný s hodnotovým  systémom, na 

ktorom je postavený vzdelávací systém v školách. Rómovia vstupujú do hry s pravidlami, ktoré sami 

nevytvorili, ani sa na nich nepodieľali. Tak dochádza  k situácii, že  rómske deti nie sú schopné sa 

adaptovať na takýto systém a formuje sa u nich negatívny vzťah k škole. Škola  pre nich predstavuje 

iné zvyky, hodnoty, niečo cudzie, núti ich rozprávať cudzím jazykom. Ťažko chápu, že sa musia 

oddeliť od starších, že nemôžu naplno vyjadrovať svoje pocity a musia sa ovládať.  

     Tieto argumenty však vychádzajú z predpokladu, že Rómovia žijú aj dnes v tradičných komunitách 

a riadia sa tradičnými hodnotami aj v oblasti výchovy svojich detí.  V súčasnosti však nemožno tvrdiť, 
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že všetci Rómovia na Slovensku žijú tradičným komunitným spôsobom života, a napriek tomu, že ich 

hodnotové orientácie nepochybne dodnes ovplyvňujú spôsob života, a teda aj postoje k vzdelávaniu, 

existujú faktory, ktoré  na nízku úroveň vzdelania pôsobia vo významnejšej miere. Ide predovšetkým 

o problematiku chudoby a s ňou súvisiaceho sociálneho vylúčenia. 

      Rómske  rodiny svoje deti menej vedú k samostatnosti – je  tu viac závislosti od rodiny, 

čo je vzhľadom na ich izoláciu prirodzené. Rómovia sa spoliehajú skôr na niekoho ako na seba. 

Súdržnosť a emocionálna expresia je mierne výraznejšia u Rómov. Zvláštny fenomén  predstavuje 

skutočnosť, že deti nerady odchádzajú od rodičov, a to ani potom, keď sú dospelé a založia si svoje 

rodiny. Synovia si do domu svojich rodičov privedú manželky a deti. Rómovia majú mimoriadnu úctu 

k svojim matkám, aj keď hlavou osady či rodiny je  formálne otec alebo starší muž. O vzťahu rodičov 

k deťom hovoria rómske príslovia, napr. „Šun la de dades, bo chale buter maro sar tu“. („Počúvaj 

svojich rodičov, pretože zjedli viac chleba ako ty! „). To je dôležité zdôrazniť najmä v súvislosti 

s prípadným odchodom rómskych detí mimo rodiny, osady, do internátov stredných či vysokých škôl.  

      Pri nástupe do školy býva častým handicapom nevyhovujúce  bývanie,   životospráva, zlý 

psychický a fyzický stav. Školská zrelosť by sa nemala  posudzovať podľa noriem pre nerómske deti.  

Po vyšetrení bežnými testami skreslené výsledky odsúvajú mnohé rómske deti do špeciálnych škôl, 

nediagnostikujú sa rôzne poruchy učenia. Rómske deti nemajú jemnú motoriku rozvinutú na 

dostatočnej úrovni, taktiež komunikačné  zručnosti, schopnosť riešiť úlohy a rozhodovať sa 

samostatne,  schopnosť učiť sa  naspamäť. Vzniká jazyková bariéra – neovládajú správne ani 

slovenčinu, ani rómčinu.  V závislosti od špecifických  čŕt rómskeho jazyka je myslenie Rómov veľmi 

konkrétne. Rómske deti majú nadanie na hudbu a tanec, sú bezprostredné, spontánne, hlučné, hravé 

a prítulné.  

 
Rómsky žiak: 
 
- nemá sociálne podmienky, aby sa dobre pripravoval do školy (nemá kde písať úlohy, nemá 

pomôcky, musí plniť iné povinnosti, napr. obživy) 

- je slabšie pripravený na plnenie pracovných povinností (iné vôľové a psychické vlastnosti, 

nerozvinutosť jemnej  motoriky, vývinové rozdiely v porovnaní s majoritou, slabá motivácia pod 

vplyvom prostredia, ktoré nepripisuje vzdelaniu význam 

- má významné bariéry v nadväzovaní interpersonálnych vzťahov, pretože je vystavený predsudkom, 

stereotypom zo strany majority 

- má zúžený obzor informovanosti, ktorý vyplýva zo sociálnej izolovanosti (menej vedomostí istého 

druhu) 

- je viazaný na hovorené slovo (sťažená komunikácia v písanej reči) 

- má odlišný rečový vývin, vplyv nárečí, bilingvizmu, ale aj vplyv jednoduchšieho typu jazyka na 

rozvoj poznávacích  štruktúr 

-  ale má vysoký stupeň adaptability, schopnosti prežitia 
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-  zmysle pre spoločenský život a empatiu 

-  vysokú potrebu slobody, iniciatívnosť 

-  zmysle pre rytmus pohyb a i.  

      Vzhľadom na to, že do materských škôl, kde by sa spomínané brzdiace charakteristiky 

zmiernili, prekonali, zregulovali a rozvinuli kladné stránky osobnosti, chodí veľmi málo rómskych 

detí, zriaďujú sa prípravné – nulté ročníky. Sú určené pre rómske i nerómske deti, u ktorých je 

predpoklad  adaptačných problémov.  

 Zaujímavá je zmena správania detí  približne v piatom ročníku, keď sa z milých, prítulných, 

ochotných detí so záujmom o učenie stávajú deti spurné, strácajúce záujem o školu. Zvýrazňujú  sa 

u nich typické rómske črty, nastupuje puberta, v rodinnom prostredí začínajú vykonávať činnosti spolu 

s dospelými, nezvládajú náročnejšie učivo. Začína vznikať komplex menejcennosti a nenávisť.  

      Absolvovaním základnej alebo špeciálnej školy sa väčšinou vzdelávanie rómskych detí 

končí. Malé percento žiakov, ktorí pokračujú v stredoškolskom  štúdiu, vlastná rodina a komunita 

nepodporuje a nerómski spolužiaci ich ťažko prijímajú.   

 

Rómske deti, žijúce v sociálne znevýhodnenom prostredí, ktoré je definované ako 

prostredie, ktoré neposkytuje dostatok primeraných podnetov na rozvoj osobnosti dieťaťa, pre 

jeho telesný i psychický vývin a nepodporuje efektívnu socializáciu dieťaťa vo všetkých  jej 

kategóriách, sú pri vstupe do školy vo vysokom percente hodnotené ako pre školu nezrelé. 

Dominantnom príčinou je právne nedostatočnosť sociálneho a výchovného prostredia, v ktorom 

žijú.  

 

      Rómske dieťa, pre ktoré je jeho rodina svojimi zvykmi, hodnotami a normami celým svetom, 

sa v šiestich rokoch zrazu dostáva do sveta celkom odlišného, plného nových ľudí, vecí, pravidiel 

a povinností, ktoré do „jeho“ sveta nepatria. Dostáva sa do školskej triedy, ktorá by mala byť  „jeho 

referenčnou skupinou“, v ktorej by malo nájsť svoje miesto a byť v nej akceptované a prijímané.  

 

Fáza začlenenia rómskeho dieťaťa z „iného“ sveta do kultúrno-spoločenského prostredia 

európskej krajiny sa  javí ako problémová a pre samotné rómske dieťa frustrujúca a neraz 

i zraňujúca.  Tento stav je spôsobený najmä kultúrnou odlišnosťou, ktorá v jednotlivých 

spoločnostiach determinuje aj obsah socializácie. Veľký vplyv na obsah socializácie, na výchovu,  

normy a hodnoty má kultúrna dimenzia  individualizmus a kolektivizmus.    

      Výchovno-vzdelávací proces v slovenskej škole je determinovaný individualistickou 

dimenziou kultúry majoritnej spoločnosti a rómske dieťa zo sociálne málo podnetného prostredia bude 

pri vstupe do školy v porovnaní s deťmi z primerane podnetného prostredia majoritnej rodiny 

viditeľne  znevýhodnené v mnohých oblastiach, ktoré súvisia s jeho kultúrno-sociálnou odlišnosťou. 
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Tieto znevýhodnenia, pokiaľ ich bezpečne neidentifikujeme, spôsobujú dieťaťu v školskej kariére, ale 

aj v spolužití s ostatnými deťmi, značné problémy.  

 
Rómske dieťa zo sociálne málo podnetného  prostredia vstupujúce do školy však 

disponuje aj zručnosťami a má vlastnosti, ktoré mu môžu pomôcť prekonať adaptačné 

problémy a začleniť sa úspešne medzi rovesníkov zo sociálne primerane podnetného prostredia. 

K tým najvýraznejším patrí schopnosť rómskeho dieťaťa intuitívne sa orientovať v medziľudských 

vzťahoch, vycítiť láskavé srdce dospelého a pritom nerozlišovať, či ide o Róma alebo Slováka, 

a láskavého človeka rešpektovať a mnoho sa od neho naučiť. Deti žijúce v segregovaných osadách 

bližšie k prírodnému prostrediu dokážu vynikajúco percipovať podnety prichádzajúce z prírody, 

dokážu si poradiť aj v zložitejších situáciách, v ktorých by ich šesťroční rovesníci bez pomoci 

dospelého zlyhávali, majú rozvinutý zmysel pre pospolitosť, ktorý môžu pomôcť pri budovaní 

triedneho kolektívu. Postupným vzdelávaním sa z nich stávajú bilingválne deti  a neskôr by nemali 

mať problém ani s iným jazykom.  

 
Celkovo rómske deti zo sociálne málo podnetného prostredia môžeme označiť ako 

mimoriadne životaschopné s množstvom adaptívnych stratégií, pretože prežívajú v ťažkom 

prostredí a po vstupe do školy, ktorá je prostredím absolútne cudzím a odlišným, si dokážu osvojiť 

obrovské množstvo  noriem, ktorými usmerňujú svoje správanie. Kľúčovým problémom edukácie 

zatiaľ ostáva spolupráca rodiny a školy a prestavba prostredia školy na interkultúrne,  ktoré rešpektuje 

kultúrne odlišnosti detí a zároveň ich vychováva a vzdeláva v intenciách platného kurikula v smere 

výchovno-vzdelávacích a humánno-etických cieľov danej spoločnosti. V takomto prostredí za podpory 

učiteľa a rómskeho asistenta učiteľa, ktorý je pre dieťa „jeho človekom“ v neznámom svete, je možné 

zosúladiť obsah neformálnej socializácie rodín s pôsobením školy, posilňovať a budovať etnickú 

identitu detí a zároveň zabezpečiť sociálnu inklúziu rómskych detí. Skúsenosti potvrdzujú, že 

interkultúrne prostredie je pozitívne prijímané rodičmi detí, ktorí sú potom motivovaní pre spoluprácu, 

začínajú dôverovať škole ako inštitúcii a poskytujú svojim deťom podporu,  ktorá je nevyhnutná pre 

úspešnú školskú kariéru dieťaťa.  

      Podľa súčasných odhadov by na Slovensku malo žiť okolo 200 tisíc rómskych detí do 15 

rokov. Rómske dieťa sa odmalička stretáva  s prejavmi intolerancie, výsmechu, odmietania 

a opovrhovania kvôli inej farbe kože, inému vnímaniu  sveta, kvôli odlišnému chápaniu pravdy 

a spravodlivosti – v škole, na ulici, v spoločenskom živote, pri hľadaní zamestnania. Odlišná je tiež 

jazyková výchova  rómskych detí. Rómsky jazyk nie je jednoznačný, podporuje rozvoj citov, 

obrazotvornosť, dôležitá je mimojazyková komunikácia. Vyučovací jazyk je pre dieťa cudzí. Slovná 

zásoba rómskeho dieťaťa je malá. Aj keď stačí  pre jeho život v komunite, nepostačuje pre školské 

vzdelávanie. Škola ako inštitúcia vnucujúca vzdelávanie a vzdelávanie v ponímaní väčšinového 

obyvateľstva je pre život Rómov nepotrebná, nežiadúca. Znamená strach zo všetkého cudzieho. Preto 
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sa najmä rómske deti dostávajú do skupiny neprispôsobivých a niekedy mentálne postihnutých. 

Rodičia nemajú záujem o to, aby dieťa pravidelne chodilo do školy a deti  necítia potrebu vzdelávať 

sa. Výsledkom je nepravidelná školská dochádzka  a problémy vo vzdelávaní. Všetky školské 

reformy, vzdelávacie programy a projekty alebo opatrenia, prijímané  údajne na prospech Rómov, 

Rómovia posudzujú a prijímajú bez vnútornej angažovanosti. Rómovia vstupujú do hry pravidiel 

a regulatívov, ktoré sami nevytvárajú, ani sa na ich vytváraní nepodieľajú. Majú jedinú možnosť: 

prispôsobiť sa im. V opačnom prípade sa vyčleňujú na okraj spoločnosti.  

 
     Rómske materské školy, rómske triedy v materskej škole sú prvým miestom, kde je rómske 

dieťa vystavené segregácii.  Rómske dieťa potrebuje omnoho viac podnetov na svoj osobnostný 

rozvoj a v takzvaných zmiešaných triedach sa mu nedostáva takej pozornosti,  akú potrebuje.  

 Pre školskú výuku je dôležitá všeobecná inteligencia, celková chápavosť. Táto však nie je vrodená, 

vrodené sú len predpoklady k jej rozvoju. Rómske deti sú často od malička stimulované inak než 

„nerómske“, ich inteligencia sa preto rozvíja iným smerom, menej užitočným pre školskú výuku 

v tradičnej škole, i keď možno vhodnejším pre rozvíjanie citového života, vzťahu k prírode atď.  

V emocionálnej oblasti sú deprimované rómske deti skôr labilné, neurotické, bojazlivé alebo naopak 

agresívne, výbušné. Celkovo sú hravé, temperamentné, hlučné, ťažšie sa prispôsobujú školskému 

poriadku. Taktiež sa horšie sústreďujú na prácu, majú slabú  úroveň úmyselnej pozornosti. Vyhovujú 

im častejšie prestávky, kedy si môžu zacvičiť, zakričať, zaspievať.  Pedagógovia dlhodobo pracujúci 

s rómskymi žiakmi potvrdzujú nevyhnutnosť získania si ich dôvery a to najmä vytvorením prostredia, 

v ktorom má dieťa pocit  bezpečia a cíti osobný záujem a citovú blízkosť učiteľa.  

 
      Zvlášť problematický je tu týchto detí sociálny vývin, ktorý vo všeobecnosti podmieňujú 

faktory ako  zvyky, obyčaje, tabu a výchova. Výchovné pôsobenie je málo podnetné, nekvalitné, tak 

zo stany rodiny ako aj ostatného okolia. Keďže výchovne  zanedbané dieťa  je málo prispôsobivé, 

sociálna zanedbanosť môže ľahko prerásť do ťažko vychovateľnosti až delikvencie.  
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VZDELÁVANIE RÓMSKYCH DETÍ 

Alžbeta Michalíková 
 

Kľúčové slová: Ministerstvá. Samospráva. Vzdelávanie Rómov. Participácia. ÚPSVaR.  

 

      Rómske dieťa, ako aj každé dieťa kdekoľvek na svete potrebuje cítiť, že je v rodine prijímané 

a milované. Z histórie Rómov je známe, že tradičná rómska rodina prijímala dieťa ako dar, bolo pre 

rodičov požehnaním a žena, ktorá nemala viac detí, bola rómskou komunitou považovaná za 

menejcennú. Pre zdravý vývin dieťaťa je však dôležitá aj možnosť jeho presadenia sa v rodine, 

získanie záujmov zo strany rodičov a súrodencov, možnosť rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje 

správania, schopnosť ovládať a regulovať svoje potreby a žiadosti.  

       Každý kto sa zaoberá otázkami riešenia rómskej problematiky tvrdí, že jedným zo základných 

a najefektívnejších riešení sociálnych problémov, ale aj všeobecne problémov s Rómami je ich 

vzdelávanie. Vynára sa však otázka, ktorá by sa mala položiť ako prvá. Existuje vôbec rómsky 

problém? Alebo problém Rómov? Nie je náhodou rómsky problém problém chudoby, problém 

minorít, problém súžitia iných kultúr s majoritnou kultúrou. Alebo ich problém vidí, cíti a komunikuje 

či zveličuje len majoritná pospolitosť? 

       Keď už hovoríme o vzdelávaní Rómov, predpokladáme, že pedagogika musí rešpektovať 

individuálne zvláštnosti bez rozdielu, či ide o rómske dieťa, alebo nadané dieťa, alebo nerómske dieťa. 

Nestačí len vzdelanie Rómov a vzdelávanie rómskych detí, ale musí ísť o komplexný proces 

celoživotnej edukácie zameranej na kľúčové, životné kompetencie človeka. Vzdelávanie a výchova sa 

nedajú zlepšiť, pokiaľ to bude len záležitosťou ministerstva školstva a školstva ako takého. Je 

potrebné inovovať, metódy, podmienky vzdelávania a výchovy a lepšie pripraviť, skvalitniť prípravu 

a celoživotné vzdelávanie rómskych učiteľov, vychovávateľov a asistentov. Prechodom moci na 

samosprávy sa otvárali určité možnosti, alebo lepšie financovanie školstva. Prechod na samosprávy 

predpokladá aj zvýšenie participácie rómskeho obyvateľstva na spoločenskom živote, a najmä ich 

zúčastnenosti na výchove a vzdelávaní detí. 

       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci tiež sa zaoberá so vzdelávaním rómskych detí, 

detí ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín alebo z  osád. Na základe schválených priorít podľa 

zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele naše oddelenie SPOD a 

SK v spolupráci s ICM /Informačné centrum mladých / Orava,Trstená, rekreačné zariadenie Košariská 

odrekreoval 15 maloletých rómskych detí v detskom výchovno–rekreačnom tábore /VTR/ v Trstenej.  

 

Pracovníčky oddelenia navštívili každú rodinu, z ktorej maloleté dieťa malo nastúpiť do VRT. 

Vykonali pohovor s rodičmi ako aj s malým dieťaťom. Rodičom bolo vysvetlené, že je to v prospech 

malých detí. Je to zorganizované počas školského vyučovania a deti budú vedené k rôznym sociálnych 

zručnostiam. Rodičia museli v každom prípade svojim podpisom vyjadriť svoj súhlas a predložiť 
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potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Pracovníčky na základe vykonaného šetrenia v domácnosti  

vypracovali na každé dieťa plán sociálnej práce s dieťaťom, v ktorom boli presne určené úlohy pre 

ÚPSVaR  úlohy pre ICM Orava. Ďalej bola uvedená rodinná anamnéza, rodinné prostredie 

a konkrétny cieľ sociálnej práce s dieťaťom. V pláne boli uvedené aj účastníci, ktorí na pláne sociálnej 

práce participovali.  

    Po skončení VRT sme obdŕžali hodnotenie aj s odporučením do budúcnosti na každé jedno 

dieťa. Pracovníci  oddelenia SPOD a SK znova vykonali šetrenie v domácnosti a oboznámili rodičov 

s hodnotením dieťaťa, bolo im vysvetlené ako bude treba s dieťaťom ďalej pracovať. Porovnali sme 

hodnotenie VRT a niektoré hodnotenia zo základných škôl a bolo to veľmi zaujímavé. Došli sme 

k záveru, že niektoré deti potrebujú zvýšenú starostlivosť a individuálne terapeutické vedenie.  

 

Použitá literatúra: 

http://www.romanyhelp.org/romanyhelp/app/cmsFila.php? 
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EDUKAČNÉ PÔSOBENIE NA RÓMSKYCH ŽIAKOV 

Judita Oravcová 
 

Abstrakt: Táto úvaha obsahuje myšlienky z praktického života a spoločnosti. 

Úvod obsahuje to, na čo je zameraný cieľ do blízkej budúcnosti. Ďalej je rozvedené súčasné 

postavenie etnika v majoritnej spoločnosti. Uvádzajú sa základné determinanty vplývajúce na výchovu 

a vzdelávanie rómskych žiakov. 

Záverom sa zamýšľame nad možnosťou šancí, ktorá znižuje spoločenské a pracovné uplatnenie 

Rómov v živote a v spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: Determinanty výchovy. Ekonomické pomery. Frustrácia rómskych žiakov. Kultúra. 

Sociálne kontakty. Šanca spoločenského a pracovného uplatnenia. Špecifickosť edukačného 

pôsobenia. Výchova. Vzdelávanie. 

 

 Deprimované rómske deti predstavujú vo výchove a vzdelávaní samostatný problém, pretože 

špecifickosť ich psychického vývinu si vyžaduje špecifickosť edukačného pôsobenia. 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva takmer 77% Rómov má len základné vzdelanie a 8% z nich sa 

vyučilo. Menej ako 2% ukončilo strednú školu a časť z nich dosiahla univerzitné vzdelanie. Je to málo 

alebo veľa? Prečo je tomu tak? 

 

Už v minulosti sa konštatovalo, že je potrebné: 

 

- doriešiť problematiku predškolskej výchovy rómskych žiakov zriaďovaním a výstavbou 

materských škôl priamo v osadách alebo žiakov povinne zaškoľovať,  

- vypracovať kritériá školskej zrelosti, na základe ktorých je potrebné umiestňovať žiakov 1. 

ročníka, ktorí sú zjavne nespôsobilí, do osobitných škôl, 

- v školách s väčším počtom žiakov prednostne zavádzať výchovu v školských družinách, prípadne 

budovať školy s celodennou výchovnou činnosťou, 

- záujmovú činnosť zamerať na rozvoj nadania a talentu  oblasti hudby a tanca, 

- absolventov pedagogických fakúlt pripravovať aj na osobitosti práce s cigánskymi žiakmi, 

- kádrovo zlepšovať školy s väčším počtom rómskych žiakov, 

- cieľavedomejšie pracovať so žiakmi vyšších ročníkov v súvislosti s profesionálnou orientáciou, 

- spresniť zákony o povinnej školskej dochádzke a v prípade bezdôvodného vymeškávania 

z vyučovania určiť presné trestné sankcie. 

 

 Rómski žiaci sa v škole zoznamujú s kultúrou, ktorá je pre nich cudzia. Ne dejepise sa učia 

históriu iných národov, len o svojom etniku sa nedozvedia nič alebo len veľmi málo, čo vyvoláva pocit 
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bezvýznamnosti ako etnika, ktoré si nezaslúži pozornosť. Na slovenčine sa zasa učia o svetových 

a slovenských spisovateľoch a básnikoch, rómski literáti tu opäť nemajú miesto. Podobne je to aj 

s kladnými literárnymi hrdinami, ktorí sú v drvivej väčšine predstaviteľmi Nerómov. Ak rómski žiaci 

majú s príslušníkmi majoritnej spoločnosti nejakú negatívnu skúsenosť, čo sa v praxi stáva často, 

potom je pozitívna identifikácia s takýmito hrdinami problematická. Na hodinách hudobnej výchovy 

sa tiež učia piesne majority. Nemôžeme sa potom čudovať, že tieto skutočnosti vedú v mnohých 

prípadoch k frustrácii rómskych žiakov, k narastaniu pocitu menejcennosti vo vzťahu k nerómskym 

žiakom, k celkovej nedôvere a k apatii ku všetkému, s čím sa v škole stretávajú. Na tieto postoje 

vplývajú aj postoje ich rodičov ku škole, ktorí sú často aj dnes presvedčení, že vzdelávanie pre ich deti 

nie je potrebné, že v škole ich len ponižujú a trápia. 

Na uvedené skutočnosti rómski žiaci často reagujú neposlušnosťou, agresivitou voči spolužiakom 

a učiteľom. To má zasa za následok zníženú známku zo správania. Nezáujem o školu vyúsťuje v časté 

opakovanie ročníkov, a preto mnoho rómskych žiakov končí povinnú školskú dochádzku na základnej 

škole v nižšom ako deviatom ročníku. 

 Pri vyhodnocovaní problémov týkajúcich sa dieťaťa v úlohe žiaka, sa dospieva k záveru, že 

rozhodujúcimi determinantmi sú: 

 

- kognitívne, a to najmä inteligenčné charakteristiky detí, 

- sociokultúrne a socioekonomické pomery v rodinách detí. 

 

V nasledujúcom texte sa budeme snažiť ukázať, ako uvedené determinanty vplývajú na výchovu 

vzdelávanie rómskych žiakov: 

 

1) Chápanie sveta a jeho prežívanie je u rómskeho dieťaťa odlišné od chápania sveta dieťaťom 
majority.V detstve sa tieto deti stretávajú prevažne s príslušníkmi svojej komunity 
a prirodzene nasávajú aj názory na ľudí majority – „gadžov“ bez toho, aby mali s nimi osobnú 
skúsenosť. 

2) Sociálne kontakty s rovesníkmi sú veľmi živé a takmer ničím neobmedzované. Hry nie sú 
obmedzované zásahom dospelých, v porovnaní s nerómskymi rovesníkmi sú zdrojom 
odlišných skúseností, často neprimeraných veku (manipulácia s nebezpečnými predmetmi, 
nožom, sekerou, sexuálne skúsenosti, drobné krádeže). Výber hier v rámci komunity 
rovesníkov je determinovaný materiálnymi podmienkami, prevažujú pohybové hry bez 
pravidiel. Možno povedať, že rómske deti vedú bohatší spoločenský život ako nerómske deti, 
čo sa prejavuje bohatstvom rozmanitých sociálnych skúseností z praktického života. V rámci 
svojich kultúrnych zvláštnosti sú viac sociálne rozvinuté, samostatné, praktickejšie 
a vynaliezavejšie. 

 

 Inak je to v školskom prostredí. Rómske deti musia v prístupe k vzdelávaniu prekonávať 

náročnejšie prekážky, než deti majority či iných etnických skupín. Okrem problémov typických pre 
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všetky chudobné domácnosti, akými sú napríklad ekonomické obmedzenia, limitovaný prístup ku 

kvalitnému vzdelávaniu či vzdelanostná úroveň rodičov, musia rómske deti prekonávať ďalšie 

prekážky vrátane nízkych požiadaviek na vzdelávanie v rodine, geografickej izolácie, nízkych 

očakávaní zo strany učiteľov a rodičov, neznalosti či obmedzenej znalosti slovenčiny. U rómskych 

detí je zároveň vyššia šanca, že skončia v špeciálnych základných školách, čo ďalej znižuje ich budúcu 

vzdelanostnú úroveň a šance spoločenského a pracovného uplatnenia. 
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PROBLÉMY SOCIALIZÁCIE V RÓMSKOM ETNIKU  

Cyril Pivka 

 

Abstrakt: Výchova a vzdelávanie Rómov patrí  v súčasnosti k naliehavým témam, ktorými by sa mala 

zaoberať majoritná spoločnosť, aby nedochádzalo k ešte väčšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi 

obidvomi skupinami. Je potrebné podotknúť, že je to problém nadnárodného rozsahu, ktorým je 

potrebné vážne sa zaoberať.  

 

Kľúčové slová: Výchova a vzdelávanie Rómov. Majoritná spoločnosť. Prehlbovanie rozdielov. 

Problém. Nadnárodný rozsah. 

 

Ak sa mám priznať, tak poviem, že som veľmi dlho uvažoval nad tým, o čom budem v tejto 

úvahe písať, resp. na čo sa zameriam, keďže nemám bližšie osobné skúsenosti so vzdelávajúcimi 

programami zameriavajúcimi sa na rómsku komunitu. 

Svoje teoretické poznatky budem čerpať teda predovšetkým z médií /z videnia, počutia, novín a 

časopisov, rozhlasu a televízie/. Zameriam sa na oblasť vzdelávania rómskej mládeže v našich 

podmienkach.     

       Slovenská republika, ako plnoprávny člen viacerých významných inštitúcií a organizácií 

európskeho a celosvetového významu má za cieľ, ako jeden z mnohých, poskytovať rovnocenné 

možnosti pri prístupe k vzdelaniu všetkým skupinám obyvateľstva, tzn. aj minoritám. Predovšetkým 

by sa však mala snažiť zvyšovať vzdelanostnú úroveň u rómskej populácie, rómskych detí a mládeže, 

ktoré výrazne zaostávajú vo vzdelanostnej úrovni za deťmi z majoritnej spoločnosti. 

        Ako iste všetci dobre vieme, tak Rómovia tvoria na Slovensku najpočetnejšiu minoritu a stali 

sa neoddeliteľnou súčasťou celospoločenského diania. Majú svoje zvyky, tradície a obyčaje, teda 

kultúru ktorá je postavená na odlišných hodnotách, ako kultúra majoritnej spoločnosti. Aj preto majú 

rómske deti často krát problém adaptovať sa na podmienky začleňovania sa do vyučovacieho procesu, 

pretože prichádzajú z kultúrne odlišného prostredia. 

 Neplatí to však o celej skupine rómskeho etnika. V podmienkach nášho štátu sa  jedná predovšetkým 

o skupinu Rómov z málo podnetného prostredia, sociologicky, kultúrne a ekonomicky zaostávajúceho. 

Ide prevažne o oblasti východného Slovenska, kde sa nachádza najväčší počet osád, ktoré označujeme 

ako “segregované”, resp. osady, ktoré sú bez kontaktu “s okolitým svetom”. 

          V uvedených osadách sa deťom “nedostáva” vzdelania, absentujú tu základné spoločenské 

pravidlá. Deti sa riadia iba pravidlami komunity a preto u nich skoro vôbec nedochádza ku procesu 

socializácie, čo spôsobuje v neskoršom veku úplnú stratu kontaktu s majoritnou spoločnosťou.  
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           Preto je primárnou úlohou našej spoločnosti pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň rómskej 

populácie do takej miery, aby sa mohla pokiaľ možno čo najrovnocennejšie začleniť do 

celospoločenského procesu.  
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RÓMSKE DETI V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

Monika Škorňová 
 

Abstrakt: Problematika Rómov je jednou z mnohých tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti.  Nie je 

to len problém slovenský, ale aj celosvetový, no najmä európsky. I v zahraničí hľadajú cesty prístupu 

k tomuto etniku. Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a 

vzdelávanie Rómov.  

 

Kľúčové slová:  Vzdelávanie. Rómske dieťa. Predškolské zariadenia. Proces edukácie. Materské 

školy. 

  

      Edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva  a je aj nevyhnutnou 

potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie sa do 

spoločnosti. O to viac platí pre Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život 

podceňuje. Neuvedomuje si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou, ako sa dostať nielen z 

materiálneho, ale aj duchovného nedostatku. Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je 

príliš široká a je veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a zastaraným a 

nefunkčným systémom vzdelávania na Slovensku.      

      Zo všetkých oblastí, v ktorých sú Rómovia dlhodobo vylúčený z procesu vzdelávania, sa v 

súčasnosti javí segregácia rómskych detí. Dôležitosť problému spočíva predovšetkým v tom, že 

vylúčenie ovplyvňuje nielen samotný priebeh vzdelávania rómskych detí, ale má dokázateľne 

negatívny vplyv na ich integráciu do spoločnosti a predovšetkým profesijné uplatnenie.      

      Výchovou   a   vzdelávaním   rómskeho etnika    by   sa  mali začať zaoberať už predškolské 

zariadenia.    Dieťa v tomto veku absorbuje najviac informácií, rýchlo  sa  učí, napodobňuje nielen 

dospelých, ale aj rovesníkov. Smutné je konštatovanie, že Materské školy  navštevuje málo Rómskych 

detí.   Tieto  deti nemajú na   dostatočnej   úrovni    rozvinutú  jemnú   motoriku,  taktiež   

komunikačné  zručnosti, schopnosti   riešiť úlohy  a  rozhodovať   sa samostatne, schopnosť učiť sa 

naspamäť. Majú však  nadanie na hudbu   a   tanec,  sú   bezprostredné,  spontánne,  hlučné,  hravé a 

prítulné (Průcha,1997).  Rómske deti a aj nerómske z menej podnetového prostredia sa podľa 

skúseností a poznania ich učiteľov psychicky a mentálne líšia. 

 

Výrazné odlišnosti v neprospech rómskych detí sú v tom, že rómske deti sú: 

- rečovo zaostalejšie, 

- sú živšie a menej disciplinovanejšie, 

- menej mentálne zdatné a ťažšie sa učia, 

- majú slabšiu pamäť a pozornosť, 
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     Medzi rómskymi a nerómskymi deťmi z menej podnetového prostredia však nie sú rozdiely v 

tvorivosti, citlivosti, zdraví, telesnej zdatnosti a unaviteľnosti. 

     Rómske deti vyrastajú v prostredí, kde je väčšina rómskych rodín na finančnej podpore, sociálnej 

starostlivosti a iných negatívnych javov. V praxi sa to prejavilo takmer 100% úbytkom rómskych detí 

v materských školách. Preto niektoré nadácie spolu s ministerstvom školstva reagovali požiadavkami 

na vytvorenie programu, ktorý by pomohol v adekvátnej príprave rómskych detí v ich úspešnom 

školnom štarte. Na základe týchto požiadaviek ( požiadaviek rómskej iniciatívy) vznikli v roku 1993 

dve základné metódy, prípravy sociálne a kultúrne handicapovaných detí, čo rómske deti vo väčšine 

sú:  

-PRÍPRAVNÉ TRIEDY – v základných, materských alebo zvláštnych školách 

-Projekt ,, ZAČAŤ SPOLU“ 

 

      Je na škoda, že rodičia rómskych detí si neuvedomujú potrebu kontaktu a stretávania sa s 

ostatnými deťmi z majoritného prostredia.  Návštevou predškolského zariadenia sa nielen u rómskych 

detí rozvíjajú základné sociálne návyky, naučia sa  nové veci, na ktoré rodičia nemajú čas, nové hry, 

kreslenie, spoznávanie kolektívu, ako vychádzať s ostatnými deťmi, rozvíjajú jemnú motoriku, naučia 

sa samostatnosti a rozhodnosti, rozvíjajú komunikačné zručnosti, základné hygienické návyky. 

      Prostriedkom ako primäť rodičov k spolupráci s predškolským zariadením by bolo 

organizovanie spoločných akcií rodičov a detí. Zaradiť rómskeho asistenta učiteľa do MŠ, pretože 

pedagógovia nie sú v tomto smere špecificky pripravení na prístup a prácu s týmito deťmi. Nepoznajú 

ich históriu, kultúru, zvyky ani obyčaje. Najväčšia bariéra pre rómske dieťa pri nástupe do materskej 

školy je určite v neznalosti slovenského jazyka.  Rómsky asistent môže apelovať na rodičov vo väčšej 

miere ako učiteľka, naučí všetky deti rómsku históriu a jazyk, pretože ani jeden jazyk neovládajú 

dokonale, vzájomne si môžu odovzdávať zvyky a tradície, ktoré už miznú aj z rodín. Deti sa prestanú 

hanbiť za svoj pôvod. Tiež môže byť nápomocný pri organizácii voľnočasovných aktivít, prípadne 

krúžkov v popoludňajších hodinách. Majú možnosť rozvíjať v rómskych deťoch to, čo je pre nich 

prirodzené a v čom vynikajú: tanec, spev, hra na hudobný nástroj.  

      Myšlienky T. G. Masaryka boli určené učiteľstvu, ktoré nevyjadrovali nič iné ako východziu 

filozofiu a etický princíp, z ktorého by mal mať každý učiteľ predstupujúci pred deti odlišnej kultúry 

vychádzať. Znamená to, že by  každý učiteľ mal mať schopnosť nielen racionálne ale aj emocionálne 

sa „ponoriť do osudov národa“, čiže to platí i o rómskom národe. 

      

Použitá literatúra: 

http://www.euractiv.sk/cl/202/2782/Diskriminacia_Romov_v_pristupe_k_vzdelaniu 
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5.2  KONKRÉTNE SITUÁCIE A CESTY RIEŠENÍ 
 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – PRO SCHOLA NOSTRA FIĽAKOVO  

Branislav Drugda 
 

Abstrakt: Projekt „Pre našu školu – pre našich študentov“ je dvojročným projektom. Škola 

s osadenstvom  rôznej národnostnej príslušnosti založila občianske združenie, aby skvalitnila 

vzdelávanie a výchovu svojich žiakov, pedagógov, ako aj rodičov žiakov. Vďaka  všestrannému 

využitiu grantu a nezištnej práci členov združenia sa jej to úspešne darí. 

 

Kľúčové slová: 

Z ulice do klubu. Predísť drogám. Rodičia a pedagógovia. Voľnočasové aktivity. Vzdelávací proces. 

 

Občianske  združenie Pro schola nostra, Fiľakovo  

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Farská Lúka sa nachádza vo Fiľakove  na 

sídlisku, ktoré obývajú prevažne Rómovia. Školu navštevuje 360 žiakov z toho 74 % rómskych detí. 

Pri škole pôvodne existovala nadácia, ktorú založili riaditeľ a učitelia školy. Neskôr  nadáciu 

preregistrovali na občianske združenie Pro schola nostra. Jeho hlavným poslaním je podpora 

školských a mimoškolských aktivít žiakov a učiteľov s dôrazom na programy zamerané na integráciu 

a odstránenie segregácie rómskych detí.  

Združenie získalo grant Veľvyslanectva Írskej republiky prostredníctvom súťaže pre základné 

školy. Na príprave návrhu projektu pre súťaž sa podieľala väčšina pedagógov školy. Mnohí z nich sú 

dnes koordinátormi jednotlivých subprojektov,  zodpovednými osobami a vedúcimi krúžkov. Projekt 

nadväzuje na množstvo aktivít, ktoré sa začali v minulosti v rámci iných projektov a úspešne 

pokračujú už niekoľko rokov. Príkladom je pilotný projekt  Z ulice do klubu, program Ako predísť 

drogám, vybudovanie knižnice pre deti a pedagógov, Klub Kalo Balval (Čierny vietor, 1999) či 

krúžok Milénium 2000. 

 

Cieľové skupiny tohto i predchádzajúcich projektov sú: 

 

- žiaci základnej školy, z ktorých väčšina je rómskeho pôvodu. Účasť na jednotlivých aktivitách 

a krúžkoch organizovaných združením v rámci projektu je dobrovoľná  a väčšina žiakov má 

o tieto aktivity veľký záujem. Zúčastňujú a na nich často aj bývalí žiaci školy, ktorých si takáto 

forma trávenia voľného času získala. Menšie problémy sa vyskytujú s pravidelnosťou účasti. 
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Vzhľadom  na obmedzené možnosti nie je tiež vždy možné vyhovieť všetkým záujemcom. Účasť 

členov krúžkov v rôznych súťažiach zvyšuje ich sebavedomie 

- rodičia, pričom dôraz sa kladie na rodičov rómskych detí. Keďže doterajšia spolupráca s rodičmi 

nebola vždy uspokojivá, projekt sa snaží o ich väčšiu aktivizáciu aj formou osobných pozvaní. 

Dôležitá je pritom autorita pedagógov, najmä riaditeľa školy. Mnohí rodičia pomáhajú pri 

školských aj mimoškolských aktivitách. 

- pedagógovia – projekt  podporuje ich ďalšie vzdelávanie a vytvorenie podmienok na pedagogickú 

a mimoškolskú činnosť. Výsledkom zainteresovania väčšiny pedagogického zboru do činnosti 

združenia i rozdelenia zodpovednosti je silná generácie mladých invenčných pedagógov. Aktivity 

združenia budú pokračovať aj v budúcnosti. 

 

 V rámci projektu možno identifikovať niekoľko typov aktivít: 

 

- voľnočasové aktivity v priestoroch školy nadväzujú na  potreby pedagogickej činnosti a záujmy 

žiakov. Ich súčasťou je tanečná skupina Prucsok pre deti prvého stupňa ZŠ, založená  v roku 1995. 

Deti sa v nej učia ľudové tance slovenskej, maďarskej a rómskej komunity regiónu. Spevácky zbor 

je určený žiakom druhého stupňa ZŠ. Učia sa ľudové a moderné piesne z rôznych kútov Európy 

a osvojujú si hru na hudobných nástrojoch 

- počítačový krúžok. Väčšia časť finančných prostriedkov z grantu bola určená na vybudovanie 

počítačovej miestnosti. Využitie počítačov je viacúčelové: na krúžky pre deti, kurzy pre učiteľov, 

práci s rodičmi, bývalými žiakmi školy a na výrobu  školského časopisu PAMATA 

- aktivity  vedúce  k emočnej a psychologickej zrelosti pre mládež vo veku 12-15 rokov, 

z ktorých niektorí už nenavštevujú ZŠ. V rámci tejto klubovej činnosti sa pracuje metódou riešenia 

modelových situácií, ako  aj na tematických besedách (napr.o plánovanom rodičovstve, prevencii 

patologického správania atď.) Cieľom programu je rozvinutie schopnosti mladých prijímať 

slobodné a zodpovedné rozhodnutia. 

- časť aktivít je zameraná na zlepšenie efektivity a na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu formou zvyšovania odborných znalostí a zručností pedagógov. Zúčastňujú sa na 

regionálnych a celoslovenských stretnutiach, školeniach, tréningoch a konferenciách. Združenie 

investuje do zlepšenia materiálneho vybavenia a prostredia školy. 

- výchovné a informačné programy sú zamerané na rodičov. Patria sem napr. besedy o výchove 

detí v rodine. 

 

Zdroj: Občianske  združenie Pro schola nostra, Fiľakovo 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE SPOLU SLOVENSKO 

Eva Fekiačová 
 

Abstrakt: Združenie SPOLU je občianskym združením, je mimovládnou neziskovou organizáciou, 

ktorej poslaním je zlepšenie medzi Rómami a nerómami. Cieľom občianskeho združenia je ovplyvniť 

životné podmienky Rómov. V súčasnosti sa SPOLU zaoberá podporou približne 20-tich rómskych 

komunít, kde uplatňuje filozofiu „Posilnenie rómskeho hlasu“. Občianske združenie pôsobí v rámci 

medzinárodnej siete ERGO.  

 

Kľúčové slová: Občianske združenie SPOLU. Spájať komunity. Zlepšenie postavenia Rómov. 

Podpora vo vzdelávaní. 

 

Poslaním občianskeho združenia SPOLU je podporovať posilňovanie „rómskeho hnutia“ pohybom 

zdola nahor. To znamená pracovať na zmenách v komunitách,  spájať ich a vytvárať z nich účinnú 

silu, ktorá môže prispieť k zlepšeniu postavenia Rómov v Európe. 

 
Najbližší ľudia okolo SPOLU : 
 
- Dobrovoľníci, aktivisti v 20-tich komunitách na Slovensku 

- Členovia združenia SPOLU : 26, z toho 13 Rómov a 13 nerómov 

- Donori 

- Partneri v ERGO  (medzinárodná organizácia European Roma Grassroots organizations) 

- zamestnanci v Agentúre SPOLU 

- projektoví manažéri 

- regionálni manažéri  

- účtovník 

- technik. 

 
Občianske združenie sa podieľa na podpore projektov : 

 

Projekt Bariéry pri vzdelávaní rómskych detí 

V projekte je hlavnou úlohou prispieť k odstráneniu problémov a bariér, ktoré negatívne ovplyvňujú 

výchovno – vzdelávací proces rómskych detí. Projekt  sa začal realizovať v troch komunitách : 

- Chminianske Jakubovany ( rómska osada 1400 Rómov) 

- Detva ( geto – 900 Rómov) 

- Kremnica  (integrovaná komunita – 300 Rómov) 
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Sú to tri rôzne obce na Slovensku. Projekty boli zamerané na vzdelávanie rómskych detí. Išlo hlavne o 

odstránení bariéry – komunikácia s rómskymi rodičmi o tom, že vzdelávanie ich detí je dôležité. Do 

projektu boli zapojení učitelia, rodičia i deti.  

 

Projekt Rómska ženská sieť 

Problém, o ktorý v projekte išlo:  

Rómske ženy sú viackrát diskriminované – ako Rómky i ako ženy. Popri rómskych mužoch sa môžu 

len málokedy presadiť a preto problémy rómskych žien nemá kto riešiť. 

Cieľom projektu je spojiť rómske ženy do účinnej sily, ktorá dokáže obhajovať ich záujmy. 

 

Projekt Posilnenie rómskeho hlasu 

Projekt je o Rómoch, ktorí žijú v osadách alebo osobitných častiach miest a obcí. Ak chceme zmeny 

v rómskych komunitách a hlavne v myslení Rómov, je nutné ich počúvať a žiadať od nich aktivitu pri 

realizácii týchto zmien.  

Cieľom projektu je aktivizácia, mobilizácia Rómov a investovanie do ľudských zdrojov. Tieto ciele 

projekt „Posilnenie rómskeho hlasu“ dosahuje cez : 

 

- poskytnutie priestoru pre Rómov na vyjadrenie a prezentáciu svojho názoru 

- poskytovanie informácií o rozvoji komunít 

- vzdelávanie a trénovanie rómskych lídrov na lokálnej úrovni 

- malé komunitné aktivity, kde je možnosť sa zapojiť a riešiť si tak vlastné problémy a problémy 

komunity  

- vytvorenie silnej rómskej siete a hľadanie partnerov  pre ňu. 

 

Medzi najväčšie úspechy tohto projektu je vytvorenie regionálnej siete v okolí Kokavy, kde patria ešte 

Poltár, Cinobaňa, Klenovec a Hnúšťa. Rómovia využili šancu riešiť svoje  problémy vlastnými silami. 

Začali premýšľať o tom, čo je dôležité nielen pre jednotlivcov, ale pre skupiny ľudí alebo celé 

komunity. 

 

Použitá literatúra: 

http://www.spolu-slovakia.sk/projekty.html 
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ZDRUŽENIE   NA   PODPORU   A VÝCHOVU  RÓMSKYCH DETÍ 
V ČAKANOVCIACH 

Eva Kováčová                
                

Abstrakt: Predškolská výchova je veľmi dôležitá pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby 

ľahšie zvládli adaptáciu na školskú dochádzku. Občianske  združenie poskytuje účinnú pomoc 

materskej škole v Čakanovciach pri zvládaní adaptačných problémov detí. 

 

Kľúčové slová:  Rómske deti. Pravidelná dochádzka. Pedagogická tvorivosť. Predškolská výchova. 

Vzdelávacie problémy. 

 

      Obec Čakanovce sa nachádza na juhu Slovenska v okrese Lučenec na národnostne zmiešanom 

území. Má okolo 950 obyvateľov, z toho približne 400 Rómov. V obci je vysoká nezamestnanosť. 

Bytové a sociálne podmienky niektorých rómskych detí sú nevyhovujúce. Znepokojujúca je pôrodnosť 

veľmi mladých rómskych dievčat.  

      Ako reakcia na nevyhovujúce podmienky pre výchovnú a pedagogickú prácu a na hroziace 

zatvorenie miestnej materskej školy vzniklo v roku 1999 Združenie na podporu a výchovu rómskych 

detí. Založili  ho učiteľky a riaditeľka MŠ a aktívni členovia rodičovskej rady pri MŠ. Združenie má 

10 členov, z toho sú traja Rómovia.  

      Práca združenia a materskej  školy sa  navzájom dopĺňajú, jeho cieľom je pomoc materskej 

škole: najmä zlepšenie dochádzky detí, vytvorenie priestoru na uplatnenie pedagogickej tvorivosti 

a schopnosti učiteliek a vytvorenie podmienok na pedagogickú prácu skvalitnením materiálneho 

vybavenia. Vďaka dlhoročnej  pedagogickej praxi a každodennému kontaktu s deťmi i rodičmi 

pedagógovia dobre poznajú situáciu a môžu flexibilne reagovať. Väčšina z nich býva priamo v obci 

a vďaka účasti na rôznych podujatiach a v komisiách sa stala prirodzenou autoritou.  

      Združenie pripravuje a realizuje rôzne projekty pre materskú školu – plynofikáciu, 

rekonštrukciu priestorov, výstavbu telocvične, obnovenie školskej záhrady, vybudovanie dopravného 

ihriska, nákup počítačovej techniky a zavedenie internetu.  

      V rámci projektu „Rozprávkové divadlo“ sa deti zábavnou formou učili o komunikácii. Vďaka 

kontaktom so Štátnou Széchényiho knižnicou v Budapešti dostávajú knižné dary – rozprávkové knihy 

a odbornú pedagogickú literatúru.  

      V záujme zvýšenia počtu detí navštevujúcich materskú školu a zabezpečenia ich pravidelnej 

dochádzky sa časť aktivít zameriava aj na rodičov s cieľom informovať ich o dôležitosti predškolskej 

výchovy a pomôcť im zvládať výchovné a vzdelávacie problémy s deťmi. Združenie dokonca 

postupne preberá úlohou organizátora kultúrneho a spoločenského života v celej obci. Výsledky práce 

združenia motivovali jedného z poslancov samosprávy založiť ďalšie občianske združenie, ktoré by 

zastrešovalo rómsky folklórny tanečný a spevácky súbor.  
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Zdroj: 

1.  Mária Lenczová a kol.:  Slovensko – Projekty pre Rómov 1993 – 2000. 

     GRAFIQ Studio pe Nadáciu otvorenej společnosti, 1. vydanie, Bratislava, 2002 

     ISBN 80-88934-13-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 322

OBČIANSKE ZDRUŽENIE “ZA DÔSTOJNÝ ŽIVOT”   LUČENEC 

Alžbeta Michalíková      
      

            Občianske združenie /OZ/ „Za dôstojný život“ Lučenec vzniklo v júni 2000 a od svojho 

vzniku poskytuje sociálnu pomoc ohrozeným skupinám obyvateľstva v regióne Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Pre sociálne vylúčené skupiny občanov zrealizovali množstvo aktivít v oblasti 

výchovy a vzdelávania, ako aj vzdelávacie aktivity pre sociálnych pracovníkov v  sociálnej oblasti. 

Občianske združenie je členom Slovenskej humanitnej rady ako aj OZ Partnerstva v Lučenci. 

S účinnosťou od apríla 2007 zriadili tvorivé dielne, v budúcnosti chcú rozšíriť kapacitu krízového 

strediska, útulku a domova pre osamelých rodičov. Od svojho vzniku úspešne zrealizoval množstvo 

projektov. Organizácia má národných partnerov – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci, 

Akadémiu vzdelávania Lučenec, Mesto  Lučenec a nadnárodných partnerov z Fínska, Talianska, 

Francúzska, Nemecka.     

          V roku 2006 pre ÚPSVaR Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Dolný Kubín zabezpečovali 

výkon výchovných opatrení. Supervíziu v sociálnej oblasti im dlhodobo zabezpečuje organizácia 

Úsmev ako dar v Bratislave. K dispozícii majú priestory v širšom centre mesta, ako aj dvor, záhradu. 

 

Personálny stav organizácie: 

      Organizácia zamestnáva 2 vysokoškolsky vzdelaných psychológov, z toho l na pracovnú 

zmluvu a l na príkaznú zmluvu, 2 vysokoškolsky vzdelaných sociálnych pracovníkov, 1 laického 

terapeuta, 6 osôb pracujúcich v tvorivých dielniach z toho 5 na pracovnú zmluvu a l na DVP, 6 

profesionálnych rodičov, 2 osoby na mandátnu zmluvu, a to ekonómku a koordinátora projektu IS 

EQUAL. 

 

Cieľ projektu: 

       Hlavným cieľom je zlepšiť životné podmienky skupín občanov ohrozených sociálnym 

vylúčeným so zameraním na rómskeho etnika a zaistiť im podmienky na udržateľný príjem formou 

uplatnenia sa na trhu práce v sociálnych službách, čo je v súlade so špecifickými cieľmi výzvy 

a cieľmi programového dokumentu a cieľmi opatrenia. 

 
Špecifické ciele projektu:    
 
      l.  zabezpečenie prípravy pre uplatnenie na trhu práce so zdokonalením sa v oblasti  teoretických 

a praktických vedomostí, zručností pre 60 občanov dlhodobo   nezamestnaných, znevýhodnených na 

trhu práce, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením  z dôvodu ich neatraktívnosti pre zamestnávateľa. 

 
     2. zabezpečenie odbornej praxe pre výkon prác v oblasti opatrovateľstva, vedomostí  a zručností 

v oblasti sociálnej práce a sociálnej právnej ochrany a kurately v spolupráci  s Radou pre poradenstvo 
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v sociálnej práci  projektovými aktivitami sa pomôže a prispeje sociálne znevýhodneným, ohrozeným    

a zanedbávaným deťom, deťom s poruchami správania a záškolákmi v Krízovom stredisku 

ambulantnou formou, ako aj v školských zariadeniach, zabezpečí sa  individuálna práca s rodinou v jej 

prirodzenom prostredí, u cieľovej skupiny  vybudovať potrebné praktické zručnosti a pocit potrebnosti 

a dôležitosti podporovať záujem a vzťah k práci a k zvyšovaniu úrovne svojej životnej situácie 

zlepšenie kvality a kvantity poskytovaných služieb v regióne v oblasti sociálnych   a školských 

inštitúcií, ktoré pracujú so sociálne znevýhodnenou klientelou, zabezpečenie rovností príležitostí pre 

mužov a ženy, pre občanov ZŤP, ktorí nemajú možnosť sa zamestnať alebo majú malú šancu uplatniť 

sa na trhu práce. 

 

Použitá literatúra: 

Materiál „Projekt“ od PhDr. Zdenky Kotrasovej- riaditeľka OZ „Za dôstojný život“ 
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MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE – GRANTY 

Judita Oravcová 
 

Abstrakt: Článok sa zaoberá získaním finančných prostriedkov na činnosť mimovládnych organizácií 

na Slovensku v roku 2008 z Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Uvádza, ktoré sú nosné nadácie, cez ktoré je možné získať nenávratné peňažné príspevky na podané 

projekty. 

 

Kľúčové slová: Finančné prostriedky. Granty. Nadácie. Sociálny rozvoj. 

 

Granty takmer šesť miliónov eur. (článok)  

 

 Ešte v týchto dňoch môžu mimovládne organizácie, ktoré orientujú svoju činnosť na oblasť 

ochrany životného prostredia, sociálneho rozvoja a ľudských práv, predkladať žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). 

 
 Celková výška grantov, ktoré môžu byť udelené pre spomínané oblasti, je 5,9 mil. eur. 

Z 85% sú financované z EHP a 5% dotuje SR. Finančné prostriedky poskytli zo svojich verejných 

zdrojov krajiny Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. 

 
 Právomoc spravovať blokové granty pre mimovládne organizácie získala v otvorenej 

a transparentnej súťaži nadácia EKOPOLIS, v sociálnej oblasti nadácia SOCIA a v oblasti ľudských 

práv Nadácia otvorenej spoločnosti. 

 
 Uzávierky prijímania žiadosti určili nadácie na začiatok roka 2008, potom ich vyhodnotia 

a v prvom polroku budúceho roka začnú poskytovať nenávratné peňažné príspevky pre najlepšie 

projekty. 

 
Zdroj: Regionálne noviny „LUČENECKO, VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO“. Číslo 2.  

            14. január 2008. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE  ROMA KLUB LOVINOBAŇA 

Cyril Pivka 
 

Abstrakt: Jedným z čisto rómskych projektov je projekt ROMA Klubu Lovinobane. Tento Klub sa 

snaží získavať finančné prostriedky pre členov rómskej komunity v Lovinobani pri riešení 

zamestnanosti a vzdelávania jej členov a rekvalifikácii mladistvých aj dospelých. 

 
Kľúčové slová: Zamestnanosť. Rómska komunita. Rekvalifikácia.  Vzdelávanie. Finančné 

prostriedky. 

 
- Cieľovou skupinou projektu  je rómska komunita v Lovinobani ohrozená sociálnym   vylúčením 

pre jej vysokú mieru sociálnej odkázanosti a dlhodobú nezamestnanosť. Projekt sa volá : “ Pilotný 

projekt aktivizácie rómskej komunity v obci Lovinobaňa” – bol dotovaný sumou 671.736 Sk z 

FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA.   

- Projekt sa sústreďuje na všetky vekové kategórie tzn. na  deti z rodín v hmotnej núdzi, mladistvých 
po ukončení povinnej školskej dochádzky, mladistvých, ktorí sa pripravujú na výkon povolania, ale aj 
na dospelých. Jeho realizátori sa venujú doučovaniu detí, rekvalifikácii mladistvých i dospelých. 
Iniciátorom a realizátorom projektu je miestna rómska   komunita. Jeho koordinátorom je pán Igor 
Berky. 
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE CESTA NÁDEJE ŽIAR NAD   HRONOM 

Monika Škorňová 

 

Abstrakt:  Občianske združenie Cesta nádeje v Žiari nad Hronom sa zaoberá zvýšením 

zamestnateľnosti a zamestnanosti rómskych občanov, ako aj ďalších nezamestnaných a sociálne 

odkázaných občanov v spoločnosti cestou poradenstva a dostupného vzdelávania prostredníctvom 

stimulácie nových programov a technológií. 

Kľúčové slová: Zamestnateľnosť. Rómski občania. Sociálne odkázaní občania.  Osoby s nízkou 

kvalifikáciou. Vzdelávanie. Zdravie a výživa. 

 
Správna rada : 

Ing. Miroslav Sklenka – predseda správnej rady 

Ingrid Horváthová – členka správnej rady 

Bc. Ingrid Doležalová – členka správnej rady 

PhDr. Dušan Kotlár – člen správnej rady 

PhDr. Eva Končoková – členka správnej rady. 

 
Cieľové  skupiny činnosti organizácie 

- absolventi škôl,  

- nezamestnaní,  

- sociálne odkázaní občania,  

- osoby s nízkou kvalifikáciou,  

- Rómovia, spĺňajúci vyššie uvedené kritériá.  

 
Ciele činnosti organizácie 

 

- Zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti rómskych občanov, ako aj ďalších  nezamestnaných a 

sociálne odkázaných občanov, v spoločnosti cestou poradenstva a dostupného vzdelávania 

prostredníctvom stimulácie nových programov a technológií  

- Formovanie vzdelávacích programov zabezpečujúcich rozvoj a udržanie kvality ľudských zdrojov 

na úrovni zodpovedajúcej meniacim sa požiadavkám pracovného procesu  

- Vytváranie predpokladov na prebudovanie súčasného procesu vzdelávania na celoživotný proces 

vzdelávania na základe potrieb vybraných lokalít  

- Podpora aktivít zameraných na psychologickú prípravu zamestnancov na zvládnutie    

permanentného procesu zmien v podmienkach účasti človeka v pracovnom procese  

- Podpora tvorby systémov, zameraných na zvládnutie nových foriem organizácie práce, 

pracovných postupov, pracovných návykov a zručností dlhodobo nezamestnaných  
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- Formovanie progresívnych prístupov k efektívnemu zvládnutiu nových technológií  

- Hľadanie efektívnych foriem zvýšenia jazykovej vybavenosti ľudských zdrojov  

- Vytváranie podmienok pre využitie mobility pracovnej sily v procese hľadania vhodného 

zamestnania  

- Podpora rómskych mimovládnych organizácií, prostredníctvom činností ktorých, je vo veľkej 

miere napomáhané značnému počtu Rómov 

- Koordinácia činností jednotlivých rómskych MVO  

- Sprístupnenie informácií o organizáciách zaoberajúcich sa rómskou problematikou bežným 

rómskym občanom  

- Zmierňovanie prekážok, ktoré bránia Rómom začať podnikať, realizovať sa vo svojom odbore, 

pracovať v mimovládnej organizácii,  

- Sprostredkovávanie zamestnania pre nezamestnaných  

- Sociálno-právne poradenstvo  

- Poskytovanie právnej pomoci  

- Pomoc pri úradnom styku pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva  

- Zapojenie kompetentných v regiónoch do riešenia problematiky sociálne znevýhodnených skupín  

-  Zlepšenie situácie Rómov v oblasti vzdelávania, zdravia a využitia voľného čas. 

 
Doteraz  zrealizované  projekty: 

Rómsky klub mládeže 1999 

„Vzdelávanie rómskych detí a mládeže – Spoločne pracovať, spoločne žiť“. 

Hlavnou náplňou činnosti klubu bolo vybudovanie posilňovne. Naša mládež sa v nej schádzala 

pravidelne 4-5 krát v týždni. Okrem posilňovania sme s mladými trénovali sebaobranu, karate, aerobik 

a strečingové cvičenia. Pokiaľ nám to počasie dovolilo športové činnosti sme realizovali aj v prírode. 

Jednalo sa hlavne o futbal, bedminton, volejbal, pingpong, tenis, hokej, súťaže, preteky. Navštívili sme 

múzeum, kino, planetárium, plaváreň a plážové kúpalisko. 

Členom klubu bolo zakúpené aj oblečenie podľa aktuálnej potreby (tričká, tepláky, plavky, šuštiakové 

súpravy). 

 
Letný vzdelávací tábor Čifáre-Pata 

 
Práca s dvomi skupinami rómskej mládeže (Spišské Tomášovce, Žiar nad Hronom) spoluprácou 

v rôznych činnostiach (výtvarných, hudobných, tvorivých a športových aktivitách), nachádzanie 

spojovacích bodov, vzájomná tolerancia v skupine a medzi skupinami navzájom, sebaprezentácia 

a sebapoznanie. 
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Sexuálny život a rodičovstvo 

 
(r.1999) 

Cieľom nášho projektu bolo priblížiť mladým rómskym dievčatám a chlapcom obdobie puberty 

a dospievania, anatómiu a fyziológiu pohlavných orgánov, riziká včasného sexuálneho života, 

možnosti antikoncepcie, vhodný vek matky, plánovanie rodičovstva, tehotenstvo a správnu hygienu. 

Projekt sa realizoval formou prednášok lekára – gynekológa v celkovo ôsmich osobitných školách 

v rámci Banskobystrického kraja. 

 
Zvyšovanie školskej úspešnosti rómskych žiakov formou doučovania 

Hlavným cieľom bolo pomôcť rómskym žiakom pri zvládnutí učiva a zlepšení prospechu na 

klasických základných školách formou doučovania. 

Orientovali sme sa na vekovú kategóriu 7 – 15 ročných rómskych žiakov rizikovej skupiny. Išlo 

o žiakov s poruchami správania, so zníženou sociálnou adaptabilitou, s ohrozeným sociálnym 

a rodinným zázemím a bezprizorné po vyučovaní. 

Celkove sa do nášho projektu zapojilo cca. 100 žiakov. 

 

Rómsky klub mládeže 2000 

Obsahovou náplňou činnosti klubu boli športové aktivity ako fitnes, posilňovanie, karate, futbal, 

hokej, basketbal, volejbal a tenis. 

Taktiež sme absolvovali dva výlety a to do Bratislavy a do Bojníc. V ich priebehu sme navštívili Deň 

otvorených dverí TV Markíza, Galériu mesta Bratislavy, Bojnický zámok, ZOO a pod. 

Ďalej sme venovali pozornosť aktivitám zameraným na kreslenie a umelecké spracovanie hmôt. 

 
Letný interkultúrny tábor Donovaly 

Jednalo sa o stretnutie mladých rómskych lídrov a ľudí pracujúcich s Rómami a s menšinami zo 

Slovenska a z USA.  

Bolo zamerané na výmenu skúseností, rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku 

a hľadanie stratégií pre ďalšie riešenie rómskej problematiky. 

 
Vzdelávanie rómskych žien a dievčat 

Do projektu sa zapojilo 40 žien a dievčat zo Žiaru nad Hronom a okolia vo veku od 15 do 50 rokov. 

Absolvovali besedy s právnikom  a kurz varenia a pečenia. 
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Výchova mladej matky 

Obsahovou náplňou projektu boli prednášky gynekologičky pre rómske dievčatá, potencionálne matky 

a matky, zamerané na nasledovné oblasti: 

 

• obdobie gravidity, sexuálny styk v tomto období, jeho hygiena, správna životospráva, 

psychologická príprava na pôrod,  

• ťažkosti počas gravidity, fyzické zmeny, riziká,  

• prirodzený pôrod, jeho trvanie a správanie sa rodičky počas pôrodu,  

• starostlivosť o novorodenca a jeho ošetrovanie, zásady laktácie, udržanie laktácie, formy umelej 

výživy, pomôcky pri kojení,  

• sexuálny život po pôrode, metódy antikoncepcie, život s novorodencom.  

 
Rozvoj rodičovských zručností rómskych matiek 

Prednášky, besedy, praktické cvičenia pre rómske ženy so psychologičkou so zameraním na: 

• rozhovory o výchove,  

• osobnostný vývin dieťaťa,  

• tvorivé dielne, rozvoj grafomotorických zručností,  

• náčrt zdravotnej výchovy,  

• rozprávka, uspávanka,  

• úloha pochvaly, trestu vo výchove,  

• tvorba noriem, rozdiely v normách,  

• skúsenosti s diskrimináciou,  

• práva a povinnosti dieťaťa, ich aplikácia v domácom prostredí.  

 
Rómsky klub mládeže 2001 

Projekt klubu so zameraním na rozvoj kultúrnych tradícií rómskeho národa, nácvik piesní a tancov, 

športovú činnosť, výlety, návštevy plavárne a kina. 

Veľkú pozornosť sme venovali aj podpore klubu manažérov zostaveného z rómskych detí. 

 
Zdravie pre ženy 

Projekt je venovaný rómskym ženám. Týka sa poznania nevyhnutnosti pravidelných preventívnych 

prehliadok, rakoviny, včasného zachytenia nádorových ochorení ženských orgánov, možnosti 

operácie, a pod. 
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Druhá časť sa týka problematiky menopauzy, zdravotných ťažkostí v tomto období, možnej pomoci zo 

strany gynekológa. 

Záverečná časť projektu je venovaná antikoncepcii a prenosným sexuálnym ochoreniam. 

 
Poradenské centrum pre Rómov 

Projekt sa týka poradenskej činnosti v nasledovných oblastiach: 

• poradenstvo pre novovznikajúce rómske mimovládne organizácie,  

• ekonomické poradenstvo pre Rómov – podnikateľov,  

• poradenstvo v oblasti sociálnych vecí,  

• poradenstvo v oblasti vzdelávania, získavania štipendií,  

• poradenstvo v oblasti zamestnanosti,  

• právne poradenstvo.  

 
Rómske poradensko-informačné a koordinačné centrum 2002 

Projekt je pokračovaním projektu Poradenského centra pre Rómov v Žiari nad Hronom. 

Rozšírený je o plnenie koordinačného centra pre rómske MVO v rámci Banskobystrického kraja. 

 
RPIKC 2003-2006 

Pokračovanie činnosti informačného centra. 

 
Infekčné ochorenia a prevencia 

Projekt so zdravotnou tematikou, zameraný na detské ochorenia, infekcie a ich možnú prevenciu. 

Zúčastnilo sa ho 20 participantiek z mesta a okolia. 

 
Rómovia a voľby 2002 

Projekt zameraný na účasť Rómov v parlamentných voľbách 2002. 

 
Komunálne voľby 2002 

Projekt s takou istou náplňou ako predchádzajúci. 

 
Komunitný klub 

 doučovanie rómskych žiakov  

 predškolská príprava rómskych detí  

 voľnočasové aktivity  

 zdravotná osveta  
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Komunitné centrum Stráne pod Tatrami 

Zdravotné, vzdelávacie, remeselné a iné aktivity komunitného charakteru 

 
Informačno-poradenské centrá 

 činnosť poradenského centra pre Rómov v Žiari nad Hronom  

 terénne poradenstvo v rómskych osadách Zborov, Soľ, Stakčín  

 výtvarná súťaž EÚ očami rómskych detí  

 prednášky zamerané na info o EÚ  

 

Právne tréningy pre terénnych pracovníkov, právne poradenstvo a konzultácie 

 tréningy pre terénnych pracovníkov z oblasti rodinného, pracovného, trestného, občianskeho 

a obchodného práva  

 mentoring terénnych pracovníkov  

 právne poradenstvo a konzultácie v Informačno-poradenskom centre pre Rómov   

 

Agentúra zamestnanosti a poradenstva 

 inštitucionálna podpora organizácie  

 vzdelávanie zamestnancov  

 plánované vytvorenie agentúry  

 

Terénna zdravotná osveta 

Tréning a vyškolenie 10 terénnych zdravotných pracovníčok 

 

Zdroj:  

www.cestanadeje.sk 
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5.3 MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

HÁDANKY S RÓMSKOU TÉMATIKOU  

Branislav Drugda 
 

Abstrakt: Na týchto hádankách ma zaujala múdrosť starých Rómov a snaha o zachovanie tohoto 

kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. 

 

Kľúčové slová: Rómske hádanky. Hádanky zo slovenského i rómskeho prostredia. 

 

Rómske hádanky 

  

(A) 

Mám takého brata, bez nôh uteká, bez pusy píska. 

Keď nebije – umiera. 

Mám brata, ktorý má len jednu nohu a stále len jeden klobúk nosí. 

Ide cez vodu, mokrý nie je. 

Čo robíme všetci naraz? 

Čo urobí každé dieťa, keď sa narodí? 

Dve sestry všetko vidia, len jedna druhú nie. 

Mám dcérku, ktorá vlastné mäso ujedá. 

Akých rýb je vo vode najviac? 

Na hlave má kameň, v puse prst. 

Mám takého brata, keď ho biješ – žije, keď nebiješ – mŕtvy je. 

Kto chodí hlavou dole? 

Je ti ľahko, keď je ťažké, je ti ťažko, keď je ľahké. 

Mám brata, ktorý dva týždne rastie a dva týždne sa zmenšuje. 

 

 

Hádanky zo slovenského i rómskeho prostredia 

(B) 

Je malý skliepok, v ňom veľa sliepok, červený kohútik. 

Letí, letí, krídel nemá, leží, leží, chrbát nemá, vrabčie pierko je nad neho ťažšie a predsa stromom 

hlavu vešia. 

Metiem, metiem – nevymetiem, nesiem, nesiem – nevynesiem, až čas príde, samo vyjde. 

Sedí panna na hriadkach, v devätoro kabátkach, a tým, kto ju zoblečú, slzy z očú potečú. 
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Aj keď ju ľudia veľmi dobre vidia, aj keď ju vidia, povedia, že vlastne nič nevidia. 

Samo to do jamy vlezie, aj keby prišlo sto koní, nevytiahnu to, kým to samo nevylezie. 

Mosadzné zviera v kamennom chlieve, keď sa zarechce, počuť ho na štyri míle. 

Ruky nemá – bije, krídla nemá – lieta. 

Príde k tebe oknom a vyhodiť ho nemôžeš. 

Chodí s tebou, nikdy ťa neopustí, voda ho neutopí, oheň nespáli a dušu nemá. 

Mám brata, čo lieta – krídla nemá, sadá – zadok nemá, líha – chrbát nemá, hryzie – zuby nemá. 

Takú sestru mám, keď ju režem, plakávam. 

Čierna matka – biely syn. 

V jednom červenom domčeku tridsaťdva bielych korálikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:www.jozefsabol.sk, 10.02.2008 
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POVIEDKY ELENY LACKOVEJ 

Eva Fekiačová 
 

Abstrakt:  Spisovateľka Elena Lacková, zakladateľka rómskej literatúry písanej v rómskom jazyku na 

Slovensku písala pútavé poviedky zo života Rómov, o ich spôsobe obživy, o ich vzťahoch, ale aj 

o období holokaustu, o utrpení a ponižovaní Rómov vo vojne.   

 

Kľúčové slová: Poviedky. Rómovia. Holokaust. História Rómov. Využitie tvorby vo vyučovaní. 

 

Elena Lacková ( 22.3.1921 – 1.1.2003) napísala poviedky, ktoré sa veľmi dobre dajú využiť vo 

vyučovaní žiakov základných škôl. Zoznámenie sa s obsahom jej poviedok  bude pútavé a istotne 

zaujme pozornosť žiakov. Priblížime si niektoré z jej poviedok : 

 

      Mŕtvi sa nevracejí popisuje život Rómov v každom ročnom období. Táto poviedka je vhodná 

pri zoznámení sa so spôsobom života Rómov, ich obživy, vzťahmi medzi mužmi a ženami, medzi 

ženami a deťmi. 

 

     Tiež v  knihe Narodila jsem se so šťastnou hvězdou Elena Lacková popisuje obdobie 

holocaustu. Sú v nej všetky zážitky z osád, zo stretnutí s deťmi, Rómami.  Písala o utrpení vo vojne, 

o obavách z ponižovania a genocídy. Utrpenie týchto ľudí bolo ešte umocnené príslušnosťou 

k ponižovanému rómskemu národu.  Z jej diel sa dozvedáme o tom, že Rómovia boli opovrhovaní 

a nenávidení.  

 

      V poviedke Mŕtvi sa nevracajú ide o lásku slepého Jenka a Šáriky, ktorí svoju lásku priznali 

a boli z osady skoro exkomunikovaný rodinou Šárikinej matky Reginy. Nevydržali súd Rómov, odišli 

z osady, avšak  chytili ich Nemci a posadili ich na vlak, ktorý smeroval do Osvienčimu. Tam zahynuli. 

Kto je na vine, že zomreli ? Rómovia, ktorí sa nechceli zmieriť s faktom, že Šárika sa zaľúbila do 

postihnutého mládenca ? Nie, ich tragický koniec malo na svedomí jednoznačne nacistické násilie, 

ktoré si vytýčilo jediný cieľ  - zničiť „menejcenné a degenerované rasy“. Za likvidáciu Rómov mohla 

nacistická ideológia, ktorá bola nositeľov holocaustu, najväčšej kolektívnej vraždy Židov a Rómov.     

 

    V poviedke Život vo vetre ide o živote jednej chudobnej rodiny. Rodičia Julaja a Julajky sa pre 

krádež ocitli vo väzení. Deti sa zázrakom zachránia u dedinskej ženy Anny. Deti však boli zo strany 

dedinčanov nechcené, pretože sú „cigánčence“. Gardisti ich odviedli a ani ich nová matka, nič proti 

tomu nezmohla. Skončili v koncentračnom tábore v Osvienčime. 
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      V poviedke Bieli krkavci spisovateľka opisuje život Rómov v osade, vzťahy medzi nimi 

a predstavuje vajdu, ktorí je zodpovedný za svojich ľudí. Rómovia si u neho ctia prirodzenú autoritu. 

V poviedke sa píše o synovi vajdu, ktorý túži po vzdelaní, ale nebolo mu to umožnené. Spisovateľka 

opisuje zlikvidovanie osady, z ktorej sa zachráni len syn vajdu. Nedokázal sám pomôcť svojej rodine 

a ľudu, ale predsavzal si, že sa vrahom svojich blízkych pomstí. Dostal sa do inej osady, kde ho z rán 

vyliečila Estera, rómska žena. Táto potom ďakovala Bohu, že zachránil  ich dieťa – dieťa Rómov. 

      Poviedky Eleny Lackovej prispeli obsahom k vyučovaniu literatúry, občianskej výchovy 

a histórie Rómov. Tieto poviedky tiež môžu pomôcť k multikultúrnej výchove, k hlbokému poznaniu 

kultúry Rómov a zároveň prispieť k vzájomnému pochopeniu a tolerancii. 

 

Použitá literatúra: 

Doc. PhDr. Jaroslav BALVÍN, CSc.: Metody výuky romskych žáků, Vydalo nakladateľstvo RADIX, 

spol.s.r.o., Praha 2007, ISBN 978-80-86031-73-6  . 
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MULTIKULTÚRNA TVORBA  

Eva Kováčová 
 

Abstrakt: Autor sa v básni zamýšľa nad osudom Rómov,  rozmýšľa o tom, či niekedy nájdu svoje 

šťastie.  Báseň „Veštenie z dlane“  je súčasťou básnickej zbierky  Dezidera Bangu „Rozhovory 

s nocou“, ktorá bola vydaná v roku 1970. 

Dezider Banga je  známy rómsky básnik a rozprávkar, stredoškolský pedagóg, televízny  i časopisecký 

redaktor a kultúrny aktivista rómskej národnostnej menšiny. Pochádza z rómskej remeselníckej rodiny 

a prirodzenosť poznania tohto prostredia sa prejavuje v celej jeho básnickej tvorbe 

 

Kľúčové slová:   Cigánka. Srdce. Ľud môj.  Šťastie. 

 

Veštenie z dlane 

 

Noc, dnes ako Cigánka 

budeš veštiť z mojej dlane! 

Srdce ti otvorím, 

darujem svoje kone vzácne, 

žlté husle k tvojim nohám položím, 

rozsvietim korienky 

najkrajším rastlinám. 

Najmodrejšia noc, 

na svätý oheň ťa zaklínam, 

zhoríš ako suchý konár, 

keď nepovieš mi pravdu! 

Nájde ten ľud môj 

s tvárou slnka 

šťastie, ktoré tisícročia hľadá? 

Ó, najjasnejšia noc, 

nech prebodne ma ostrá dýka 

mesačného svetla, 

nech svoj najdrahší les 

nikdy neuvidím, 

nech oheň nikdy nepoteší 

moje staré srdce 

a nočná rieka 

zatají všetky drahé farby, 
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milované polia 

nech nikdy mi neprestrú 

pod doráňané nohy 

mäkký koberec. 

Nájde ten ľud môj 

s tvárou slnka 

šťastie, ktoré tisícročia hľadá? 

Dezider Banga  

 

Zdroj: 

Dezider Banga: Rozhovoroy s nocou, 1970 
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VERŠE Z VRBINY 

Alžbeta Michalíková 
  

Antológia rómskej poézie 

František Deméter 

 

Duj čhavorikane giľa                                

            I.                                                             II. 

            Imar som bari                                         Gitara 

 

            Imar som bari, daje miri                         Cin ča mange gitarica, 

            chuťav pal e kaľi piri,                             mri dajori lačhori, 

            e piri sar anava,                                       maj dikheha sar bašavá, 

            o mas andre thovava.                              giľavava giľori. 

 

            Tavava o chabenoro,                               Šukares me bašavava, 

            perdal mro lačho dadoro                         o hangi sa čhivkerava, 

            avla khere bokhalo,                                 sar o Roma šunena, 

            mi chal peske, mi čaľol.                          savore jon khelena. 

              

 

 

Použitá literatúra: 

Buťakero Nevipen – Pracovné noviny Týždenník pre rozvoj zamestnanosti Rómov 

Ročník III. Číslo:47-48/200 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA A MÚDROSTI 

Judita Oravcová 
 

1. Dva melóny v jednej ruke neodnesieš. 

2. Hovno neutajíš aj keď ho prikryješ cylindrom. 

3. Choď tam, kam ťa srdce ťahá, ale ta, kde ťa ťahá až priveľmi, ta nechoď. 

4. Každý sa oháňa strýcom primášom. 

5. keď ti päť ľudí povie, že kôň je krava, hovor to tiež, ale dojiť ho nechoď. 

6. Kto je čierny, chce byť biely, a kto je biely, platí veľké peniaze za to, aby pri mori sčernel. 

7. najviac sa hrbatým posmievajú chromí. 

8. Prd do ohňa nepriložíš. 

9. Spálil si jazyk polievkou a teraz fúka aj na kyslé mlieko. 

10.Ten, kto nevie tancovať, tvrdí, že zem je hrboľatá. 

11.Ak som pes, uviaž ma na povraz. Ak som človek, daj mi úctu. 

12.Ak zomrie otec, zomrie duša. Ak zomrie matka, plače srdce. 

13.Boh dáva, aby človek bral. 

14.Hlúpy keď mlčí, podobá sa múdremu. 

15.Keby nebolo čiernej zeme, nebolo by  bieleho chleba. 

16.Keď príde Gadžo  do bytu k Rómovi, hľadá špinu. Keď príde Róm ku Gadžovi, hľadá charakter. 

17.Kováčove deti sa neboja ohňa. 

18.Kto nemá chlieb je chudobný, kto nemá rozum, je ešte chudobnejší. 

19.Nehľaď na to, aká má človek kožu, ale pozeraj, aké má srdce. 

20.Niet ruže bez tŕňov, niet lásky bez bolesti. 

 

O rodinnej kultúre Rómov vypovedajú napríklad tieto príslovia: 

„Šťastný človek, ktorý má dobrých príbuzných“. 

„Nie sú deti, nie je šťastie.“ 

 

„Ak si ma chce niekto uctiť, nech sa ma uctí ako Róma“. 

„Nie som bohatý tým, čo som nazhromaždil, ale tým, čo som rozdal.“ 
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„Hľadaj Boha a nájdeš všetko.“ 

„Ak mi budú vnucovať dobro, neuverím, že to je dobré.“ 

„Lepšie vajíčko dnes, ako sliepka zajtra.“ 

„Buď vďačný každému, kto ťa niečo naučil.“ 

„Lepšie je, keď ťa morí práca, ako keby ťa moril hlad.“ 

 

                                                                                  /Hübschmannová M., 1991/     
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RÓMSKA  ĽUDOVÁ  MÚDROSŤ 

Cyril Pivka 
 

“ Ukáž gadžovi, že si človek a on ti ukáže, že je tiež človek” 

Preklad: “Sik hav gadžeske, hoj sal manuš, jov nike sikhavela hoj the jov hin manuš” 
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INÁ FARBA POKOŽKY 

Monika Škorňová 
 

Abstrakt: Nie vždy ľudia posudzujú človeka podľa umu, srdca a túžby pracovať. Niektorí ľudia totiž 

nie sú ochotní pozerať sa do duše človeka, ale jednoducho ho posúdia zbežným pohľadom na farbu 

jeho pokožky, a viac ich nezaujíma. Koľkokrát sa už stalo, že títo krátkozrakí ľudia ublížili iným len 

na základe svojho povrchného posudzovania. História pozná viacero takých príkladov, keď nevinní 

ľudia museli trpieť iba preto, že patrili k nejakej skupine ľudí, k nejakej menšine. Radi si myslievame, 

že to všetko patrí minulosti, že dnes človek už natoľko vyspel, že nedelí ľudí podľa povrchných 

znakov, ale podľa ich skutočnej hodnoty. 

 

Kľúčové slová: Zima. Polonahé deti. Žiaľ. Chudoba. Hlad. Zlosť. Zemiaky. Krčma. Psota. Vrece. 

Hladné deti. Rómske rozprávky 

 

Elena Lacková  : Ako Filip zarobil na chlieb  

 
Bola tuhá zima. V začmudenej chatrči sa k peci tlačilo päť polonahých detí. Srdce Rózy, ich 

matky, zovrela úzkosť. Dnes jedli iba posolené zemiaky, ale čím ich nasýti zajtra? Malá 

Márinka, sotva dvojročná, zafňukala: 

„Mamička, daj mi ešte jeden zemiak!“ 

Róze od žiaľu oťaželi nohy. Vzala Márinku do náručia a do uška jej zašepkala: 

„Dnes už nemám, ale zajtra sa vyberiem po pýtaní. Donesiem ti krajec chleba. A teraz už 

choď spať. V spánku zabudneš na hlad!“ 

Týmito slovami uložila aj ostatné deti. Trápila ju myšlienka, či sa jej zajtra podarí niečo 

vyžobrať, keď ľudia ju odháňajú odo dverí. Bola z toho veľmi zronená.  

Do chatrče vstúpil Filip. Bol premrznutý na kosť. Postavil sa k peci a šúchal si skrehnuté 

dlane. Róza vrhla na muža zlý pohľad a opýtala sa: 

„Požičala ti?“ 

Rozhnevaný Filip vykríkol: „Tvoja sestra, tá čierna opica? Skupaňa! Povedala, že nemá! 

Najradšej by som jej okále vydriapal!“ 

Róza pozakrývala deti starou dekou a odvrkla: 

„Si zlomyseľný, Filip! Lenivosť ťa zožiera. Nemuseli by sme si požičiavať, keby si prácu hľadal!“ 

„Vari si zošalela?“ zlostil sa Filip. „Každý deň obchádzam gazdovské domy a pýtam sa, či netreba 

narezať drevo alebo kydať hnoj! Všetci ma odstrkujú a ty mi ešte ubližuješ!“ S povzdychom si sadol 

na lavičku z dosák a pozoroval spiace deti. V očiach mu blikal smutný oheň. 

V pahrebe dopraskali posledné iskry, plameň slabol, pec sa ochladzovala. Filip sa stočil do klbka ako 
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kocúr. Premohol ho ťažký spánok. 

Ráno išiel do dediny, ale večer sa opäť vrátil s prázdnymi rukami. Hladný vstúpil do chatrče a nakukol 

do hrnca. Hľa! Boli v ňom uvarené zemiaky. Prstami ich povyberal a lakomo strkal do úst. Jedol 

hltavo, div sa nezadusil. 

Znenazdajky do chatrče vošla Róza. Vypleštila oči na Filipa a opýtal sa: 

„Koľko si zarobil, Filip?“ 

Filip zhltol posledný zemiak a zašomral: 

„Róza, daj pokoj, svrbí ťa jazyk?!“ 

Róza sa napajedila a začala vrieskať: 

„Zase nič? A ešte berieš to, čo som vyžobrala pre deti? Si leňoch! Ach, Deloro, prečo si ma tak 

potrestal?“ 

Od zúfalstva si šklbala vlasy a lamentovala, až v ušiach zaliehalo. Filip stál ako omráčený. Nemohol 

pochopiť, prečo mu Róza neverí, prečo ho tak ponižuje? Veď deti sú aj z jeho tela a krvi! Zmocnil sa 

ho veľký hnev, najradšej by ju zmárnil... Nie... nemôže jej ublížiť. Deti by zašli hladom, keby Róza 

nežobrala. Ako ju len ľúbi, celým svojím srdcom, ale ich lásku pochovala bieda. Filipove oči zaplavili 

slzy, veľké ako hrachy. 

Na druhý deň si Filip sadol do krčmy. Usalašil sa pri rozpálenej peci a preklínal osud. Keď si chcel od 

gazdov vypýtať tabak a hlt piva, musel ich zabávať vymyslenými historkami. Najradšej sa 

vychvaľoval, aký je on silák, akých mocných chlapov premohol v stávke. Dokonca sa aj s medveďom 

v cirkuse pasoval a za jasotu obecenstva ho poľahky zložil na zem. Gazdovia sa smiali, Filipa pivom 

ponúkli, ba aj hrsť tabaku pridali. 

Keď sa Filip vrátil do osady, Róza a deti už spali. Takto ubiehali dni a týždne, len psota ich 

neopúšťala. 

Jedného večera, keď opitý Filip začal spomínať na ďalšiu príhodu, do krčmy vkročil najbohatší gazda 

Jurčo. Omrzeli ho chvastavé reči a rozhodol sa Filipa vyskúšať. 

Sprvu si ho obzeral od hlavy po päty, a keď zistil, že Filip je iba kosť a koža a oči má v tvári hladom 

vpadnuté, vedel, že neprehrá. Cigánovi pred celou krčmou povedal: 

„Filip, viem, že si silák! Ale zatiaľ o tom iba krákaš! Počúvaj! Dám ti metrák pšenice, ak ho zo zeme 

dvihneš! Súhlasíš?“ 

Filipa opanoval strach, telom mu prebehla triaška. Náhle uvidel pred sebou žalostný obraz hladných 

detí. „Bože, metrák pšenice! Mlynár by z nej namlel múku a Róza by upiekla voňavý chlieb. Celý stôl 

by zaplnila bochníkmi chleba!“ túžobne zavzdychal Filip. 

V rozpakoch preletel pohľadom po sedliakoch, ako keby od nich čakal radu. Všetci napäto mlčali. 

Vtedy Filip povedal: 

„Pokúsim sa, pán Jurčo! Môžeme začať!“ 

Gazda poslal sluhu, aby priviezol pšenicu. Medzi sedliakmi to zašumelo. V krčme sa strhol veľký 

hurhaj. Jedni kričali, že Filip vrece zdvihne, druhí, že nie. 
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Prefíkaný krčmár zavetril dobrý kšeft. Okamžite vyhlásil stávku a zvolal: 

„Ak Filip vrece zodvihne, zaplatím liter pálenky!“ 

„Ja tiež zaplatím fľašu! Aj ja pridám liter! Aj ja...“ 

Pod oknami zaerdžal kôň. V snehu zašuchotali sane. Sluha priviezol vrece so pšenicou a šmaril ho 

doprostred krčmy. Filip sa postavil k vrecu, srdce mu tĺklo až kdesi v hrdle: Dokáže to, nedokáže? 

Gazda Jurčo zvolal: 

„Filip, dočerta, tak sa už hýb!“ 

Filip sa poslušne zohol, objal vrece a nohami sa zaprel o dlážku. Od námahy mu vyliezali oči z jamôk. 

Ťažké bremeno sa pohlo. 

„Musím vydržať! Aby sa viac neposmievali mojej biede a nešťastiu! A vám, deti, prinesiem chlieb...“ 

šepkal si Filip cez zaťaté zuby. 

Gazdovia s úžasom sledovali stávku. Ešte kúsok! Nato jeden z nich zvolal: 

„Zodvihol! Cigán si zarobil na chlieb!“ 

Vtedy vrece tupo buchlo na dlážku a Filip klesol na kolená. Z úst mu vytekali dva pramienky krvi. Bol 

mŕtvy. Ťarcha mu utrhla srdce. Chatrč s hladnými deťmi osirela. Róza sa od zúfalstva váľala po snehu 

a kričala nepríčetným hlasom: 

„Filip! Vráť sa, Filip môj najdrahší...!“ 

Môj priateľ má inú farbu pokožky  

Nie vždy ľudia posudzujú človeka podľa umu, srdca a túžby pracovať. Niektorí ľudia totiž nie sú 

ochotní pozerať sa do duše človeka, ale jednoducho ho posúdia zbežným pohľadom na farbu jeho 

pokožky, a viac ich nezaujíma. Koľkokrát sa už stalo, že títo krátkozrakí ľudia ublížili iným len na 

základe svojho povrchného posudzovania. História pozná viacero takých príkladov, keď nevinní ľudia 

museli trpieť iba preto, že patrili k nejakej skupine ľudí, k nejakej menšine. Radi si myslievame, že to 

všetko patrí minulosti, že dnes je človek už natoľko vyspelý, že nedelí ľudí podľa povrchných znakov, 

ale podľa ich skutočnej hodnoty. A predsa sa aj dnes stretávame so situáciou, keď napríklad niekto 

odmietne podať druhému ruku, lebo ju má tmavšiu. Keď si niektorí myslia, že ak nie sú o nič lepší, tak 

aspoň o tú belosť pokožky. Sú to však zväčša ľudia, ktorí nemajú schopnosť hlbšieho úsudku a radi sa 

vyvyšujú. Ak nemajú čím, tak vystavujú na obdiv aspoň bledosť svojej pokožky.  

 
Skúsme zvážiť, či my sami nemáme niekedy sklon posudzovať človeka podľa farby jeho pleti, alebo či 
dovidíme aj hlbšie a máme chuť spoznávať, akýže človek sa to skrýva pod pokožkou, či už tmavšou, 
alebo svetlejšou, Múdry človek nikdy neposudzuje človeka prv, než ho naozaj spozná.  
 

Dr. Eva Jaššová  

Vyšlo s prispením Protidrogového fondu. 

Použitá literatúra: 

http://fifik.imladris.sk/body.php?cislo=0501&clanok=6 
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5.4 RÓMSKA KULTÚRA - ŠTÚDIE 
  

KULTÚRA A ZVYKY RÓMOV 

Branislav Drugda 
 

Abstrakt:  Všetkých Rómov na Slovensku môžeme rozdeliť: starousadlí Rómovia na našom území 

(žijú usadlým spôsobom aspoň tristo rokov) sa odlišujú podľa majoritného jazykového prostredia na: 

slovačike Roma (slovenskí Rómovia) a ungike Roma (maďarskí Rómovia). Tí, ktorí u nás do roku 

1959 kočovali, prišli na naše územie v 19. storočí z rumunského Valašska, sa sami nazývajú vlašike 

Roma (v slovenčine sa ustálil tvar olašskí Rómovia).  

 

Kľúčové slová: Kováčstvo. Hudobníctvo. Zvyky. Rodina. Náboženstvo. Obyčaje.  

 

Kultúra a zvyky Rómov 

 

Základnou formou obživy starousadlých Rómov bola príležitostná práca u roľníkov. 

Najvýznamnejším remeslom bolo kováčstvo, vyrábali klince, podkovy, reťaze, motyky, rôzne 

kovania. Dnes sa tomu venuje už len niekoľko Rómov, zameriavajú sa na výrobu umeleckých kovaní, 

mreží, svietnikov a pod. K ďalším remeslám patrila výroba metiel, dreveného uhlia, košov, tehál z 

nepálenej hliny. Vyrobený tovar chodili ponúkať podomovým obchodom, vymieňali ho zväčša za 

potraviny alebo oblečenie.  

 

Významným zdrojom obživy starousadlých Rómov bolo hudobníctvo: v prostredí rómskych 

sláčikových hudieb vyrástlo viacero vynikajúcich interpretov, ktorí účinkovali na šľachtických i 

kráľovských dvoroch. Na prelome 19. a 20. storočia hudobníci vytvorili špeciálnu sociálnu vrstvu 

mestských kaviarenských hudobníkov. Väčšina Rómov, ktorí po roku 1989 nestratili zamestnanie, 

pracuje v súčasnosti v nekvalifikovaných robotníckych profesiách, v stavebníctve, pri ťažbe dreva, na 

železnici, pri výkopových prácach, prípadne pri očiste miest. 

 

Olašskí Rómovia sa odlišujú antropologicky svetlejšou pleťou, obľubujú pestré farby odevov a zlaté 

šperky. Živili sa väčšinou priekupníctvom koní, kováčstvom, výrobou korýt a kotlíkov. Do 

päťdesiatych rokov 20. storočia patrili medzi sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva, dnes vďaka 

obchodovaniu a priekupníctvu patria medzi najbohatšie vrstvy Rómov. Bývajú najmä v mestách a 

bohatších obciach na južnom Slovensku. Kontakty medzi starousadlými a olašskými Rómami sú 

minimálne. 
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Rodina 

Základom spoločenstva naďalej zostáva rodina, v ktorej rozhodovacie právo má väčšinou muž, 

zabezpečenie chodu domácnosti však prenecháva svojej žene. Aby si mladí ľudia mohli založiť 

rodinu, musia uskutočniť pytačky. Za prítomnosti svojich rodičov a ďalších svedkov si sľúbia vernosť. 

Prekrížia si ruky a vypijú si vzájomne obsah partnerovho pohárika a pobozkajú sa. Od tejto chvíle sú 

rómskym spoločenstvom považovaní za manželov. Občiansky alebo cirkevný sobáš uzatvárajú až po 

niekoľkých rokoch, keď už majú jedno, dve deti. V súčasnosti sa pytačky chápu ako zásnuby, 

neoprávňujúce mladých k spolužitiu.  

V rómskych rodinách si ako prvorodené dieťa želajú väčšinou chlapca. Telesné vady novonarodeného 

dieťaťa sa kládli za vinu matke, pretože tehotná žena bola vystavená mnohým obmedzeniam: nesmela 

sa pozerať na telesne postihnutých ľudí, na neznáme zvieratá (najmä plazy), ani na mŕtveho, pretože 

dieťa by mohlo mať ich podobu. Až do krstu je novorodenec vystavený pôsobeniu zlej sily – strigy, 

ktorá sa ho pokúša vymeniť za škaredé dieťa. Na ochranu pred touto výmenou kladú dodnes rómske 

mamičky na východnom Slovensku do postieľky pod perinu dieťaťa rôzne ochranné predmety. Proti 

urieknutiu uväzujú deťom na zápästie červenú stužku, dieťa, ktoré niekto uriekol umývajú špeciálne 

pripravenou uhlíkovou vodou.  

Rómske deti veľmi nerady odchádzajú od rodičov a to aj v dospelosti, keď si založia vlastné rodiny. 

Vo všeobecnosti možno povedať, že rómska rodina i v súčasnosti reprezentuje tradičný typ 

viacgeneračnej rodiny. 

Začiatkom 20. storočia nebolo zriedkavé, že žena porodila desať až dvanásť detí, s rastom životnej 

úrovne prirodzene klesá počet detí v rodine. V súčasnosti majú zaostalejšie rómske rodiny 5–6 detí, 

vyspelejšie 3- 4 deti, klesá aj počet detí narodených pred sobášom rodičov. Vážnym problémom 

ostáva nízky vek prvorodičiek. 

 

Náboženstvo 

Náboženským vyznaním sa väčšina Rómov hlási k rímskym katolíkom. Ich skutočná viera je však 

zaujímavou symbiózou kresťanskej ideológie, vlastných poverových predstáv (ktorých korene možno 

predpokladať ešte v Indii) a obyčajných úkonov – prejavov ľudovej viery, ktoré prevzali od 

majoritného obyvateľstva, v prostredí ktorého niekoľko storočí žili a prispôsobili ho vlastným 

potrebám. 

 

Obyčaje pri úmrtí 

Veľká pozornosť sa venuje obyčajam pri úmrtí človeka. Rómovia veria, že pre zomierajúceho si 

prichádza niekto zo zosnulých príbuzných a odvádza ho na druhý svet. Do truhly sa vkladajú odevy 

zosnulého, jeho osobné predmety, vrátane tých hodnotnejších: prstene, náušnice, hodinky, husle, 

gitaru, fajku, cigarety, fľaštičku s alkoholom, karty, prípadne modlitebnú knižku a ruženec. Od chvíle 
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skonu až do pohrebu pri ňom bdejú: hrajú karty, rozprávajú príhody zo života zosnulého, starodávne 

rozprávky; nesmie sa spievať, tancovať ani štrngať pohármi. Ak niečo zabudli dať do truhly, na druhý 

deň to zanesú na cintorín a vložia do hrobu. 

  

Použitá literatúra: 

Cangár, J.: Rómovia, Domino fórum, roč. 8., č. 25/1999, s. 7-93, Hancock  

I.: Země utrpení. Praha, Signeta 2001 
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Nadácia InfoRoma, Radičová, I.: Hic Sunt Romales. Bratislava 2001 
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RÓMSKI HUDOBNÍCI 

Eva Fekiačová 
 

ABSTRAKT: Arne B. Mann a Jana Horváthová nám predstavili Rómov ako nadaných hudobníkov, 

známych na celom svete. Hudbou vedia vyjadriť svoje pocity, radosť aj žiaľ, lásku  aj nenávisť. Hudba 

bola bežnou súčasťou života všetkých Rómov a preto si známych hudobníkov pripomenie.  

 

Kľúčove slová: Rómski primáši. Známi hudobníci. Cigánske piesne. Ľudové piesne. 

 

      Rómovia si dokázali hudbou získať mnohých uhorských šľachticov, postupne sa usadzovali na 

ich pozemkoch a využívali rôzne výhody. Na našom území sa preslávili v 18. storočí Michal Barna 

(1737-1776), dvorný hudobník kardinála Imricha Čákyho v Iliašovciach na Spiši,  a nemenej známa 

bola primáška  a zberateľka ľudových piesní Panna Cinková (1711-1772) z Gemera. V 19. storočí sa 

stal známi Ján Biháry(1764 – 1827), ktorý pochádzal z veľkého Blahova pri Dunajskej Strede. 

Účinkoval na šľachtických dvoroch v Budíne, Pešti a vo Viedni, na rôznych slávnostiach 

a korunováciách. Z Liptovského Mikuláša pochádzal Jozef Piťo (1800-1886), známy účinkovaním na 

matičných slávnostiach v Martine. Menovanie „hlavný vojenský kapelník všetkých cisárskych 

hudobníkov v Uhorsku“ sa dostalo Františkovi Šárközymu (1820-1897), ktorý tiež pôsobil 

v Košiciach a v Lučenci. Ďalším známym hudobníkom bol Florián Berki –Rožňavský z Gemera 

(1855-1893), ktorý hrával európskym panovníkom. Pocty hrať na slávnosti otvorenia Eifelovej veže 

v Paríži v r. 1889 sa dostalo Františkovi Horváthovi (1855-1939) z Banskej Bystrice. Hrával aj na 

dvore britského kráľa Eduarda VI. Všetci menovaní hudobníci boli pôvodom Rómovia. 

      Rómski hudobníci nemohli chýbať na svadbách a rôznych tanečných zábavách. Osvojili si  

repertoár ľudových piesní miestneho obyvateľstva a cigánska muzika nemohla chýbať na žiadnej 

slávnosti v obci. 

      Ľudovým piesňam po II. svetovej vojne sa venovali Eugen Farkaš z Bratislavy (1919-1974), 

Ján Gašpar – Hrisko z Očovej (1921-1980) a vynikajúci husľový virtuóz zo Zvolenskej Slatiny 

Rinaldo Oláh (nar. 1929), ktorý pôsobil ako vedúci orchestra Slovenského ľudového umeleckého 

kolektívu (SĽUK-u). Tu ho vystriedal výnimočný hudobník Ján Berky-Mrenica (nar. 1939), ktorý 

interpretoval nielen slovenské a rómske piesne, ale aj koncertné skladby svetových skladateľov. 

Ďalším obľúbeným interpretom ľudových piesní v oblasti moravského Horňácka bol Jožka Kubík 

(1907-1978).  

      Títo vynikajúci rómski hudobníci si získali obdiv a uznanie všade, kde hrali. Postupne si 

osvojili životný štýl mestského obyvateľstva, začali sa mestsky obliekať a posielať svoje deti do školy. 

Z ich radov pochádzali ďalší známi primáši ako napr. Pavol Čonka (1841-1913), František Balogh 

(1850-1932) a mnohí iní, ktorí vystupovali po celej Európe. Nemôžme nespomenúť Jožka Pihíka 

(1890-1956), ktorý sa tešil mimoriadnej obľube v bratislavských kaviarňach medzivojnového obdobia.  
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      To, že  rómski hudobníci hudbu dokázali precítiť napísal vo svojej práci Základy národopisu 

cigánov v ČSR v roku 1930 aj František Štampach: 

     Naozaj nič nemôže vyjadriť lepšie bolesť z hlbokého pokorenia a osamotenia ako cigánska smutná 

melódia, nič nedokáže túžbu po vzdore a odpore prejaviť tak ako vírivý rytmus ich tanečných 

harmónií. Hudba je im rečou tam, kde ich jazyk musí mlčať a kde duša z hlbín podvedomia vytláča 

všetku bolesť a vzdor utláčaných generácií cigánskych. 

 

      Na záver treba povedať, že hudba nebola pre Rómov len možnosťou zárobku, ale mala veľký 

význam v ich živote či už pri zábavách, krstinách, svadbách a tiež vyprevádzaní zomrelého na 

poslednej ceste. Aj dnes Rómovia s obľubou spievajú staré rómske piesne, mnohé v novej úprave. 

 

Použitá literatúra: 

Arne B. Mann, Rómsky dejepis, Bratislava 1995 

Jana Horváthová, Devleskere čhave – svedectvom starých pohľadníc, Region Poprad, s.r.o.2006 

ISBN 80-969344-0-6. 
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MULTIKULTÚRNE  PRÍSTUPY  A RIEŠENIA  

Eva Kováčová 
 

Abstrakt: Rok 2008 je  vyhlásený za  Európsky rok medzikultúrneho dialógu.  Na  jeho realizáciu 

a implementáciu projektov tohto programu v Slovenskej republike bolo poverené Ministerstvo kultúry 

SR. Slovenská republika bude  vytvárať podmienky pre podporu tých projektov, ktoré z dlhodobého 

hľadiska napomôžu medzikultúrnemu dialógu a spolunažívaniu všetkých obyvateľov.  

Medzi najpočetnejšiu národnostnú menšinu, ktorá  na Slovensku žije, patria Rómovia.  K úspešnému 

medzikultúrnemu dialógu je nevyhnutné poznať ich históriu,   spôsob životu a kultúru.  

Jednou zo špecifík, ktorými sa  Rómovia  odlišujú bol aj ich spôsob obživy. 

 
Kľúčové slová: Multikulturalizmus. Medzikultúrny dialóg. Interkulturalizmus.  Multikultúrna 

spoločnosť. Interkultúrny dialóg.  Remeslá. Rómovia. Kováči. Hudobníci. Košikári. 

Slovenská republika 

 

           Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1983/2006/ES z 18. decembra 2006 bol rok 

2008 vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu. 

 

 Cieľom Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008 je prispieť k začleneniu 

medzikultúrneho dialógu do politík, akcií a programov spoločenstva ako horizontálnej a 

medziodborovej priority pri určení a šírení najlepších postupov zameraných na jeho podporu.  

Kľúčovým prvkom tohto európskeho programu je poskytnúť prostriedky pre medzikultúrny dialóg.   

Ďalej je dôležité zdôrazniť prínos rozličných kultúr pre dedičstvo a spôsob života členských.   

Ako možno definovať interkulturalizmus? Tento výraz má mnoho významov. Je to viera v obohatenie 

poznaním iných kultúr. Filozofia, že rôzni ľudia môžu žiť spolu i napriek rozdielnym kultúrnym 

zázemiam. Interkulturalizmus akceptuje a rešpektuje rozdiely.  Vytvára prostredie, kde rôzne kultúry 

nielen koexistujú, ale aj ovplyvňujú jedna druhú, navzájom sa rešpektujú a spolu tvoria nový 

dynamický priestor pre ľudské spolužitie. Slovensko chápe interkulturalizmus ako snahu o spojenie 

kultúr pri nachádzaní spoločných prvkov a pri  súčasnom vyzdvihovaní jedinečných odlišností za 

účelom zachovania ich identity.   

Jednou z národnostných menším s rozdielnou kultúrou patria aj Rómovia. Už od počiatku ich príchodu 

na Slovensko sa odlišovali spôsobom života, oblečením, kultúrou a takisto spôsobom obživy. Niektoré 

remeslá sú pre  Rómov typické dodnes.       

      Veľká väčšina Rómov patrila ku spracovateľom kovov, najmä ku kováčom alebo kotlárom. 

Sortiment výroby kočovného rómskeho kováča bol značne obmedzený, to mohlo mať základ už 

v dávnych cechových  nariadeniach, ale iste veľký podiel mali i možnosti kočujúcich výrobcov.  

Surovinu získavali rómski kováči druhotne – zberom starých železných predmetov. Na jej spracovanie 
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potom mali k dispozícii iba základné nástroje vlastnej výroby (nákovu, mech, kliešte, kladivo). 

Špecializovali sa najmä na výrobu klincov všetkých možných typov a veľkostí,  vyhľadávané boli ich 

klince  s väčšou, ručne kovanou hlavou, vyrábali tiež klince do šindľov a neskôr aj do  železničných 

podvalov. Okrem toho vyrábali rôzne reťaze a retiazky, skoby a iný drobnejší tovar, poskytovali 

opravárenský  servis poľnohospodárskeho náradia. 

     Rómovia – kováči  však neboli všade iba okrajovými výrobcami. Tam, kde mali dobré 

podmienky, sa mohli stať skutočnými majstrami v odbore. Napríklad na šľachtických dvoroch 

v Uhorsku i u samého kráľa Mateja Korvína (1443 – 1490) pôsobili ako výrobcovia zbraní do proti 

tureckých vojen.  

      Dnes pokračujú v rodovom remesle na najvyššej úrovni umeleckí kováči. V malej 

západoslovenskej dedinke Dunajská Lužná dnes remeslo otcov povýšili na umeleckú úroveň tri 

rómske rody. Ich diela z kovu zásobujú tuzemský, ale i zahraničný trh luxusným kovovým nábytkom 

a doplnkami interiéru.  

      Rómovia sa preslávili aj ako znalci spracovania medi – výrobcovia medených, ručne tepaných 

a vo vnútri pocínovaných nádob – kotlov. Kotlárstvo rovnako ako kováčstvo prevádzkovali na svojich 

cestách, po stáročia, a to až donedávna, niekde dodnes. Ručné remeslá boli postupne vytláčané 

sériovou výrobou a rómski kočovní remeselníci tak strácali h hlavný zdroj obživy. Kotlárske remeslo  

dnes vykonávajú  Rómovia na Balkáne, v ekonomike orientovanej na poľnohospodársku výrobu má 

dosiaľ svoje uplatnenie.  

      Ako kotlári sa v prvorepublikovom Československu preslávili kočovní Rómovia (olaskí) – tzv. 

kalderari (zo slova caldera – po rumunsky kotol) – kotlári. Svojho času nemali konkurenciu, málokto 

ich dokázal napodobniť.  

      Väčšina kovospracujúcich remesiel u Rómov bola i vzhľadom na lepší odbyt spätá s územným 

pohybom. Taký život však poskytoval dobrú šancu i na ďalší zdroj obživy – veštenie a poskytovanie 

iných praktík a rád dôverčivému miestnemu obyvateľstvu. Veštenie bola špecializácia najmä 

rómskych žien, ktoré veštecké služby spájali so žobrotou alebo podomovým predajom.  

      Na zabezpečenie obživy Rómovia využívali materiály, ktoré mohli ľahko získať v okolitej 

prírode. Tým bolo napr. vŕbové prútie, z ktorého plietli koše, preplietali rebrá vozov košinou, vyrábali 

rohože i prístrešky na voz namiesto plachty, menej umu vyžadovali prútené metly.  Najmä 

s postupujúcou industrializáciou ich ručné remeslá  uživili čím  ďalej horšie, bolo nevyhnutné 

kombinovať a ponúkať rôzne produkty a služby, aby sa rodiny s množstvom detí vôbec uživili. 

Konkrétne výrobu z prútia, ktorá mala iba sezónny charakter, Rómovia cez leto dopĺňali hudobnou 

produkciou, ale tiež kováčstvom a neskôr oveľa viac nádenníctvom, ženy službou v domácnostiach.  

      Ďalším materiálom, ktorý Rómovia spracúvali, bolo drevo. Práca s drevom vyžadovala už viac 

skúseností a umu, ako pletenie z prútia. Veď tzv. korytári dedili svoje remeslo po predkoch naozaj po 

stáročia. Výrobe z dreva sa venovali v rumunských kniežactvách, v Banáte i Semohradsku. Výroba  

z dreva sa stala zimným doplnkovým zdrojom obživy ryžovačov zlata z dna riek.  Korytári 
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zhotovovali z kmeňov stromov drevený kuchynský riad – okrúhle misky s držadlami – vahance, 

menšie korýtka na cesto i veľké válovy na zakáľačky. Aj dnešné názvy skupín rómskych korytárov 

dokladujú ich pôvodné spojenie s dobýjaním zlatej rudy – rudari (zo slova ruda) alebo tiež bejášovia ( 

(bojášovia, bajášovia – z rumunského slova baník). Niektorí sa špecializovali na výrobu drevených 

lyžíc – z rumunského slova lyžica – lingura – tak vznikol názov tejto skupiny – lingurari. Vďaka 

zložitému hľadaniu dreva na výrobu válovov sa museli korytári až do polovice 20. storočia 

prispôsobiť kočovnému životu, potom postupne prechádzali na iné spôsoby  obživy.  

      Korytári stáli veľmi blízko a zrejme boli aj spriaznení s medvediarmi – ursari ( z rumunského 

slova urs – medveď) alebo tiež mečkari ( zo srbského slova mečka – medveď). Predvádzanie cvičenej 

zveri si Rómovia asi priniesli z Indie, kde predvádzali tanec s hadmi, iba neskôr ich vymenili za 

medvede a opice.  Toto zamestnanie sa stalo typickým najmä pre Rómov z Balkánu, ktorí potom svoje 

zábavné kúsky predvádzali prakticky po celej Európe. Vystúpenie medveďov  sprevádzal zvuk trúbky, 

bubienka alebo  i špeciálneho jednoduchého strunného nástroja (tzv. gadulky) a, samozrejme, i slovný 

povel. 

 

      Zdrojom obživy, ktorý veľmi často dopĺňal  chudobné zisky z prevádzkovania rodových 

profesií  remesiel, bola aj žobrota – ľudovo povedané „chodenie po pýtaní“. Žobranie bolo výhradnou 

doménou žien sprevádzaných deťmi. Starosť o deti i živobytie pre celú rodinu bola hlavná ženská 

úloha.  „Chodenie po pýtaní“ bolo typickým doplnkovým zdrojom obživy väčšiny Rómov. K žobrote 

– vyvolanej nevyhnutnosťou ubrániť holú existenciu – sa uchyľovali aj poctiví remeselníci, ktorí 

v nastupujúcej konkurencii priemyselnej výroby neboli schopní obstáť. Chudoba, hlad a žobrota je 

frekventovaným námetom starých rómskych piesní.  

 

      V 18. storočí sa už väčšina Rómov rozhodla prejsť na usadlejší spôsob života. Videli väčší 

význam v príležitostných prácach pre roľníkov: v lete vykonávali pomocné práce  na  poli,  vo 

viniciach, pri bežných prácach okolo  domu  a   neraz  pomáhali pri pasení dobytka.  Roztĺkali kameň, 

drvili ho na štet, ktorý bol potrebný pri stavbe ciest a komunikácií. Pri kováčskych prácach pomáhali 

svojim mužom aj  rómske ženy,  ktoré  sa  špecializovali na vymazávanie hlinených  dlážok  a  pecí na 

chlieb v  sedliackych rodinách. Ženám pomáhali pri pradení,  tie  ich  naučili  rôzne  ručné  práce 

akými  sú  čipkovanie,   háčkovanie,  pletenie alebo vyšívanie.  Rómske ženy  sa  ešte  v  19.  storočí  

živili  aj tým, že plietli povrazy a laná, zhotovovali kefy z konských vlasov alebo prasacích štetín.  

Dodnes  viažu  metly z brezového prútia,  na  celom  Slovensku,  zhotovujú  na  jednoduchých  

krosnách    tzv. cigánske tkanice, s pestrými  vzormi,  ktoré  sa  na  vidieku  používajú  stále.  

Vyrobený tovar  si  Rómske ženy naukladali do plachty - zajdy, ktorú si upevnili na chrbát a ponúkali 

ho po okolitých mestách a dedinách. Rómovia neboli vlastníkmi pôdy, a preto museli základné 

potraviny, ktoré potrebovali  pre svoju obživu získavať od sedliakov. Oni zas mali záujem o lacnú 

pracovnú silu pri okopávaní a vyberaní zemiakov zo zeme alebo pri  žatve, či  zvážaní sena,  alebo aj 
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pri  stavaní  domov a rúbaní a uskladňovaní dreva na zimu. Rómovia tieto práce vykonávali a 

popritom im ponúkali aj svoje výrobky, za ktoré nepýtali iba peniaze, uspokojili sa aj  s potravinami, 

šatstvom  a  so starým  nábytkom,  či  potrebnými  vecami   do   ich   domácnosti. Takéto  spolužitie  

sa  stalo výhodným pre obidve strany a to sa prejavilo aj v udržiavaní úzkych vzťahov medzi rodinami 

Rómov a  rodinami sedliakov. Neraz  sa  stávalo,  že  roľníci   boli   krstnými   rodičmi   detí z 

rómskych rodín, ktorí u nich pracovali. 

 

Zdroj:  

www.culture.gov.sk 

Jana Horváthová – Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc 

Region Poprad, s.r.o. , 2006 ISBN 80-969344-0-6 

Ministerstvo kultúry SR -  Národný koordinačný orgán 

Nám. SNP 33 

813 31  Bratislava 1 
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USADLÍCI 

Alžbeta Michalíková 
 

                Ak pátrame po začiatkoch usadzovania sa Rómov, musíme sa vrátiť do druhej polovice 18. 

storočia, do habsburskej ríše – do čias panovania Márie Terézie/ 1740-1780/. Asi v polovici svojej 

vlády racionálne založená a osvietenská cisárovná končí s popravami za cigánsku potulku , po určitom 

času vo vladárskej funkcií pochopila, že vyháňanie Cigánov z jednej krajiny do druhej nič nerieši. Vo 

východnej časti svojej ríše v Uhorsku a Sedmohradsku potom realizovala pokus o ich usadenie sa 

a asimiláciu.  

    

         V tomto období boli položené základy k veľkým rómskym osadám v Uhorsku, a tým aj na 

Slovensku, aj keď korene niektorých z týchto osád siahajú až do 16. storočia. Ako prví sa na 

Slovensku a v Uhorsku usadzovali Rómovia hudobníci, o služby ktorých šľachta stála a bola schopná 

ich tolerovať dosiahla ich vylúčenie z celoštátnych proti cigánskych nariadení. Situáciu Rómov 

v českých krajinách usídľovací projekt Márie Terézie vôbec neovplyvnil. Na Morave najmä v jej 

juhovýchodnej časti, sa už od konca 17. storočia vytvorili obzvlášť priaznivé podmienky na pozvoľné 

usadzovanie sa Rómov.  

 

               Cisár Jozef II /1780-1790/ syn Márie Terézie, v otázke Rómov pokračoval v úsilí svojej 

matky a prvýkrát v tejto veci obrátil pozornosť i na Moravu. Po roku 1784 sa rozhodol pre usadenie sa 

Rómov v 20 moravských obciach.           

      Snahy Rómov usadiť sa v blízkosti gádžov neboli prijímané príliš pozitívne. málokto stál 

o cigánskych susedov, boje o miesto na usadenie sa spravidla končili akýmsi kompromisom, keď 

Rómom bolo dovolené , umožnené usadiť sa iba s istým odstupom od vlastnej nerómskej obce. Tak 

rómske osady – kolónie vznikali za obcami, na ich neúrodných a barinatých pozemkoch, na hraniciach 

chotárov, alebo na pozemkoch, vlastníctvo ktorých bolo sporné. Preto väčšina rómskych osád na 

Slovensku ktorých je dnes okolo 600, je situovaná na okrajoch obcí do neveľmi lichotivých miest. 

V rómskej osade pri Veľkom Šariši na Prešovskú prežila významnú časť svojho života aj slovenská 

spisovateľka Elena Lacková(1921-2003)  

        Niektoré rómske osady na Slovensku potom vzali skazu najmä po roku 1965. Súčasťou snahy 

komunistického štátu o asimiláciu Rómov bola aj likvidácia nežiaducich rómskych sústredísk, 

a následný rozptyl Rómov. Zatiaľ čo na Morave a na Slovensku boli na usadenie sa Rómov 

podmienky relatívne priaznivé, v Čechách sa Rómovia takmer neusadzovali. Až pod tlakom okolností  

za protektorátu vznikali menšie kolónie i v mestách, ktoré boli zlikvidované zároveň s násilným 

odsunom ich obyvateľov na miesta nútenej koncentrácie – do koncentračných táborov.   

        Usadzovanie sa v trvalých sídliskách prebiehalo ako dlhodobý proces, ktorý mohol trvať aj 

niekoľko desaťročí. V jeho priebehu Rómovia prebývali v rôznych typov príbytkov, podoba ktorých 
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závisela najmä od dĺžky zamýšľaného pobytu , miestnych klimatických podmienok a dostupného 

stavebného materiálu. Prechod na usadlý spôsob života predstavoval pre Rómov obrovskú zmenu, 

ktorej sa niektorí z nich prispôsobovali celé generácie. No treba mať na zreteli, že i tí Rómovia ktorí 

žili usadlo po generácie, stále žili v izolovaných lokalitách, v ktorých síce existoval každodenný 

kontakt s nerómskym prostredím, ale napriek tomu bol obmedzený. Vlastný život sa odohrával vo 

vnútri osady , mimo gadžovského sveta  v kruhu vlastnej, hoci veľkej rodiny. 

 

Použitá literatúra: 

Jana Horváthová: Devleskere čhave /Svedectvom starých pohľadníc/ 

Vydavateľstvo  Región Poprad 2006 ISBN 80-969344-0-6  .    
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HISTÓRIA MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY VO VZŤAHU K RÓMOM. 

Judita Oravcová 
  

 Rómovia patria k národnostným menšinám v Európe. Špecifiká rómskej kultúry spočívajú 

v tom, že do Európy prichádzajú  v 11. – 14. storočí, a prichádzajú do miest, kde už funguje určitý 

hospodársky systém. Je odlišný, než  ktorým sa živia Rómovia. Kultúra, ktorá je typická pre Rómov, 

sa nazýva nomádsko-remeselná kultúra. Európske kultúry sú založené prevažne na kresťanstve. 

 

 Rómovia prišli na európsky kontinent zo vzdialenej orientálnej Indie, ktorá je skutočnou 

a dnes už jednoznačne potvrdenou krajinou ich pôvodu. V Indii ešte dnes nachádzame skupiny ľudí, 

ktorí sú Rómom blízki nielen výzorom, ale aj spôsobom života; niektorí z nich sú ich skutoční dávni 

príbuzní. Príčiny odchodu z pravlasti sú dosiaľ nejasné, rovnako ako priebeh nasledujúcej cesty 

západným smerom. Vierohodné správy o tomto ľude pochádzajú až z európskeho kontinentu (J. 

Horváthová, 2006). 

 Rómovia rôznych skupín a pomenovaní dnes žijú i na Strednom východe. Väčšina z nich patrí 

k pozostatku ľudu, ktorý sa kedysi dávno odtrhol od prúdu poberajúceho sa z Indie. Je pozoruhodné, 

že v Iráne žije minimálne jedna rómska skupina – tzv. Zargar, ktorá sa tam kedysi vrátila späť zo 

Západu – pravdepodobne z južnej Európy. 

 Oficiálne začali byť Rómovia vyháňaní z kresťanskej časti Európy s náznakmi už od polovice 

15., vo väčšej miere od polovice 16. storočia. Vo väčšine kresťanských krajín Európy boli Cigáni 

postavení mimo zákona, už iba ich prítomnosť značila konflikt so zákonom. Reálna situácia Rómov 

bola taká, že kočujúce skupiny Rómov mohli iba ťažko uživiť všetkých svojich členov zo zdrojov, 

ktoré mali k dispozícii.  Preto sa aj zo sebazáchovných príčin dopúšťali drobných, ale neprestajných 

krádeží, ktoré dôveru miestnych obyvateľov trvale nahlodávali. Ich orientálny odev, tmavý zjav 

a spôsob života im na dôvere nedodávali.  

 V druhej polovici 18. storočia sa už nestretávame s popravami Cigánov za potulku; úplne 

novátorský prístup k Rómom v tomto období zaviedla cisárovná Mária -Terézia. V časti svojej ríše – 

Uhorsku a Sedmohradsku, sa ako prvá pokúsila o usadenie a asimiláciu Cigánov. Tak boli položené 

základy k veľkým rómskym osadám v Uhorsku, predovšetkým práve na Slovensku, hoci tu sa 

Rómovia usadzovali pozvoľna skôr, prakticky od 16. storočia. Najmä kováči a hudobníci patrili k tým 

vyvoleným, ktorých sa kde-tu ujala šľachta, aby pre nich vymohla výnimky zo zákona a možnosť 

natrvalo sa usadiť. Na revanš od Rómov vyžadovala skutočnú asimiláciu – zapojenie sa do spoločnosti 

spolu s opustením rodových zvyklostí – až po úplné splynutie. 

 S takouto podmienkou sa už koncom 17. storočia mohli usadiť prví Rómovia i na 

juhovýchodnej Morave. V 19. storočí, najmä od jeho druhej polovice, na Morave a na Slovensku 

proces usídľovania Rómov pokračuje, vtedy už bez pomoci panovníka či šľachticov. Rómovia 
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prechádzali od stáročného kočovania na usadlý spôsob života, nie však naraz, ale veľmi zvoľna. Bola 

to dlhá a náročná cesta. 

 Vláda Československej republiky upravila svoj prístup k Cigánom v roku 1927 zákonom 

o potulných cigánoch. Nová legislatívna úprava sa neusilovala o riešenie tzv. cigánskej otázky, ale 

skôr prijímala opatrenia smerujúce k ochrane väčšinovej spoločnosti a k „eliminácii cigánskeho 

záškodníctva“. Cieľom zákona bolo kočovanie obmedziť a dostať ho pod úradnú kontrolu. Popri 

špeciálnych preukazoch totožnosti pre cigánskych kočovníkov, ktoré v praxi napokon dostala väčšina 

Rómov vrátane tých usadlých, išlo tiež o vymedzenie oblastí, kam mali „potulní cigáni“ prístup vôbec 

zakázaný. Zmena nastala až po roku 1989, kedy  začala demokratizácia v spoločnosti. 

 

Použitá literatúra: 

BALVÍN, Jaroslav. 2004. Výchova a vzdelávaní romských žákú jako pedagogický systém. Praha: 

Radix, spol. s. r. o., 2004. 207  s. ISBN 80-86031-48-9. 

HORVÁTHOVÁ, Jana. 2006. Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: Region, 

2006. 176 s. ISBN 80-969344-0-6. 
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HUDOBNÍCI 

Cyril Pivka 

 

Abstrakt: „Cigáni duchovne i telesne s veľkou vášňou splývajú s prírodu a na stále sa meniace dojmy 

potrebujú narkotiká, akési ópium duchovné a tým je pre  nich hudba.  /Ferencz List/ 

Hudba bola, je a bude najtypickejším odborom činnosti Rómov kdekoľvek na svete. Bola jednou z 

najmocnejších síl, ktorými Rómovia narábali. Rómski hudobníci sa preslávili po celom svete ako 

primáši.  

 

Kľúčové slová: Hudba. Cigáni. Hudobníci. Primáši..  

 

      Rómovia hudobníci najmä v Uhorsku a Rusku sa stávali ozdobou šľachtických sídiel, ktoré sa 

bez ich hudby nezaobišli. Najvýznamnejšími interpretmi  ľudovej hudby boli vynikajúci rómski 

primáši, ktorí ju svetovo preslávili: Michal Barna, János Bihári, František Horváth, Jožko Piti, alebo 

Pišta Dankó.  

       Inak hrávali rómski hudobníci nerómom a inak sami pre seba. Rozdiel naznačuje rómske 

príslovie: Gadžeske bašavav andro kan, Romeske andro jilo. – Gádžovi hrám do uška, Rómovi do 

srdca.  

        Hudba bola bežnou súčasťou života nielen vychýrených rómskych hudobníckych rodov, ale 

prakticky všetkých Rómov. Jedno z porekadiel Rómov hovorí: Barvaľipen lovenca, čoripen giľenca 

pherasenca. – Bohatstvo sú peniaze, chudoba piesne a žarty.  

        Od polovice 19. stor. sa medzi rómskymi muzikantmi vyčlenila skupina mestských 

hudobníkov, ktorí sa už museli obliekať i česať po mestsky. Mestskí rómski primáši sa veľmi rýchlo 

vyčlenili z vlastných komunít, aby sa usídlili do pekných kamenných domov.  

        František Štampach v roku 1930 vo svojej práci Základy národopisu cigánov v ČSR v kapitole 

o cigánskej hudbe napísal: Naozaj nič nemôže vyjadriť lepšie bolesť z hlbokého pokorenia a 

osamotenia ako cigánska smutná melódia, nič nedokáže túžbu po vzdore a odpore prejaviť tak, ako 

vírivý rytmus ich tanečných harmónií. Hudba je im rečou tam, kde jazyk musí mlčať a kde duša z 

hlbín podvedomia vytláča všetku bolesť a vzdor utláčaných generácií cigánskych. 

       Na záver  uvádza : .....ich umenie dosiaľ je svojrázne umenie cigánske, ktoré  v prostredí 

sympatickom rozkvitlo a dožilo sa svetového mena.  
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REMESELNÍCI 

Monika Škorňová 

 

Abstrakt: „Za horami za dolami sú tam cigáni, dookola posadali, grumle kovali....“Najtypickejšie a 

zrejme tiež najfrekventovanejšie spôsoby obživy Rómov patria remeselnícke práce ako sú: kováčstvo, 

pletenie rôznych predmetov úžitkovej potreby z prútia, opracovanie dreva a výroba drevených korýt, 

kuchynských riadov a podobne, koniarstvo.  

 

Kľúčové slová: Remeselníci. Cigáni. Kováčstvo. Výrobky z prútia. Korytári. Koniari.  

 

      Veľká väčšina Rómov patrila ku spracovateľom kovov, najmä ku kováčom alebo kotlárom. 

Všetci kováči kovali v tradičnej a typickej rómskej kováčskej pozícii – posediačky na zemi alebo 

čupiac, keď nákova je bodcom zabodnutá priamo do zeme nie je teda uložená na klát ani iný vyvýšený 

podstavec, ktorý umožňuje prácu postojačky.  

      Sortiment výroby kočovného rómskeho kováča bol obmedzený. Surovinu získavali zberom 

starých železných predmetov. Na jej spracovanie potom mali k dispozícii ba základné nástroje vlastnej 

výroby (nákovu, mech, kliešte, kladivo). Vyrábali najmä klince rôznych typov a veľkostí, reťaze a 

retiazky, skoby a iný drobnejší tovar, poskytovali opravárenský servis poľnohospodárskeho náradia. 

Tam kde mali rómsky kováči dobré podmienky, sa mohli stať skutočnými majstrami v odbore 

napríklad na šľachtických dvoroch v Uhorsku pôsobili ako výrobcovia zbraní. 

     Rómovia sa preslávili aj ako znalci spracovania medi – výrobcovia medených, ručne tepaných a vo 

vnútri pocínovaných nádob – kotlov. Kotlárstvo podobne ako kováčstvo prevádzkovali na svojich 

cestách po stáročia, niekde až dodnes. 

     Na zabezpečenie obživy používali Rómovia materiály, ktoré mohli ľahko získať v okolitej prírode. 

Tým bolo napr. Vŕbové prútie, z ktorého plietli koše, preplietali rebrá vozov košinou, vyrábali rohože i 

prístrešky na voz namiesto plachty, prútené metly. 

     Ďalším materiálom, ktorý Rómovia spracúvali, bolo drevo. Práca s drevom vyžadovala už viac 

skúseností a umu, ako pletenie z prútia. Veď korytári dedili svoje remeslo po predkoch po stáročia. 

Korytári zhotovovali z kmeňov stromov drevený kuchynský riad, okrúhle misky s držadlami, vahance, 

menšie korýtka na cesto i veľké válovy na zakáľačky. Niektorí sa špecializovali na výrobu drevených 

lyžíc – z rumunského slova „lingura“ - tak vznikol názov tejto skupiny – lingurari.  

     Korytári stáli veľmi blízko a zrejme boli aj spriaznení s medvediarmi. Predvádzanie cvičenej zveri 

si Rómovia asi  priniesli už z Indie, kde predvádzali tanec s hadmi, iba neskôr ich vymenili za 

medvede a opice. Toto zamestnanie sa stalo typickým pre Rómov z Balkánu, ktorí potom svoje 

zábavné kúsky predvádzali prakticky po celej Európe. Vystúpenie medveďov sprevádzal hluk trúbky, 
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bubienka alebo i špeciálneho jednoduchého strunného nástroja (tzv. Gadulky) a samozrejme i slovný 

povel.  

     Rómovia hľadali obživu i v zbere najrôznejších druhotných surovín, ale tiež v predaji a 

priekupníctve drobného tovaru. Napríklad predaj kvetín bol a dosiaľ je typickým zamestnaním Rómov 

na Balkáne, venujú sa mu muži i ženy.  

     Prácu rómskych remeselníkov si na svojej študijnej ceste po Slovensku všímala aj česká 

spisovateľka Božena Nemcova, dokonca pre nás zachytila i celý postup výroby nepálených tehál – 

váľkov.  

 

Použitá literatúra: 

Jana Horváthová, Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc, vydalo Region Poprad, 2006, 

ISBN 80-969344-0-6. 
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VI.  KAPITOLA 
 

MULTIKULTÚRNA  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE AKO NÁSTROJ 
PRESADZOVANIA MULTILULTURALIZMU 
 

SKUPINA Č. 6 

Vedúci skupiny: Mázik Ištván 

 

6.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

PREDŠKOLSKÁ A ŠKOLSKÁ VÝCHOVA 

Albertová  Martina  
 

Abstrakt: V práci sa zameriavane na predškolskú a školskú výchovu, ktorá je dôležitou súčasťou 

formovania osobnosti dieťaťa. Ide o výchovu v materských školách, základných a stredných 

odborných školách. 

 

Kľúčové slová:  Materská škola. Základná škola. Rómske deti. Predškolská výchova. Učiteľ. Rodič. 

 

Škola je ako sa hovorí „základom života“. Preto je potrebné u detí prehlbovať ich vzdelanosť, aby 

našli v ďalšom živote uplatnenie a možnosť zamestnať sa. S učením je potrebné začínať už 

v predškolskom veku.  

 

Materské školy pripravujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky. Je potrebné aby sa 

deti zo znevýhodneného prostredia dostávali do predškolských zariadení vo väčšej miere ako doteraz. 

Pretože práve v materskej škole sa rozvíja u detí pohybová aktivita, rozpoznávanie farieb, zvierat 

a rôznych iných vecí a tiež sa tým rozširuje slovná zásoba týchto detí. Tým, že rómske deti zo 

znevýhodneného prostredia nechodia do predškolských zariadení strácajú možnosti kontaktu 

s ostatnými deťmi a samozrejme nemajú možnosť naučiť sa potrebné veci pre vstup do základnej 

školy. Podľa môjho názoru sa deti za ten jeden rok v materskej škole dokážu naučiť o mnoho viac ako 

v domácom prostredí. A tým, že sú medzi ostanými deťmi, začleňujú sa tým do kolektívu, s ktorým sa 

budú stretávať aj počas základnej školy.  

 

Na základných školách je lepšie keď je nižší počet žiakov v triedach. Učitelia sa lepšie môžu 

venovať napr. 15 deťom ako 30 deťom. Väčšinou majú problémy rómske aj nerómske deti v prvých 
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ročníkoch so sústredením. Či už sú tieto problémy spojené s pozornosťou alebo tým, že deti sa nevedia 

prispôsobiť tomu, že polku dňa musia počúvať učiteľov a sedieť celú vyučovaciu hodinu. 

U niektorých rómskych detí je problém, že neovládajú tak dobre jazyk, čo môže byť problémom pri 

lepšom pochopení učiva. Je potrebné, aby na školách boli špeciálny pedagógovia, ktorí by sa vedeli 

rómskym deťom viac venovať. Veľmi dôležité však je aby sa snažil nielen ten pedagóg ale aj rodič. 

Rodičia musia svoje deti podporovať vo vzdelávaní. Väčšinou býva problém, že nevedia zabezpečiť 

dostatok finančných prostriedkov na to, aby vedeli zakúpiť pre svoje deti učebné pomôcky a niektorí 

rodičia nevidia význam učenia a vzdelávania sa. Bolo by potrebné znížiť počet vymeškávajúcich detí, 

pretože čím viac vyučovacích hodín si vymeškajú, tým je ťažšie dostať sa do bežného chodu.  

 

Po ukončení povinnej základnej dochádzky nastupujú žiaci na stredné školy. Stredné školy 

alebo združené stredné školy, kde je možnosť vybrať si z rôznych odborov a dosiahnuť tak 

kvalifikáciu na danú profesiu, ktorú by chceli uplatniť v budúcnosti. Pre deti, ktoré bývajú v obciach 

nachádzajúcich sa mimo miest majú kvôli nákladom na dopravu a ubytovanie sťažené podmienky 

a preto niekedy nemôžu navštevovať stredné alebo stredné odborné školy.  
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ÚVAHA NAD NULTÝMI ROČNÍKMI  

Benčíková Beata  

 

Abstrakt: V úvahe nad nultými ročníkmi sa autorka zamyslela nad významom nultých ročníkov, ako 

pomáhajú rómskym deťom, ktoré prichádzajú do školy so sociálne, hygienicky a jazykovo 

znevýhodneného prostredia. Ako im nulté ročníky  pomáhajú vyrovnať sa s ich handicapom.       

 

Kľúčové slová: Rómsky národ. Nultý ročník. Škola. Učiteľ. Jazyk. Školské prostredie.   

 

 Príslušníci rómskeho národa v súčasnosti hľadajú systém vzdelávania, ktorý by im najviac 

vyhovoval. Rómske deti sa v súčasnosti vzdelávajú v školách s vyučovacím jazykom majoritnej 

spoločnosti. Rómske deti sa v týchto triedach stretávajú s mnohými ťažkosťami, preto vláda SR prijala 

rad opatrení, ktoré majú riešiť tento problém. V školách sa zaviedli nulté ročníky s cieľom vyrovnania 

sa rómskych detí s ich handicapom. Medzi ich handicapy môžeme zaradiť to, že rómske deti 

prichádzajú do školy zo sociálne, hygienicky a jazykovo znevýhodneného prostredia.  Z uvedeného by 

sme si mohli vydedukovať, že v rómskej rodine väčšinou absentuje akákoľvek príprava, a tak dieťa 

prichádza do školy nepripravené a ťažšie sa adaptuje na nové prostredie, zaostáva a handicapy 

vyrovnáva dlho a ťažko.  

 

 Ďalším problémom, s ktorým sa stretávame je, že rómsky žiak nie je motivovaný 

a vzdelávaniu neprikladá veľký význam. Dôležitú úlohu zohráva aj rodinné prostredie, kde chýba 

psychokognitívna zložka výchovy, rómska matka sa s dieťaťom nerozpráva o veciach, ktoré by ho 

zaujímali, nečíta im rozprávky a neučí ho spoznávať okolitý svet. Všetko ponecháva prirodzenému 

priebehu.  Všetko potrebné sa dieťa naučí v živote, a preto aj materiálny nedostatok a úspech nespája 

so vzdelaním. 

 

 Podľa nášho názoru veľmi dôležitú úlohu zohráva učiteľ nultého ročníka, ktorý určitým 

spôsobom nahrádza rodinnú starostlivosť. Učí deti ako uchopiť ceruzku, štetec a ostatné pomôcky, 

ktoré sa v školách používajú. Podnecovanie týchto činností je často príčinou zaostávania rómskeho 

dieťaťa v písaní a kreslení.  

 

 Ďalším „kameňom úrazu“ edukácie v nultom ročníku považujeme jazykovú bariéru. 

Vyučovací jazyk na našich školách, či už slovenských alebo maďarských , nie je vo väčšine prípadov 

ich rodným jazykom. Ich rodným jazykom je jazyk rómsky. Slovná zásoba týchto detí je veľmi 

biedna. Aj keď stačí pre život v komunite, nepostačuje pre školské vzdelávanie.  
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 V nultom ročníku sa deti zoznamujú s učivom prvého ročníka. Pre rozvíjanie slovnej zásoby 

pomáhajú rôzne, farebne ilustrované  knižky, čítanka atď. Tu sa môžu praktizovať rôzne efektívne hry.  

 Nultý ročník je aj na to, aby sa deti dokázali adaptovať v školskom prostredí.   

 Dôležitú úlohu zohráva aj motivácia dieťaťa k učeniu. Ak je dieťa motivované pre učebné 

činnosti nastáva čas na ich rozvíjanie . 

 Vychádzame totiž z premisy, že rozvíjať možno iba to, čo už existuje. Konečným cieľom 

nultých ročníkov má byť príprava dieťaťa na úspešný vstup do školy , a preto absolvent tohto ročníka 

musí mať dostatočne vyvinuté všetky funkcie ako písanie, čítanie a počítanie, ktoré tvoria základné 

školské zručnosti. 

 

Veľa krát týmto deťom pomáha pri dosahovaní úspechov aj pohladkanie a pochvala. 

 V Slovenskej republike sú nulté ročníky zavedené pri viacerých školách  materských, 

základných, či špeciálnych.  

 Na záver môžeme skonštatovať že, nulté ročníky úspešne pomáhajú rómskym deťom 

vyrovnávať sa so svojim handicapom a vyvracajú predsudky o ich mentálnej zaostalosti.    
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SOCIALIZÁCIA A HIERARCHIA HODNÔT V RÓMSKEJ RODINE  

Bollová Mária  

 

Abstrakt: Spolužitie jedinca v spoločnosti s inými ľuďmi je veľmi komplikované. Spolunažívanie si 

vyžaduje osvojenie si istých emocionálnych, sociálnych a morálnych kompetencií. Získanie takýchto 

kompetencií a sociálnych zručností je dôležité pre adekvátnu adaptáciu v sociálnom prostredí. Úloha 

školy v procese formovania týchto kompetencií je nepopierateľná. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Rodina základná sociálna skupina. Odlišná hierarchia hodnôt. 

Predškolská pripravenosť. Prípravný ročník. Asistent učiteľa. Vzdelávanie menšín. 

 

  „Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom 

stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu 

rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú 

a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo sťať užitočným členom spoločnosti. Tí, čo sú zodpovední 

za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa, túto zodpovednosť 

majú predovšetkým jeho rodičia.“  

 

(Deklarácia práv dieťaťa, prijatá: OSN 20.11.1959)

        

V Deklarácii práv dieťaťa sa uvádza, že všetky deti majú právo na vzdelanie bez ohľadu na 

národnosť, farbu pleti, pohlavie, spoločenské postavenie. Táto zásada, i keď sa u nás plne uplatňuje, 

poukazuje na fakt, že mnoho detí vo výchovno-vzdelávacom procese, zlyháva už od prvého ročníka 

základnej školy. Podiel na neúspechu má sociálne prostredie, z ktorého deti prichádzajú. 

 

Socializácia – je proces sociálneho učenia, v ktorom si jednotlivec osvojuje kultúru vlastnej 

spoločnosti a formuluje sa ako sociálna bytosť i ako individuálna osobnosť. Prvá socializácia prebieha 

v rodine. Rodina je základná sociálna skupina, ktorá nám predstavuje určitý útvar spoločnosti. Je 

zväčša prvým prostredím, do ktorého dieťa vstupuje. Je základným a rozhodujúcim činiteľom pre 

socializáciu dieťaťa. 

 

Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je príliš široká a veľmi zložitá. Odlišná hierarchia 

hodnôt, životných postojov a životného štýlu rómskych rodín v osadách spôsobujú  izoláciu ich detí od 

spoločenského diania. Väčšina Rómov význam vzdelanie pre svoj život podceňuje. Múdrosť ako 

hodnota je v rómskej komunite vysoko vážená, ale nie múdrosť získaná prostredníctvom vzdelávania, 

ale múdrosť získaná skúsenosťami v reálnom živote. Neuvedomujú si, že výchova a vzdelávanie je 
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jedinou cestou, ako sa dostať z materiálneho ale aj duchovného nedostatku. Rómovia chápu školu ako 

nedôveryhodnú inštitúciu, vzdelanie je nedocenené. Dochádzka do školy je nepravidelná, domáca 

príprava nedostatočná, spolupráca školy, rodiny a komunity minimálna. Zvláštnosti rómskeho etnika 

vo výchovno – vzdelávacom procese podľa môjho názoru nemožno ignorovať.  

 

Rómske deti ale aj nerómske z menej podnetného prostredia sa podľa skúseností a poznania ich 

učiteľov psychicky a mentálne líšia. Výrazné odlišnosti v neprospech rómskych detí sú v tom, že 

rómske deti sú rečovo zaostalejšie, sú živšie a menej disciplinovanejšie, ťažšie sa učia, majú slabšiu 

pamäť a pozornosť. Majú nadanie na tanec, hudbu, sú hravé, spontánne, úprimné, tvorivé a veselé. 

Majú dobrú fantáziu a reagujú emocionálne. 

 

Nedostatočná predškolská pripravenosť najmä detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného 

prostredia má za následok ich nezrelosť v prvých ročníkoch základnej školy. Príčiny absencie 

rómskych detí v materských školách podľa výpovedí učiteliek môžeme zhrnúť nasledovne: 

nepovažujú za vhodné platiť za starostlivosť mimo domu, časté finančné problémy, nízke vzdelanie 

rodičov, majú obavy zveriť dieťa cudzej osobe. Vstup dieťaťa do prvého ročníka je jeden 

z najdôležitejších, ale aj najzložitejších momentov v jeho živote. Prvá spoločensky povinná rola žiaka, 

do ktorej dieťa vstupuje, prináša nové podmienky života, nové činnosti, kontakty, vzťahy. Úspešnosť, 

prípadne neúspešnosť adaptácie závisí od učiteľa, žiaka ale aj od rodiča.  

 

Pre deti, ktoré nie sú pripravené na vstup do prvého ročníka základnej školy, je dobrým riešením 

prípravný ročník, tzv. „nultý ročník“.  Do tried sa zaraďujú tie deti, ktoré k 1. septembru kalendárneho 

roka dosiahli vek povinnej školskej dochádzky po náležitej psychologicko – pedagogickej a  špeciálno 

– pedagogickej diagnostike. Cieľom zriadenia prípravných ročníkov je intenzívne pôsobenie na dieťa 

vo forme celodenného výchovno – vzdelávacieho systému. Princípom prípravnej triedy je rozvoj 

zmyslov a motoriky, pamäťových funkcií, jazyka, reči a komunikácie, kreatívneho myslenia a podpora 

rozvoja sociálnych zručností. V prípravnom ročníku učí rómskych žiakov učiteľ také elementárne veci 

ako pomenovanie predmetov, zvierat, vecí, osôb. Podmieňujúcim činiteľom úspešného dosiahnutia 

cieľa je správne personálne obsadenie tried prípravného ročníka dvomi pedagógmi, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné požiadavky a spôsobilosť, sú nekonfliktní a majú pozitívny vzťah k rómskym deťom. 

 

Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov si vyžaduje hlbokú znalosť pedagogiky ale aj znalosť 

zákonitosti rómskej kultúry. Toto všetko by mal spĺňať aj rómsky asistent. Asistent učiteľa pracuje 

pod vedením a podľa pokynov učiteľa  priamo v triede. Žiakom by mal pomáhať pri odbúravaní 

počiatočného strachu z neznámeho prostredia, z učiteľa a pri ľahšom zvládaní učiva. Rómsky asistent 

učiteľa mal by na škole pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi školou a rómskou komunitou pri 

vzájomnej komunikácii, pri budovaní dôvery a pri riešení problémov.  Vzdelávanie menšín upravujú 
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medzinárodné dokumenty, ku ktorých ratifikácii Slovenská republika pristúpila, zároveň aj Ústava 

Slovenskej republiky a ďalšie legislatívne normy, ktoré sa čiastočne týkajú aj problematiky 

vzdelávania etnických menšín. Vláda SR má prioritný záujem na systémovom riešení problematiky 

vzdelávania rómskych detí, čoho dôkazom je aj Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013, 

ktorý je základným strategickým dokumentom SR pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 

2007 – 2013. Medzi jeho horizontálne priority patria aj marginalizované rómske komunity za účelom 

zvýšenia zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne a zlepšenia ich životných podmienok.  

 

K významným determinantom úspešnej edukácie rómskych žiakov patrí učiteľ. Pedagógovia si musia 

uvedomiť, že ich povinnosťou je poskytnúť primeranú výchovu a vzdelanie, lebo to vytvára 

predpoklad postupnej zmeny hodnotového systému. Výchova a vzdelávanie rómskych detí nemajú byť 

segregačné ale musia sa realizovať v celkovom kontexte sociálnej politiky štátu smerujúcej ku 

všetkým občanom. 
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AKO MÔŽU VZDELÁVACIE PROGRAMY NAPOMÁHAŤ SOCIALIZÁCII 
RÓMSKEHO  DIEŤAŤA 

Gasper Michal  
 

Abstrakt: Autor v práci opisuje prostredie segregovanej rómskej osady a venuje sa vplyvu prostredia 

a výchovy na rómske dieťa. Taktiež sa v práci venuje problémom rómskych detí po nástupe do školy 

a snaží sa načrtnúť riešenie tohto problému prostredníctvom komunitných centier a uplatňovania 

etických situačných hier pri výchove rómskych detí. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Rómska osada. Bieda. Školstvo. Komunitné centrá. Etické situačné hry.  

 

Ako je nám všetkým dobre známe väčšina rómskych detí, ktoré vyrastajú v segregovaných 

osadách ale aj v častiach obcí, obývaných výlučne rómskym obyvateľstvom žije v katastrofálnych 

sociálnych podmienkach. V osade je nedostatočná komunálna hygiena a taktiež osobná hygiena, 

absentujú pracovné návyky. Ľudia sú vo svojej situácii apatický, nevedia si sami pomôcť. Sociálne 

dávky nič neriešia, len zvyšujú závislosť Rómov na sociálnom systéme.  Medzi ľudské vzťahy sú tu 

veľmi vyostrené, konflikty sa hneď riešia v afekte, hnevom, mnoho krát hneď fyzickým  násilím. 

Osada  je rozdelená na klany, ktoré tvoria väčšinou pokrvne spríbuznené rodiny. Bieda ich obklopuje 

z každej strany.  Väčšina obyvateľstva je len so základným  vzdelaním, zväčša  neukončeným. Keďže 

deti sú obklopené dospelými, teda ich rodičmi, tetami strýkami, ktorí všetci vyrastali v tom istom 

prostredí nemá im ani kto ukázať, že existuje aj iný svet, že sú aj iné normy a vzorce správania, 

ktorými sa dá riadiť a podľa ktorých  sa dá  žiť. V tomto prípade však rodina a sociálne prostredie  

neplní svoju  úlohu, tak ako je to očakávané zo strany spoločnosti. Keďže druhým najdôležitejším 

socializačným  činiteľom je škola a  segregovaná rómska rodina neplní svoju výchovnú  funkciu ako je 

od nej očakávané, musí čo bolo zo strany rodiny zanedbané suplovať škola. Tu vzniká pre učiteľa , 

ktorí má vyučovať- vychovávať deti v triede neľahká úloha. Musí byť obdarený vysokou dávkou 

empatie a trpezlivosti aby zvládol výborne svoju úlohu pedagóga vychovávateľa, nakoľko ťažko sa 

vychováva a učí dieťa, ktoré  vyrastalo v málo podnetnom prostredí segregovanej osady, kde sa od 

neho sedem rokov nič nevyžadovalo, nebolo motivované k svojmu osobnému rastu a ani nemalo 

možnosť prakticky spoznať a vidieť kladný príklad osobného ľudského rastu (deti sú veľmi vnímavé 

a všetko nasávajú ako špongia)  stačí im len ukázať   a správne ich usmerniť aby šli správnou, inou 

cestou ako ich rodičia.  Preto si myslím, že štát by sa mal o deti zo segregovaných osád postarať už od 

najmenšieho veku a to tak, že deti by boli vychovávané fundovanými pracovníkmi už v predškolskom 

veku aby bolo dohnané a napravené to, čo rodina zanedbala, nakoľko  deti približne od troch rokov 

zväčša vychováva ulica a starší súrodenci nakoľko rómska matka sa stará už o ďalšieho potomka.  

Mali by sa v rómskych osadách alebo v ich blízkosti postaviť špecializované predškolské centrá pre 

deti, do ktorých by mali prístup aj ich rodičia a spolu s deťmi by boli vychovávaní aj oni. Tieto centrá 
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by mali mať celodennú prevádzku a zmysluplne a účelne vyplňovať voľný čas detí. Centrá by mali 

byť postavené blízko k obydliam Rómov aby  z ekonomických dôvodov nemali Rómovia  problém 

z dochádzkou  ich detí do uvedených zariadení. Bolo by vhodné aby sa v centrách uplatňovali  etické 

situačné hry, ktorými by sa  rozvíjala hravou formou socializácia rómskych detí a popri tom aj ich 

rodičov. Ideálnym riešením  by bolo aby do centier dochádzali aj deti majoritnej spoločnosti a obidve 

skupiny by sa vzájomne spoznávali. Takto pripravené deti po príchode do školy, by nemali problémy 

so svojím začlenením do kolektívu triedy a nemali by ani problémy so zvládnutím učiva.  Úloha 

pedagóga by bola  ľahšia, nakoľko by sa mohol plne venovať vzdelávaniu mladej generácie a budovať 

už na pevných základoch položených v uvedených centrách. Etické situačné hry by sa využívali aj vo 

vyučovacom prostredí a umožňovalo  by to prejsť nenásilnou hravou formou ku klasickej  školskej 

výučbe, ktorá je potrebná  aby sa ktorýkoľvek mladý človek vedel uplatniť na trhu práce.    
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ÚVAHA O STRATE  KULTÚRNEJ  IDENTITY RÓMOV  

Hriň Ondrej  
 

Abstrakt: V tejto úvahe sa autor zaoberal otázkou straty kutúrnej identity Rómov na národnostne 

zmiešanom území južného Slovenska v obciach Radzovce a Čakanovce. Na tomto území sa Rómovia 

nehlásia k rómskej národnosti, ale sa hlásia k národnosti maďarskej.  

 

Kľúčové slová: Národnostná  menšina. Rómska komunita. Maďarská národnosť. Kultúrna identita. 

 

 Počas prieskumu v obciach Radzovce a Čakanovce, som dospel k niektorým zaujímavým 

poznatkom v oblasti kultúrnej identity Rómov. Na obecných úradoch som zisťoval, koľko sa hlási 

z celkového počtu obyvateľov  k rómskej národnostnej menšine. Z celkového počtu čo predstavovalo 

približne 1600 obyvateľov sa k Rómskej národnostnej menšine hlásili len traja obyvatelia obce 

Radzovce. Všetci ostatný sa hlásili k národnosti maďarskej. Na otázku ktorú som položil jednému 

z Rómov akú má národnosť, som dostal jednoznačnú odpoveď. Všetci sú maďarskej národnosti a 

osvojenú majú maďarskú kultúru.  

 Jeden zo znakov príslušníka národnostnej menšiny je  aktívna vôľa  byť za príslušníka 

národnostnej menšiny považovaný.  Naopak, príslušníkom rómskej komunity je každý, koho majorita 

ako príslušníka tejto sociálnej a etnickej skupiny identifikuje. Pojem rómska komunita  sa s pojmom 

rómska národnostná menšina prelína len čiastočne. Strata rómskej identity nesmie byť podmienkou 

začlenenia do spoločnosti -  socializácia. Dieťa či mladý človek sa má možnosť dobrovoľne 

rozhodnúť, či si zvolí asimiláciu  /odnárodnenie/ alebo integráciu, čiže upevňovanie a hľadanie 

vlastnej kultúrnej identity. Socializácia rómskeho dieťaťa na národnostne zmiešanom území južného 

Slovenska prebieha najčastejšie v rodinnom prostredí, ktoré je poznačené asimilačným procesom 

totalitného režimu. Preto môžeme s určitosťou povedať, že už malí Rómovia sa nemôžu dozvedieť od 

svojich rodičov kultúrne zvyky, tradície, jazyk  preto že sú vedený ku kultúre maďarskej. 

 Škola preberá zodpovednosť za sociálne, kultúrne a jazykové podmienky pri socializácii 

rómskych detí. V školskom prostredí zohráva najdôležitejšiu úlohu multikultúrny učiteľ. Tento učiteľ 

má byť vybavený vedomosťami, schopnosťami, ktoré poskytuje žiakom z rôznorodého a etnického 

prostredia. Metódu, ktorú by mal učiteľ používať pre rozvoj tolerancie medzi kultúrami a pre výmenu 

a ovplyvňovanie pozitívnymi hodnotami nazývame interkultúrna výchova.  V školách na národnostne 

zmiešanom území južného Slovenska sa výuka u  žiakov rómskeho etnika nestretáva s kladnou 

odozvou, nakoľko preberajú kultúrne vzorce maďarskej menšiny. A preto je potrebné aby sa s touto 

problematikou pracovalo opatrne.  

 Rómske dieťa musí cítiť v tej škole tú možnosť výberu buď asimilácie alebo integrácie.     
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KULTÚRA A CIVILIZÁCIA    

Mázik István  
 

Abstrakt: Autor v práci sa zaoberá otázkami súvisiace s kultúrou a civilizáciou. Charakterizuje 

históriu kultúry a civilizácie, poukázuje na civilizačné „prostriedky“, hodnotí prístup k Rómom 

v masmédiach. 

 

Kľúčové slová: Civilizácia. Etnická žurnalistika. Kultúra. Masmédia. Materiálna a duchovná kultúra. 

Multikultúrne a vzdelávacie aktivity. Rómovia. Rómska kultúra.   

 

   K pochopeniu významu kultúry ako činiteľa v socializačnom procese Rómov je potrebné, aby 

sme najprv objasnili význam samotného pojmu - kultúra, a v spojitosti so socializačným procesom - 

najmä vo svetle významu kultúry - aj význam neoddeliteľného pojmu - civilizácia. 

Civilizácia je úroveň spoločenského vývoja, ktorý dosiahla určitá spoločnosť, súhrn jej 

materiálnych a duchovných výdobytkov. V klasickom myslení: súhrn fenoménov náboženských, 

intelektuálnych, politických atď. a im zodpovedajúcich hodnôt, ktoré charakterizujú národy, 

preberajúce grécko-rímsku tradíciu a kresťanstvo. Klasické myslenie stavia takto civilizáciu 

etnocentricky proti divošstvu a barbarstvu. V modernej vede: vlastnosť akejkoľvek spoločnosti, napr. 

civilizácia amazonská, civilizácia čínska, civilizácia španielska atď. V anglosaskej antropológii sa 

tomto zmysle hovorí väčšinou o kultúre.  

 

   Civilizácia ako pojem sa prvýkrát použil v 18. storočí, v dobe osvietenstva. V tej dobe 

civilizácia predstavovala protiklad barbarstva, protiklad obdobia, ktoré predchádzalo osvietenstvu. 

Okrem iné zaznamenala súhrn dovtedy nahromadených vedomostí ľudstva ale aj osvojenie „ jemného“ 

ľudského správania sa. Kým spočiatku sa hovorilo vo všeobecnosti o jednej civilizácii, čoskoro sa 

zmenili názory a začalo sa hovoriť v množnom čísle, o civilizáciách.  

 

    Vo francúzskom osvietenstve je to výsledok technického, duchovného, umeleckého, 

morálneho a spoločenského pokroku, slovom historického pokroku. V prehistórií a u prírodných 

národov (divochov, barbarov) sa nedá hovoriť o histórii a teda ani o civilizácii. 

Európa aj v dôsledku veľkých, nových objavov, si musela uvedomiť fakt, že civilizácia nepredstavuje 

len „to európske“ ale aj niekoľko tisícročné spoločnosti mimo Európy, napríklad čínske,  japonské 

alebo stredoázijské, ktoré spoločenstvá mali vlastné spoločenské, kultúrne, náboženské aj politické 

tradície ako aj vyspelé obchodné zvyklosti. Na základe už presne písaných dejín môžeme konštatovať, 

že práve Európania boli tí, ktorí sa v počiatočných fázach stretu týchto civilizácií chovali 

povýšenecky, barbarsky. Európa už aj v 18. storočí mala nad uvedenými civilizáciami  prvenstvo len 

v oblasti technickej sféry. Duchovné, najmä náboženské predstavy Európanov už ani v dobe K. 
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Kolumbusa neuchytili na Ďalekom  Východe. Neuchytili sa ani neskôr, najmä v dôsledku 

nejednotnosti v samotnom učení o kresťanstve, ktoré sa zvýraznili najmä v 17. storočí v dobe 

protireformácie. Nie v jednom prípade niekoľko tisícročné  skúsenosti „iných“ mimo európskych  

náboženstiev predstavovali oveľa pevnejšie základy viery ako kresťanstvo. Civilizácia ale okrem 

spoločenského chápania problematiky predstavuje aj formu a následok činnosti každého jedinca 

spoločnosti.  

Civilizované vystupovanie jedinca  predpokladá najmä  ubrzdenie niektorých vlastných 

(subjektívnych) pocitov, biologických potrieb a prijatie, dodržiavanie sústavy spoločensky prijatých 

noriem. Na preukázanie toho, že tieto dnes samozrejmé  predpoklady civilizovaného sveta v  polovici 

18. storočia (keď sa začalo hovoriť o civilizácii) neboli také jednoznačné uvediem jeden príklad, jednu 

epizódu z najvyšších kruhov najvyspelejšej časti vtedajšej Európy. 

 

      „Pruský kráľ Frederich Veľký (1740-1786) na chodby a do izieb svojho novovybudovaného 

kráľovského paláca v Sans - Saucite, ktoré miesta navštevovali len najvyšší predstavitelia pruskej 

šľachty, bol nútený umiestniť varovné tabule, že „močiť na podlahu je zakázané“. (Norbert Elias : 

Priebeh civilizácie - filozofické úvahy, MTA Budapest,) 

Z uvedeného vyplýva, že civilizácia, okrem charakteristicky veľkých celkov  „ľudskej spoločnosti“ 

predstavuje a zahŕňa v sebe aj priebeh premien občianskej spoločnosti a spôsob chovania sa 

jednotlivca v nej.   

 

V 19. a 20. storočí, najmä v spoločensky - vedných diskusiách, v rôznych podobách, sa veľmi 

často stretávame so spojitosťou pojmov kultúry a civilizácie. Z vedeckého hľadiska spojitosti 

a odlišnosti kultúry a civilizácie najčastejšie sa posudzujú z hľadísk anglického, francúzskeho 

a nemeckého používania. V anglickom a francúzskom zmysle používania, kultúra a civilizácia skoro 

v každom prípade  predstavujú synonymá. Podľa týchto posúdení rôzne kultúrne vzory určujú 

jednotlivcov a cez nich aj spôsob života z nich sa vytvárajúcej spoločnosti, ktorú spoločnosť v súhrne 

vytvárajú (tvoria) charaktery danej civilizácie. Naproti tomu nemecké poňatie vzťahu kultúry 

a civilizácie tieto pojmy zvyčajne predstavujú ako protiklady. V zmysle nemeckého poňatia, kultúra je 

súhrn intelektuálnych výdobytkov, ktorá sa prenáša z generácií na generácie. Kultúru to predstavujú 

knihy, maľby, významné staré budovy a podobne, podstatu ktorých vytvára a predstavuje inteligencia. 

Prenos týchto hodnôt sa uskutoční cestou školského vzdelávania, ktorá forma zabezpečuje zachovanie 

a rozvoj kultúry. V tomto nemeckom poňatí, civilizácia predstavuje materiálne produkty života: vlaky, 

lode, lieky, noviny, televízor, počítač a podobne.  

Kultúra a civilizácia každej spoločnosti – aj rómskej spoločnosti – v záujme všeobecného rozvoja 

vyžadujú šírenie ich vplyvov – aj ako činiteľov v socializačnom procese Rómov – podľa možnosti 

v maximálnej miere.  
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Z uvedeného konštatovania vyplýva, že význam kultúry ako činiteľa v socializačnom procese 

Rómov sa úmerne  zvyšuje s mierou šírenia kultúry. Čím viac ľudí, čím viac prostriedkov sa nám 

podarí postaviť do služieb šírenia kultúry, o to úspešnejšia bude naša snaha využiť prínosy kultúry 

v socializačnom procese Rómov. Táto perspektíva v dnešnej dobe je veľmi sľubná nakoľko bežný, 

každodenný život nám ponúka nespočetné možnosti – možných nosičov – na šírenie tých kultúrnych 

prvkov, ktoré dokážu – obojstranne ovplyvniť (podľa predpokladu pozitívne)  rozvoj sledovaného 

socializačného procesu, ale socializačné procesy spoločnosti vôbec. 

V dnešnej dobe z moderných nosičov, sprostredkovateľov zábavy ale aj kultúry, vzhľadom aj na 

všeobecnú úroveň vzdelanosti Rómov, treba v prvom rade spomenúť televízor. Vysielanie uvedeného 

média je dostupné tak z priestorového ako aj z finančného hľadiska pre široké vrstvy záujemcov. 

Z hľadiska šírenia kultúry ako činiteľa v socializačnom procese Rómov, formou televízneho vysielania 

veľký význam majú najmä kultúrne programy, správy zo sveta a z domova, regionálne správy, poučné 

programy a najmä špecifické vysielania pre rómske etnikum v rómskom jazyku. 

 

„Etnická žurnalistika“, „etnické vysielanie“ na Slovensku v STV s cieľom šíriť informácie 

v masovokomunikačných systémoch, ktoré sú určené pre minority etnické, náboženské skupiny, 

propagovanie kultúry minorít vo verejno-právnych médiách. Úloha – odbúrať rasovú, etnickú, 

náboženskú intoleranciu. Programový kódex STV (1995). Verejnoprávne televízie pokrývajú 3 sféry: 

politickú, komerčnú, verejnú. Verejná má zabezpečiť spoľahlivé informácie pre všetkých členov 

spoločnosti, je faktorom sociálnej integrácie všetkých jednotlivcov, komunít a skupín. Od roku 1991 

vysiela STV národnostné magazíny (maďarský, rómsky, rusínsko-ukrajinský, karpatsko-nemecký).  

 

ROMALE: informuje o živote Rómov, propaguje multikultúrne a vzdelávacie aktivity, ktoré 

udržujú identitu a motivujú záujemcov z rómskeho spoločenstva zapojiť sa do rekultivácie minority. 

Mapuje spoločenské, politické a ekonomické iniciatívy, predstavuje rôzne osobnosti vychádzajúce 

z rómskej minority. Hlavným cieľom je popularizovať a presadzovať ideu pokojného spolunažívania 

a porozumenia. Tento magazín bol „premenovaný“ a aj obsahovo zmenený na „Božie deti“. 

V súčasnosti (od roku 2006) STV vysiela „So vakeres“ – reláciu pripravuje redakcia Rómskej 

tlačovej agentúry v Košiciach (na www.rpa.sk sú zvukové a obrazové záznamy z jednotlivých relácií). 

Vysielanie o Rómoch mimo magazínu po 89; len sporadicky – publicistické či dokumentárne filmy. 

Význam týchto programov nespočíva len vo vizuálnom zážitku Rómov ale umožní zvyšovať si aj 

sebavedomie Rómov najmä tým, že poskytne možnosť zviditeľnenia tých osožných a osobitných 

prvkov rómskej entity, na ktoré Rómovia právom môžu byť hrdí. Ako príklad by sme  uviedli rómske 

piesne, tance, festivaly, ktoré čím ďalej, tým viac sa páčia aj členom majoritnej spoločnosti 

a odvážime sa tvrdiť, že tieto výslovné klenoty rómskej kultúry sú v dnešnej dobe už  prijaté hodnoty 

aj u kultúry majoritnej spoločnosti, s čím v podstate dosahujeme ten stav vysvetlenia, ktorého je 
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cieľom aj spracovanie našej práce, že kultúra socializuje, zjednocuje ľudí a napomáha skultúrňovaniu 

Rómov. 

Ako ďalší prvok moderného činiteľa šírenia kultúry je rozhlas, ktorý aj keď vizuálne nepôsobí, 

v určitej oblasti približovania predpokladov má širšie možnosti. V rozhlasovom vysielaní sú širšie 

možnosti napr. k priamym prejavom aj členov tej – ktorej aj rómskej spoločnosti, kde môžu riešiť 

svoje každodenné problémy. Rozhlas v širšom zábere – podrobnejšie – analyzuje a aj rieši potrebu 

vysielania takých programov, ktoré sú nápomocné všeobecnému vzdelaniu (aj) Rómov. 

 

Slovenský rozhlas - Rádio Patria, rómske vysielanie 

Vysielanie pre Rómov sa zameriava na aktuálnu i problémovú publicistiku, mapuje kultúrne hodnoty, 

osobnosti, má vzdelávací i osvetový rozmer. Od októbra 2003 pribudol ďalší polhodinový magazín pre 

Rómov, vytváraný ako montáž príspevkov jednotlivých regiónov štúdií s akcentom na špecifiká 

jednotlivých regiónov. Dlhodobejším zámerom je pripraviť prvý rómsky rozhlasový muzikál. V roku 

2002 sa odvysielalo 2080 min. vysielania.  

 

 Le romengro lav – Rómske slovo je magazín o živote Rómov. Publicistický magazín ako 

montáž z príspevkov jednotlivých regionálnych štúdií. Prezentácia názorov, stanovísk, postojov 

Rómov na aktuálne i dlhodobé problémy tejto menšiny prostredníctvom osobností rómskej society, ale 

i ľudí schopných komunikovať a analyzovať stav existujúcich životných podmienok rómskej 

populácie v komunitách, osadách, obciach, regiónoch a pod. Relácia by zároveň mala formou 

pozitívnych príkladov ukázať rómskym občanom ako si môžu zvýšiť životnú úroveň, vytvoriť 

podmienky pre zamestnanie sa a lepšie uplatnenie sa v spoločnosti. Nakoľko nie v každom regióne sú 

problémy Rómov totožné, (rozličnosti sú i v osadách a obciach) je cieľom relácií mapovať 

podrobnejšie jednotlivé kraje. Preto bude relácia zostavená ako montáž príspevkov z Rádia Regina 

Bratislava, Banská Bystrica a Košice podľa aktuálnosti, závažnosti témy a jej spracovania. 

 

 Romano nevo ľil: printové médium, ktoré má na Slovensku najdlhšiu históriu. Redakcia 

Prešove. Prvé vydanie v roku 1991 v tom čase „Romano ľil“, od roku 1992 ako Romano nevo ľil. 

Pôvodne sa týždenník z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov stáva občasníkom podporovaným 

najmä Ministerstvom kultúry SR. Cieľovou skupinou sú najmä Rómovia, štátne a neštátne inštitúcie 

a verejnosť. Distribúcia je zabezpečená rozosielaním výtlačkov priamo z redakcie na základe adresára.  

 

 Rómska tlačová agentúra je elektronické (internetové médium) určené pre nasledovné 

cieľové skupiny: slovenské médiá, štátna správa ( napr. monitoring projektov), samospráva (e-bulletin 

pre samosprávu, ktorý vychádza v týždennej periodicite a jeho cieľom je poskytnúť samospráve čo 

najviac informácii o možnostiach získania finančných prostriedkov na riešenie problémov rómskej 
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komunity a súčasne zlepšovať komunikáciu medzi samosprávou a komunitou), tretí sektor, zahraničné 

médiá, Rómovia a „nerómovia“. 

 

 Nevýhoda dnešnej doby je, že čím – ďalej tým menej ľudí počúva tieto vysielania rozhlasu 

z radov rómskej mládeže, ale mládež vôbec. Veľký význam majú z hľadiska šírenia kultúry 

magnetofónové kazety, pásky ale aj CD nosiče. Využívajú sa najmä v oblasti šírenia hudby (táto 
oblasť zase je veľmi využívaná práve mládežou), ale sú využívané aj pri výučbe cudzích jazykov. 

Z hľadiska zachovania entity tiež majú veľký význam tieto nosiče. Umožňujú aj na miestnych 

úrovniach zachytávať neopakovateľné hodnoty jazyka a prejavu vôbec. 

 

 Tiež treba pripomenúť význam písaných médií, knihy, noviny, časopisy, letáky, plagáty a iné 

formy. Sú najčastejšie formy šírenia kultúry a vedy. Sú všade dostupné, i keď treba pripomenúť, že 

najmä v poslednej dobe čoraz drahšie. Bolo by potrebné, aby najmä mladí ľudia čím viac čítali. 

Z hľadiska šírenia nielen rómskej kultúry ale aj rómskeho jazyka vôbec, bolo by potrebné aby sa 

rozšíril počet periodík v rómskom jazyku, prípadne v rómskom jazyku a v jazyku majority, 

dvojjazyčne.  

 Okrem uvedených, hlavných činiteľov možných foriem šírenia kultúry v dnešnej modernej 

dobe sú ďalšie nespočetné formy periodík, prostriedkov a inštitúcií, ktoré by bolo potrebné 

v maximálnej miere využiť na šírenie kultúrnych prvkov tej – ktorej spoločnosti alebo etnika v záujme 

socializácie Rómov ale aj v záujme socializácie civilizácie vôbec.   

 

K filozofickým úvahám podstaty pojmu kultúra sa prezentovali aj najvýznamnejší jedinci 

filozofie. Uvedieme napríklad aspoň názory dvoch významných filozofov. Nemecký filozof E. Kant 

uviedol, že  podstata kultúry  spočíva v premene človeka  na morálnu bytosť. Táto premena spočíva 

v použití rozumu, na základe voľného výberu, pomocou etiky, dobrých mravov a civilizácie. 

Konštatoval, že význam ľudského života určuje morálka. Hegel tvrdil, že kultúra je ten štádium 

ľudského vedomia, keď človek nadobúda schopnosť pochopenia všeobecných zákonitostí.  

 

Po krátkom vysvetlení základného, filozofického chápania pojmov kultúra a civilizácia, najmä 

pri pokuse aplikácie týchto pojmov ako činiteľov v socializačnom procese Rómov,  sa vynára  jedna 

z najzákladnejších otázok, že „od akej spoločnosti je väčšia civilizácia „? „Civilizácia“ zahŕňa v sebe, 

nie v jednom prípade, štáty a národy, čo znamená, že je väčšia ako tie. To ale nie je všeobecná pravda, 

nakoľko je nespočetných príkladov vo svete keď jedna „civilizácia“ zjednocuje niekoľko etnických, 

náboženských alebo aj politických spoločenstiev (napr. euro - atlantická civilizácia dneška, od Nórska 

až po USA). Na základe doteraz uvedených môžeme teda, zjednodušene konštatovať, že dejiny 

ľudstva sú aj dejinami civilizácie. 
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Civilizácia môže fungovať len v rámci konkrétneho komplexu prírodných a sociálnych 

podmienok, ktoré majú dynamické, ale konečné parametre. Takýmito parametrami je veľkosť 

disponibilného priestoru na planéte a počet indivíduí, ktoré ju tvoria. Civilizácia je vždy diskrétnou 

jednotkou s určitými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami prírodného prostredia, objemom 

a štruktúrou užívanej energie, štruktúrou iných súčasných výrobných síl, objemom a štruktúrou 

komunikačných prostriedkov... Druhý komplex parametrov sa týka sociálnej štruktúry, ktorá je 

v určitom štádiu vývoja spätá so spôsobmi výroby, teda formou vlastníctva, s triedami organizačných 

a riadiacich systémov. Bežne pod kultúrou a civilizáciou rozumieme súhrn materiálnych a duchovných 

hodnôt či produktov, vytvorených v priebehu doterajších ľudských dejín, alebo nimi označujeme 

všetko to, čo vytvoril človek, na rozdiel od toho, čo vytvorila príroda.  

V každom prípade pod kultúrou a civilizáciou rozumieme celý priestor ľudskej činnosti, chápeme ich 

ako najvlastnejší plod, prejav tejto činnosti, označujeme nimi obsah i formu ľudského prieniku do 

prírodnej i spoločenskej reality. Kultúra i civilizácia predstavujú prostriedky i plody pretvárania, 

humanizácie obklopujúceho nás sveta, prejav bytostných síl človeka, jeho sebarealizácie ako 

spoločenskej bytosti.   

Problematiku asi najcharakteristickejšie objasnil americký spisovateľ a filozof Samuel 

Huntington  nasledovne: „Civilizácia je najširšia kultúrna entita . Obce, regióny, etnické skupiny, 

národnosti, náboženské zoskupenia na rôznych úrovniach  kultúrnej heterogenizácie  disponujú 

vlastnou kultúrou. Kultúra obce z juhu Talianska môže byť iná ako kultúra obce zo severu Talianska, 

ale napriek týmto odlišnostiam obe sú súčasťou spoločnej talianskej kultúry, ktorá určuje ich odlišnosť 

od kultúr nemeckých obcí. Kultúrne spoločnosti Európy zase disponujú takými osobitnosťami, ktoré 

ich rozlíši od čínskej alebo hinduistickej kultúry. Popritom Číňania, hindovia a západniari  nie sú 

súčasťou žiadnej spoločnej kultúrnej entity. Tvoria civilizácie. Civilizácia je teda, najvyššia forma 

kultúrneho spolčenia sa ľudí, a aj najširšia úroveň kultúrnej identity. Civilizácia je najväčšia „my“ 

v ktorej sa naplníme pocitom kultúrnej domoviny, a v ktorej rozlišujeme  sami -seba od ostatných 

ľudí“. (Samuel P. Huntington: Súboj civilizácií a premena svetového poriadku. Bp. Vydavateľstvo 

Európa 1998, str. 53 ). 

 

   Vychádzajúc z uvedeného - z posudzovania pojmov kultúry a civilizácie z pohľadu „svetovej“ 

vedy - v ďalších častiach  poukážeme cez prínosy týchto filozofických, spoločenských, kultúrnych ale 

aj politických konštatovaní na význam kultúry ako činiteľa v socializačnom procese Rómov.    

 

Použitá literatúra:   

1. Norbert Elias: Priebeh civilizácie - filozofické úvahy, MTA Budapest,) 

2. Samuel P. Huntington: Súboj civilizácií a premena svetového poriadku. Bp. Vydavateľstvo Európa, 

1998, str. 53 ). 
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RÓMSKY ASISTENT UČITEĽA 

Nociarová Jana  
 

Abstrakt: Autokar sa v práci zameriava na funkciu rómskeho asistenta učiteľa. Jej dôležitosť v 

procese socializácie. Ale tiež rozoberá negatívne stránky tejto profesie. Dôležitou je aj samotná 

motivácia rómskeho asistenta pri práci. 

 

Kľúčové slová: Socializácia. Rodina. Socializácia v škole. Učiteľ. Žiak. Rómsky asistent učiteľa.  

 

Socializácia ako taká je proces veľmi zložitý. Musí si ho "zažiť" každý človek. Každý musí 

zospoločenštiť a stať sa plnohodnotným členom spoločnosti. Aby tá dokázala fungovať ako celok a 

pomáhať slabším, ktorí sú v tomto procese menej úspešní. Niektorým z nás sa darí menej, iným viac. 

Ale ľuďmi sme preto, aby sme si pomáhali. Tak ľudia medzi sebou, ale aj v rámci možností štátu a 

jeho sociálnej politiky. 

 

 Na základe toho vzniklo množstvo projektov a programov na podporu socializácie Rómov. 

Socializácia sa začína už od útleho veku. S jej prvotnou formou sa stretávame v rodinnom kruhu. 

Potom nasleduje škola. Tá by mala formovať našu osobnosť, poskytnúť nám vzdelanie a usmerniť 

naše chovanie, aby sme boli zodpovedne pripravení na svet dospelých. 

 

 Škola teda zohráva v procese socializácie dôležitú úlohu. Preto je pre človeka nevyhnutné aby 

ju navštevoval. V podpore dochádzky rómskych detí do škôl sa toho už urobilo veľa. Podľa mňa 

rómsky asistent na niektorých školách zaznamenal úspech. Deti cítili podporu. Táto práca bola možno 

aj motívom pre samotného asistenta, ďalej pracovať s deťmi a zvýšiť si kvalifikáciu. Niektorých 

natoľko motivovala, že sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie. Nie vždy je však táto práca prospešná a bez 

negatívnych skúseností.  Niektorí rómski asistenti učiteľov možno pociťujú istú nespravodlivosť v 

tom, že učitelia všetko bremeno zodpovednosti nechávajú na nich. Deti zostávajú samé, bez dozoru len 

s asistentom, ktorý často nemá pedagogické minimum. Ale aj negatívna skúsenosť, je skúsenosťou a 

záleží len od konkrétneho asistenta ako sa k nej postaví. Môže ho motivovať byť lepším, zapracovať 

na sebe a dokázať niečo nielen učiteľovi, sebe, ale aj deťom, pre ktoré môže byť vzorom. 

 

Opodstatnené bolo aj zavedenie nultých ročníkov. Je dôležité aby si deti zvykli na školský režim. Jeho 

pravidelnosť, prípravu a sústredenie počas vyučovacích hodín.  To sa však mnohým rómskym deťom 

nedarí.  V samotnom školskom procese je dôležitý aj prístup učiteľa k rómskym žiakom. Učiteľ musí 

svoju prácu vykonávať zodpovedne, s láskou a porozumením. Nie všetky deti, ktoré na hodinách 

vyrušujú musia byť z princípu zlé. Stačí ich hneď neodsúdiť, venovať im trochu viac času a prísť na 

to, v čom spočíva ich problém.  
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 Bremeno zodpovednosti však nemôže niesť len vyučujúci. Dôležité je aj aby si samotná rodina 

uvedomila podstatu vzdelania ako takého.  Možno by niektorým žiakom pomohla prítomnosť rodičov, 

prípadne iných príslušníkov z osád. Aby sa napríklad šikovné dieťa nemuselo hanbiť za svoju 

šikovnosť a báť sa, že bude z osady vylúčené. Tiež by to snáď pomohlo dospelým, lepšie pochopiť 

vážnosť vzdelania a dôležitosť dochádzky do školy. Možno by prišli na to, že netreba veci dopredu 

odcudzovať a spoliehať sa na rokmi osvedčené pravidlo, že z dieťaťa aj tak nič nebude, bude len v 

osade a stačí mu vedieť podpísať sa. Niektoré rómske deti sú veľmi húževnaté, šikovné. Stačí ich len 

podporiť v správnej chvíli.  

 

 Myslím si, že čas a peniaze vynaložené na vzdelanie nie sú nikdy vyhodené.  Týmto by sa 

mala zaoberať vláda, neziskové organizácie, projektový manažéri ale aj samotní Rómovia. Spoločnosť 

sa darmo bude snažiť o ich socializáciu ak to nebudú chcieť aj oni.  
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ŠPECIFIKÁ PRÁCE S RÓMSKOU MLÁDEŽOU 

Varga Norbert  

 

Abstrakt: Autor vo svojom príspevku sa zameriava na špecifiká výchovy a vzdelávania rómskych 

detí školského veku, prostredníctvom skúseností získaných na základnej škole s prevahou 

rómskych žiakov. Vyzdvihuje a vymedzuje niektoré sociálne a kultúrne osobitosti týchto detí (tzv. 

„hovorové tabu“, vzťah k disciplíne, k samostatnosti, iné chápanie rozlišovania dobrého a zla), 

upozorňuje na dôležitosť rozširovania vedomostí pedagógov o špecifikách a odlišnostiach rómskej 

výchovy a rómskej rodiny, ako aj na význam uplatňovania multikultúrneho prístupu v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Kľúčové slová: Výchova. Vzdelávanie. Rómske deti. Odlišnosti. Rómska rodina. Rómska výchova. 

Hodnoty. Návyky. Hovorové tabu. Samostatnosť. Špecifický vzdelávací program. 

 

Vzdelávanie a výchova patria k základným atribútom či fenoménom rozvoja každej 

civilizovanej spoločnosti. Výrazne sa podieľa na zvyšovaní vzdelanostnej a kultúrnej úrovne 

obyvateľstva a na spoločenskom vývoji. To sa bezprostredne dotýka aj rómskeho spoločenstva. 

Väčšina odborníkov, zaoberajúcich sa rómskou otázkou, sa zhodujú v názoroch, že základným 

problémom rómskeho etnika a spoločnou „prapríčinou“ mnohých ťažkostí v ich živote a v živote celej 

spoločnosti, komunity, sociálnej skupiny a jednotlivca možno znázorniť zjednodušeným vzorcom:  

  

Vzdelanie = vyššia možnosť pracovného uplatnenia, 

Vzdelanie = dôstojnejšie životné podmienky, 

Vzdelanie = vyšší životný štandard. 

 

Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie 

Rómov. Dôležitá je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj 

nevyhnutnou potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie 

sa do spoločnosti. O to viac platí pre Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život 

podceňuje. Neuvedomujú si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou ako sa dostať nielen z 

materiálneho, ale aj duchovného nedostatku. Dôležitosť problému spočíva predovšetkým v tom, že 

vylúčenie ovplyvňuje nielen samotný priebeh vzdelávania rómskych detí, ale má dokázateľne 

negatívny vplyv na ich integráciu do spoločnosti a predovšetkým na profesijné uplatnenie. 

 

S problematikou vzdelávania rómskych detí sa osobne stretávam hlavne prostredníctvom 

skúseností mojej manželky, ktorá je učiteľkou na základnej škole, ktorú navštevujú hlavne rómski 
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žiaci. Vyučovacím jazykom tejto školy je maďarčina, čo je zároveň aj materinským jazykom 

fiľakovských Rómov. Ich jazyková asimilácia už v prvých desaťročiach 20. storočia bola dokončená, 

v súčasnosti po rómsky (čiastočne) rozumejú len najstarší, ale hovoriť už ani oni nevedia. Takto 

nastáva zvláštna situácia, v ktorej tunajší Rómovia sa stávajú „menšinou menšiny“. Na základe našej 

spoločnej úvahy o danej problematike sme dospeli k záverom, že v procese socializácie rómskych detí 

zohráva dôležitú úlohu vytvorenie špecifických vzdelávacích programov (s rešpektovaním lokálnych, 

sociálnych a kultúrnych osobitostí), zmena vzťahu pedagóga k rómskym žiakom a v neposlednom 

rade rozšírenie vedomostí pedagógov o špecifikách a odlišnostiach rómskej výchovy a rómskej rodiny. 

Základným spôsobom riešenia problémov Rómov by mohla byť konsolidácia takej školy, ktorá je 

schopná akceptovať a vzdelávať rómskeho žiaka, pričom musíme poznamenať, že tradičné formy 

vyučovania sú nevyhovujúce pre mentalitu rómskej populácie. 

 

Rómske deti sú vychovávané nebáť sa povedať svoju myšlienku a nečakať na udelenie slova, 

„hovorové tabu“ je v rómskych rodinách postavené celkom inak. Medzi tabuizované témy nepatrí 

napríklad sex a to napriek tomu, že cudnosť v zmysle zahaľovania je tu spravidla vyžadovaná vo 

väčšej miere než v ostatnej populácii. Bez zábran sa v rómskej rodine hovorí o väzení, krádežiach, 

násilí či sexuálnych úchylkách. Rómske dieťa to všetko počuje a aktívne vstupuje do diskusie. 

 

V škole sa rómske deti môžu javiť ako nevychované a drzé, pretože ako je zvykom v ich 

rodine nečakajú na udelenie slova. Iné postavenie „hovorových tabu“ môže spôsobovať v škole 

rómskemu žiakovi problémy, najmä v pochopení a akceptovaní mravných a právnych noriem 

spoločnosti. Dôležitým faktom, ktorý zohráva pri výchove a vzdelávaní rómskych detí dôležitú úlohu 

je absencia rozlišovania dobrého a zlého. Deti z takéhoto rodinného prostredia musia v škole často 

čeliť konfliktom, keďže v inom prostredí takéto správanie nie je tolerované. Mnoho prejavov 

aplikujú spontánne a pod výchovným vplyvom učiteľov sú nútené akoby „nadobudnúť druhú tvár“, 

ktorá sa pri opustení školy automaticky vymieňa. 

 

Rómske dieťa prichádza do školy s inými návykmi disciplíny a poriadku. Tiež chápanie, čo je 

to disciplína a čo je to poriadok je v rómskych rodinách iné a tento fakt môže byť príčinou konfliktu 

medzi školou a rómskym žiakom a jeho rodinou. Nedostatočné vedenie rómskych rodičov 

k pestovaniu vôle u svojich deti vedie častokrát k nepresvedčivým výsledkom v škole, pretože učenie 

si vyžaduje určité odriekanie a výsledok vzdelávania (vzdelanie a následná možnosť získať 

zamestnanie a tým aj finančné prostriedky) je pre rómske deti v nedohľadne. 

Malé deti sa omnoho dlhšie obsluhujú a nevedú sa k samostatnosti. Chlapci sa k  samostatnosti 

a sebaobsluhe vedú v oveľa menšej miere, pretože všetko za nich urobí matka alebo staršia sestra. 

Postavenie najstaršej sestry v rómskej rodine je významné, takmer všetko robí za ostatných a vďaka 

tomu nemá dostatok času pre seba. 
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Ďalšia odlišná tendencia v rómskej výchove je vzťah k samostatnosti. Tá má v európskej 

kultúre vysokú hodnotu. Nebyť odkázaný na druhých, vedieť si pomôcť sám, nikomu sa 

nedoprosovať, posilňovať sebavedomie dieťaťa sa považuje za pozitívne. Rómske dieťa nie je nikdy 

samé, vždy má okolo seba svojich ľudí, ktorí mu vo všetkom pomáhajú. Rozhodovanie je kolektívne, 

každý, vrátane detí, môže do rozhodovania hovoriť, ale k rozhodnutiu dôjde spoločne a spoločné 

rozhodnutie všetci akceptujú. Výchova v rómskych rodinách väčšinou k individualite nesmeruje, preto 

ani výchova k samostatnosti tu ani nemá miesto. Výchova, ktorá nevedie k individualite, ale ku 

kolektívnosti môže spôsobovať rómskym žiakom problémy v školskej práci, úlohách zameraných na 

tvorivosť, pri rôznych súťaživých úlohách, kde sa žiak musí individuálne presadzovať. Pomerne voľná 

nedirektívna výchova, dostatok voľného času a minimum povinností vedie k tomu, že sa rómske deti 

nenaučia rešpektovať bežné normy majoritnej spoločnosti a v škole a neskôr v zamestnaní sa ich 

správanie môže javiť ako poruchové. 

 

Sebavedomie Rómov je úzko spojené s rodinou. Róm pociťuje svoju hodnotu ako hodnotu 

svojej rodiny. Hovoriť pred Rómom negatívne o členoch jeho rodiny je urážkou jeho samého, chváliť 

členov jeho rodiny je ako chváliť jeho. Učiteľ rómskych detí by mal vedieť, že motivácia rómskeho 

žiaka apeláciami je neúčinná. Miešanie sa do rodinných hodnôt, bez ich dôkladnej znalosti je 

nebezpečné. Dobre mienená pochvala, napr. „si lepší ako starší brat“ môže úplne demotivovať, pretože 

nie je úlohou rómskeho dieťaťa byť lepší než ten, kto je ako lepší uznaný rodinou. Všetky zistené 

údaje potvrdzujú u prospechovo slabších žiakov negatívny vplyv rodiny na ich osobnostný rozvoj 

a školskú úspešnosť. 

 

Pri práci s rómskym etnikom je dôležité neupadnúť do dvoch extrémov. Prvým je rasizmus 

a druhým – zdanlivo pozitívnym – je snaha o ich záchranu, zmenu, prevýchovu. V prvom prípade sa 

človek otvorene priznáva k negatívnemu postoju voči tejto menšine, v druhom prípade sa často skrýva 

túžba premeniť ich na svoj obraz. Násilné prehováranie či pretváranie ľudí nikdy nie je korunované 

úspechom. 

Podľa nás je veľmi dôležité poznať zvláštnosti a typické charakteristiky rómskeho etnika 

a primerane sa k nim postaviť. Táto práca je veľmi náročná, vyžaduje veľkú mieru trpezlivosti 

a skutočného záujmu o hlbšie pochopenie. Človeku s otvoreným postojom však prináša možnosti 

inšpirácie a motivácie na zdokonaľovanie a hľadanie stále nových foriem komunikácie, vnímania 

reality a ovplyvňovania svojho okolia. 
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6.2 KONKRÉTNE  SITUÁCIE  A CESTY  RIEŠENIA 
 

PROJEKTY NULTÝCH ROČNÍKOV 

Albertová Martina  
 

Abstrakt: Projekt zameraní na tvorbu nultých ročníkov a adaptáciu rómskych detí do školského 

prostredia. 
 

Kľúčové slová:  Projekt. Základná škola Vajanského a Novomeského. Rómske deti. Nultý ročník. 
 

Vstup do školy je pre dieťa obrovskou zmenou, ktorá prináša značné nároky. Z toho dôvodu 

pripravenosti dieťaťa na vstup do školy sa venuje veľká pozornosť zo strany rodičov aj odborníkov. 

V porovnaní s predchádzajúcim vývinovým obdobím a prostredím musí dieťa v našich školských 

podmienkach po vstupe do školy zvládnuť viaceré úlohy. Musí byť schopné samo cielene zameriavať 

svoju pozornosť na pomerne dlhý čas, regulovať svoju pohyblivosť a impulzívnosť, osvojovať si 

množstvo poznatkov, vydržať bez rodičov relatívne dlhú dobu, adaptovať sa na skupinu, podriaďovať 

sa pokynom cudzieho dospelého, a pod. Dieťa pri vstupe do školy musí byť zrelé po psychickej, 

emociálno-sociálnej a telesnej stránke. 
 

Nižší výkon pri diagnostickom vyšetrení, ktorý má v mnohých prípadoch za následok 

umiestnenie rómskeho dieťaťa do špeciálnej školy, pritom nemusí byť zapríčinený mentálnou 

zaostalosťou, ale sociálnym hendikepom, resp. nevhodnými sociálnymi podmienkami a odlišným 

kultúrnym prostredím, v ktorých dieťa vyrástlo. 
 

Preto vznikajú projekty na zriaďovanie nultých ročníkov pri základných školách. Základným 

poslaním projektu zriaďovania nultých ročníkov ZŠ bola optimalizácia procesu adaptácie rómskych 

detí na podmienky a požiadavky školy, v neposlednom rade prevencia ich školskej neúspešnosti. Ide 

o deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ktoré nie sú pripravené na vstup do prvého ročníka 

základnej školy. V meste Lučenec zriaďuje nulté ročníky Základná škola L. Novoveského a od 

školského roku 2008/2009 prichádza s týmto projektom aj Základná škola Vajanského v Lučenci. 

Jedná sa o dve najväčšie školy v meste Lučenec. Tak ako uvádzajú vo svojich správach obe školy, 

nulté ročníky majú pozitívne ohlasy, ale objavujú sa aj negatívne stránky medzi ktoré patrí 

komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi, školou a rodičmi týchto detí. V oboch školách pripravujú popri 

štúdiu pre deti nultých ročníkov aj voľnočasové aktivity, kde sú nenútenou formou hier deti zapájané 

do výchovného procesu.    
 

Literatúra: PROJEKT ŠKOLY.  
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KULTÚRNE ZDRUŽENIE RÓMOV SLOVENSKA  

Benčiková Beata  

 

Abstrakt: Autorka opisuje Kultúrne Združenie Rómov Slovenska, jeho vznik a pôsobenie . 

 

Kľúčové slová: Kultúrne Združenie Rómov Slovenska. Občianske združenie.   

 

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska je občianskym združením, ktoré vzniklo 13.4.1994 pri 

Katedre Rómskej Kultúry – Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

 V roku 1999 uskutočnilo zmenu sídla do Banskej Bystrice, kde pôsobí dodnes.  

 

 Občianske Združenie – Kultúrne Združenie Rómov  Slovenska na základe povolenia 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od novembra 2002 poskytuje sociálne poradenstvo 

a vykonáva sociálnu prevenciu v rámci svojej činnosti. 

 

 Občianske združenie má regionálnu pôsobnosť , pracuje na princípe získavania grantov. Počas 

svojho pôsobenia organizácia vytvorila aj svoje kluby v Krupine a vo Fiľakove a rozšírila spoluprácu 

s viacerými občianskymi združeniami a nadáciami na území celého Slovenska.  

 Členovia združenia počas prvých rokov venovali svoju pozornosť rozširovaniu vzdelávania 

v oblasti práce v mimovládnych organizáciách (strategické plánovanie organizácií, tímová práca, 

vzťahy s verejnosťou , práca s médiami a efektívna  komunikácia...). 

 

 Kultúrne Združenie Rómov  Slovenska realizuje v rámci svojej činnosti výchovno – 

vzdelávacie a voľno – časové programy, ktoré sú svojim obsahom zamerané na zlepšenie životnej 

úrovne Rómov žijúcich v silne koncentrovaných komunitách.   

 

Zdroj: Internet 

http://www.kzrsr.sk/ z 10.8.2007 
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PROJEKTY PROTI RASIZMU A XENOFÓBII 

Bollová Mária  

 

Abstrakt: Projekt je súbor aktivít zameraných na dosiahnutie jasne špecifikovaných cieľov v rámci 
stanoveného času a s určenými finančnými prostriedkami. Projekt musí zrealizovať stanovené ciele v 
rámci určitého časového úseku s presne vymedzenými finančnými prostriedkami a personálnymi 
zdrojmi. Rasizmus je diskriminačná teória, ktorá rozdeľuje ľudí podľa rasy. Podľa časti zástancov 
rasizmu možno ľudský druh rozdeliť do niekoľkých kategórií podľa rasy, ktoré možno zoradiť do 
hierarchickej štruktúry. V niektorých prípadoch však rasizmus nehovorí o nerovnocennosti, ale snaží 
sa o zachovanie jednoliatosti rasy na danom území. 

Xenofóbia  je odborný termín z psychológie, ktorý znamená chorobný strach zo všetkého cudzieho 
(ľudí, prostredia, miest atď.), najmä však cudzích ľudí. Ide o formu šovinizmu. Xenofóbia môže viesť 
k rasizmu. 

Kľúčové slová: Ústava SR. Akčný plán SR. Program Mládež.  Centrum pre výskum etnicity 

a kultúry. Tolerantnejší Gemer. 

 

Vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky, sú na našom území všetci ľudia slobodní a rovní 

v dôstojnosti a právach. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým 

bez ohľadu na odlišné postavenie vymedzené v Ústave SR. Boj proti rasizmu a xenofóbii je zakotvený 

v Ústave SR a v Trestnom zákone. Právny poriadok SR umožňuje postihovať prejavy xenofóbie 

a rasizmu. 

V oblasti prevencie a boja proti intolerancii a diskriminácii je jediným komplexným 

a systematickým nástrojom vlády SR Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  

Členské krajiny EÚ si uvedomujú, že investovanie do vzdelania je životne dôležité. Sú si 

vedomé ako veľa môžu získať vzájomnou spoluprácou a ako veľa sa navzájom môžu naučiť 

zo svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy mládeže.  

 

Program Mládež: Program je založený na neformálnom vzdelávaní, koncepcii celoživotného 

vzdelávania a rozvoji schopností a kompetencií, čím podporuje aktívne občianstvo, iniciatívneho 

ducha a boj proti rasizmu a xenofóbii. Je určený najmä mladým ľuďom (15 – 25 rokov).  

 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) je nezávislým občianskym združením, ktoré vzniklo v 

roku 2005. CVEK sa zameriava na výskumnú a analytickú činnosť vo sfére široko chápanej kultúry a 

etnicity. Záber činnosti organizácie: sociálna kohézia, sociálna inklúzia, antisemitizmus, problematika 

netolerancie a rasizmu, etnická a kultúrna identita ,verejná politika vo vzťahu k etnicite, rozvoj 

kultúrnych a mediálnych aktivít v stredoeurópskom priestore. 
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Projekty:  

 

Ľudia proti rasizmu - Európska sieť rasizmu a xenofóbie (RAXEN) bola založená Európskym 

monitorovacím centrom rasizmu a xenofóbie (EUMC), ktoré je v súčasnosti pretransformované na 

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Hlavnou úlohou je poskytovať orgánom 

Európskej únie a jej členom objektívne, spoľahlivé a vzájomne porovnateľné informácie o rasizme, 

xenofóbii, antisemitizme a tak napomáhať relevantným aktérom naformulovať účinné opatrenia pre 

boj s rasizmom a xenofóbiou. 

Obdobie január – december 2006 

 

Tolerantnejší Gemer (EQUAL aplikačný projekt) 

Partner: ZORA - Združenie občanov pre regionálne aktivity 

 

Cieľom široko poňatého projektu bolo pôsobenie v prospech budovania tolerantnej a multikultúrnej 

spoločnosti v regióne Gemera a zvýšenie úrovne citlivosti a empatie majoritného obyvateľstva voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Za týmto účelom bola zo strany CVEK vypracovaná 

metodická príručka pre učiteľov a ostatných pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí pôsobia v 

multi-etnických triedach. Príručka poskytuje informácie a vzorové postupy k zvládaniu multi-

etnických problémov, ktoré sprevádzajú vyučovací proces a mimoškolské aktivity v týchto školách a 

poskytuje opis a riešenie situácií, ktoré žiakom pomôžu získať zručnosti pre lepšie uplatnenie sa na 

primárnom trhu práce. Počas projektu boli uskutočnené 4 diskusné fóra s vybranými učiteľmi v oblasti 

Gemera, ako aj konzultácie s expertmi. Diskusné fóra s učiteľmi otvorili u učiteľov priestor pre 

reflexiu aktuálnych problémov multi-etnického vzdelávania a výchovy hlavne rómskych žiakov vo 

vzťahu k ich príprave na povolanie a zvýšili citlivosť učiteľov na doteraz ignorované a nedostatočne 

riešené témy a problémy. Diskusné fóra a následná príručka priniesli predstavu o možných postupoch 

a otestovali ich použiteľnosť v konkrétnych podmienkach Gemera.  

Obdobie: február - december 2006   

 

Občianske združenie: ZORA  

 

Profil:  Združenie občanov pre regionálne aktivity je mimovládne neziskové občianske združenie 

zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v auguste 2000. Naše združenie má 

celoslovenské pôsobenie so sídlom v Bratislave ale orientujeme sa predovšetkým na región Gemera.  

 

Ciele: sú zamerané na zvyšovanie úrovne vzdelanosti a zamestnanosti prevažne v regiónoch s nízkou 

zamestnanosťou a vysokou mierou sociálne odkázaných. V súčasnosti sa snažíme realizovať 

multietnické edukačné centrum určené predovšetkým na vytvorenie materiálneho, technického a 
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personálneho zázemia regionálnych komunitám. Aktivitami realizovanými v projektoch chceme 

vyzdvihnúť schopnosti a zručnosti príslušníkov etnických menšín a tím pozitívne ovplyvňovať názor 

majoritnej spoločnosti. Overujeme pilotne vytvorené vzdelávacie programy a nástroje a snažíme sa 

šíriť a implementovať výsledky projektov. 

 

Použité pramene v elektronickej forme 

http://www.ainova.sk/index.php?page=109 – 12.2.2008 

http://www.cvek.sk/main.php?p=projekty&lang=sk#anch61 – 13.2.2008 

http://www.vasaeuropa.sk/ - 13.2.2008 

http://www.vlada.gov.sk/- 13.2.2008 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rasizmus - 12.2.2008 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Xenof%C3%B3bia – 12.2.2008 

http://www.zoraoz.sk/ - 12.2.2008 
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PROJEKTY PRE RÓMOV V OBLASTI VZDELÁVANIA 

Gasper Michal  

 
Abstrakt: Práca sa zameriava  na problémy socializácie Rómov prostredníctvom školy a projektov 

určených na vzdelávanie Rómov.  Autor v práci definuje problémy s ktorými sa Rómovia a celá naša 

spoločnosť musia boriť a opisuje aké konkrétne mimo školské aktivity školy musia vyvíjať aby riešili 

problémy ktoré sa vyskytujú pri edukačnom procese s rómskymi deťmi a mládežou. V práci sú  taktiež 

opísané konkrétne aktivity pedagógov,  komunitných pracovníkov a samotných Rómov v  

občianskych združeniach.   

 

Kľúčové slová: Rómovia. Školstvo. Mimoškolské aktivity. Občianske združenia, Komunitné centrá. 

Rómska osada. 

 

V súčasnosti sme svedkami sociálneho úpadku časti obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý 

sa osobitne dotýka veľkej časti rómskych obyvateľov. Prejavuje sa ich sociálnou a spoločenskou 

izoláciou, najmä v oblasti zamestnanosti, výchovy, vzdelávania a bytovej otázky. Štruktúra uvedených 

problémov sa na prvý pohľad nelíši od podobných problémov v ostatných spoločenstvách. Je to však 

len zdanlivé, pretože charakter, hĺbka a zložitosť problému v zaostalých rómskych rodinách je 

diametrálne odlišná od problémov ostatných rodín. Toto si vláda Slovenskej republiky uvedomuje a 

chce venovať zvýšenú pozornosť problémom Rómov na Slovensku.  

 

Preto oceňujem snahu kultúrneho združenia Rómov Slovenska, ktoré spracovalo projekt s 

názvom "Školiaci kurz kultúrno-osvetových a sociálnych pracovníkov" s cieľom pripraviť z Rómov 

žijúcich v osadách absolvovaním týchto vzdelávacích kurzov kultúrno-osvetových a sociálnych 

pracovníkov, ktorí budú, respektíve od ktorých sa očakáva, že budú pôsobiť najmä v osadách na 

zaostalo žijúcich Rómov a zároveň budú sprostredkovateľmi medzi orgánmi štátnej správy, 

samosprávy, humanitnými, cirkevnými a inými organizáciami s príslušnou rómskou komunitou. 

Dodávam, že s uvedeným projektom sa kultúrne združenie Rómov Slovenska obrátilo na naše 

ministerstvo s požiadavkou o finančné prostriedky, ktoré budú na tento kurz, ktorý sa uskutoční v 

tomto roku, poskytnuté.  

 

Vzdelaním Rómov najmä z osád chceme docieliť stav, aby sa kvalifikovanou sociálnou prácou viedli 

rómske rodiny zlyhávajúcej vo svojej ekonomickej a výchovnej funkcii k posilňovaniu zodpovednosti 

za svoju životnú úroveň a za celkový spôsob života.  

 
PROJEKTY PRE RÓMOV V OBLASTI VZDELÁVANIA 
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Zo všetkých problémov, ktorým obyvatelia lokalít známych ako „rómske osady“ musia čeliť, 

v dlhodobej perspektíve tým najalarmujúcejším je reálna nedostupnosť kvalitného vzdelávania. S 

dosiahnutým vzdelaním totiž priamo súvisia životné šance, nezamestnanosť a chudoba v dospelom 

veku a všetky negatívne sociálne dôsledky, vnútri aj mimo komunity. Vzdelanie, aké sa rómskym 

deťom dostáva dnes, formuje charakter a rozsah problémov, ktorým bude táto spoločnosť čeliť o 10 

rokov. 

Problémy s adjektívom rómske sú problémami celej spoločnosti, u Rómov sú len 

niekoľkonásobne zväčšené. Je logické, že ak je školstvo v kríze, rómske deti to pocítia najviac. 

Rómska menšina je barometrom stavu našej spoločnosti, pretože to, ako sa spoločnosť správa k svojim 

menšinám je najdôležitejším testom demokracie. Riešenie vzdelávania rómskych detí by preto malo 

ukázať cestu aj pre riešenie problémov vzdelávania všetkých ostatných detí, nie byť len okrajovým 

problémom, ktorý budeme riešiť až keď všetko ostatné bude fungovať. 

 

Existuje veľká skupina škôl, ktorých začlenenie v rámci existujúcej schémy siete škôl môže 

byť rôzne – patria sem školy základné, stredné, aj školy špeciálne. Ich spoločným menovateľom je to, 

že veľké percento ich žiakov tvoria rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V hovorovom 

jazyku majú už dlho zaužívané označenie – cigánske alebo rómske školy. 

 

Ako také majú veľmi špecifické problémy a veľmi konkrétne potreby, odlišné od iných škôl 

porovnateľných parametrov, ktoré sú navštevované deťmi majority. Podľa dostupných štatistík nie je 

jasné, ktoré školy to vlastne sú. Konkrétne sa nevie aké problémy majú a akú pomoc potrebujú. 

 

Tieto otázky však predchádzajú akýmkoľvek úvahám o riešení problémov vzdelávania rómskych detí, 

predovšetkým tých, ktorých bydlisko je v jednom zo zoskupení obydlí nízkej sociokultúrnej úrovne, 

notoricky známych ako rómske osady. 

Výpočet problémov je dlhým a z veľkej časti dobre známym zoznamom.  

Vo všeobecnosti sú to tieto:  

 
- zlý technický stav budov škôl, nedostatok miesta,  

- problémy s dochádzkou,  

- nezáujem zo strany rodičov (z pohľadu školy),  

- nezáujem zo strany školy (z pohľadu rodičov),  

- zlé vzťahy medzi majoritou a minoritou, 

- nedostatok kompetencií, nedostatočná legislatíva, zlé osnovy, hygiena, hlad, bieda, 

- sociálno-patologické javy v osadách.   

 
Každá  lokalita  má  svoju  vlastnú zmes týchto základných „ingrediencií“. 
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Keďže koordinovaná a celoplošná akcia zameraná na ktorýkoľvek z týchto problémov a na 

zlepšenie stavu vzdelávania rómskych detí je nemožná, alebo prinajmenšom komplikovaná práve 

kvôli spomenutému nedostatku údajov o týchto školách na centrálnej úrovni, s problémami sa začalo 

bojovať spontánne, lokálne,  a nekoordinovane. Jedným z kľúčových aktérov tohto boja boli práve 

mimovládne organizácie. 

 
Na množstve škôl sa rozbehli mimoškolské aktivity, agilnejší a motivovanejší učitelia sa 

naučili „zháňať“ si peniaze, aby zlepšili a obohatili vyučovanie či voľnočasové aktivity. V množstve 

osád vznikli komunitné centrá, ktoré vo svojich viac či menej provizórnych priestoroch organizovali 

klubovú činnosť, záujmové aktivity. Tieto dve formy boli najspontánnejšou reakciou na potrebu 

zlepšiť kritickú situáciu vo vzdelávaní rómskych detí. 

 
KOMUNITNÝ AKTIVIZMUS A VZDELÁVANIE 
 

Vzdelávanie rómskych detí sa dostalo do agendy väčšiny komunitných organizácií „zdola“, 

prostredníctvom ľudí, ktorí prichádzali do každodenného styku s rómskymi deťmi či už ako učitelia, 

alebo komunitní aktivisti. 

Aktívni učitelia, ktorí boli súčasťou štátneho vzdelávacieho systému, využili možnosť založiť 

občianske združenia, získať podporu na aktivity, aby mohli rozšíriť či sprofesionalizovať svoju 

činnosť alebo jednoducho získať prostriedky na štandardné fungovanie, ktorých sa im zo štátneho 

rozpočtu nedostávalo. 

 

Typickým príkladom takéhoto vývoja je príbeh angažovaného pedagogického personálu z 

Čakanoviec: „Ako reakcia na nevyhovujúce podmienky pre výchovnú a pedagogickú prácu a na 

hroziace zatvorenie miestnej materskej školy vzniklo v roku 1999 Združenie na podporu a výchovu 

rómskych detí. Založili ho učiteľky a riaditeľka MŠ a aktívni členovia rodičovskej rady pri MŠ. 

Združenie má 10 členov, z toho sú traja Rómovia. Práca združenia a materskej školy sa navzájom 

dopĺňajú, jeho cieľom je pomoc materskej škole: najmä zlepšenie dochádzky detí, vytvorenie priestoru 

na uplatnenie pedagogickej tvorivosti a schopností učiteliek a vytvorenie podmienok na pedagogickú 

prácu skvalitnením materiálneho vybavenia.“ Aktivisti, ktorí začínali pracovať so sociálne vylúčenými 

rómskymi komunitami, identifikovali veľmi skoro problémy týkajúce sa vzdelávania poskytovaného 

školami v obciach a v rámci svojich možností sa snažili tieto riešiť. 

 
V Hermanovciach komunitné aktivistky opisujú riešenie lokálnych vzdelávacích problémov 

napríklad takto: „Po založení komunitného centra sme zistili, že absencia škôlky negatívne ovplyvňuje 

množstvo iných dimenzií rozvoja komunity a spolužitia so zvyškom obyvateľov Hermanoviec. V 

školskom roku 2001/2002 sa začala predškolská príprava pre deti z rómskej komunity v 

Hermanovciach. Cieľom bolo v rámci možnosti suplovať neexistujúcu triedu pre rómske deti v 
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obecnej škôlke. V prvej fáze sa príprava realizovala štyri-krát do mesiaca v priestoroch špeciálnych 

tried ZŠ. Po odkúpení domu priamo v osade sa škôlka presťahovala do zrekonštruovaných priestorov, 

kde výučba prebieha osemkrát za mesiac formou hodinových stretnutí za účasti asistentky, mladého 

dievčaťa, adeptky na štúdium na SOU.“  

 
Hoci oba uvedené príklady hovoria o mimovládnych aktivitách nahradzujúcich chýbajúce 

predškolské zariadenia, vzdelávanie rómskych detí v kontexte pôsobenia mimovládnych organizácií je 

najviac spájané s lokálnymi projektmi neformálneho vzdelávania, voľnočasových aktivít či krúžkov. 

 
Neformálne vzdelávacie aktivity sa stali integrálnou a tou úplne najzákladnejšou súčasťou 

komunitnej práce v rómskych osadách. Zamerané sú na rôzne vekové skupiny a považujú sa za jednu z 

najpriamejších metód práce s komunitou, metódu jej aktivizácie a posilnenia. Tieto krúžky sú 

dôležitou platformou pre motiváciu školopovinnej mládeže k ďalšiemu štúdiu aj pre obnovenie 

schopností a zručností dospelej populácie. Bez napojenia na školský systém a trh práce však sú ich 

výsledky (zbytočne) limitované. Pokiaľ aktivity nevedú (či už kvôli problémom na strane ponuky - 

nemožnosť, alebo dopytu - nezáujem) k získaniu formálneho vzdelania, formálnej kvalifikácie, ktorú 

by za iných okolností ich frekventanti neboli získali, sú síce prospešné, avšak len krátkodobo. Napriek 

tomu je potrebné podotknúť, že skúsenosť jednotlivcov a celej komunity s neformálnym vzdelávaním 

sama o sebe je cenným základom pre ďalšiu prácu komunitných pracovníkov a ďalšie aktivity, pretože 

buduje dôveru a vzťahy. 

 

Prepojenia na formálny vzdelávací systém a trh práce môžu fungovať rôznym spôsobom. V rámci 

komunitných aktivít môžu deti nadobúdať zručnosti, ktoré sú užitočné v škole, komunikačné, 

vyjadrovacie schopnosti. Často sú potom úspešnejšie a je väčšia pravdepodobnosť, že budú 

pokračovať na ďalšom stupni vzdelávania.  

 
Dospelí, zapájajúci sa do aktivít organizovaných komunitným centrom, sú potom s väčšou 

pravdepodobnosťou vybraní do programov zamestnanosti, aj preto, že sú to často tí najagilnejší a 

najkomunikatívnejší z komunity. Takto opisujú miestni aktivisti proces učenia a jeho dopad na 

obyvateľov Rudňan: „Na budovaní komunitného centra Rudňany sa s podporou holandských donorov 

a občianskeho združenia Dôstojný život Rudňany podieľali najmä miestni Rómovia. V súčasnosti sa tu 

pre obyvateľov oboch rudnianskych osád realizujú rôzne vzdelávacie a voľnočasové aktivity. 

Najdôležitejším výsledkom projektu je podľa realizátorov zmena v správaní a myslení Rómov, ktorí sú 

aktívne zapojení v projekte. Vedia sa lepšie vyjadrovať po slovensky, získali sebavedomie v kontakte 

s nerómami, mnohému sa naučili, získali určitú perspektívu pre svoj život.“ 

 
Podobné účinky zapájania sa do vzdelávacích aktivít popisuje Milan Barlog, komunitný aktivista z 

Letanoviec: „Keď sme sa prvýkrát dostali s deťmi z osady na podujatie mimo obce, boli medzi nimi 
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také, ktoré v živote nesedeli vo vlaku napriek tomu, že Letanovce ležia na hlavnom železničnom ťahu. 

Keď sme išli s deťmi do Kokavy nad Rimavicou, ukazoval som im z kopca nad Hrabušicami 

letanovskú osadu a oni nechceli veriť, že je to ich osada, lebo ich osada vyzerá ináč – poznajú ju len z 

cesty od Letanoviec. Najlepších desať detí z krúžkov, ktoré sme v rámci OZ viedli, sa nám vďaka 

vzácnemu pochopeniu organizátorov podarilo umiestniť do letného tábora medzi osemdesiat 

nerómskych detí. Bol to pre ne zážitok, ktorý je dodnes v komunite komentovaný, na ktorý deti 

dodnes spomínajú...“ 

 
Obsah, rozsah a kvalita neformálnych vzdelávacích aktivít a kurzov poskytovaných MVO sa mení od 

lokality k lokalite. V ideálnom prípade komunitné centrá poskytujú vzdelávacie aktivity aj pre 

nerómskych obyvateľov obce a môžu priamo prispieť k zbližovaniu detí a mládeže oboch komunít. 

 

Podľa starostu obce Zborov sa nerómovia, ktorí navštevujú kurz počítačov v komunitnom 

centre začali zaujímať aj o rómsku kultúru a participujú aj na nacvičovaní rómskej folklórnej skupiny. 

Doposiaľ nebola urobená analýza dopadu pôsobenia komunitných centier a ich vzdelávacích aktvít z 

hľadiska školskej úspešnosti detí, ktoré sa ich zúčastňujú, avšak skúsenosť komunitných pracovníkov 

naznačuje, že najmä z dlhodobého hľadiska môžu priniesť želanú zmenu v záujme detí o stredoškolské 

štúdium. 

 
Víťazstvá, ktoré vzdelávacie aktivity komunitných centier prinesú, sú malé, často nepostrehnuteľné v 

prítomnom čase. V osade, kde takmer nik nemá vyššie než základné vzdelanie, zrazu začne pár detí 

navštevovať učilište, pretože už dva roky s nimi niekto pracoval. Ďalší rok je tých detí o trocha viac. 

Niektorí z absolventov si možno v budúcnosti nájdu prácu. Vzdelávacie inštitúcie a zamestnávatelia sú 

určujúcim rámcom pre úspech akýkoľvek komunitných vzdelávacích aktivít mimovládnych 

organizácií – aby mohli byť plody práce komunitných edukátorov zužitkované, vzdelávací systém 

musí byť dostatočne otvorený a flexibilný a pracovné príležitosti musia existovať. 
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RÓMSKE  OSOBNOSTI  

Hriň Ondrej  
 

Abstrakt: Z hľadiska výchovy a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny hrajú veľkú úlohu 

rómske osobnosti. Ich prezentácia v školách môže napomáhať pri budovaní  hodnotového rebríčku 

žiaka. Tieto osobnosti sú vzorom pre žiakov. 
 

Kľúčové slová: Rómske osobnosti. Rómska národnostná menšina. Hodnotový rebríček. Rómska 

komunita.  
 

Taktiež pri rozvoji emancipácie rómskej komunity, integrácii rómskej menšiny do spoločnosti, 

hrajú veľkú úlohu rómske osobnosti. Každá škola, každá obec, ktorá zodpovedne pristupuje ku 

komunikácii s rómskou komunitou by  mala takéto osobnosti vyzdvihovať. A nie len sa s nimi chváliť 

ale  využívať ich schopnosti pre pomoc pedagógov pri vyučovacom procese. Rozumná vládna politika 

vo vzťahu k rómskej národnostnej menšine využíva tieto skúsenosti a preto vytvára podmienky pre 

zavedenie poradcov okresných úradov, mestských úradov, rómskych pedagogických asistentov, 

trénerov a iných významných funkcií. Takýto človek je schopný získavať informácie a ďalej ich 

odovzdávať širšiemu rómskemu spoločenstvu. Je to odborník v určitom obore, ktorý pôsobí prakticky 

i teoreticky / na základe spojenia svojho oboru  s informáciami o rómskej komunite / na deti a mládež, 

na svojich  kolegov, na dospelých Rómov na Slovensku s cieľom: 
 

- prehĺbiť informácie o rómskej komunite, 

- prispieť k optimálnemu riešeniu vzťahov medzi rómskou a nerómskou časťou spoločnosti, 

- prispieť k vytváraniu multikultúrnej občianskej spoločnosti, 

- prispieť využitím efektívnych metód k zlepšovaniu sociálnej situácie Rómov.  
     

Nie je bez povšimnutia, že väčšina osobností, ktorá sa usiluje o reálne presadzovanie svojich 

záujmov, pracuje v nadáciách, obecne prospešných spoločenstvách a občianskych združeniach. Je to 

logickým dôsledkom pretvorenia totalitného systému riadenia spoločenských vzťahov do spoločnosti 

občianskej, v ktorej ma každý občan možnosť prejaviť svoju identitu a záujmy svojho národa či 

národnosti a transformovať ich do konkrétnych výsledkov.  
 

 Oproti ostatným krajinám Slovensko zaostáva v politickej oblasti, nakoľko v NR SR 

sa nenachádza ani jedna rómska osobnosť. Hoci na Slovensku máme takú osobnosť ako 

hudobník Ján Berky Mrenica, či iní.  

 

Literatúra:   
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CHARAKTERISTIKA OZ ROMA NOVOHRAD  

Mázik István 
 

Abstrakt: Autor v práci charakterizuje OZ Roma Novohrad v Lučenci s osobitným zreteľom na 

činnosť organizácie v rokoch 1999 - 2003.  

 

Klúčové slová: Multikultúra. Rómsky asistent. Kultúrne spolky. Vzdelávanie. Mládež. Rómska 

komunita. 

 

 Napriek tomu, že naše združenie je relatívne mladé, zaregistrované na MV SR v marci 1999, 

má za sebou úctyhodné výsledky práce o čom svedčia uznania od rómskej, ale i majoritnej populácie. 

Našu prácu môžeme hodnotiť v troch kategóriách: 

zachovávanie a rozvíjanie rómskej kultúry 

podpora vzdelávania rómskych detí a mládeže 

vytvorenie profesionálnej agentúry pre rómske záležitosti. 

 

Rok 1999 

 V máji 1999 sme v spolupráci s rómskymi aktivistami zo Šídu zorganizovali Rómsky deň 

kultúry v obci Šíd. Na tomto kultúrno-spoločenskom podujatí sa zúčastnili mnohí obdivovatelia 

rómskeho umenia bez rozdielu národnosti, rasy, politického vyznania. Svoju umeleckú činnosť tu 

prezentovala rómska mládež z obci Šíd, ale magnetom podujatia bola nesporne významná rómska 

interpretka ľudových piesní a členka stočlenného rómskeho orchestra v Budapešti pani Bangó Margit 

so svojimi hosťami. Úspech tejto akcie organizátorov potešil a do ďalšieho obdobia posmelil 

v usporiadávaní podobných podujatí. 

 

 V zmysle svojich stanov o zachovávaní a rozvíjaní tradičnej rómskej kultúry sme v auguste 

1999 uskutočnili nultý ročník súťažnej prehliadky rómskych súborov, sólistov v našom kraji pod 

názvom RÓMFEST 1999. Zúčastnilo sa ho 18 folklórnych súborov, skupín rómskej národnostnej 

menšiny. Hosťom festivalu bol profesionálny rómsky súbor ROMATHAN z Košíc. Okrem priazni 

divákov sme sa tešili aj účasti významných osobností kultúrno-politického života, napr. 

splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny JUDr. Vincent Danihel, PaedDr. 

Gejza Adam, PhDr. Klára Orgovánová, zástupcovia štátnej ako aj miestnej samosprávy a iní. Rómfest 

1999 prevýšil aj očakávania samotných organizátorov  tohto podujatia, ako i reprezentantov 

samosprávy mesta Lučenec.   
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 Vzhľadom na to, že väčšina rómskych rodín zápasí s existenčnými problémami a touto 

situáciou trpia najmä deti, rozhodli sme sa venovať aj tejto otázke. Za podpory Ministerstva 

sociálnych vecí a rodiny sa v auguste 1999 zrealizoval letný tábor pre sociálne najslabšie rómske deti. 

Letný tábor sa uskutočnil v krásnom horskom prostredí Látky. Zúčastnilo sa ho 44 rómskych detí. 

Cieľom tábora bolo okrem spríjemnenia obdobia školských prázdnin aj pripraviť naše deti na 

budúcnosť, naučiť ich osvojiť si základné hygienické návyky, základy slušného správania, 

vystupovanie a iné. 

 

 Ďalšou našou aktivitou bolo vypracovanie Regionálneho programu podpory rozvoja 

vzdelávania rómskej komunity. Myšlienka sa zrodila v hlave pána Júliusa Berkyho, ktorý sa dlhodobo 

venuje rómskej problematike a dlho hľadal vhodné smerovanie projektov. Aby pomoc nebola v polohe 

proklamovanej, ale konkrétnej, riešiacej problémy zaradenia Rómov ako plnohodnotných občanov SR. 

Oslovil a predostrel svoj zámer riaditeľovi Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho 

v Poltári Ing. Petrovi Čupkovi s otázkou, aké možnosti spolupráce by boli možné na jeho úrovni.. Tak 

vznikol spomínaný projekt, ktorý vychádza z myšlienky podchytiť nastupujúcu generáciu Rómov, 

ktorá je najtvárnejšia a najprispôsobivejšia absorbovať zmysel a poslanie projektu. Cieľovou skupinou 

bola rómska mládež po skončení základných škôl v regióne. Zámerom tohoto projektu bolo zvýšiť 

vzdelanostnú úroveň rómskej mládeže, využitie remeselnej zručnosti Rómov a poskytnutie 

absolventom školy lepšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce. V realizácií nášho zámeru sme 

v období od 1. 9. 1999 do 31. 1. 2000 dosiahli veľmi dobré výsledky práce v zmysle nášho projektu. 

Všeobecne sme podmienili z radov Rómskej národnostnej menšiny záujem o vzdelávanie, len je na 

škodu vecí, že sa v tejto aktivite Občianskeho združenia ROMA NOVOHRAD nenašla kontinuálna 

finančná podpora zo strany splnomocnenca vlády SR pre riešenie rómskej problematiky v danom 

projekte. 

 

Rok 2000 

 Rozbehli sme projekt spracovania databázy občanov rómskej národnosti v okrese Lučenec, 

kde sme vypracovali tabuľku, ktorá okrem základných osobných údajov obsahovala aj kolónky ako 

vzdelanie, zamestnanie, záujem o rekvalifikáciu, záujem o podnikanie, práca na VPP a iné. Túto prácu 

sme realizovali s dvadsiatimi rómskymi pracovníkmi v období od 1.9. do 31.12.2000 v rámci verejno-

prospešných prác. Ich úlohou bolo navštevovať rómske rodiny priamo u nich doma, pomáhať riešiť 

zistené nedostatky a taktiež vysvetľovať potrebu hlásiť sa pri sčítaní ľudu k vlastnej identite /rómskej/. 

V tejto našej aktivite sme sa stretli aj s nepochopením našich Rómov a odmietali s nami v tejto 

činnosti spolupracovať. No i napriek tomu všeobecne hodnotíme túto činnosť pozitívne.  
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 Rok 2000 sme začali slávnostným stretnutím pri príležitosti 15. výročia založenia folklórneho 

súboru ROMA v Cinobani. Na stretnutí sa predstavili súbory ROMA – ĽUĽUDI z Kokavy nad 

Rimavicou, RÓMKA z Detvy a samozrejme jubilant folklórny súbor ROMA z Cinobani. 

K obohateniu tohto programu prispeli aj rómski kulturisti z Kokavy nad Rimavicou. Po ukončení 

programu nasledovala tradičná rómska zábava. 

 

 Okrem horeuvedeného sa členovia združenia pravidelne zúčastňovali na mnohých seminároch 

a školeniach a úzko spolupracovali s Úradom vlády SR. Predložili sme niekoľko projektov súvisiacich 

s rozvojom vzdelávania a znižovania nezamestnanosti Rómov, ktoré pre nedostatok finančných 

prostriedkov neboli schválené. OZ ROMA NOVOHRAD aj je členom Krajskej asociácie rómskych 

iniciatív /K A R I/ so sídlom Banskej Bystrici. 

 

Rok 2001 

 V roku 2001 sa nám podarilo úspešne uskutočniť projekt Rómski asistenti učiteľa, ktorého 

cieľom bolo riešiť problémy so školskou dochádzkou a hygienou rómskych detí. V spolupráci 

Okresným úradom v Lučenci – odbor školstva, mládeže a telesnej výchovy sme rozmiestnili 17 

rómskych asistentov učiteľa na základných školách v okrese. Okrem toho, že boli nápomocní učiteľom 

pri vyučovaní, pracovali aj v teréne a snažili sa zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a školou. Pôsobenie 

rómskych asistentov učiteľa malo veľmi pozitívny vplyv, aj keď doba ich pôsobnosti bola krátka. 

Riaditelia škôl boli s ich prácou spokojní, nakoľko sa zlepšila dochádzka i prospech slabších žiakov. 

 

  Deň 8. apríl sa od roku 1971 oslavuje, ako Medzinárodný deň Rómov a pri tejto príležitosti sa 

5.4.2001 v Dome kultúry Európa v Lučenci uskutočnilo slávnostné zhromaždenie Rómov. Zúčastnili 

sa ho okrem iných aj splnomocnenec vlády pre otázky rómskej menšiny Vincent Danihel a p. Ladislav 

Fízik, prednosta Okresného úradu Lučenec p. Ján Jackuliak, riaditeľ policajného zboru Lučenec p. 

Milan Hutka, ktorí sa vo svojich príhovoroch vyjadrili k najpálčivejším problémom rómskeho etnika 

zároveň popriali k medzinárodnému Dňu Rómov veľa úspechov. K dobrej nálade prispeli svojimi 

vystúpeniami skupiny ROMANO ĽUĽUDI, RÓMKA, SÍRIUS, FLAMENGO a vrcholom stretnutia 

bolo vystúpenie profesionálneho rómskeho folklórneho telesa pod vedením rómskeho virtuóza Eugena 

Brindzáka. 

 V období od 1.5. do 31. 7. 2001 sme rozbehli projekt Sociálno-terénnych pracovníkov, 

ktorých úlohou bolo navštevovať rómske rodiny, odstraňovať ich zlé sociálno-spoločenské návyky, 

informovať a učiť ich k zdravému spôsobu života a dodržiavaniu základných hygienických návykov 

a iné. Ďalej viedli rodiny k účelnému využívaniu dávok sociálnej pomoci a snažili sa pozdvihnúť 

zdravotné podvedomie rómskych rodín a to najmä mladých ľudí v oblasti plánovaného rodičovstva 

a sexuálnej výchovy a zaujímať sa o správu vecí verejných. 
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 Naše občianske združenie v spolupráci s Okresným úradom v Lučenci vypracovalo projekt 

Rómska informačná agentúra podperený Úradom vlády, ktorý bol schválený 7.3.2001. Na jeho 

základe od 1.5.2001 odštartovali svoju činnosť traja profesionálni pracovníci , ktorých poslaním bolo 

vytvárať pravdivú databázu o stave Rómov, poskytovať poradenské konzultácie, spracovať aj údaje 

o rasovej diskriminácii,  ako aj analyzovať a vyhodnocovať reálne potreby zamestnanosti Rómov 

v okrese Lučenec. Paralelne týmto projektom sme boli oslovený Medzinárodnou organizáciou 

International Organization for Migration /IOM/, ktorým sme pomáhali vyhľadávať Rómov, ktorí 

počas nacistického režimu boli väznení v koncentračných táboroch, na nútených prácach a spĺňali 

nárok na odškodnenie z nového nemeckého fondu. Za túto aktivitu sme dostali 11. októbra 2001 

ďakovný list z USA.    

 V období od 1.7. -  11.7.2001 sme organizovali detský letný tábor pre deti zo sociálne 

najslabších rodín. 40 detí sa na 10 dní stalo obyvateľmi Agro – penziónu Novoť, ktorý je umiestnený  

v krásnom prostredí Oravy. Cieľom letného tábora bolo, aby deti vo veku od 7-15 rokov, ktoré 

navštevujú ZŠ v okrese Lučenec mali motivačné prvky na pozdvihnutie vedomostnej, ale i kultúrnej 

úrovne na základných školách. V spolupráci s Okresným úradom v Lučenci – odbor sociálnych vecí, 

sme vyberali deti, ktoré dokázali zlepšiť svoju vedomostnú úroveň a zároveň nevymeškávali 

vyučovacie hodiny na základných školách. Tento motivujúci prvok vytváral medzi deťmi prirodzenú 

konkurenciu, pretože pobyt v letnom tábore nie je každej chudobnej rómskej rodine finančne 

prístupný. Samotní rodičia vedeli prostredníctvom rómskych asistentov ako aj soc. terénnych 

pracovníkov, že pobyt v letnom tábore je motivačný a financovaný štátom. V letnom tábore mali deti 

na každý deň pripravený bohatý a pestrý program. Z prieskumu medzi deťmi vyplynulo, že 

neopakovateľnými zážitkami pre nich boli návšteva na výletnej lodi na Oravskej priehrade, návšteva 

ostrova, jazda na poníkoch, koníkoch, saunovanie, plávanie v krytom bazéne, ale aj nadviazanie 

nových známostí. Deti sa naučili spievať medzinárodnú rómsku hymnu Gelem, gelem a iné rómske 

piesne. Pedagogický i zdravotnícky personál v letnom tábore zabezpečovalo OZ ROMA 

NOVOHRAD zo svojich radov. Všeobecne môžeme zhodnotiť, že tábor splnil svoj cieľ a dúfame, že 

sa bude môcť konať každoročne. 

 

 V auguste 2001 sa nám znovu podarilo zorganizovať krajskú prehliadku folklórnych súborov, 

skupín a sólistov, RÓMFEST 2001 s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vystúpili na ňom 

tieto folklórne súbory: ROMAFOLKLÓR z Čakanoviec,  ČIRIKLO zo Zvolena.  TERNIPEN 

z Banskej Bystrice, a iné. Hosťom festivalu bol známy spevák Ľubo Virág. Prehliadka bola nesúťažná 

, jej cieľom nebolo pretekať sa medzi sebou, ale aj predstaviť tradičnú rómsku kultúru, vlastnú tvorbu 

a vytvoriť dobrú náladu medzi divákmi, čo sa aj podarilo. Toto podujatie navštívili tak rómske, ako aj 

nerómske osobnosti z kultúrno-politického života SR. 
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 V lete roku 2001 nás oslovil aj podnikateľ Mgr. Samko Emil, aby sme našli tím ľudí, ktorí by 

chceli robiť a sú ochotní vycestovať za robotou aj do Českej republiky, nakoľko mal nakontaktované 

podnikateľské zámery v rôznych firmách. Boli obmedzené počty pracovníkov, i napriek tomu sa nám 

podarilo presadiť 15 pracovníkov /Rómov/. 

 

 Od 1. septembra 2001 sme umožnili vykonávať odbornú prax študentke zo Stredného 

odborného učilišťa stavebného v Lučenci. Miroslava Oláhová je žiačkou II. ročníka a študuje odbor 

administratívny pracovník. Občianske združenie ROMA NOVOHRAD so sídlom v Lučenci má so 

školou podpísanú dohodu o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe. Študentka 

vykonáva prax jede krát v týždni a to vo štvrtok. Dbáme na to, aby sme po odbornej stránke 

zabezpečili čo najlepšie praktické, ako aj vedomostné poznatky, ktoré zabezpečia po ukončení štúdia 

na zmienenej škole uplatniť sa na trhu práce. 

 

 Koncom novembra 2001 nás začali hromadne navštevovať Rómovia žijúci na Jiráskovej ulici 

od čísla 25 – 39 v Lučenci s cieľom zabrániť deložácii v zimnom období. Viedli sme rokovania so 

zástupcami mestskej samosprávy – primátor, viceprimátor, prednosta mestského úradu a túto pohromu 

sa nám podarilo preložiť na príhodnejšiu dobu. Do tejto záležitosti sa zapojil aj Dr. Columbus 

Igboanusi riaditeľ Ligy aktivistov pre ľudské práva. 

 

 OZ ROMA NOVOHRAD – RIA vo svojej činnosti vyvolala rokovanie s Doc. PhDr. Júliusom 

Táncošom CSc., vedúcim Katedry rómskej kultúry na PF UKF v Nitre. Pán Doc. Táncoš prijal 

oficiálne pozvanie na pôde OZ ROMA NOVOHRAD, ako i u prednostu OÚ v Lučenci a zástupcom 

MsÚ Lučenec, ktorý zastupovala PhDr. Kvetoslava Ďurišková. Cieľom rokovania bolo zriadenie 

detašovaného pracoviska Katedry rómskej kultúry v Lučenci. Menovaní zástupcovia sa uzniesli, že 

nami požadované detašované pracovisko je možné zrealizovať, pokiaľ bude dostatočný počet 

uchádzačov o štúdium na uvedenej fakulte a budú vytvorené adekvátne podmienky pre jeho realizáciu 

/priestory, vybavenie, .../. Zo strany štátnej správy, samosprávy, ako i zo strany občianskeho združenia 

boli všetky náležitosti pre vznik detašovaného pracoviska  PF UKF – katedra rómskej kultúry 

zabezpečené. Po medializovaní nášho zámeru prichádzajú pozitívne ohlasy z rómskej komunity, ako 

i majoritného obyvateľstva. Začali sme sústreďovať prihlášky na vysokú školu s náležitosťami, ktoré 

sme osobne odniesli koncom februára 2002 p. Doc. Táncošovi do Nitry. 

 

Rok 2002 

 Rok 2002 sme zahájili sústreďovaním prihlášok na vysokú školu UKF – KRK, detašované 

pracovisko v Lučenci, ktoré sme osobne odniesli na UKF KRK do Nitry p. Doc. Táncošovi dňa 

27.2.2002. 
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 V mesiaci február 2002  v spolupráci s nadáciou INFOROMA sa naši aktivisti podieľali na 

projekte „získavania údajov o zdravotnom stave rómskych žien a detí“ v regióne Novohrad. 

 V mesiaci marec 2002 v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva v Lučenci sme 

opätovne spustili v rámci VPP projekt „Rómsky pomocník - asistent učiteľa „ v počte 15 dlhodobo 

nezamestnaných rómskych uchádzačov o prácu, ktorú vykonávali od 13.3.2002 do 30.6.2002. 

Nakoľko sa v školách osvedčili spustil sa  - za spoluúčasti Okresného úradu – odbor školstva, aj ďalšia 

etapa tohto projektu, tentokrát však už asistenti museli absolvovať rekvalifikačný kurz. Uvedený kurz  

realizovalo naše občianske združenie, ktoré bolo poverené Nadáciou Škola dokorán, ako aj katedrou 

rómskej kultúry – príprava teoretickej časti pre okresy Lučenec a Poltár. Kurz trval od 21.10.2002 do 

25.11.2002, kde dostali po skúške osvedčenie, na základe ktorého môžu pracovať 5 rokov ako asistenti 

učiteľa. Odovzdávanie osvedčení prebehlo v slávnostnej atmosfére, osvedčenia prišiel odovzdať 

pracovník z Nadácie Škola dokorán. Zúčastnili sa aj vedúci odborov školstva z okresov Lučenec – 

Mgr. Oravcová a Poltár – p. Slanina. 

 

 V dňoch 2.7.2002 do 12.7.2002 sa za pomoci Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny 

uskutočnil letný tábor pre deti z ekonomicky slabších rodín. Letný tábor pre 25 detí sa uskutočnil 

v krásnom horskom prostredí Kokava – Háj.  

 

 Rozvinuli sme aktivitu pre Rómov, ktorí boli absolventmi Stredného odborného učilišťa bez 

maturity. Od Septembra 2002 si 35 Rómov rozširuje svoje doterajšie vzdelanie na úplné stredoškolské, 

kde po dvoch rokoch nadobudnú maturitné vysvedčenie a  títo absolventi môžu kontinuálne 

pokračovať v štúdiu na hociktorej vysokej škole, resp. VŠ vysunutom detašovanom pracovisku UKF 

Nitra v Lučenci. 

 

 V období od 1.9.2002 do 30.11.2002 u nás v rámci VPP pracovalo 22 sociálno-terénnych 

pracovníkov, ktorí navštevovali rómske rodiny a robili osvetu pre komunálne voľby, aby Rómovia išli 

voliť, aby nenechali budúcnosť v rukách iných. 

 

 Dňa 26.9.2002 sme usporiadali III. ročník kultúrno-spoločenského programu RÓMFEST 2003 

s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vystúpilo na ňom niekoľko súborov, ktoré predstavili 

tradičnú rómsku kultúru, napr. súbor ROMA – ĽUĽUDI z Kokavy nad Rimavicou a samozrejme 

nechýbal ani orchester ROMATHAN z Košíc. Toto podujatie navštívili tak rómske, ako aj nerómske 

osobnosti z kultúrno-spoločenského života SR.  

 

 V dňoch 8.-9. 9.2002 sa uskutočnili prijimačky na vysokú školu UKF Nitra, detašované 

pracovisko Lučenec, ktoré sa konali v priestoroch Združenej strednej školy služieb v Lučenci. 

V novembri 2002 sa v zasadačke Okresného úradu v Lučenci uskutočnilo slávnostné otvorenie 
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uvedenej vysokej školy, a to pre odbory: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu 

a Učiteľstvo 1.- 4. ročník ZŠ so zameraním na rómsku komunitu. 

 Naše občianske združenie  v období september – december 2002 realizovalo projekt Birks 

Sinclair & Associates Ltd. Regionálna informačná agentúra /RIA/, na základe ktorého poskytujeme 

poradenské a informačné služby v oblasti sociálnej, právnej, pracovno-právnej, vzdelanostnej 

a osvetovej činnosti, ako i iných činností. 

 

 V mesiaci september sme získali tender z Enterplanu, kde v spolupráci s RRA v Lučenci sme 

od októbra 2002 do februára 2003 realizovali projekt Komunitné centrum Rómov v Divíne 

/mikroregión JAVOR/. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť informovanosť Rómov žujúcich 

v zmienenom mikroregióne, ako aj zvýšiť ich vzdelanostnú, kultúrno-sociálnu úroveň a tým vytvárať 

prostredie pre integráciu do demokraticky tvoriacej sa spoločnosti v širšom kontexte multikultúrnej 

spoločnosti. 

 Nakoľko naša MVO je členom KARI /Krajská asociácia rómskych iniciatív/,  od jej vzniku, 

ktorá združuje mimovládne organizácie, predstaviteľov samosprávy, VÚC, štátnej správy, ktoré sa 

usilujú o elimináciu sociálno-ekonomického prepadu rómskej národnostnej menšiny v rámci 

banskobystrického kraja. Aktívne sa podieľame pri tvorbe a realizácii projektov vo všetkých 

oblastiach. 

 

Rok 2003 

V spolupráci Združenia Mladých Rómov v Banskej Bystrici a Okresným úradom v Lučenci – 

odbor školstva, sme v okrese Lučenec umiestnili 19 asistentov na základné školy, kde riaditelia škôl 

prejavili záujem o zmienených asistentov. 

 

Naše občianske združenie aj v tomto roku zbiera prihlášky, vytvára osvetu v rómskej 

komunite, a to na strednej, tak i na vysokej škole. Organizuje besedy priamo v rodinách, kde sa aj 

prostredníctvom asistentov učiteľa vysvetľuje spoločenská potreba zvyšovania vzdelanostnej úrovne 

detí, mládeže, ale i dospelých. 

 

Dňa 24.04.2003 sme založili spolu s inými MVO, ako i v spolupráci so Štátnym pedagogickým 

ústavom /ŠPÚ/ na stretnutí vo Zvolene Asociáciu pre vzdelávanie Rómov. V tejto asociácii s nami 

spolupracuje aj vedúca odboru školstva OÚ v Lučenci – Mgr. Gabriela Oravcová. 

 

V rómskej komunite regiónu Novohrad nastal obrat k lepšiemu, a to preto, že s každým, pre 

nich neriešiteľným problémom, prídu najprv do našej organizácie, kde ich problémy riešime 

komplexne, hľadáme východiská, vytvárame lepší kontakt so štátnou správou, ako i samosprávou. Vo 
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veľa prípadoch odbremeňujeme práve menované inštitúcie a snažíme sa predchádzať konfliktným 

situáciám pri riešení problémov rómskej národnostnej menšiny v regióne. Naším cieľom od 

samotného vzniku organizácie je zastupovať, obhajovať Rómov na dôležitých rokovaniach, pomáhať 

formulovať i písať rôzne žiadosti, odvolania a iné administratívne úkony. 

 

Som hlboko presvedčený, že Občianske združenie ROMA NOVOHRAD so sídlom v Lučenci 

je životaschopné, flexibilné a vysoko dôveryhodné zoskupenie vzdelaných a racionálne 

rozmýšľajúcich Rómov, ale i nerómov, ktorí sa usilujú realizovať v praxi zámery vlády SR 

a podporuje vstup do multikultúrnej demokraticky vyspelej medzinárodnej spoločnosti, ako aj do 

atlantickej aliancie NATO. Dúfam a pevne verím, že výsledky doterajšej našej činnosti budú 

kontinuálne pokračovať, a že oblasť pre riešenie rómskej problematiky nie je a nebude ľahostajná 

vláde SR. 

 

Použitá literatúra: Výročné správy OZ Roma Novohrad za roky 1999 - 2003  
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PROJEKTY ZAMERANÉ NA RÓMSKU MLÁDEŽ 

Nociarová Jana  
 

Abstrakt: Pri práci s rómskou mládežou nemusíme stále hovoriť len o negatívach a jej náročnosti. 

Snažme sa ju vnímať ako prácu prospešnú, motivujúcu, formujúcu. Prácou s rómskou mládežou sa 

zaoberá viacero občianskych združení, spolkov, inštitúcií. Sú vypracovávané viaceré projekty 

zamerané na rómsku mládež.  

 

Kľúčové slová: Rómska mládež. Projekty. Vzdelávanie. Podpora mládeže. Štipendiá. 

 

Hlavným cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu je podpora systémovej zmeny politiky v 

oblasti vzdelávania Rómov tým, že využíva skúsenosti a poznatky z lokálnych projektov 

mimovládnych organizácií. Napríklad v oblasti predškolského vzdelávania Rómov bolo množstvo 

úspešných projektov, ktoré zahŕňali aj účasť rodičov v triedach a zaviedli pozíciu rómskych asistentov 

učiteľov. Fond čerpá skúsenosti z týchto úspešných projektov, a bude pomáhať vládam pri 

identifikácii zmien v politike, ktoré sú potrebné na rozšírenie týchto projektov do ostatných oblastí v 

krajine a na začlenenie týchto skúsenosti do politiky. Dekáda definuje ciele v oblasti vzdelávania 

rómskej populácie, ktoré si jednotlivé krajiny stanovili dosiahnuť v období rokov 2005 - 2015. 

 

Štipendiá pre rómskych žiakov stredných škôl 

 

Cieľom programu je podpora talentovaných študentov rómskeho pôvodu s dobrými študijnými 

výsledkami za účelom nadobudnutia vzdelania a rozšírenia príležitostí na adekvátne uplatnenie a 

vytvárania pozitívnych vzorov v spoločnosti. Pomoc sa týka študentov denného a externého štúdia vo 

všetkých odboroch na školách zaradených do siete stredných škôl v Slovenskej republike (verejné, 

štátne, súkromné). 

 

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity poskytuje finančné prostriedky na 

Program podpory talentovaných  rómskych študentov stredných škôl. Tieto prostriedky sú určené 

talentovaným a špecificky vynikajúcim študentom za účelom nadobudnutia vzdelania ktoré môžu 

zvýšiť ich predpoklady na uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti. Pomoc sa týka 

študentov, ktorí študujú na školách zaradených do siete stredných škôl denného aj externého štúdia, 

ktorí záujem o vzdelanie prejavujú  v školských či mimoškolských aktivitách a vynikajú výsledkami. 

Štipendium nie je určené študentom 2-ročných učebných odborov a študentom so špeciálne 

upravenými učebnými osnovami. 
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V rámci podpory nie je možné hradiť štúdium na školách, ktoré nie sú zaradené do siete 

stredných škôl,  ani štúdium v zahraničí. Na pridelenie podpory nie je právny nárok. 

 

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl administruje Nadácia otvorenej 

spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF). 

 

V prípade Štipendia pre rómskych študentov stredných škôl je žiadateľom o podporu stredná 

škola prostredníctvom riaditeľa, ktorý potvrdí na prihláške študijné výsledky  /priemer známok 

študentov stredných škôl a učilíšť za 2. polrok šk. rok 2006/07 nesmie prekročiť 2,00 a študentov 

gymnázií 2,5/ a základné údaje o žiakovi. Študent vyplní svoju časť formulára /vlastnoručne a 

čitateľne/a k žiadosti priloží kópiu vysvedčenia za školský rok 2006/07 a potvrdenia od 

pedagogických pracovníkov, vedúcich krúžkov a pod. potvrdzujúce talent študenta, oblasť, v ktorej 

vyniká /potvrdenie o aktivitách v školskej resp. mimoškolskej činnosti, referencie, fotky a pod./. 

Študenti prvých ročníkov predložia kópiu vysvedčenia z 9. ročníka, nemusia však spĺňať podmienku 

priemeru. 

Školy podajú na predpísanom formulári žiadosť o štipendium pre jednotlivých študentov, ktorú 

doložia požadovanými materiálmi poskytnutými študentom. U neplnoletých študentov je potrebný 

písomný súhlas rodičov. 

 

 V rámci projektov Fondu sociálneho rozvoja požiadalo Krízové stredisko Amoret v Lučenci o 

podporu projektu Vzdelávacími aktivitami k riešeniu zamestnanosti a podpore sociálnych služieb 

členovia Krízového centra Amoret v Lučenci sa starajú o deti a mládež s vážnymi poruchami 

správania už od roku 1998. Do dnešných dní poskytli sociálnu pomoc viac ako 270 deťom. Sú to deti, 

ktorých rodičia zanedbali výchovu, či dokonca ich zneužívali. 

 

V projekte podporenom FSR sa dvanásť žien z rómskej komunity vzdeláva pre prácu s deťmi 

prichádzajúcimi do centra. Amoret plánuje rozšíriť kapacitu centra, dve absolventky školenia 

zamestnať a ostatným bude hľadať prácu v zariadeniach sociálnych služieb. FSR finančne podporil aj 

rekonštrukciu priestorov krízového centra. 

 

Prácou s rómskou mládežou sa zaoberá aj projekt otvorená škola. Víza projektu je s pomocou projektu 

„Digitálne štúrovstvo“  naplniť myšlienku vybudovania informačnej spoločnosti na Slovensku, 

pomôcť pri asimilácii rómskej národnostnej menšiny medzi majoritné obyvateľstvo nášho štátu 

a v spolupráci s krajinami EÚ pripraviť  všetkým život v čistej, ekologicky zdravej krajine. Medzi 

ciele projektu môžme zaradiť: 
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1. v projekte „Rómska mládež a Technológie“ vytvoriť lepšie politické, sociálne a ekonomické 

podmienky Rómov na Slovensku 

2. v projekte „Stredoškoláci predškolákom“ zamerať sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvoj 

jeho jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti 

3. v projekte „Leonardo da Vinci“ vytvoriť pozitívny obraz o našej krajine v očiach ľudí družobnej 

krajiny v rámci mikroregiónu, regiónu i celého Slovenska 

4. viesť všetkých ľudí k zvyšovaniu kvality životného prostredia zodpovedným prístupom k riešeniu 

problému separácie komunálneho odpadu  

5. objasniť problematiku IKT čo najširšiemu okruhu ľudí všetkých vekových kategórií 

 
 Hlavné úlohy projektu sú: 
 
1. prevencia diskriminácie oproti najviac znevýhodňovaným skupinám mladých ľudí, vrátane tých, 

ktorí patria k menšinám alebo pôvodným komunitám, postihnutým deťom, migrantosť 

2. zvýšiť kvalitu vyučovania a učenia na rôznych stupňoch školského systému a spoločnosti 

3. zvýšiť národné povedomie, sebaúctu a úctu k národom a národnostným menšinám 

4. umožniť prístup k elektronickému zdroju informácií prostredníctvom IKT širokej verejnosti v meste 

a jeho blízkom okolí. 

 
 Hlavné domény projektu sú: 
 
1. vzdelanie v oblasti IKT napomáhajúce k získaniu základných predpokladov uplatnenia sa 

v osobnom a profesionálnom živote v 21. storočí 

-  bystrosť a agílnosť mysle 

-  kreativita 

- schopnosť adaptácie v neznámom rýchlo sa meniacom prostredí 

- globálna informovanosť 

 

2. spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

3. životné prostredie – základný predpoklad zdravého života 

 
 Medzi programy projektu patrilo napríklad: 
 

1. Program vzdelávania rómskej menšiny – „RÓMSKA MLÁDEŽ A TECHNOLÓGIE“  

- adaptácia rómskej menšiny do majoritnej spoločnosti  

- vzdelávanie v oblasti IKT, výchova a rozvoj rómskej komunity 

 

2.Rozvoj základných návykov detí v oblasti IKT –„STREDOŠKOLÁCI  PREDŠKOLÁKOM“ 
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- rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti detí predškolského veku 

- rozvoj osobnosti dieťaťa 

 

3. Program implementácie IKT medzi obyvateľov mesta a mikroregiónu Žiarske Podhorie 

- sprístupniť miestnosť IKT – „Internetovú kaviareň“, širokej obci záujemcov z mesta a okolia 

- naznačiť smerovanie vývoja IKT cieľovým skupinám 

 

 Môžme len ďalej dúfať, že bude čoraz viac organizácií podporujúcich rómsku mládež. 

 

Použitá literatúra: 

http://www.romovia.vlada.gov.sk 

http://www.osf.sk 

http://www.fsr.sk 

http://www.rnl.sk 

http://smesirovni.osf.sk 
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VZDELÁVANIE RÓMOV A MOŽNOSTI RIEŠENIA PRÍPRAVY RÓMSKYCH 
DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY 

Varga Norbert 

 

Abstrakt: Článok je venovaný problematike pripravenosti rómskych detí pre vstup do školy, ktorý je 

v značnej miere determinovaný úrovňou vnímania a posudzovania dôležitosti vzdelania. Autor 

upozorňuje na nové diagnostické techniky pri zisťovaní mentálnych schopností rómskych detí a dáva 

prehľad o najčastejších príčinách vzniknutých problémov vo výchove a vzdelávaní Rómov. N. Varga 

záverom uvádza príklad pozitívneho prístupu k danej problematike, prostredníctvom projektu 

zameraného na zvyšovanie pripravenosti detí pre vstup do školy, realizovaného občianskym 

združením Databo. 

 

Kľúčové slová: Rómske deti. Vzdelanie. Problémy výchovy. Mentálne schopnosti. Pomoc. Vstup do 

školy. Občianske združenie Databo. Projekt. 

 

Mnoho rómskych detí nie je dostatočne pripravených pre vstup do školy. Príčinou je rodina, 

ktorá je prvým sprostredkovateľom hodnôt, prostredím, kde sa formuje osobnosť dieťaťa od 

narodenia. Nedostatočná stimulácia rečová, citová, charakterová, morálna, ale najmä intelektová 

determinuje veku neprimeraný mentálny, citový a sociálny vývin, ktorý sa v škole prejavuje ako 

školská neúspešnosť. Ak samotná rodina nevníma vzdelanie ako pozitívnu hodnotu a jeden 

z najdôležitejších vkladov do budúcnosti pre svoje dieťa, ak neprejavuje záujem o školskú prácu, 

potom je prirodzené, že aj dieťa začne pokladať školu a vzdelanie za málo významné pre život. Na 

školskú úspešnosť rómskych žiakov pôsobí nesprávny štýl výchovy, nízka vzdelanostná a kultúrna 

úroveň rodiny, nevhodné sociálno-ekonomické pomery (napr. bytové, finančné a pod.) ako aj 

nepriaznivá rola žiaka v rodine. Pokusy zvonka zmeniť niečo v rómskej otázke sú dosť neproduktívne, 

niekedy až donkichotské. 

  

Nakoľko veľká časť rómskych detí navštevuje osobitnú školu, je na mieste otázka o ich 

inteligencii. Keďže deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia obyčajne dosahujú slabšie výsledky 

v inteligenčných testoch je istá tendencia pripísať školskú neúspešnosť práve tomuto faktoru. Treba 

však poukázať na to, že testy inteligencie neskúmajú mentálne schopnosti, ktoré z hľadiska školskej 

úspešnosti sú menej relevantné. Medzi mentálne schopnosti, ktoré z hľadiska IQ testov sa nemerajú 

patria „skúsenosti z ulice“, „múdrosť starých“. Riešeniu tejto problematiky sa venuje Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (VÚDPaP). Vyvinuli v ňom novú metódu 

testovania rómskych detí, ktorá zohľadňuje ich etnickú príslušnosť a diferencuje medzi mentálnou 

retardáciou, ktorá je podmienená sociokultúrne, a mentálnou retardáciou na inom základe. Táto 

diagnostická technika sa oficiálne používa od januára 2006. 
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Zlatým kľúčom na riešenie problémov Rómov alebo súžitia nerómov s Rómami je vzdelanie. 

To je prvopočiatok, to je základ, z ktorej sa dá postaviť cesta budúcnosti. Akékoľvek projekty 

a programy zlepšenia postavenia a žitia rómskeho etnika by mali začať a končiť vzdelaním. Je to aj 

problém celoživotného vzdelávania každého z nás, ale najmä rekvalifikácií nezamestnaných. Prístup 

k vzdelaniu pre všetkých bez ohľadu na podmienky a vek, to je liek, ktorý bežne nepredávame 

v našich ponukách a predajniach snov. Bežné predsudky o Rómoch hovoria, že zvyčajne si veľmi 

nevážia vzdelanie, jednak ho považujú za zbytočné a jednak za veľmi ťažké a namáhavé. Je to naozaj 

tak? Nebude skôr platiť psychoanalytické tvrdenie, že rómske deti a ich rodičia predtým prežívajú 

v škole veľa nepríjemných zážitkov, že sú v škole odstrkovaní, viac trestaní, frustrovaní a stresovaní? 

Aká je potom prirodzená reakcia na školu, ktorá má byť symbolom  vzdelania, ale je miestom strachu? 

Útek z nej, nenávisť, nepriateľstvo... a pri rómskej expresívnej náture a zakorenenom vzťahu 

k „bielym“ je škola miestom, kde Róm prežíva samé nepríjemnosti. 

 

Môžeme teda skonštatovať, že najčastejšími príčinami vzniknutých problémov vo výchove 

a vzdelávaní Rómov sú nasledovné:  

 

- sociálna „zaostalosť“ Rómov, ľahostajné postoje väčšiny rómskych rodičov k vzdelávaniu detí 

nevedú ich k zodpovednosti, 

- jednostranné chápanie práv a povinnosti zo strany rómskych rodičov, nevyužívanie predškolských 

zariadení, 

- nepripravenosť rómskych detí na existujúci školský systém, 

- tradičné formy vyučovania sú nevyhovujúce pre mentalitu rómskej populácie, 

- viazne záujmová činnosť mladých ľudí, spoločensky rozporné využívanie voľného času, 

- nízka kvalifikovanosť, 

- nízke právne vedomie Rómov. 

 

Problémy rómskeho etnika sa nedajú mechanicky zhrnúť, nedajú sa dokonca s istotou ani presne 

vymenovať. Jedno súvisí s iným a ďalšie bez predchádzajúceho nie je možné.  

 

V rámci úsilí konštruktívneho pristupovania k vyššie menovaným problémom začalo svoju činnosť 

Občianske združenie Databo, ktoré pôsobí v meste Fiľakovo.  

 

Ich hlavným cieľom je:  

- zlepšenie kvality života a vzdelanostnej úrovne Rómov a sociálne slabších občanov v rámci 

regiónu, 



 407

- podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného 

života, 

- vytváranie vhodných podmienok pre rozvíjanie a podporovanie zamestnanosti Rómov a občanov 

zo sociálne slabších rodín, 

- organizovať tréningy, besedy a prednášky, ktoré budú viesť k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne 

a získaniu sebavedomia, pre aktívne zapojenie znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti, 

- rozvíjať formy priateľského, spoločenského a kultúrneho spolužitia Rómov s ostatnými občanmi, 

- eliminácia sociálno-ekonomického prepadu rómskej národnosti, 

- spoluvytvárať podmienky pre zvyšovanie vzdelanosti a aktívneho využívania voľného času 

mladých Rómov od predškolskej výchovy až k výchove k rodičovstvu. 

 

V snahe zlepšiť vzdelanostnú úroveň Rómov v okolí Fiľakova vypracovali projekt, ktorý sa 

zameriava na zlepšenie pripravenosti rómskych detí pre vstup do školy. Projekt – v trvaní dvoch rokov 

– zahŕňa v sebe nasledovné aktivity:  

 
- vytvorenie pracovných tímov, personálne, technicko-organizačné a priestorové zabezpečenie    

projektu, 

- vyškolenie účastníkov projektu pre prácu v teréne, špecifikácia obsahu a náplne ich vzdelávania, 

- víkendové školenia na témy vzdelávanie v SR, s dôrazom na špeciálne školstvo a osveta rómskych 

rodín smerom k integrovanému vzdelávaniu na základných školách, 

- príprava dotazníkov pre realizáciu podrobného prieskumu v rómskych komunitách, zameraný na 

rodiny s maloletými deťmi, 

- vytvorenie databázy rómskych rodín s deťmi v predškolskom veku, zmapovanie situácie 

v rómskych rodinách s využitím dotazníkovej metódy, 

- podnecovanie dialógu za okrúhlym stolom o znížení počtu detí umiestňovaných do špeciálnych 

škôl, 

- šírenie informovanosti v rómskych komunitách prostredníctvom kampane door tu door, 

- realizácia komunitných informačných stretnutí za účasti projektového tímu, 

- príprava rómskych detí v predškolskom veku na absolvovanie vstupných testov na ZŠ vo 

vybraných lokalitách 
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6.3 MULTIKULTURALITA  V TVORBE 
 

RÓMSKE ROZPRÁVKY 

Albertová Martina  
 

Abstrakt: Formou rozprávok priblížiť rómskym aj nerómskym deťom rómsku kultúru. 

 

Kľúčové slová:  Kultúra. Rómska rozprávka.  

 

Vo vzdelávacom procese je veľmi dôležité priblížiť rómskym ale aj nerómskym deťom ich 

život a kultúru. Medzi rómsku kultúru radíme aj zvyky, obyčaje, príbehy, porekadlá a rozprávky. 

Rómske rozprávky sa odlišujú od bežných rozprávok, lebo sú viac písané z osobných skúseností. Sú to 

zväčša prerozprávané príbehy starých rómskych mám a otcov. V rómskych rozprávkach sa vyskytujú 

príbehy o láske, chudobe , hrdosti. 

 
Prešibaný Róm 
 
Garulo sedí na kameni pred chatrčou a dlaňami si zapcháva uši. Už nemôže počúvať plač svojich 

hladných detí, premýšľa, čo má robiť. Celé leto pracoval u veľkostatkára iba za almužnu – za zemiaky 

a hrniec kyslého mlieka. Teraz ho pán vyhodil, že prácu už pre neho nemá. Garulova žena z toho 

ochorela, nemoc jej celkom podrazila nohy. Kto sa teraz bude starať o drobizg?! Garulo si zlostne 

odpľul: „Fuj, mrcha život! Všetci sa ho držia zubami-nechtami, ale jemu sa žiť veru nechce!“ 

Rozhodlo sa, že sa zmárni. Boháči žijú iba pre svoje bruchá, na bedára len pľuvnú. Keď si vezme 

život, aj tak nikto za ním nebude plakať. Ešte aj ľudia v dedine povedia: Oplan! Ani na ženu, ani na 

deti nepamätal! Čo mu však zostáva? Ej, dal by sa aj na žobrotu, keď Šuja chorľavie, ale podľa 

rómskeho zákona, chlapom je hanba pýtať! Z chatrče sa ozval Šujin ston. Zármutok a bolesť nedajú 

spať. Keď plač detí neprestával. Trhala si z hlavy strapaté vlasy. Garulo zaškrípal zubami a odišiel do 

dediny. Nebo bolo tmavé, v dedine vládlo ticho. Sem-tam sa ozval psí brechot. Rozhodol sa, že sa 

obesí v statkárovej záhrade. Nech ľudia vedia, že sa zmárnil od hladu! Za dedinou vo veľkej záhrade 

stál veľkostatkárov kaštieľ. Pod košatým stromom si vytiahol z nohavíc povraz a priviazal ho na 

konár. Garula striasla zimnica. Zažmúril oči, pred sebou vide plačúce deti a Šujinu tvár. Potom nahlas 

zvolal: „Devla!“ A hlavu strčil do slučky. Slučka mu priškrtila hrdlo, ozvalo sa chrčanie. A vtedy sa 

stal zázrak. Šnúra sa pretrhla a Garulo sa rozpľasol na zemi ako rozbité vajce. Len o vlások unikol 

smrti. „Keby nie Deloro, tak už je na druhom svete! Prečo ho len vrátil naspäť do biedy?! Ani Deloro 

nechce chudobného Róma? Keď už rozhodol, aby žil, tak bude musieť kradnúť!“ zaťal sa Garulo. Pre 

niekoľkými dňami pracoval pri mláťačke. Na svojom pleci nosil vrecia s obilím na pôjd. Načo je toľko 

zrna veľkostatkárovi? Veď ani deti nemá! Aby ho čerti vzali! Rómom život nič nedáva, iba kopance! 
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Táto myšlienka Garula rozzúrila do nepríčetnosti. Taký jed sa do neho vlial, že zabudol aj na smrť. 

Ozlomkrky začal utekať k panským sýpkam. „Kameňom hlad nezaženieš, iba chlebom!“ pomyslel si 

a potichu skúšal otvoriť vráta.  

Ľaľa! Sýpka je otvorená! Sluhovia ju zabudli pozamkýnať. Garulo sa ako mačka vydriapal hore po 

rebríku. Na pôjde bola tma ako v rohu. Opatrne šmátral okolo seba rukami, kým nenahmatal vrecia. 

Uchopil  to najťažšie a ťahal k vetraciemu oknu. Naraz ho niekto zdrapil pod krk. V tme nebolo 

nikoho vidieť.  

Garulo sa veľmi naľakal a začal kričať: „Čert ma máta! Pomóóóc!“  

Statkár povolil zlodejovi krk a zreval: „More, prisahaj, že už nikdy nebudeš kradnúť!“ A sotil ho 

z pôjda na zem. Garulo si pri páde udrel hlavu a zabolelo ho celé telo. Ostal meravo ležať. Nedýchal, 

nehýbal sa. Je mŕtvy a hotovo! Po statkára pribehla slúžka. Keď zočila na zemi mŕtvolu, zbledla 

a povedala: „Odtiahnime ho na humno. Zajtra v noci vykopeme jamu. Nikto sa nič nedozvie!“ Len čo 

sa zavreli vráta, Garulo vstal, zlostne si odpľul a pohrozil im päsťou: „Čerti! Mňa a zakopať?! Veď 

som tam už bol, ale Deloro ma nechce. Len počkajte, ja vám to všetko zrátam!“ A poza humná 

upaľoval do cigánskej osady. Statkár celú noc ani oka nezažmúril. Čo s ním teraz len bude? Ráno 

pôjde do kostola na svätú omšu a od Pána Boha si vyprosí odpustenie. Keď vyšiel z kaštieľa, pred 

bránou uvidel ženu nebožtíka. „Bezbožnica pľuhavá, ako sa dozvedela?!“ zašepkal od hrôzy a utekal 

dnu. Ale Šuja sa nedala odbiť. Uplakaná, s falošnými slzami na lícach, padla pred statkárom na kolená 

a začala nariekať: „Pán veľkomožný, včera som bola so svojím mužom, ja som dávala pozor .... Čo si 

teraz počnem s toľkými deťmi!“ A bolestne sa rozplakala. Vystrašený statkár ju zahriakol: „Keď 

budeš mlčať, jedlom i peniazmi sa bude prehýbať tvoj stôl. Aj o deti sa postarám... Len čuš! Ešte 

budeš Pánu Bohu ďakovať!“ Šuja pobozkala statkárove studené ruky a sľubovala: „Urodzený pán 

veľkomožný, budem mlčať ako hrob, prisahám!“ A v plachte si veselo odniesla chlieb, múku, kusisko 

slaniny a mešec so štrngotajúcimi peniazmi. V noci statkár so slúžkou kopali jamu. Zem bola tvrdá, 

kamenistá, pot sa z nich len tak lial. „Také nešťastie! Načo som len toho prašivca ..... Ej, ešte ma Pán 

Boh potrestá ....“ hromžil statkár. Keď jamu vykopali, Garula zbytočne na humne hľadali. Boháč 

stŕpol, zotieral si z čela pot a vzdychal: „Ach jaj! Tri univerzity som skončil a Rómovi som sa dal 

prekabátiť! Prefíkaný chasník, len čo je pravda!“ 
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„TAVIACI KOTOL“ ALEBO „ŠALÁTOVÁ MISA“ 

Benčíkova, Beata  

 

Abstrakt: V úvahe  autorka opisuje históriu  multikulturalizmu a jej modely v Európe. Opisuje 

význam multikulturalizmu na Slovensku, jeho význam pri spoznávaní kultúr , hlavne rómskej  kultúry. 

 

Kľúčové slová: Multikulturalizmus. Amerika. Taviaci kotol. Kanada. Šalátová misa. Austrália.  

Imigranti. Nemecko. Francúzsko. Anglicko. Slovenská republika. Rómska národnostná menšina. 

Identita.  

 
Multikulturalizmus sa v poslednom období stáva na Slovensku stále viac používaným termínom, 

avšak pochopenia a interpretácie jeho významu sú rôzne. Najčastejšie možno stretnúť s vyjadreniami 

o tom, že Slovensko je multikultúrna krajina, a to najmä v súvislosti s faktom, že na jej území žije 

viacero národnostných menšín.  

 
 Dôležitosť pochopenia ideológie multikulturalizmu a jeho aktívnej existencie v rámci 

spoločnosti by malo byť pre Slovensko súčasťou jeho integračného procesu. Okrem harmonizácie 

našich právnych a ekonomických predpisov, je preto nevyhnutné zmeniť aj postoje a predsudky, ktoré 

nám bránia pochopiť etnickú diverziu ako prirodzenú a obohacujúcu súčasť každej spoločnosti. 

V tomto procese si je však potrebné uvedomiť, že v súvislosti s rómskou národnostnou menšinou je 

najskôr nevyhnutná ich inklúzia do spoločnosti.  

Pojem multikulturalizmus má mnoho významov. Môžeme si ho vysvetľovať ako kultúrny pluralizmus, 

kultúrnu rôznorodosť, diverzifikáciu kultúr, vzájomné ovplyvňovanie kultúr, prienik kultúr, 

medzikultúrny dialóg, transkultúrnosť. Tak isto ide o problém odlišnosti a hľadania identity, 

rôznorodosť kultúr, medzikultúrnosť – vzťahy medzi kultúrami, kultúrna rozmanitosť – odlišnosť 

v mnohosti .     

História multikulturalizmu sa dá najlepšie vysvetliť na príkladoch z krajín, v ktorých sa tento 

termín ujal najskôr a ktoré rozvinuli najviac teórií, diskusií na túto tému – USA ,  Kanada a Austrália.  

 
  Spoločným znakom týchto krajín je, že ide o imigrantské krajiny, ktoré už od svojho vzniku 

museli zaujať určité stanovisko a politiku vo vzťahu ku kultúrnym odlišnostiam. Tieto krajiny boli 

vždy ďaleko lepšie pripravené na kultúrnu pluralitu, ktorá je už od začiatku jedným z výrazných 

znakov ich národnej identity. Oproti európskym krajinám prisťahovalecké krajiny boli vždy 

otvorenejšie k premenám. Európske národné štáty sú naopak ovplyvňované históriou tých , ktorí tam 

„žili už od nepamäti“. V predstavách občanov týchto národných štátov sú preto história, územie, 

kultúra a jazyk zviazané ďaleko pevnejšími putami.        
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Prvé koncepty multikulturalizmu vznikali v Severnej Amerike, a to najmä v USA v dôsledku silnej 

migrácie.  

   Títo prisťahovalci si v Novom svete hľadali svoju novú vlasť , po ktorej túžili , a boli šťastní, 

že sa stali Američanmi. Pre celkový počet sto miliónov imigrantov si tak   „taviaci kotol“ plnil  svoju 

funkciu po dobu dlhšiu ako jedno storočie.  

  
 Pojem „taviaci kotol“ je predstava, že príslušníkov menšinovej kultúry možno začleniť do 

väčšinovej tak, že sa obidve kultúry navzájom obohacujú, pričom vznikajú nové kvality spoločnej 

kultúry.    

V Kanade sa proces integrácie objavuje pod názvom „šalátová misa“.  Každý jednotlivý diel 

šalátovej misy  sám o sebe nemá veľký význam, až sa stane súčasťou celku, zistíme,  že bez nej by to 

buď vôbec nešlo alebo by mozaika vyzerala inak. 

  
Pojem „šalátová misa“ je predstava, že príslušníci rôznych kultúr a skupín môžu medzi sebou 

rovnoprávne koexistovať a spoluvytvárať kultúrne rôznorodú spoločnosť. 

  
Rozdiel  medzi USA a Kanadou  spočíva v tom, že „v roku 1971 bola kanadskou vládou 

vyhlásená „politika multikulturalizmu v rámci dvojjazyčnosti“, ktorá mala za cieľ zohľadňovať aj iné 

etnické menšiny v  rámci dvoch jazykových kultúr a jednej politickej jednoty. 

 

To znamenalo na jednej strane štátnu podporu kultúrnym aktivitám rôznych etník, na druhej 

strane išlo o systematickú asimiláciu v rámci osvojovania si anglického alebo francúzskeho jazyka, 

ktoré bolo nevyhnutné pre zapojenie sa do ekonomického a politického života v kanadskej 

spoločnosti.   Tak ako v USA aj v Kanade sa uplatňoval podobný proces multietnickej demokracie.  

Determinujúcim prvkom bola existencia dvoch jazykových skupín, ktorých kultúrne špecifiká neboli 

výrazne odlišné, predsa medzi nimi vznikali rozpory.  

 
Podobne ako Kanada aj Austrália patrí do veľkej britskej koloniálnej rodiny. Do šesťdesiatich 

rokov dvadsiateho storočia  bola neeurópska imigrácia výrazne regulovaná a v legislatívach prevládal 

asimilacionistický duch. Praktizovala sa politika čo najrýchlejšej asimilácii a naturalizácii, pri nich 

boli občania nielen nútení skladať sľub kráľovnej, taktiež sa mali zriecť príslušnosti ku svojej krajine.  

 
Austrálčania si však uvedomili, že  prisťahovalci si  nemôžu vymeniť jednu kultúrnu identitu 

za druhú len preto, že si vymenili krajinu, kde chcú žiť.  

V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Austrálčania začali dávať prednosť modelu 

multikulturalizmu,  v ktorom išlo o snahu , aby sa prisťahovalci , ktorí si ponechávajú niečo zo svojej 

pôvodnej kultúrnej identity  postupne rozplývali v austrálskej spoločnosti a tým sa navzájom kultúry 

obohacovali.    
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V Austrálii sa dnes kladie veľký dôraz na multikultúrnu výchovu,  vzdelávanie a poskytovanie 

jazykovo  a   kultúrne prispôsobených služieb imigrantom a na uistenie prísnej nediskriminácii. 

 
V krajinách západnej Európy mala história a podoba multikulturalizmu rozdielny charakter 

a iné príčiny vzniku ako v Severnej Amerike. Európske krajiny sa začali zaoberať otázkou 

multikulturalizmu v druhej polovici dvadsiateho storočia v súvislosti s prílevom lacnej pracovnej sily 

z neeurópskych krajín, s migráciou etnických skupín, ako aj s príchodom utečencov.  

 
V Európe môžeme spomenúť tri modely multikulturalizmu: 
 
1. Nemecký model – ktorý je uplatňovaný predovšetkým voči mnohomiliónovej pracovnej 

armáde Turkov. Imigranti , ktorí prichádzajú do Nemecka sú označovaní ako „Gastarbeiter“ , čo 

v preklade znamená „hosťujúci pracovník“. V Nemecku sa predpokladalo, že väčšina týchto 

pracovníkov keď si zarobia dostatok peňazí , odídu do svojej rodnej krajiny. Majú síce zabezpečené 

základné ľudské práva a sociálne práva , ale majú sťažené získanie možnosti získania občianstva . 

Nemci si svoju národnú identitu odovzdávajú  pokrvnou  spojitosťou  s krajinou, národom a jazykom , 

čo môžeme nazvať aj ako „právo krvi“. Nemcom sa ťažko môže stať človek, ktorý nemá nemecké 

korene.  

2. Francúzsky model – je opakom nemeckého modelu. Francúzi zakladajú svoju národnú 

príslušnosť prijatím univerzalistických princípov  Francúzskej republiky. Proti „právu krvi“ tu stojí 

„právo krajiny“ Francúzi sa snažia o čo najväčší univerzalistický charakter republiky. Z toho vyplýva 

prísne francúzske školstvo, a s tým súvisiace zakazovanie akýchkoľvek   náboženských symbolov vo 

francúzskych školách. Verejné inštitúcie nepodporujú uchovanie a rozvoj etnickej identity, s ktorými 

sú ich príslušníci spojení. Kultúrna  - skupinová odlišnosť je chápaná ako súkromná záležitosť ,  

v žiadnom prípade nie ako súčasť verejnej kultúry.  

3. Britský model – je považovaný za najlepší z týchto troch modelov. Tento model môžeme 

označiť ako hierarchický kultúrny pluralizmus. Občania Veľkej Británie uznávajú kultúrne rozdiely 

medzi skupinami, ktoré žijú v ich krajine. Môžeme si jednoduchšie povedať, že čím viac si  imigranti 

osvoja anglickú kultúru , tým lepšie sa im bude postupovať vyššie na ekonomicko-sociálnom rebríčku. 

Preto sa hovorí o hierarchickom kultúrnom pluralizme.  

 
Aj Slovensko sa zaraďuje medzi demokratické krajiny, pre ktoré by mala byť ideológia 

multikulturalizmu ich neoddeliteľnou súčasťou.   

  

Spolužitie  rôznych národov, národností , etnických skupín v jednej spoločnosti vždy vytvorí 

svoj model interetnických vzťahov, vzájomného vplyvu ich kultúr , zblíženia sa ich  životného štýlu, 

kultúr a jazykových špecifík.  
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Medzikultúrna spolupráca aj porozumenie vyrastajú z vedomia vlastnej kultúrnej identity 

a z chápania procesov, ako kultúry vedľa seba nažívajú. Spolunažívanie prináša so sebou preberanie 

hodnôt z inej kultúry, preto je pre rozvinutie multikultúrnej výchovy dôležité pochopenie vlastnej 

kultúrnej identity a procesov, ktoré vo vzťahu medzi príslušníkmi rôznych kultúr prebiehajú.  

Aby spolunažívanie kultúr v Slovenskej spoločnosti mal pozitívny vplyv na majoritu 

a minority považujeme za dôležité spoznávanie rómskej kultúry, tradícii a jazyka.  

 
Spoznávať rómsku kultúru a ich tradíciu môžeme aj prostredníctvom rómskych prísloví.  

 

My sme  si vybrali dve príslovia od Mileny Hůbschmannovej, ktorá bola  česká romistka, prednášala 

na Filozofickej Fakulte UK v Prahe, bola šéfredaktorkou časopisu romistických štúdií „Romano 

Džaniben“ , a spoluautorkou Prvího Rómsko – Českého slovníku. 

 
Príslovia: 

Lačho lar mar maro. 

Dobré slovo je ako chlieb. 

 

Na dara te phenel, te namištes kerďal. 

Dilino tutar asala, goďaver sikhľola. 

Neboj sa priznať, keď si niečo neurobil správne.  

Hlupák sa ti bude smiať, múdry poučí.   

 

Literatúra: 

HLADÍK, Jakub: Multikulturní výchova (socializace a integrace menšin). Zlín: Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíne, 2006. 73 s. ISBN 80-7318-424-9. 

Zborník 

ŠOLTÉSOVÁ, Katarína: Multi-kulti na školách: Metodická príručka multikultúrnej výchovy. 

Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006 164 s. ISBN 80-89008-21-6 . 

Internet 

http://www.culture.gov.sk/files/layer1584.html 
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MYŠLIENKA MULTIKULTÚRNOSTI  SLÁVNYCH VÝROKOV 

Bollová Mária 

 

Abstrakt: „Dobrý citát je jako rozinka v koláči. Nelze však péci koláče ze samých 

rozinek.“ 

(Emil Krotkij) 

 

Kľúčové slová: Multikultúrna spoločnosť. Charakteristika kultúr.  

 

Multikultúrna spoločnosť je pluralitná a demokratická spoločnosť založená na vzájomnom 

rešpektovaní kultúrnej identity a zvyklostí všetkých jej členov. Multikultúrnu spoločnosť tvoria rôzne 

skupiny ľudí, ktoré majú rozdielny etnický, rasový, náboženský, politický a spoločenský základ. Patria 

sem aj všetky podskupiny, ktoré sú súčasťou majoritného národa (ľudia s postihnutím, 

gayovia/lesbičky, starší občania, chronicky chorí, atď.). 

 

Ako politika, multikulturalizmus zdôrazňuje jedinečné charakteristiky rôznych kultúr, najmä keď 

prichádzajú do interakcie v prijímajúcej národnosti. Tento termín bol prvýkrát použitý v roku 1957 na 

popis Švajčiarska, do bežného užívania prešiel v Kanade koncom rokov 60-tych, odkiaľ sa rýchlo 

rozšíril do ďalších anglicky hovoriacich krajín. 

 

Multikulturalizmus... je teória o základoch kultúr, viac než prax ktorá by zahŕňala kultúrne myšlienky 

(Harrison, 1984)  

 

Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.  

(A. Einstein) 

 

Svet nie je ohrozený od ľudí, ktorí sú zlí, ale od tých, ktorí zlo dovoľujú. (A. Einstein) 

 

Ľudia sú dobrí alebo zlí. Nie farební. (A. Einstein) 

 

Kto sa hanbí za svoj jazyk, hanbí sa i za svoju matku. (Hübsmannová) 

 

Čo sa týka rovnakou mierou, mali by riešiť všetci rovnakou mierou. (J. A. Komenský) 

 

Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú zubom . Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich 

niekto dotkne. (G.B.Shaw) 
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Etika úcty k životu nerobí rozdiel medzi vyšším a nižším, medzi cennejším a menejcennejším životom.  

(A. Schweitzer) 

 

Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil. (Skinner) 

 

Použité pramene v elektronickej forme: 

http://www.annwin.sk/ 

http://www.citaty.sk 

http://www.colours.sk/ 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA S MULTIKULTÚRNYM PODTEXTOM  

Gasper Michal  
 

Abstrakt: Autor v práci rozoberá rómske príslovia z ohľadom na ich multikultúrny obsah. uvádza 

príslovia, ktoré vyjadrujú negatívne postoje ale aj príslovia, ktoré navádzajú k multikulturalizmu. 

 

Kľúčové slová: Príslovia 

 

Príslovia ma zaujali z toho dôvodu, že vyjadrujú  vzťahy medzi rómami a majoritou. Prvé dve 

príslovia, ktoré som vybral odzrkadľujú antagonistické  postoje Rómov ku gádžom a naopak.  Ďalšie  

príslovie dáva návod ako sa dá z pohľadu Róma  zblížiť s majoritou a vybudovať si rešpekt a zblížiť sa 

navzájom. Posledné príslovia majú čisto multikulturálny podtext. 

 

Z cigáňa ani čiapka nie je dobrá. 

 

Gádžovi žeravé železo do hrdla. 

 

Ukáž gádžovi že si človek aj on ti ukáže že je človekom. 

 

Miri čhavo, tiro čhavo, te chal kamen so duj. 

Nech je to dieťa moje alebo tvoje, jesť potrebujú obe. 

 

Ko džanel avredženen bachtalen te kerel 

prindžanel s oda bachtalo te jel. 

 

Naozajstné šťastie pozná ten, 

kto vie iných ľudí spraviť šťastnými. 

 

Zdroj:  

Elena Lacková: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou ISBN 80-86138-47-X. 

Štátnicové tézy 
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MULTIKULTURALIZMUS – RÓMSKY SUDCOVIA A RÓMSKE SÚDY 

Hriň Ondrej   
 

Abstrakt: V práci sa autor zaoberá kultúrnou identitou skupiny Rómov, ktorej v odbornej 

terminológii hovoríme olašskí Rómovia. Ide hlavne o činnosti dosť výnimočné a skoro výlučne 

patriace len skúmanej skupine. Jedným zo zvykov  skúmanej skupiny sú rómske súdy a rómsky 

sudcovia.    

 

Kľúčové slová: Olašskí Rómovia. Cigán. Životný štýl. Vajda. Kočovný spôsob života. Rómsky 

sudcovia. Rómske súdy. 

  

 Každý človek, rod, etnická skupina, alebo národ sa snažia identifikovať svoj pôvod určitými 

hodnotami kultúry, estetickými aktivitami, stelesnenými, v umeleckých artefaktoch. Tieto pohnútky sú 

známe už od kromagnonského človeka z jaskynných malieb. Ak vezmeme do úvahy súčasný stav 

rómskeho spoločenstva, ktorý sa diferencovane, podľa konkrétnych podmienok v našej spoločnosti, 

nachádza v dimenziách rod – etnikum, uvažujeme v dimenziách prítomno – minulých. Rómske 

obyvateľstvo už po stáročia /konkrétnejšie v súčasnej dobe/ hľadá svoju identitu v národnostnej 

a kultúrnej sfére, a to na základe historických tradičných predpokladov. Rómske umenie v srdci 

Európy, podľa mojej mienky má tú osobitosť, že prekonáva hranice etika, hranice národa, štátu, nosí 

v sebe stále istú intertextuálnosť, tendenciu vyrovnávať sa s pôsobiacimi vzormi, prijíma zavše aj 

úlohu stabilizátora, či prenoscu významných hodnôt iných národov, alebo etických kultúr, v kontexte 

ktorých sa nachádza. Neraz vstupuje do konfrontácie s nimi a v mnohých estetických aktivitách sa javí 

ako životaschopné umenie, ktoré v sebe nosí príznaky tradicionalizmu, ale zároveň tradicionalizmus 

narúša. Nehovorím tu o nejakej svojbytnosti, ale imanencii, ale skôr o životaschopnosti rómskej 

kultúry, rómskeho umenia a literatúry v súčasnosti. 

 

Rómsky sudcovia a rómske súdy 

 

Na celom svete sú ľudia, ktorí sa už vo svojom živote stretli s dobrými, aj zlými skúsenosťami .Ešte sú 

na svete ľudia, ktorí chcú, ak majú tú možnosť, aby tieto zlé skúsenosti boli primerane potrestané. Oni 

spravujú zákony, aby čo najlepšie riešili problémy a ľudia boli spokojnejší a ich spolunažívanie na  

lepšej úrovni. V komunite olašských Rómov sú ľudia, ktorí sú hlavnými predstaviteľmi rómskych 

zákonov a usadajú do popredných miest tzv. rómskych súdov. Tí by mali urovnávať jednotlivé spory 

tak, aby medzi nimi bola tá najlepšia súdržnosť, a aby im ukázali tú správnu cestu po ktorej by mali ísť 

.Sú to rómski sudcovia, ktorí riešia rómske problémy. Rómski sudcovia sú vyberaní z komunity 

olašských Rómov tak, aby bol zastúpený čo najširší okruh rómskych rodov. Samozrejme, musia byť 

nezávislí a nezaujatí, pretože na sporoch môžu byť nezainteresované rómske rodiny, ktoré pochádzajú 
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z tých istých rómskych rodov ako samotný rómsky sudca. V komunite olašských Rómov sa stávajú 

rôzne prípady ako napr. cudzološtvo a nevera, ruvačky i tzv. nečisté rodinné úmysly, ktoré musia 

rómski sudcovia na podnet niektorej nezainteresovanej strany riešiť, aby nepanovala medzi Rómami 

nenávisť a tiež, aby sa ich problémy nedostali pred orgány, činné v trestnom konaní a tak predchádzali 

väzeniu. Rómsky sudcovia musia vyriešiť jednotlivé prípady tak, aby bola zhoda na oboch stranách 

zainteresovaných rodín. Rómski sudcovia udeľujú aj tresty, nie však tak, že Rómov zatvárajú do 

väzníc, ale vo forme morálnych sankcií a niekedy aj finančných pokút. Rómskych sudcov vedie taký 

Róm, ktorý je medzi olašskými Rómami uznávaný a rešpektovaný ako schopný a múdry, a ktorý 

veľmi dobre ovláda rómske zákony a je hlavným predstaviteľom vo svojej rodine resp. v meste. 

Takémuto Rómovi hovoríme, že je to hlavný, prvý Róm, ktorý svojimi verdiktmi a rozhodujúcimi 

vyhláseniami u ostatných Rómov vzbudzuje rešpekt, vierohodnosť a každý Róm je poctený, ak ho 

navštívi v jeho príbytku pri nejakej príležitosti. Kto sa môže stať rómskym sudcom? Musí to byť taký 

Róm, ktorý je vo svojom okolí uznávaný a vážený. Rómsky súd by sa mal skladať minimálne z piatich 

členov, ale sú aj aké súdy, kde je počet vyšší, ale musí byť nepárny. 

  

 Rómsky sudcovia a rómske súdy sú zárukou toho, že rómske zvyky sa budú udržiavať. 

Rómske nepísané zákony sa musia dodržiavať, pretože ak by sa tak nekonalo a porušovali sa, potom 

za to musí niesť každý olašský Róm zodpovednosť.  

 

Použitá literatúra:    Stojka P., Pivoň R. Náš život  -  Amáro Trajo  
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ETNICKÁ CHARAKTERISTIKA,  ZVYKY , POVERY, NÁBOŽENSTVO 
RÓMOV 

Mázik István 

 

Abstrakt: Autor v práci poukáže na význam multikultúry, pojednáva význam povier, zvykov 

a náboženstvo Rómov v každodennom živote ako aj zobrazuje etnickú charakteristiku. 

 
Klúčové slová: Náboženstvo. Nerómovia. Socializačný proces. Rodina. Rómovia. Tradícia. Zvyky 

a povery. Životný štýl.  

 

          Z hľadiska kultúrneho činiteľa socializačného procesu Rómov pokladáme za veľmi významné 

, Rómami zaužívané, na prvý pohľad nepodstatné „ poznámky“ Rómov, ktoré sú o sebe samom. Sú to 

pravdy a polopravdy, ktoré prvý raz iní - zvyčajne nerómovia -povedali o Rómoch, ale ktoré sa časom 

stali prijateľnými  a zaužívanými aj Rómom. Napr.: „ Ako aj ostatné ľudstvo z východu, aj my sme 

pesimisti - vo väčšine prípadov leniví - ale veríme v zázraky, sme poverčiví - milujeme lásku a všetci 

sme umelci - veľkí alebo malí majstri spevu, hudby tanca - ale ani zďaleka nie na rovnakej úrovni ... 

sme tajuplní .... Krása našich dievčat sa stáva porekadlom, naši junáci sú vycibrení, matky dobrotivé - 

na celom svete žijú naši múdri starci ... sme znalí mnohých tajomstiev... klameme, veštíme, na všetko 

reagujeme inak, sme výbušní ... milujeme svoje matky, svoje rodiny a svojich súrodencov, ale sme 

jednou cestou aj nezodpovední, to je naše pochabé ľudstvo“.  (Csemer,Géza: HABISZTI. Cigányok  

élete - étele, Budapesti Almanach,1994, s.3) 

 

          Význam rómskej etnickej charakteristiky, najmä z hľadiska záujmu majoritnej spoločnosti 

o tieto prvky rómskej entity, aj na okolí Fiľakova, by sme ani nevedeli krajším príkladom dokázať ako 

niektorými úryvkami čerstvo vydanej knihy fiľakovského etnografa , vynikajúceho znalca 

problematiky Norberta Vargu. Pre ilustráciu uvádzam jednu zo zozbieraných poviedok Norberta 

Vargu, ktorá bola zachytená od Róma v obci Oždany. „ Prečo má rád Boh cigánov ?“,  „Keď Ježiša , 

však, ukrižovali, klince s ktorými priklincovali jeho ruky a nohy, ukradli cigáni . Tak preto má rád 

Boh cigánov“. (Magyar Zoltán-Varga Norbert : Amikor még szűk volt a világ … (Keď ešte bol úzky 

svet ...) Lilium Aurum, D.Streda  2OO7, str. 80) 

 

          Ako dôležitý kultúrny činiteľ v socializačnom procese Rómov musíme pripomenúť aj význam 

náboženstva. Môžeme jednoznačne konštatovať, že Rómovia v prevažnej väčšine sa viažu na to 

náboženstvo, ktoré je v mieste ich bydliska dominantné, alebo na to, ktoré okrem duchovnej sféry 

poskytne im aj iné napr. výslovne materiálne výhody. 
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          Veľký význam náboženstva spočíva v tom, že formuje charakter všetkých sociálnych ale aj 

vekových vrstiev obyvateľstva. V meste Fiľakovo minimálne 80 % nábožensky založených Rómov sa 

hlási k rímsko-katolíckej viere . Predstaviteľ tejto cirkvi vyučuje aj náboženskú výchovu na 

základných školách. Napriek uvedenému vysokému percentu Rómov, hlásiacich sa ku katolíckej viere 

v meste Fiľakovo sme presvedčení, že v oblasti náboženskej  kultúry, v socializačnom procese Rómov 

sú veľké rezervy.  

 

          Jedna z najdôležitejších úloh náboženstiev je evanjelizácia, získavanie nových veriacich pre 

kresťanské viery. Socializačný proces Rómov v našej spoločnosti má úzku súvislosť s evanjelizačnými 

snahami. V tejto oblasti veľké úspechy dosahujú náboženské zoskupenia, ktoré nepatria do priamych 

sfér hlavných náboženských smerov (katolícke, protestantské). Tie menšie náboženské smery priam 

„agresívne“ sa zameriavajú na získavanie nových členov, na mládež, na celé rodiny.  

 

          Nie je našou úlohou hodnotiť a porovnávať výsledky v náboženskej sfére, ale je potrebné 

pripomenúť, že rovnosť Rómov a nerómov  v činnosti náboženských aktivít je na oveľa vyššej úrovni 

ako v „civilnom“ živote. Treba povedať, že rómske rodiny, ktoré sa vážne riadia zásadami toho – 

ktorého náboženstva v duchu týchto zásad vychovávajú aj svoju rodinu. Deti pravidelne navštevujú 

školu, sú čisté, rodičia sa snažia pracovať a byť vzorom tým ktorí majú značné rezervy v požiadavkách 

občianskeho spolužitia. 

 

          V súvislosti „so svätým  charakterom činnosti“  Rómov treba pripomenúť aj rituálne zábavy, 

pohostenie iných, pitie, jedenie, spev, tanec a bohaté obdarúvanie , ktoré sú tiež veľmi dôležité, ktoré 

vyjadrujú - nosia v sebe - prísnu a presne vymedzenú sústavu cigánskej povahy, ktoré ale zároveň 

potvrdzujú aj opodstatnenosť týchto rituálov na ceste zjednotenia vedľa seba žijúcich kultúr a tak sa 

stávajú dôležitými kultúrnymi činiteľmi v socializačnom procese Rómov.  

 

Životný štýl   

 

         Už aj v predošlých hodnoteniach sme niekoľkokrát pripomenuli svojráznosti životného štýlu 

Rómov. Najvýraznejšie pojmy charakterizujúce povahu života Rómov je jednoznačne voľnosť, 

nezávislosť, žiť pre „túto“ chvíľu. Musíme ale pripustiť, že civilizačné očakávania majoritných 

spoločností, aj keď veľmi ťažko, prenikajú do mentality Rómov. Spolužitie vzájomne zanecháva stopy 

na vedľa seba sa vyvíjajúcich  kultúrach. Zo spomínanej „rómskej voľnosti“ pramenia aj postoje 

Rómov k zákonom, k tým čoraz zložitejším sústavám príkazov, zákazov a usmernení, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou vyspelej spoločnosti v 21. storočí, ale ktoré boli zároveň  pre rómsku 

mentalitu  odporné odjakživa.  
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Olášski cigáni v minulosti možno, že (aj) z dôvodu  nezmieriteľnosti s následkami - pre nich 

vyplývajúcej - všeobecnej spravodlivosti, aj na úseku riešenia sporov vo vlastných radov mali osobitné 

„inštitúcie“. „Takéto boli napríklad cigánsky súd, (romano kris),  prísaha, kliatba alebo pozdrav.“ 

Romano kris bola (je) inštitúcia, ktorá riešila spory medzi Rómami v oblasti majetko-právnych  

a manželských, tak, že predstavovala zbor starých skúsených Rómov. V spôsobe a užitočnosti činnosti 

ďaleko predchádzal kontinentálne súdnictvo. Vychádzal z obyčaje, ktorej podstata aj dnes oprávňuje 

aby sa romano kris  pokladal za symbol etnickej samostatnosti a nezávislosti. (Erdős Kamil: 

Cigánytörvényszék, Békéscsaba 1989 , str. 98).   

 

Vzhľadom na dnešnú situáciu posudzovania týchto sporov - ktoré predstavujú značnú časť 

celkovej činnosti klasických súdov - a to nie len na Slovensku ale v celej EU,  bolo by užitočné 

odborné skúmanie filozofie fungovania romano kris, najmä z hľadiska účelnosti uložených sankcií, 

aby sa ďalej nezaťažovali nápravno-výchovné ústavy, aby sa nevytvárali uložené ale nedobytné 

pohľadávky a aby sa nevyvolávali spoločenské konflikty. Rómska inštitúcia romano kris by mohla 

poskytnúť pre majoritnú spoločnosť cestou kultúry Rómov, v tejto oblasti také nové poznatky, ktoré 

by napomáhali odstrániť tie elementy klasického súdnictva, ktoré - i keď nechtiac - ale len 

byrokratizujú  a zaťažujú spoločenské záujmy. Romano kris cez stáročia vykonáva tú istú činnosť, 

úspešne, bez „ťažko“ plateného aparátu vychádzajúc z osvedčených záujmov tých, ktorých sa 

rozhodnutia týkajú ale aj tých, ktorí to uplatňujú. Samozrejme, úplnú identitu s predpokladaným 

idylickým stavom, najmä za podmienok demokracie nezabezpečuje ani toto Rómske posudzovanie. 

V každom prípade je romano kris symbolom návratu k pôvodným koreňom, ako aj symbolom etnickej 

samostatnosti, nezávislosti Rómov. Otázkou je ale, či by zavedenie niektorých elementov tejto formy 

aplikácie nepísaných zákonov bolo osožné z hľadiska - práve u Rómov zvýraznenej voľnosti - alebo 

by znamenali nie len anachronistické ale vôbec „slobodné – predstavy“ obmedzujúce hranice 

v spoločnosti. Aj táto situácia potvrdzuje, že Róm žije v dvoch svetoch. Žije vo vlastnom svete, ktorý 

svet predstavuje jeho bezprostredné okolie, ale žije aj vo svete všetkých obyvateľov, súčasťou ktorého 

je aj jeho užšie prostredie. 

 

Myslíme si, že význam kultúry ako činiteľa v socializačnom procese Rómov, nepredstavuje 

len kultúru rómskeho etnika ale aj kultúru majoritnej spoločnosti, z čoho vyplýva, že vzájomne  treba 

spoznávať kultúru druhého, dobré a prijateľné prevziať a zlé, prežité elementy odmietnuť. Táto 

možnosť sa najviac prejavuje práve v najviditeľnejšej sfére každodenného života - v životnom štýle. 

Hodnotenie životného štýlu menšiny, etnika alebo aj majority by bolo možné cez nespočetné príklady. 

Podobne je možné zo životného štýlu vydedukovať tie najpodstatnejšie prejavy kultúry hodnoteného 

subjektu,  ktoré sa v rozhodujúcej miere  podieľajú aj na socializačnom procese - v našom prípade - 

Rómov. V tejto oblasti by sme pripomenuli ešte jeden príklad, ktorý svojráznosťou má veľkú 

integračnú úlohu, sú to rómske pohreby . 
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         V priebehu vývoja rómskeho etnika, na preukázanie etnickej odlišnosti a samostatnosti Rómovia 

veľmi účinne využili rituál pohrebu. So smrťou  súvisiace povery, obavy a zvyky, ktoré existovali 

odjakživa - aj u ostatných kultúr - Rómovia zvýraznili, rómske pohreby sa stali pre „iných“ 

exotickými, romantickými,  prívlastky ktoré vytvorili rómsky alebo etnický charakter týchto pohrebov, 

rituálov. Časom sa  potom zaužívalo to, že „u Rómov sú takéto zvyky“, „ poctili sme ho podľa 

cigánskych zvyklostí“, a podobne. Kým spočiatku Rómovia pochovávali s nebohým všetky jeho 

obľúbené predmety, z tej povery vyplývajúc, že tie bude potrebovať v záhrobnom živote, v dnešnej 

dobe sa povaha tejto poverčivosti už  preorientovala na „cigánskosť“. Aj keď budovanie drahých krýpt 

- vychádzajúc aj  z minulosti - pramení z povery, že nebohý musí mať aj po smrti pohodlie, dnešné 

zdobenie týchto krýpt drahými kobercami, prikrývkami, mramorom,  a podobne, chce už poukázať na 

„cigánsku módu“, na demonštrovanie sily, bohatstva. Z podobných predsavzatí sa vytvorili aj rómske 

rituály karov, pohostení, neholenie sa počas smútku, kolektívne bdenie počas smútku, a sú vhodnými 

symbolmi spolupatričnosti, zvýraznenia osobitnosti rómskeho etnika, ale vytvárajú aj obyčaje, ktoré 

upozorňujú ostatné skupiny Rómov na potrebu podobného správania sa a majoritnú spoločnosť na 

„vlastný životný štýl“, ktorý  skoro v každom prípade smeruje k vytvoreniu ďalších hodnôt -v danom 

prípade- rómskej kultúry, ktorá je súčasťou celkovej kultúry a ktorá je aj významným činiteľom 

v socializačnom procese Rómov.  

 

Použitá literatúra: Csemer, Géza: Habiszti cigányok élete-étele, Budapesti Almanach, 1994, s.3 

Magyar, Zoltán - Varga, Norbert: Amikor még szük vót a világ..., Lilium Aurum, Dunajská Streda, 

2007, s.80 
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RÓMSKE ROZPRÁVKY  

Nociarová Jana  

 

Abstrakt: Rozprávky majú v každom národe veľký význam. Sú dôžitou súčasťou sveta detí a ich 

rodičov. Upevňujú vzťah medzi nimi. Rozprávky nám pomáhajú prežiť v reálnom svete a zanechávajú 

nám vieru v dobro. V to, že dobro vždy zvíťazí nad zlom.  

 

Kľúčové slová: Rozprávka. Dobro. Posolstvo.  

 

Rozprávka je najznámejšia forma ľudového rozprávania, v rámci ktorej sa poslucháčovi odovzdávajú 

informácie prostredníctvom symboliky. Odovzdáva sa múdrosť, morálne hodnoty, estetické normy. 

Každá rozprávka má svoje posolstvo. 

Táto rozprávka ma zaujala pretože sa začína reálne. Muž stratí svoju manželku, matku svojich detí. 

Ťažko sa s tým vyrovnáva. Obviňuje z jej smrti každého. V rozprávke sa prejavuje aj typická rómska 

vlastnosť a zvyklosť a to síce schopnosť prežívať zo dňa na deň. Melalo sa trápil nad smrťou svojej 

ženy, ale ani jeho vlastné deti ho nedonútili zamýšľať sa nad budúcnosťou. Radšej klamal samotnú 

smrť, než by zaujal zodpovedný postoj. Ale na každého raz dôjde. Melalovi sa podarilo prekabáť smrť 

veľa razí, a našťastie nikdy sa mu to nestalo osudným. Stúpil do seba, poučil sa a začal pracovať. 

Trvalo to síce istý čas, ale nakoniec sa vybral tým správnym smerom. A rozprávka zanechala svoje 

posolstvo. 

  

MELALO A SMRŤ 

 

V ďalekej krajine žil Róm Melalo so svojou rodinou. Jedného dňa mu zomrela žena. Zanechala po 

seba iba hlboký žiaľ a kopu detí. Melalo sedel pred chatrčou, ubolenú hlavu si držal v dlaniach. Od 

zármutku zabudol na celý svet. Aj na vlastné deti. Vo chvíli, keď si myslel, že už zomiera, zodvihol 

oči a pred chatrčou uvidel bielu pani. Deti k nej vystierali vychudnuté rúčky a prosili ju o kúsok 

chleba. Biela pani sa zamračila a Melala pokarhala: “Prečo nenakŕmiš tie úbohé deti?“ Melalo si utrel 

slzu a zabedákal: „Aby smrtke do rána oči vytiekli, keď mi vzala ženu a neľutovala môj drobizg! Za 

posledný grajciar som ju pochoval, v chatrči niet už ani omrvinky chleba....“Biela pani odvetila: Keď 

je tak, ako hovoríš, potom ti rada pomôžem! Vezmem deti k matke! Na druhom svete nepoznajú hlad! 

Ja môžem všetko, lebo ja som smrť!“ Melalo sa náramne preľakol. Od strachu si zahryzol do jazyka, 

vrhol sa na kolená a prosil: „ Vznešená smrť, najmilostivejšia z najmocnejších, neber mi moje 

srdiečka, čo by som si tu bez nich počal? Pôjdem do roboty, nejako sa uživíme...“ 
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„Dobre,“ povedala biela pani, „ale kým si nájdeš robotu, aby ti deti nezašli hladom, choď ráno 

k najskúpejšiemu gazdovi v dedine a vypýtaj si od neho prasa, ktoré dnes v noci zahrdúsim!“ 

Zazvonila kosou a zmizla. V Melalovej chatrči sa ozýval smiech nasýtených detí. Aj Melalo sa 

usmieval, skoro zabudol na ženu, po slzách neostalo ani stopy. Celé dni iba mäso vyváral a piekol. Ale 

žiadne prasa nie je také veľké, aby sa raz nezjedlo. Do chatrče sa opäť nasťahoval hlad. Melalo začal 

preklínať a hromžiť na smrtku: „Taká nespravodlivosť! Prečo mi vzala ženu? Určite má miesto srdca 

kameň!“ Melalove deti hladovali, ale on o robotu ani nezavadil. Na svoj sľub, ktorý dal smrtke, už 

dávno zabudol: Lenivec Melalo si povedal: „Keď smrtka pomohla raz, pomôže aj druhýkrát. Či nie 

ona to bola, čo mi vzala ženu, ktorá sa o deti starala ?“ Kedysi dávno počul, že smrť má svoje 

kráľovstvo pod zemou, kde horia sviece ľudských životov. Rozhodol sa, že ju navštívi. Už niekoľko 

dní sa túlal po hlbokých lesoch, zízal do dier, odvážne sa spúšťal do jaskýň, ale po smrtkinom 

kráľovstve nikde ani chýru ani slychu. Tu sa zrazu strhol silný vietor, v lese hučalo a prašťalo. Melalo 

mal pocit, že ho mátajú čerti. Dal sa na útek. Na mokrej tráve sa mu pošmykla päta a on spadol do 

neznámej komnaty. Horeli tam stovky, tisíce sviečok. Melalo zmeravel. Pred sebou uvidel stáť bielu 

pani, ako tie sviečky zhasínala a nové zase zapaľovala. Smrtka ho milo oslovila: „Ach, Melalo, prišiel 

si mi poďakovať za prasa: A čo deti? Dúfam, že si robotu už našiel!“ Vyľakaný Melalo sa osmelil 

a začal smrtke nadávať: Ja? A poďakovať ti:? Začo?! Ženu si mi vzala, kto teraz nasýti dvanásť 

hladných krkov? Ožobráčila si nás!“ A začal bedákať. Smrtka sa pozerala na Melala iskriacimi očami 

a opýtala sa ho: „A čo chceš odo mňa?“ Melalo sa rozkričal: „Uvrhla si nás do biedy, teraz nám musíš 

pomôcť! Nemáme už ani strechu nad hlavou, chatrč nám zhorela.“ Smrtka zagánila na Melala 

a ustarane pokývala hlavou: „Mne sa tak vidí, že tebe sa nechce robiť! Ale pomôžem ti! Pamätaj, bude 

to už naposledy!“ Z rubáša vybrala mešec dukátov, podala mu ho a zvolala: „Ak si aj teraz robou 

nepohľadáš, mojej kose neujdeš!“ Vo vynovenej chatrči sa zase jedlo, pilo, stôl sa pod dobrotami len 

tak prehýbal. Cigánčatá spievali, tancovali, div chatrč nezbúrali. Ale vietor a šťastie sú verní bratia – 

Melalovo bohatstvo vietor odfúkol. Do chatrče sa opäť nasťahovali bieda a hlad. Melalove oči 

zosmutneli, v dobrom začal spomínať na ženu. Čo má teraz urobiť? Ak pôjde za smrtkou, tá ho určite 

odpraví na druhý svet. Ale ani od hladu sa mu nechcelo zomrieť. A tak sa vybral hľadať smrť. Išiel, aj 

keď mu srdce hrôzou zomieralo. Keď ho smrtka zbadala vo svojej komnate, zlovestne potriasla kosou. 

„Melalo, čo tu hľadáš?“ opýtala sa . Prefíkaný Melalo sa jej hlboko uklonil a zaskuvíňal: „Smrtka, 

sestrička, žiaľ ma k tebe priviedol!“ Smrť vycerila zuby a zafučala:“ Žiaľ, vravíš? Veď ti nikto 

nezomrel?!“ Melalo nabral odvahu a zaklamal: „Svet je dnes bezbožný, moje sirôtky nie sú pokrstené. 

Chudobu si nik nectí, ty by si im nechcela...?“ Smrtka sa zasmiala a povedala: „A ty, Melalo, by si 

chcel, aby som bola tvojim deťom krstná?“ Šibal Melalo horlivo prikývol: Smrtka sa tejto ponuke 

veľmi potešila. Vedela, že koľko krstniatok prijme, toľko bude i schodíkov do neba. A tu sa jej naraz 

núka celý tucet. Od radosti aj sviečky veselšie zablikali. Smrtka siahla do rubáša, vytiahla mešec 

dukátov a podala ho Melalovi s upozornením: „Deti riadne poumývaj, nakŕm, učeš a obleč. O tri dni 

nech ma čakajú pred oltárom!“ Tri dni ubehli, dvanásť detí čaká na slávnostný krst. Keď do  kostola 
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vošla pani v bielom rubáši, farárovi sa od strachu roztriasli kolená. Opýtal sa: „Zubatá, čo ty tu 

chceš?“ Smrtka sa zaškerila a zazvonila kosou: „Chcem, aby si ich pokrstil, budem im krstná!“ Farár 

pozerá vypleštenými očami na smrtku a vraví: „ Ej, zubatá! Chcela by si byť krstnou?! Nebudeš! 

Týmto cigánčatám pri krste už stáli najbohatší gazdovia!“ Smrtka zadupala nohami, až jej kosti 

zaprašťali. V hneve vykríkla: „Hanbi sa, Melalo! Zase si ma oklamal, ale teraz mi už neujdeš! 

O sedem dní si po teba prídem!“ A zmizla. Melalo sedí pred chatrčou a premýšľa, načo je vlastne na 

svete smrť. Deti si smutného otca nevšímali. Jedli, spievali, tancovali, div chatrč nezvalili. Ich 

roztopašnosť Melala rozhorčila. On ide zomrieť, a ony? Zaslúžia si vôbec, aby za nich obetoval 

život?! Trasúc sa od zlosti odpásal remeň a začal ich tĺcť hlava-nehlava. „Ja vašu mater! Ja vášho 

čierneho Delora!“ Deti sa s plačom rozpŕchli ako vrabce. Melalo klesol na kameň, sklonil strapatú 

hlavu a ťažko dýchal. Ostávali mu iba dva dni života. Unavený, hladný rozhodol sa, že sa pokúsi ešte 

raz smrtku prekabátiť. Zomrieť sa mu nechcelo, ľúto mu bolo svojich detí. Vybral sa po známej ceste, 

od hrôzy mu tuhli nohy. Na krku už cítil smrtkinu kosu. Putoval dlho, nevedel, koľko mu ešte ostáva 

času. Ej, ako sa mu len chcelo žiť..... Keď už strácal trpezlivosť, hlasito zastonal: „Deti moje, už vás 

nikdy neuvidím...“ V tom sa zablysklo z podzemia, objavila sa čierna diera. Melalo zaťal zuby a skočil 

dnu. Keď si od úľaku pretrel oči, uvidel, že jedna svieca tam dohára. Určite je jeho! Melalo schmatol 

z police novú sviecu a šikovne ju zapálil. A tak Melalo žije ďalej. Smrť mu dušu nevzala. Melalo pasie 

kravy u bohatého sedliaka a dvanásť pomocníkov mu ich zavracia...Smrtka s kosou na pleci sa smeje, 

že Cigán predsa len zmúdrel. A pohľadal si aj súcu robotu...  

 

Zdroj :Rozprávka od E. Lackovej 
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RÓMSKE PRÍSLOVIA V KONTEXTE MULTIKULTURALIZMU 

Varga Norbert 
 

Abstrakt: Autor príspevku dáva do kontextu a hľadá spoločný význam a kľúčové hodnoty 

multikulturality a rómskych prísloví vyjadrujúcich zásady týchto hodnôt. Ďalej charakterizuje 

stereotypizované stvárnenie Rómov v slovesnom folklóre majoritnej spoločnosti a uvádza  najčastešie 

atribúty obrazu „iných“. N. Varga záverom svojho článku uvádza goďaver lava (múdre slová) 

s podtextom multikulturalizmu, vyjadrujúce hodnoty a inakosť rómskej kultúry. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Multikulturalizmus. Stvárnenie Rómov. Odlišnosť. Inakosť. Multikultúrna 

výchova. Rómske príslovia/ Goďaver lava. 

 

Multikulturalizmus sa vymedzuje rôznymi termínmi – multikultúrny (mnohosť kultúr), 

interkultúrny (vzťahy medzi kultúrami), kultúrna rozmanitosť (odlišnosť v mnohosti). 

Multikulturalizmus je možné interpretovať vo vzťahu k moci, politike, k ľudským právam, k médiám, 

ale predsa sa najčastejšie vymedzuje ako rozdiel medzi majoritou a minoritou. Multikulturalizmus 

môže ústiť do prezentácie stereotypov, predsudkov, alebo do otvorenosti voči novému a cudziemu.  

 

Rómovia majú pomerne významné miesto vo folklóre majoritného obyvateľstva, ktoré sa však 

zväčša odzrkadlí v uvádzaní výrazných čŕt určitého stereotypu. Ich odlišnosť – ktorá sa rovnako 

prejavuje v obyčajoch, jazyku, kultúrnych zvyklostiach a vo vzhľade – skoro vzbudila záujem 

okolitého obyvateľstva, dôsledkom čoho bolo vytvorenie zodpovedajúcich stereotypov, ktoré 

charakterizuje ambivalentnosť hodnotenia a vyjadrenia emocionálnych vzťahov majority voči 

Rómom. Eva Krekovičová (1992) odvodzuje z textov piesní slovenského folklóru obraz Róma 

v očiach väčšinovej spoločnosti. Jej výskumy potvrdzujú prevahu negatívnych atribútov obrazu 

„iných“, ktoré vysvetľuje s pocitmi ohrozenia (či už reálnymi alebo fiktívnymi), a s faktom, že nárast 

národného sebavedomia je priamo úmerný negatívnemu vykresľovaniu iných etník. Všeobecne platná 

ambivalentnosť postojov sa demonštruje prostredníctvom širokej škály znakov a hodnotení, ktoré 

spomínaná autorka na základe hĺbkovej sondáže  textov slovenských ľudových piesní rozdelila do 

troch skupín.  K najčastejšie sa vyskytujúcim negatívnym znakom priraďuje nasledovné: klamár, 

falošný človek, zlodej, lenivý, prefíkaný, majú iné myslenie a psychické založenie, nežijú v cirkevne 

uzavretých manželstvách. Neutrálne postoje akceptujú Róma v jeho osobitosti: má iné zamestnanie 

ako roľníctvo (je kováč, muzikant), býva oddelene, kočuje, veľmi sa bojí smrti. Pozitívne postoje sa 

týkajú hlavne emócií a fyzických daností: pekný vzhľad (kučeravé vlasy, pekné zuby), mimoriadne 

schopnosti a krása žien (vedia čarovať a veštiť z ruky), silný citový vzťah k deťom, hudobné nadanie, 

statočná práca – kováčstvo. 
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Ozajstné osvojenie multikultúrneho chápania spoločenských procesov je v značnej miere 

podmienené multikultúrnou výchovou. Kľúčovými hodnotami v multikultúrnej výchove by mali byť 

rôznorodosť a solidarita, hodnota človeka, rovnosť, spolupráca, patrnerstvo, a pod. Význam 

multikultúrnej výchovy pre spoločnosť sa rodí z nutnosti žiť v rozmanitej spoločnosti, preto má 

význam pre formovanie atmosféry v spoločnosti, napomáha jej zdravému fungovaniu, formuje 

podmienky, podporuje aktuálne pohyby v spoločnosti. Multikultúrna výchova musí rešpektovať 

kultúrnu históriu danej sociálnej skupiny, musí rešpektovať zákonitosti medziľudskej komunikácie, 

musí si uvedomiť hodnoty, ktoré vstupujú do konkrétnej multikultúrnej situácie, musí sa snažiť 

porozumieť procesom vcítenia. Zmena postojov a myslenia k rozdielnostiam medzi ľuďmi si vyžaduje 

dlhodobý a systematický proces výchovy občanov v spoločnosti k akceptácii rozdielnosti. Je potrebné, 

aby  jednotlivec dostatočne pochopil a spoznal vlastnú kultúru, hodnoty a vzorce správania, aby bol 

schopný prijať a začal postupne vnímať aj hodnoty a vzorce inej kultúry, aby zistil, že rôznorodosť nie 

je hrozbou pre jeho vlastnú kultúru, ale naopak, jej obohatením. Na tejto zmene je potrebné pracovať 

nielen individuálne, ale i za plnej účasti politických predstaviteľov, učiteľov, kultúrnych pracovníkov, 

umelcov, žurnalistov a pod. Cieľom multikultúrnej výchovy je teda vytvoriť multikultúrnu spoločnosť, 

v ktorej existuje vzájomná tolerancia pochopenie a akceptácia odlišnosti, vzájomná akceptácia 

princípu rovnosti medzi majoritnou spoločnosťou a minoritnými komunitami. 

 

V spojitosti s multikultúrnou výchovou ma zaujal článok nedávno zosnulej bádateľky rómskej 

kultúry Mileny Hübschmannovej, v ktorom okrem uvedenia „holých textov“ opisuje okolnosti, ktoré 

ju  viedli a motivovali k zberu rómskych prísloví. Autorka zaujímavým spôsobom opisuje genézu jej 

bádateľskej činnosti, ktorá od prvopočiatkov spoznania danej témy viedla až k triedeniu a 

kategorizácii rómskych prísloví, podľa ich používania v rôznych životných situáciách. Rómske 

príslovia sa nereprodukujú na „umelej kultúrnej scéne“, vyskytujú sa v prirodzených situáciách 

bezprostrednej reality, ako súčasť rozprávok, piesní, poverových poviedok alebo rozprávaní zo života. 

Goďaver lava (múdré slová) dokážeme naozaj pochopiť iba vtedy, keď sme schopný prijať hodnoty 

a inakosť rómskej kultúry a akceptovať jej odlišnosti. Ako sama autorka hovorí: „pokiaľ nevystúpime 

z vymedzujúceho a obmedzujúceho rámca svojej vlastnej kultúry, svojho jazyka a svojho myslenia, 

ťažko budeme hľadať a oceňovať hodnoty iných kultúr a veľmi ťažko nájdeme spoločného 

menovateľa humanity pre odlišné kultúrne prejavy. 

 

Záverom uvádzam rómske príslovia s podtextom multikulturalizmu, publikované v článku M. 

Hübschmannovej (1992):  

 

Kas o Del andro kher anďa, meles avri čhivava. 

(Koho Boh priviedol do domu, toho z domu nevyhodím.) 
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Ko kas peske lel, mi leha dživel. 

(Kto si koho vezme, nech s ním žije.) 

 

Te som rikono, phand man pro šelo, te som manuš, de man paťiv. 

(Keď som pes tak ma uviaž na povraz, keď som človek, tak mi daj úctu.) 

 

Sako manuš hin aver, aľe manuša sam savore. 

(Každý človek je iný, ale všetci sme ľudia.) 

 

Giľaha šej phenes buter sar laveha. 

(Piesňou povieš viac ako slovami.) 

 

Kam the oles, ko tut na kamel. 

(Maj rád aj toho, kto ťa nemiluje.) 

 

Gádžo iľa le Romestar vonos – andro vast leske thoďa krompačis. 

(Gádžo vzal Rómovi sláčik a dal mu do ruky krompáč.) 

 

Sikhav gadžeske, hoj sal manuš, jov tuke sikhavela, hoj the jov hin manuš. 

(Ukáž gádžovi, že si človek, on ti tiež ukáže, že aj on je človekom.) 

 

Te gadžo kamľahas te sikhľol le Romeskero lačho, Rom na sikhľiľahas ajci le gadžeskero nalačho. 

(Keby sa chcel gádžo naučiť od Róma, čo je na ňom dobrého, Róm by sa nenaučil toľko gádžovských 

špatností.) 

 

Použitá literatúra: 

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena: Jak jsme sbírali romská přísloví. In: Arne B. Mann (edit.): Neznámi 

Rómovia. Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister Science Press, 1992. 

KREKOVIČOVÁ, Eva: Obraz cigána v ľudovej piesni. In: Arne B. Mann (edit.): Neznámi Rómovia. 

Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. Bratislava: Ister Science Press, 1992. 
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6.4 RÓMSKA KULTÚRA - ŠTÚDIE 
 

HUDOBNÍCI 

Albertová Martina  
 

Abstrakt: Hudba je významná v živote ľudí. Hudba vyjadruje rómsku kultúru. Ovplyvňovala aj 

tvorbu najznámejších hudobných interpretov. 

 

Kľúčové slová:  Hudba. Hudobníci. Remeslá. Kultúra. Hudobné nástroje. Kočovanie. 

 

Hudba vznikla v súlade s prírodou a bola súčasťou ľudského života už od nepamäti. Zrodila sa 

ako výraz vlniacej sa ľudskej nálady a v určitom pohľade preberala nálady z prírody, z jej javov. „O 

pôvode hudby prevládajú dodnes rôzne názory. Jej vznik spájajú so slovom, so zvukmi vtákov a inými 

prírodnými zvukmi, ktorých napodobňovanie vyvoláva u človeka hudobné sklony.“ (Vitálová, Z., 

1999) Človek hudbu nielen vnímal z prírody, ale začal ju aj tvoriť. Vyrábal si hudobné nástroje a 

posúval skúsenosti z generácie na generáciu.  

 

Hudba sa stala prostriedkom pre vyjadrenie silných emócií, či už pozitívnych alebo 

negatívnych. Sprevádzala ľudstvo počas dôležitých životných udalostí a pomohla mu ľahšie prekonať 

trápenia. Rómovia ako kočovný národ nemali potrebu sústrediť svoju kultúru na jednom mieste. Oni si 

ju „vozili“ so sebou. Kočovali z Indie cez mnohé krajiny a všade, kde sa usadili na dlhšiu dobu našli 

niečo, čím svoju hudbu obohatili a čo si osvojili. Je úplne logické, že nemali stále zamestnanie, preto 

sa živili remeslami a samozrejme svojou hudbou. Ňou a tancom sa vraj živili ešte v Indii, kým 

nezačali kočovať. Isté je, že hudba bola jednou z najmocnejších síl, ktorými Rómovia narábali a taká 

dokázala otvárať nielen dvere, ale i srdcia „gádžov“. Rómovia – hudobníci boli ako prví pozývaní 

usadiť sa . Najmä v Uhorsku a v Rusku sa stávali ozdobou šľachtických sídiel, ktoré sa bez ich hudby 

nezaobišli. Rómski hudobníci sa stali nevyhnutnými i pre ľudskú kultúru.  

 

Najvýznamnejšími interpretmi maďarskej ľudovej hudby boli práve vynikajúci rómski 

primáši, ktorí ju svetovo preslávili. Hudba Rómov na seba „nabaľovala“ prvky iných kultúr, no ako 

taká sama ovplyvňovala tvorbu mnohých známych hudobných skladateľov. Boli to takí európski 

velikáni ako Brahms, Dvořák, Haydn, Liszt, Mozart, Rachmaninov, Ravel, Schubert či Verdi. 

Ovplyvnení touto odlišnou hudbou tvorili diela ako Cigánske melódie, Cigánska suita, Cigánsky 

tanec, Traja cigáni, ... V rómskych rodinách sa muzikantstvo tradovalo a tým aj zdokonaľovalo. 

„Spočiatku nešlo o hudbu, ako ju poznáme dnes. Kedysi kapelu tvorili jednoduché rytmické nástroje, 

hudobné tamtamy a primitívne strunové nástroje podobné husliam s jednou alebo dvoma strunami 



 431

(lutna, neskôr lavuta – husle.). Neskôr sa stali Rómovia ozajstnými odborníkmi. V širšom meradle 

vykonávali toto zamestnanie v Uhorsku, Rusku, Rumunsku a potom i v Španielsku. Hudobníci sa 

prispôsobovali vkusu a požiadavkám kultúry obyvateľstva, kde žili. Naučili sa hrať na nástroje, ktoré 

používali domáci hudobníci, ktorých svojím hudobným nadaním prekonali. Sú tvrdenia, že husle a 

cimbal priniesli do Európy Rómovia.  

 

Literatúra: HORVÁTHOVÁ J. Devleskere čhave.  

 

RÓMSKA KULTÚRA A ODEV RÓMSKYCH DETÍ 

Benčíková Beata  

 
Abstrakt: Autor opisuje rómsku kultúru, význam jej spoznávania a oboznamuje nás s históriou 

odievania rómskych detí.   

 

Kľúčové slová: Slovenská republika. Multikultúrna krajina. Rómska kultúra.  

 

 Slovenská republika je multikultúrnou krajinou. Na jej území spolunažívajú rôzne národnostné 

menšiny a ich kultúry. Najpočetnejšou národnostnou menšinou  je rómska , a považujeme za dôležité 

aby sme ich kultúru lepšie spoznali,  a tým dali šancu  na zabránenie  negatívnych postojov majority 

voči rómskej minorite.  

 

 Štúdium kultúry Rómov znamená aj reflexiu zmien vlastnej, majoritnej kultúry , jej tradícií , 

kultúrnych vzorov, hodnôt. Žijeme tu predsa spolu či vedľa seba už niekoľko storočí. „Uvedomenie si 

vzťahov medzi tradičným, politickým, ekonomickým, vnútro skupinovým a extra skupinovým 

modelom komunikácie v posledných desaťročiach v rómskej minorite i Nerómskych majoritách 

podnecuje k ďalšiemu poznávaniu Rómskej kultúry“. (Dubayová, 2001, str.6). 

 

 Rómsku kultúru môžeme spoznávať aj pomocou opisu histórie odievania rómskych detí.   

 

 Rómske deti chodievali v lete najčastejšie bosé a holé, alebo v tom, čo mohli nosiť z oblečenia 

dospelých. Podľa symbolického rómskeho úslovia sa z dievčatka stávalo dievča v momente, keď pri 

usadnutí na stoličku jej chodidlá dosiahli zem. V skutočnosti od okamžiku , keď sa u nej prvýkrát 

objavilo mesačné krvácanie. Potom už bola pripravená na úlohu ženy a matky, a tak  sa zmenili 

i nároky na jej odev – v podstate boli rovnaké ako u zadaných žien.  
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 Ako uvádza Lacková (In.: Horváthová, 2006, str. 61) dievčatká mohli behať po osade , 

kedykoľvek sa im zachcelo, ale čhaj (rómske dievča) nesmela na krok z domu... Celá osada dávala 

pozor, aby sa „ich“ čhaj neprehrešila proti cti. Len čo sa usmiala na dajakého chlapca , išiel niekto 

k nim domov žalovať, že má pirana (milého). 

 

 V knižke Jany Horváthovej ( 2006, str. 63) je  pohľadnica, na ktorej sú rómske deti oblečené 

v sukničkách z trávy a lístia, v ktorých s tancuje magický tanec, paparude. Týmto tancom nielen 

Rómovia v Rumunsku privolávali dážď. 

 

Literatúra: 

DUBAYOVÁ, Mária: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2001. 

183 s. ISBN 80-8068-059-0 .  

HORVÁTHOVÁ, Jana: Devleskere čhave svedectvom starých pohľadníc. Poprad: Region Poprad, 

s.r.o., 2006. 176 s. ISBN 80-969344-0-6 .  

  

HISTORICKÉ ASPEKTY BÝVANIA RÓMOV 

Bollová Mária 

 

Abstrakt: V krátkom historickom priereze sú prezentované jednotlivé typy rómskych obydlí – od 

najjednoduchších obydlí kočujúcich Rómov cez zemnice a chatrče trvalo usadených Rómov. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Obydlie kočujúcich Rómov. Voz. Tradičné bývanie usadených Rómov. 

 

Pri rozoberaní historických aspektov bývania Rómov musíme rozlišovať či ide o skupiny kočujúcich, 

alebo o trvale usadených Rómov – usadených v mestských aglomeráciách alebo v dedinskom 

prostredí. Jednotlivé kategórie nie sú uzavreté, ale sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. 

Medzi najjednoduchšie typy obydlí kočujúcich Rómov patrí stan alebo šiator (čater). Ako ďalej 

uvádza Mušinka tento druh bývania mohol byť Rómami v minulosti využívaný aj ako hlavné obydlie 

alebo ako obydlie na dlhodobejšie bývanie. Najčastejšie sa používali formy stanov v tvare kužeľa. 

Okolo jednoduchej konštrukcie sa natiahla celta upevnená po okrajoch kolíkmi alebo zaťažené 

kameňmi. Neoddeliteľnou súčasťou rómskeho bývania v stanoch a šiatroch bola prítomnosť ťažných 

zvierat, ktoré slúžili na prevoz všetkého majetku. Výhradným ťažným zvieraťom na Slovensku 

u Rómov bol  kôň. 
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  Prítomnosť koňa je veľmi úzko spojená aj existenciou ďalšieho typu bývania kočovných 

Rómov, ktorým je voz. Príslušníci rómskych skupín používali rôzne vozy, od celkom obvyklých 

sedliackych povozov rebrinových alebo s plnými latkovými bokmi, až po tie s nižšou a neveľmi 

pravidelnou konštrukciou na plachtu, najčastejšie z toho, čo príroda dala – zo silnejších vŕbových 

prútov, niekedy tiež zo železných pásov, či výnimočne zo silnejšieho kovového profilu. Na rozdiel od 

stanov boli vozy veľmi často zdobené rezbovou výzdobou alebo maľbou. Voz bol namaľovaný 

podkladovou farbou, na ktorej boli rôzne ornamenty – geometrické tvary, rastlinné motívy. 

Horváthová opisuje pravý cigánsky voz nasledovne: po bokoch boli z dreva vyrezané veľké farebné 

kvety, strapce hrozna a mali tam tiež namaľované kone, ktoré milovali.  Podľa Mušinku práve voz sa 

stal jedným z nosných symbolov rómskeho bývania v kultúre majoritnej spoločnosti.   

 

Maringotky sa medzi kočovnými Rómami na Slovensku objavili pomerne neskoro, fakticky až 

v minulom storočí. Vozy a maringotky slúžili nielen na bývanie a na prevoz vybavenia, ale niekedy aj 

ako putovné remeselné dielne. Horváthová to opisuje nasledovne: To boli krásne maringotky na 

kočových pružinách, hore boli pobité ozdobným plechom, na slnku sa to krásne jagalo. Prišli s tými 

koňmi na gumákoch (na gumených kolesách). To bola vtedy veľká vzácnosť. U nás sa to veľmi 

nevidelo, tie gumáky, a ako boli tie vozy vycifrované. Mali to načačkané tie postroje, samá spona, 

samý klinec, tým koňom to viselo a trblietalo sa. Kočovní Rómovia sa v minulosti usádzali v blízkosti 

miest alebo dedín. Uprednostňovali miesta blízko vodných tokov, ktoré im poskytovali dostatočný 

priestor pre pastvu ich koni.   

 

Ako prví sa na Slovensku a v Uhorsku usadzovali Rómovia – hudobníci, o služby ktorých 

šľachta stála a bola schopná ich tolerovať uvádza J.Horváthová. Za najjednoduchšie typy obydlí 

polousadených a trvalo usadených Rómov sa považujú zemnice. Stavali sa ako prechodné bývanie 

kočujúcich Rómov počas zimného obdobia, počas dlhodobejších zastávok v čase sezónnych prác. Je to 

jednopriestorové obydlie, ktoré vznikne čiastočným vykopaním jamy do zeme alebo do svahu. 

Najtypickejší a v minulosti najrozšírenejším bývaním Rómov bol jednopriestorový dom. Nenáročná 

stavba, ktorá sa skladala z jednej multifunkčnej izby. Na rozdiel od zemníc sa s týmto druhom stavieb 

možno stretnúť ešte aj dnes. V najchudobnejších rómskych osadách je tento typ bývania 

najrozšírenejší. Najčastejšie je nazývaný koliba, kher alebo chatrč.  

 

V mnohých osadách sa možno stretnúť aj so situáciou, keď je niekoľko jednopriestorových domov 

spojených do jedného stavebného celku. Je to spravidla v prípade - uvádza Mušinka, ak v rámci jednej 

rodiny dôjde k osamostatneniu sa mladšej generácie.  

Dôvody takého konania sú rozličné: 
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- mladí si síce vytvoria svoj obytný priestor, ale aj naďalej sú integrálnou sociálnou súčasťou 

rodiny, t.j. spoločne sa podieľajú na starostlivosti o deti, spoločne varia, zabezpečujú drevo na 

vykurovanie a pod. 

- znižujú obstarávacie náklady na stavbu tým že namiesto jednej steny využívajú stenu už 

existujúcej stavby, 

- priestorové príčiny, keď nie je možné vystavať si príbytok na samostatnom pozemku. 

 

Na Slovensku bývanie Rómov Dubayová orientačne charakterizuje štyrmi typmi bývania : 

 

- chatrče a domy v osadách a obciach, 

- rodinné domy v obciach, 

- byty so zníženým štandardom v osadách a v obciach, 

- byty na sídliskách v malých ( i veľkých) mestách. 

 

Chatrče sú postavené nelegálne – bez stavebného povolenia, bez pozemkového vysporiadania  – 

v osadách mimo obcí. Sú spravidla jednopriestorové, bez základov, často bez dvier a okien, 

s otvoreným ohňom alebo kovovým sporákom na tuhé palivo, bez elektriny alebo s nelegálnou 

a nebezpečnou elektrickou prípojkou, bez vody.  

 

Kvality domov v osadách môžeme rozdeliť nasledovne - niektoré domy sú viacpriestorové, 

murované so základmi, a ostatné len murované bez základov, s dvomi, najviac tromi priestormi. 

V týchto domoch je spravidla elektrina, ale sú bez tečúcej vody. Osobitný typ predstavujú tzv. domy 

so zníženým štandardom, ktoré boli vystavané obcou v rómskych osadách, murované, spravidla 

dvojpriestorové, s veľkou kuchyňou a sporákom. Majú jednoduché interiérové zariadenia a elektrinu, 

ale sú tiež bez tečúcej vody. Sídliskové byty vo viacposchodových tehlových alebo panelových 

obytných blokoch, ktoré boli stavané približne od konca 60. rokov podľa štandardizovaných 

architektonických dispozícií pre všetkých obyvateľov v celej ČSFR v malých i veľkých mestách. 
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RÓMSKA KULTÚRA - RÓMSKE REMESLÁ  

Michal Gasper 

 
Abstrakt: V práci je vysvetlený pôvod Rómov a ich kultúry. Autor v práci opisuje problémy 

s ktorými sa Rómovia stretli po príchode do Európy a s ktorými sa borili po dlhé stáročia. Autor 

opisuje rómsky jazyk ako významný prostriedok rómskej kultúry.  V práci venuje pozornosť  

remeslám Rómov ako významným prostriedkom cez ktoré, Rómovia rozvíjali  svoju kultúru. Venuje 

sa taktiež vplyvu Rómskej kultúry na hudbu majoritnej  spoločnosti a opačne. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Remeslá. Rómsky jazyk. Vzájomné pôsobenie kultúrnych vplyvov. 

 

Rómske remeslá 

  

Rómovia prišli na územie Európy medzi 11.- 14.storočím. Ich putovanie svetom začalo v Indii 

v ich pravlasti. V Indii ešte aj dnes nachádzame skupinky ľudí, ktorí sú Rómom podobní výzorom. 

Keďže Rómovia prišli do Európy v čase, kedy už bola prakticky celá Európa osídlená a rozdelená 

medzi existujúce územné celky nemali možnosť nájsť si miesto na celom území Európy. Rómovia boli 

nomádi, teda rozvíjali aj nomádsku kultúru. Táto kultúra sa vyznačovala, tým, že neboli spätí s pôdou 

ako všetko obyvateľstvo Európskeho kontinentu, či už sedliaci alebo šľachta. Najdôležitejším 

prostriedkom, prostredníctvom ktorého si  Rómovia uchovávali svoju kultúru a identitu bol Rómsky 

jazyk. Napriek rôznorodosti (dialektovosť), je doposiaľ prostriedkom dorozumenia všetkých Rómov, 

nech žijú kdekoľvek vo svete. Je používaný v literatúre (poézia, próza), dramatických a hudobno-

dramatických dielach, v dennej i umeleckej tlači, vyučuje sa na Katedre rómskej kultúry na Univerzite 

K. Filozofa v Nitre. 

 Existuje slovník, rómsky šlabikár a čítanka. Rómsky jazyk si Rómovia doniesli so sebou 

z indickej pravlasti.  

 Spolu s ním si doniesli na kočoch   ťahaných koňmi skromný majetok a ,,v sebe remeslá“, ktoré sa 

naučili vo svojej pravlasti alebo počas putovania Áziou a Európou. Práve remeslá tvorili a tvoria aj 

v súčasnosti časť rómskej kultúry a boli a sú aj dnes nositeľmi rómskej kultúry. Práve cez um 

a zručnosti starých Rómov sa môžeme dozvedieť o spôsobe ich života. 

 Remeslá boli počas putovania jediným spôsobom ako sa mohli Rómovia počas putovania 

a pobytu v Európe, kedy boli väčšinou odmietaní čestne uživiť. Väčšina Rómskych remeselníkov 

patrila najmä ku kováčom alebo kotlárom. Kováčsky remeselníci často krát ponúkali svoje zručnosti 

zemepánom, sedliakom a pri tejto výmene dochádzalo aj k výmene kultúrnych zvyklostí, medzi 

majoritou a Rómami. Rómsky muži sa venovali aj ďalším remeslám a to  košikárstvu, korytárstvu, 

výrobe váľkov (do tejto činnosti bola zapojená spravidla celá rodina).  
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Na týchto remeslá vidieť ako na Rómov pôsobila kultúra národov, cez ktorých územia počas svojho 

putovania prechádzali  a ako sa Rómovia  vplyvom pôsobenia kultúry ktorá ich obklopovala 

prispôsobili.  Pôsobenie medzikultúrnej výmeny opačným smerom môžeme badať u ďalšieho 

rómskeho remesla, ktoré si však vyžaduje nielen zručnosť ale aj talent. 

 Jedná sa o rómskych hudobníkov. Hovorí sa ,,Čo Róm, to hudobník“. Pôsobenie rómskej kultúry na 

kultúru ,,starousadlíkov,,  je najmarkantnejšie práve prostredníctvom hudby. Bez Rómskej  hudobnej 

kapely  sa na dedine neodohrala prakticky žiadna svadba. Prostredníctvom  hudby Rómovia rozdávali 

a šírili svoju kultúru a rómska hudba bola inšpiráciou pre mnohých svetoznámych skladateľov.   
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RÓMSKE PRÍSLOVIA – VIERA A NÁBOŽENSKÉ CÍTENIE 

Hriň Ondrej 

 

Abstrakt: Autor sa v tomto úryvku zaoberá rómskymi prísloviami na tému viera a náboženské cítenie.  

Vzťah Rómov k cirkvi môžeme, hodnotiť dosť negatívne, nakoľko rómovia nechodia do kostola. Ale 

to nič nemení na fakte že sú  veriaci.    

Kľúčové slová: Boh otec. Boh syn. Panna Mária. Kostol. Rímskokatolícka cirkev. Zvyky. Tradície. 

Olašskí Rómovia. 

 Ak si ma chce niekto uctiť, nech ma uctí ako Róma, a keď nie, nech ma nechá na pokoji. 

Boh sa prejavuje vo všetkom, ibaže človek je slepý. 

Boh dáva aby člověk bral. 

Nehľaď na to, akú má človek kožu, ale pozeraj, aké má srdce. 

 

Rómsky pojem Boha – „O Del“ – má trochu odlišné konotácie, než u majoritnej populácie, 

a to viac - menej bez ohľadu na druh konfesie. V prvom rade je otázka Božskej trojice obvykle 

redukovaná na Boha Otca a Syna, prípadne ako tretia osoba je k nim doplnená Panna Mária. Pritom 

samotný Boh Otec je chápaný ako najvyššia nezastupiteľná autorita, ktorá má blízko ku 

genealogickému chápaniu predka rodu – ľudstva.  

 

 Takmer rovnakej úcte sa potom teší postava Ježiša Krista, do popredia vystupuje predstava 

o ňom ako o sudcovi, a Panny Márie. Kult Panny Márie však u Rómov nedosahuje rozmery kultu 

Ježiša Krista či Boha Otca. Súvisí si to pravdepodobne so silným patriarchálnym myslením.  

 

Osobitnou problematikou je rómska návšteva kostolov, ktorá je všeobecne veľmi nízka. 

Veriaci Rómovia navštevujú kostol približne dvakrát, najviac štyrikrát do roka a to pri príležitosti 

veľkých sviatkov. Veľká časť z nich ho však nenavštevuje vôbec. U Rómov je možno veľmi jasne 

zachytiť silnú náboženskú potrebu a nefalšovanú, autentickú zbožnosť. Saturovanie tejto potreby sa 

však neodohráva v kostoloch ako u majoritného obyvateľstva, ale vo veľkej miere v privátnych 

obydliach. Ako sme už v kapitole o bývaní uvádzali, typické rómske olašské obydlie je plné 

rozličných svätých obrazov, gobelínov s náboženskou tematikou, sošiek, príveskov, amuletov 

a podobne. 

  

Tieto predmety, predovšetkým obrázky Ježiša Krista, bývajú obyčajne koncentrované do 

jedného kúta alebo na jednu stenu miestnosti, ktorá predstavuje akýsi sakrálny okrsok, v rámci 



 438

obydlia. Na tomto mieste sa Rómovia veľmi často modlia, kontemplujú alebo prednášajú svoje prosby 

k Bohu. 

Modlitba má podobu rozhovoru s Bohom vo forme prosby, ale aj kliatby (nech ti Boh 

nepomáha) i vo forme piesní alebo vzdychov. Boh pomáha Rómom dodržiavať etické hodnoty. 

Hlavným nástrojom božej pomoci u olašských Rómov sú príbuzní, rodina. Boh je pre nich najvyššia 

hodnota, sila, ku ktorej sa človek obracia. 

Matrikovo patrí dosiaľ značná časť našich Cigánov k cirkvi rímskokatolíckej, menšinu tvoria 

pravoslávni, príslušníci iných cirkví, ojedinele bez vyznania, čo sa diferencuje podľa oblasti ich 

usídlenia. 

 

O náboženskom cítení Rómov panovali donedávna tri rôzne názory. Prvý tvrdí, že Rómovia sú 

celkom bez náboženského cítenia, druhý o nich hovorí ako o vyznávačoch prírodných a animistických 

síl a duchov, posledný, ktorý vychádza len vonkajších prejavov, tvrdí že sú skalopevní kresťania, 

najčastejšie katolíci. Ani jeden z uvedených názorov však nie je správny. Väčšina Rómov má svoje 

špecifickú vieru, svoje náboženské cítenie, typické práve len pre nich. Toto cítenie je súhrnom názorov 

kresťanských a ich vlastnej viery, založenej na poverovom a prírodno-animistickom výklade. Je 

spojené s poverami a magickým úkonmi. 

 

 V oblasti duchovnej kultúry Rómov bola a je jednou z ich najtradičnejších a najviac sa 

odlišujúcich prejavov oblasť ľudového náboženstva, povier a magických praktík. V dôsledku 

meniaceho sa života Rómov sa síce už výrazne mení, ale v predovšetkým v prostredí niektorých 

uzavretých rómskych komunít na Slovensku zostáva v mnohom ešte živá. Hodnotový vzorec sa viera 

Rómov je odrazom ich celkového rozvoja, prejavujúceho sa v ich stave poznania, existujúceho vo 

forme tradícií a zdedených návykov.  

  V dôsledku že si Rómovia spredmetňovali  predstavy, viedlo to poverčivosti, k poverčivým 

praktikám, k rôznym magickým úkonom, ktorými sa chceli zaistiť úspech, odvrátiť nebezpečenstvo, 

chorobu alebo biedu, či privolať lásku druhého. Ľudový ritualizmus a povery spolu s používaním 

kúziel a mágie sú založené na praktickej viere v kladný výsledok poverového alebo magického úkonu.  

 

 Povery predstavujú tradíciou sa uchovávajúci súhrn iluzórnych predstáv o nadprirodzených 

silách, ovládajúcich prírodné a spoločenské javy a s nimi spojených obradných úkonov, skladajúce sa 

z prežitkov dávnych náboženských názorov.  

 Povery a s nimi spojené zvyky a tradície olašských Rómov pri tehotenstve, narodení, krste, 

svadbe, úmrtí a iných životných udalostiach sme rozpracovali v predchádzajúcich kapitolách. 

Zaujímavou súčasťou povier je milostná mágia. Viera, že je možné si „prirobiť muža“ a pomocou 

rôznych úkonov a praktík získať lásku, prežíva u nich dodnes. V milostnú mágiu veria a jej praktiky 
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vykonávajú dodnes. Je pozoruhodné, že tak ako je možné lásku získať, je možné muža opäť „odrobiť“ 

a zbaviť ho lásky.  

 

 Veľký význam má aj zaklínanie. Olašskí Rómovia sa často niekoľkokrát denne v bežnej 

hovorovej reči zaklínajú, aby svojim slovám dodali vierohodnosť alebo dôležitosť. Veria, že pri 

lživom výroku sa im naozaj niečo stane.  

 

 „Pokiaľ Róm Rómovi neverí, môže ho vyzvať k prísahe na káli krejtinca (čierna zástera). 

Každý sa toho bojí, pretože ten, kto krivo prisahá, zomrie.  

 

Zaujímavá je aj ich viera v sny. Značná časť Rómov verí, že v spánku prežívajú druhý život, 

ktorý sa odráža v snoch. V spánku môžu hovoriť s mŕtvymi. Tí ich upozorňujú na  dôležité fakty alebo 

udalosti, ktoré ich čakajú.  

Symbolike snov prikladajú olašskí Rómovia veľký význam. Keď sa človeku sníva o jedle, verí, že 

bude chorý, keď vidí vo sne auto, príde mu list, keď vidí krčmu, bude plakať a keď uvidí vo sne 

chlieb, čaká ho väzenie.  

 

 Cieľom magických úkonov Rómov býva aj pomsta alebo krvná pomsta. Praktikami tzv. 

čiernej mágie je možné priniesť zlo, nešťastie, chorobu alebo dokonca smrť človeku, ktorému sú 

určené. Podstatnú úlohu vo vykonávaní magických úkonov zohrávali staré skúsené olašské ženy.  

V rómskej spoločnosti majú najlepšie postavenie staré ženy. Ako ženy ovládajú mystické sily. Môžu 

dokonca jesť a fajčiť spolu s mužmi. Je to v priamom kontraste so ženami zo západu, ktoré počas 

menopauzy strácajú biologické čaro a často prežívajú stres. Rómske ženy naopak, až v tomto veku 

získavajú postavenie. Fyzicky sa stanú podobné mužom a aj tým prekonávajú istú sociálnu 

menejcennosť vlastného pohlavia. 

 

 Aj veštenie z ruky – chiromantia a hádanie z kariet bolo a je výsadou olašských rómskych 

žien. Hádanie z kariet a z ruky ovládajú už storočia a vedomosti a znalosti si odovzdávajú  z generácie 

na generáciu. Pri veštbe z kariet sa vychádza zo znalosti tarotu.  

 Veštiace rómske ženy sa držali jeho pravidiel a podstaty výkladu, ale nikdy nie otrocky a 

striktne; pristupovali – a niektoré z nich dodnes pristupujú – k človeku, ktorému „hádajú“, 

psychologicky a inštinktívne improvizujú; vychádzajú z rozpoloženia a reakcií svojho klienta 

(častejšie klientky) a svojim akýmsi šiestym zmyslom mnohokrát uhádnu ešte viac ako vyčítaním 

z kariet.  

 

 Patrónkou európskych Rómov je Sára, ochrankyňa  nenávidených. Uctievajú ju 24. mája. Na 

jej počesť sa každý rok, konajú púte do francúzskeho Saintes-Marie-de-la-Mer, mesta v kraji 
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Camargue v Provensálsku. Kraj leží pri Stredozemnom mori a ohraničujú ho dve ramená rieky Rhóny. 

Púť sa koná vždy 24. a 25. mája.   

V podvečer púte sa konajú modlitby. 24. mája snímanie relikviárov svätej Márie a Sáry. Na druhý deň 

sa koná procesia a znovu vyzdvihnutie relikviárov. Púť má sociálny význam. Dohovárajú sa na nej 

sobáše, uzatvárajú obchody, odovzdávajú sa dôležité informácie. Najmä v západnej Európe sú púte 

očividným prejavom náboženstva Rómov. Niektoré púte sú spojené s túžbou po cestovaní, niektoré sú 

prezentáciou rómskeho charakteru, rómstva.  

 

Rómsky kult uctievania Sáry je veľmi zaujímavý. Prichádzajúci vykonávajú dva rituálne akty. 

Tým prvým je prikladanie a snímanie ruky z jej šiat. Obzvlášť ženy hladia jej sochu a bozkajú jej šaty. 

Predmetmi, ktoré patria nezvestným alebo chorým sa dotýkajú sochy, pričom veria, že sa nezvestní 

nájdu a chorí vyliečia. Druhý akt spočíva v procesii smerujúcej do mora a v symbolickom ponorení.  

 

 Rómovia vášnivo dodržiavajú svoje povery. Prísne a nekompromisne uctievajú vlastné 

hodnoty. Majú celý systému prísnych tabu, ktoré chránia proti znečisteniu skupiny, osoby a dobrého 

mena. Ustanovujú romipen – rómstvo a sú kľúčom k nezvyčajnej schopnosti všade na svete prežiť 

prenasledovanie, drastické zmeny všetkého druhu a navždy zostať sami sebou. Vzťahy medzi gadžami 

a Rómami sú usmerňované a obmedzované tak, ako vzťahy medzi rómskymi mužmi a ženami. 

Bremeno uchovávania týchto zvykov nesú na pleciach najmä ženy. 

 

Literatúra:   

Stojka P., Pivoň R.:  Náš život  -  Amáro Trajo  

Lakatošová M:   Nekteré zvyklosti olašských Romů 
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ŠPECIFIKÁ RÓMSKEJ MLÁDEŽE 

Mázik István 
 

Abstrakt: Autor v úvahe vymedzuje špecifiká rómskej mládeže, rozoberá problematiku tejto 

minority. Práca má teoretický charakter. 

 

Kľúčové slová: Rómska mládež. Sociálna a kultúrna úroveň. Výchova. Rómsky muž. Rómska žena. 

Špecifiká Rómov. 

 

Mnohé rómske deti, najmä  zo sociálne znevýhodneného prostredia nie sú dostatočne 

pripravené na vstup do školského prostredia. Hlavný podiel na tejto situácii má rómska rodina. V tejto 

seminárnej  práci sa zameriavam na špecifiká rómskej mládeže - rómskej rodinnej výchovy, ktoré 

majú hlavný vplyv na školskú úspešnosť rómskej mládeže. 

 

Rómske dieťa, tak ako aj každé dieťa kdekoľvek na svete potrebuje cítiť, že je v rodine prijímané a 

milované. Z histórie Rómov je známe, že tradičná rómska rodina prijímala dieťa ako dar, bolo pre 

rodičov požehnaním a žena, ktorá nemala viac detí, bola rómskou komunitou považovaná za 

menejcennú. Pre zdravý vývin dieťaťa je však dôležitá aj možnosť jeho presadenia sa v rodine, 

získanie záujmu zo strany rodičov a súrodencov, možnosť rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje 

správanie, schopnosť ovládať a regulovať svoje potreby a žiadosti. Rómska mládež vyžaduje 

pozornosť, ktorá mu dáva pocit výnimočnosti. Zároveň sa potrebuje však primerane socializovať zo 

spoločnosti, v ktorej žije jeho komunita a osvojiť si kultúrne vzorce, ktoré v nej fungujú. Jedno z 

mnohých tém, ktoré rezonujú nielen v našej spoločnosti je problematika Rómov. Je to problém 

slovenský i celosvetový, no najmä európsky. I v zahraničí hľadajú cesty prístupu k tomuto etniku. 

Jednou z najdôležitejších oblastí ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelanie Rómov. Dôležitá 

je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou 

potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na svoj vlastný život a na začlenenie sa do 

spoločnosti. O to viac to platí pre v Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život 

podceňuje. Neuvedomuje si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou, ako sa dostať nielen z 

materiálneho, ale aj duchovného nedostatku.  

 

Špecifiká rómskej mládeže 

 

V súčasnosti sa prijíma názor, že dieťa, mládež sa socializuje do ľudskej spoločnosti  hlavne 

prostredníctvom rodiny. Predstavuje pre neho prvé sociálne prostredie do ktorého sa narodí, v ktorom 

si osvojuje spoločenské normy, hodnoty a vzory správania sa.  K tomu, aby spoločnosť efektívne 

fungovala, musí rodina plniť svoje základné funkcie. 
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Na základe spôsobu života, uplatňovania funkcii v rodine Hübschmannová rozdeľuje rómske rodiny 

do troch skupín: 

 

a.) Usadlí Rómovia, ktorí majú stále bydlisko 

b.) Polousadlí Rómovia 

c.) Sociálne najzaostalejší Rómovia, ktorí žijú hlavne v osadách. 

 

Usadlí Rómovia plnia si všetky povinnosti voči štátu, spoločnosti  i voči rodine. Je to najvyspelejšia 

skupina plne integrovaná do spoločnosti, ktorá si uvedomila vzťah medzi vzdelaním a úspešnosťou vo 

svojom živote a svoje deti posielajú pravidelne do školy. 

 

Polousadlí Rómovia s nestálym pracovným pomerom, alebo dlhodobo nezamestnaní, neplnia si 

základné povinnosti voči štátu i voči svojej rodine. Svoje deti posielajú do školy nepravidelne, 

nezabezpečujú správnu výchovu a základné podmienky pre zdravý rozvoj svojich detí.  

 

Sociálne najzaostalejší Rómovia žijú veľmi zaostalým spôsobom života, hlavne čo sa týka 

hygienických podmienok. Rodičia nemajú záujem posielať svoje deti do školy a vo všetkých smeroch 

nevhodným prostredím vážne ohrozujú zdraví vývin rómskej mládeže.  

 

Najprv sa pokúsim rozobrať špecifiká rómskych rodín so zreteľom na rómsku mládež. 

 

Rómska mládež vyrastá v rozšírenej rodine. Výchovu zabezpečuje celá rodina. Neexistujú tu 

generačné problémy. Svet mladých splýva so svetom dospelých. Olašské rodiny vo výchove 

neuplatňujú pojem "to nesmieš". Podľa nich dieťa môže všetko, pretože je mladý a nemá dostatok 

rozumu.  

Rómska mládež žije v patriarchálnej rodine. Žena má nižšie postavenie ako muž. Takisto aj synovia 

znamenajú pre rodičov viac ako dcéry. Rómska mládež začína pohlavne žiť už v 13. - 15. roku svojho 

života bez poznania účinnej antikoncepcie. Preto sa veľmi často stáva, že už 14. - 15. ročné dievčatá 

rodia vlastné deti o ktoré sa však starajú ich matky, prípadne sú umiestňované do detských ústavov, 

pretože oni nie sú schopné sa o ne postarať. Z toho vyplýva, že u rómskej mládeže je aj iné chápanie 

pojmov ako sú povinnosť, či zodpovednosť za budúcnosť. Väčšine rómskych mladých ľudí žije "zo 

dňa na deň". Rodičia ich neučili hospodárnosti, ako zaobchádzať s peniazmi a ako ich ušetriť. 

 

 Rómska mládež vyrastá v rodinnom prostredí, ktoré nechápe význam vzdelania a stavia túto 

hodnotu v hodnotovej hierarchii na veľmi nízke miesto. Škola patrí medzi základné socializačné 

činitele, to znamená, že mládež by tu mala preberať hodnoty, normy a vzory správania sa. Avšak 

rómske dieťa sa v tomto prostredí cíti traumatizujúco. K nevýhodám rómskeho dieťaťa patrí odlišnosť 
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vyučovacieho jazyka v škole od jeho materinského jazyka ktorým sa rozpráva  v rodine a v celej jeho 

komunite. To je jedna z príčin prečo rómska mládež v škole zaostáva za svojimi spolužiakmi. Preto sa 

nemožno čudovať, že dieťa v škole absentuje, nerado sa vracia medzi nerómov a uteká ku svojej 

komunite v ktorej získava také hodnoty, ktoré sú mnohokrát v rozpore s hodnotami a normami 

majoritnej časti spoločnosti.  

 

Pri rozbore problematiky rómskej mládeže sa stretávame s viacerými špecifikami, ako napr.: 

 

- rôzna úroveň znalosti jazyka väčšiny a menšiny 

- všeobecná nedôvera a strach z kultúrnej majority 

- prílišné uvedomovanie si otázky príslušnosti k etnickej skupine a z toho vyplývajúca  zvýšená 

citlivosť k skutočnej, alebo zdanlivej diskriminácii 

- nedôvera a neprikladanie významu systematickej, vytrvalej práce 

- úroveň vzdelania rodičov rómskej mládeže je nízka, vzdelanie nie je považované za hodnotu, deti 

nie sú vychovávané k prekonávaniu prekážok 

- problémová a nepravidelná dochádzka detí  do školy, rómske deti oproti ostatným deťom 

ukončujú častejšie školskú dochádzku v nižšom, než záverečnom ročníku základnej školy 

 

Aký je rómsky mladý muž? 

 

* muž má vždy pravdu 

* môže urobiť hocikedy hocičo, môže hocikde ísť, nikomu nemusí nič vysvetľovať 

* pri jedle je vždy prvý muž 

* muž musí byť silný, smelý, vážený a pekný 

* nech si získa toľko žien, koľko len dokáže (ak je ženatý, nie je hriechom, ak svoju manželku 

podvedie - výnimkou je prísny zákon alaských Rómov). 

 

U olaských Rómov: 

 

* Ak správa o rozpade manželstva prenikne na verejnosť, treba postupovať v zmysle zákona, teda 

rozhodnutia Krýs. Rozsudok môže udeliť peňažnú pokutu (manžel platí rodine ženy odškodné) a tzv. 

"hanbu" (previnilci sa nemôžu rozprávať s nikým okrem svojich blízkych príbuzných). Manžel môže 

svoju nevernú manželku ostrihať dohola a môže jej vziať aj šperky. 
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Aká má byť rómska žena/dievča? 

 

* dievča na predaj je panna a nevinné 

* pri tanci sa nemôže pozerať chlapcovi do očí 

* žena je mužovi vo všetkom podriadená 

* hoci sa oblieka krajšie, musí byť hanblivá 

* je povinná odovzdať ďalej tradície kmeňa 

* manželka nemôže volať na zodpovednosť svojho manžela ak ju on podvádza, má byť pyšná na to, že 

má takého partnera, "nepriateľku" môže zbiť, prekliať, no potom sa na ňu musí usmievať, veď sa páči 

jej manželovi 

 

U alaských Rómov okrem toho: 

 

* nemôže nosiť nohavice 

* nemôže sa obliekať a umývať ani pred členmi rodiny 

* počnúc pubertou nemôže nikam chodiť sama 

* dievča sa predáva, dohoda sa robí už v detskom veku 

* nemôže zasahovať do zákonov, do vecí, o ktorých rozhodol  jej manžel 

* žena má byť pyšná, ak ju manžel zbil, bitka je prejavom lásky 

* môže chodiť len niekoľko krokov za svojím manželom 

* ak sa dievča vydá, nemôže chodiť s rozpustenými vlasmi 
 

Aké sú špecifiká rómskej mládeže? 

Existujú špecifiká Rómov? Akej sú povahy? Každý na prvý pohľad spozná sfarbenie pokožky, môže 

poznať zvláštny jazyk. Ale ostatné tzv. špecifiká akými sú chudoba, bývanie na okraji miest či 

predsudky (pseudoproblémy) o tom, že sú lenivejší, viac kradnú, sú neprispôsobivejší, menej si vážia 

vzdelanie a podobne, môžu byť len nedokázanými rasovými predsudkami, ktoré vytvára dominantná 

kultúra smerom k Rómom, a tieto predsudky môžu mať rozličnú kauzalitu. V mojej práci sa chcem 

exaktnejšie pozrieť najmä na rozdiel v psychike rómskych detí, lebo od nich by sa mohli odvodiť 

nielen metódy a prístupy ich vzdelaniu, ale aj odpovede na pravdivosť alebo nepravdivosť 

predsudkov, ktoré si tvorí majoritná spoločnosť. 
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 Cieľom starostlivosti o rómsku mládež by malo byť v súčasnosti prekonávanie historicko-

spoločenskej zaostalosti a zvýšenie sociálnej a kultúrnej úrovne pri dôraznom rešpektovaní všetkých 

ich špecifík, ako sú jazyková bariéra, celková gramotnosť, etnický a antropologický ráz. Trvalo musí 

byť venovaná pozornosť výchove a vzdelávaniu rómskych detí a mládeže. Iba uvedomením si 

významu vzdelania a následné uvedomenie si výhod plynúcich pre každého z nich môže všetky 

plánované zmeny smerujúce k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne Rómov prinášať úspechy a to nielen 

rómskej mládeže, ale celej spoločnosti, v rámci ktorej toto etnikum žije. 
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VPLYV MULTIKULTURALIZMU NA OBLEČENIE RÓMSKYCH ŽIEN  

Nociarová Jana 
 

Abstrakt: Oblečenie je súčasťou každého z nás. Je pre nás dôležité. Umožňuje nám vyjadriť naše 

pocity, postavenie a asi nikto z nás nechce dopadnúť ako cisár z rozprávky. Každý sa snaží svoje 

oblečenie zladiť a niečo ním vyjadriť. Či to už robíme podvedome alebo vedome, oblečenie je vizitkou 

nášho vnútra. 

 

Kľúčové slová: Oblečenie. Náramky. Korálky. Zvyky. Vplyv kultúr.  

 

 Každá žena sa rada oblieka, vymýšľa a zaoberá sa módou. Každá sa chce páčiť. Či už tomu 

svojmu, alebo všetkým mužom. Niektoré ženy sú zástupkyňami vyzývavej módy, iné radšej viac 

zakrývajú ako odhaľujú. Rómske ženy majú tiež svoje zvyky pri obliekaní. Ich oblečenie prešlo istým 

vývojom. Bolo iné v minulosti ako je dnes, ale aj tak základ zostal. U niektorých badať vplyv 

majoritnej spoločnosti, ale v istých smeroch sa nemenia. Rómske ženy patria medzi tie, ktoré sa rady 

páčia. Majú rady farebné, strakaté šatky a sukne. Dĺžka sukne sa odvíja aj od stavu ženy. Zadané ženy, 

hlavne v minulosti nosili sukne dlhé po členky, aby tak dali každému najavo, že majú manžela, 

partnera. U Rómiek je veľmi obľúbená bižutéria. Náramky, korálky, náhrdelníky. U osalských žien je 

zlato prejavom bohatstva a oddanosti. Manželia kupujú svojim manželkám drahé zlaté dary, na znak 

toho, že si  môžu tieto drahé dary dovoliť.  Ženy ich rady nosia a navzájom sa predbiehajú, ktorá ich 

bude mať viac.  

 

 Rómske ženy milujú používanie farieb a využívanie farebnosti pri svojich kombináciách 

oblečenia. Majú rady jasné, optimistické farby. Žltá, červená a zelená sú ich favoritmi. Rady nosia 

blúzky v kombinácii so sukňami.  Hlavne staršie Rómky pokračujú v tradícii. Ako vlastne každý. 

Učíme sa od staršej generácie, premiešame ich vedomosti so svojimi a tvoríme vlastné posolstvo pre 

naše potomstvo. Tak aj u Rómov. Preberajú sa určité zvyky v obliekaní, ale tie sa vplyvom 

jednotlivých kultúr menia a stále vyvíjajú. Všetci na seba navzájom pôsobíme z čoho vzniká 

rôznorodosť v našom oblečení. A tak keď ideme po ulici všimneme si, že ženy majoritnej spoločnosti 

preberali od Rómiek niečo, čo bolo kedysi typické len pre ne. Bižutéria je dnes obľúbeným módnym 

doplnkom. Je využívaná hlavne v lete, kedy môžu vyniknúť pestrofarebné korálky, náramky, 

náhrdelníky. Ale tiež že Rómky nosia nohavice z rôznych materiálov, čo bolo kedysi len pravidlom u 

mužov. Vzájomné pôsobenie kultúr na seba má svoje čaro a pozitívne či negatívne dopady. Snažme 

sa, aby sme na seba vplývali len pozitívne a brali si od seba navzájom to dobré. 
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HISTORICKÝ PREHĽAD ROZVOJA RÓMSKEJ HUDBY  

Varga Norbert  
 

Abstrakt: Autor vo svojej práci dáva priestor zhrnutiu poznatkov o rómskych hudobníkoch 

a o rozvoji rómskej hudby v historickom a súčasnom kontexte. Upozorňuje na historické momenty, 

ktoré viedli k výraznému uplatneniu sa Rómov v oblasti hudby, píše o ich zásluhe v udomácnení 

niektorých hudobných nástrojov, menovite vyzdvihuje najslávnejších primášov 18. a 19. storočia, 

zmieňuje sa o „cigánskych muzikách“, o svojráznom interpretačnom štýle rómskych muzikantov, 

a v neposlednom rade taktiež o súčasnom ponímaní a interpretovaní rómskeho hudobného folklóru. 

 

Kľúčové slová: Rómovia. Rómska hudba. Hudobné tradície. Hudobník/muzikant. Muzikantstvo. 

Primáš. „Cigánska muzika“. Rómsky folklór.  

 

Štúdium rómskej hudby v súčasnosti patrí medzi obľúbené a preferované témy výskumných 

prác venujúcich sa rómskej kultúre, z ktorých sa dozvedáme veľké množstvo faktických informácií. 

Takmer všetky tieto práce uvádzajú množstvo údajov, na základe ktorých môžeme skonštatovať, že 

hudba bola vždy úzko spätá so životom Rómov a dodnes predstavuje jeden z dôležitých prvkov ich 

identity. Spolu s kováčstvom, košikárstvom a kovotepectvom patrila k remeslám, ktoré si vážili aj 

samotní Rómovia, a taktiež boli uznávaní aj u Nerómov. Takmer všade na svete, kde sa stretneme 

s Rómami, stretneme sa aj s ich hudobnými tradíciami. Rómovia počas svojho kočovania v každej 

krajine boli len hosťami, ale napriek tomu všade môžeme spozorovať vplyv interpretácie na hudbu 

domáceho – prevažujúceho etnika. Rómsku hudbu podľa českej etnografky Evy Davidovej (1999), 

môžeme chápať rôznymi spôsobmi: buď ako hudbu, ktorú Rómovia prevádzkujú pre Nerómov ako 

jedno zo svojich tradičných remesiel, alebo ako vlastnú hudbu, ktorú používajú sami pre seba. Jej 

slovenská kolegyňa Emília Horváthová (1964) tiež píše o muzikanstve ako o jednom z tradičných 

zamestnaní Rómov – príslušníci ktorého dosahovali relatívne najvyššiu hospodársku úroveň – 

podotýka však, že nie všade sa stávali Rómovia hudobníkmi, v širšom meradle vykonávali toto 

zamestnanie iba v bývalom Uhorsku, Rusku, Rumunsku a Španielsku. Na území Slovenska rómski 

muzikanti vymenili domácich igricov. Hrávali jednak pre roľníkov, ale postupne sa dostávali aj do 

šľachtických domov a stali sa módnymi hudobníkmi vládnucich vrstiev v Uhorsku. Dedinské 

prostredie bolo pre nich dobrou školou, ktorá neskôr priniesla bohaté výsledky. Medzi sedliakmi hrali 

na objednávku, čiže museli hrať piesne, akú si kto rozkázal, a preto boli priamo nútení oboznámiť sa 

s množstvom najrozmanitejších ľudových piesní. 

 

Výrazné uplatnenie sa Rómov v oblasti hudby bolo značne podmienené aj spoločenskými 

pomermi danej doby. Po období reformácie cirkev ešte s väčším odporom sa stavala k hudobno-

tanečným zábavám a k ich „obsluhovateľom“ – teda k samotným muzikantom – ako stredoveké 
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duchovenstvo. Kazatelia v šírení „nemravných tancov“ videli príčiny skazy a zvrhlosti štátu. Tento jav 

nepochybne napomáhal k lepšiemu uplatneniu sa Rómov v rámci hudobného života, nakoľko 

spoločnosť voči takýmto „zabávačom“ sa stavala odmietavo. Čo na jednej strane pre tých, ktorí boli 

úzko spätí so spoločnosťou znamenal pokles, pre nich práve priniesol možnosť spoločenského 

uplatnenia a začlenenia sa do spoločnosti. „Cigánske muziky“ na konci 18. storočia si vydobyli také 

postavanie, že spomedzi rómskych remesiel muzikantstvo sa stalo najpoprednejším a najpríťažlivejším 

zamestnaním. Jeho popularita prerástla aj doposiaľ najviac uznávané kováčske remeslá. Je však bez 

pochýb, že len samotné spoločenské postavenie Rómov by nepostačovalo k takému razantnému 

uplatneniu sa v hudobnom svete. Bolo k tomu treba patričný sklon, náležitá schopnosť a spôsobilosť. 

Tajomstvo ich hudobného nadania spočívalo v tom, že remeslo muzikanta sa prenášalo z otca na syna 

cez niekoľko generácií dozadu.  

 

Rómovia nielen v šírení hudby zastávali popredné miesto, ale aj rozšírenie alebo udomácnenie 

niektorých hudobných nástrojov sa udialo pravdepodobne s ich zásluhou. Hrali teda domácemu 

obyvateľstvu ich piesne na ich nástrojoch, ich reprodukcia však bola ovplyvnená charakterom 

vlastných ľudových piesní. Podobne ako príslušníci kupeckých rodín, ktorí sa usadzovali v cudzom 

prostredí, prispôsobovali sa druhmi tovaru miestnemu dopytu, aj Cigáni sa prispôsobovali vkusu 

obyvateľstva, medzi ktorým žili. Aj keď prvé písomné zmienky o rómskych muzikantoch siahajú do 

15. storočia, k významnej roli sa dostávajú len od polovice 18. storočia. Do toho obdobia však ich 

vzrast dosahuje už takú úroveň, že široká verejnosť ich považuje za vynikajúcich znalcov hudobných 

tradícií, a neraz za jediných reprezentatívnych interpretov hudby. Nakoľko v početnejšom množstve 

len oni sa zaoberali profesionálne s hudbou, niet divu, že aj v ďalšom období zotrvali v tejto pozícii 

a dodnes sú považovaní za najlepších sprostredkovateľov hudobnej kultúry. 18. storočie prináša pre 

rómskych muzikantov nové možnosti. Šľachta, túžiaca neustále po novotách, k častým zábavám vo 

svojich dvoroch najímala vynikajúce dedinské alebo mestské kapely, uzatvárala s nimi zvláštne 

zmluvy, ich členom umožňovala slobodný pobyt na svojich majetkoch a oslobodzovala ich od 

poddanských poplatkov. V tomto čase sa začínajú menovite spomínať skupiny týchto privilegovaných 

rómskych hudobníkov, spomedzi ktorých najchýrnejší boli vždy vedúci jednotlivých kapiel, tzv. 

primáši. 

 

Prvý menovite zaznamenaný rómsky primáš v historických prameňoch sa objavuje v druhej 

polovici 18. storočia, a je ním Michal Barna. Jadrom každej ďalšej zmienky o jeho osobe je 

spravodajstvo Samueala Augustiniho ab Hortisa, podľa ktorého vďaka svojmu úžasnému majstrovstvu 

v hre na husliach si Michal Barna vydobil pochvalné pomenovanie „Uhorský Orfeus“. Ďalším 

slávnym hudobníkom tohto obdobia bol Ján Bihary (1764-1827), zakladateľ hudobného štýlu 

„verbunkos“ – ktorý sa stal súčasťou maďarskej hudobnej tradície – a legendárny primáš Jozef Piťo 

(1800-1886), ktorý sa stal veľkým milovníkom a šíriteľom slovenskej ľudovej. 
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Rómski hudobníci dokázali ľudové piesne nielen reprodukovať podľa sluchu, ale ich svojským 

spôsobom vynoviť, skrášliť, meniť jednoduchú melódiu na cifrovanú. Ako na to upozorňuje aj Arne 

B. Mann (2000) v súpisoch z 18. storočia už vo všetkých oblastiach Slovenska sa zmieňujú 

o rómskych hudobníkoch. Podľa neho Rómovia si osvojili repertoár ľudových piesní miestneho 

obyvateľstva a obohatili ho o svojský spôsob interpretácie; obľúbená „cigánska muzika“ nesmela 

chýbať pri žiadnej významnejšej udalosti v obci. V niektorých oblastiach východného Slovenska 

rómske hudby prevzali úlohu nositeľov a udržiavateľov slovenského hudobného folklóru.  

 

Najlepší rómski muzikanti na území Slovenska sa objavili na prelome 19. a 20. storočia. 

Tvorili zvláštnu sociálnu vrstvu mestských, vzdelaných, profesionálnych muzikantov – tzv. rómsku 

šľachtu. Boli to potomkovia slávnych muzikantov, ktorí pôsobili na šľachtických a kráľovských 

dvoroch, ktorých si feudáli usadzovali na svojom území v dobe, keď bolo módou udržiavať si na dvore 

vlastné orchestre. Organizovali sa súťaže rómskych kapiel, ktoré korunovali kráľov medzi primášmi. 

Na druhej strane rýchlo narastal počet dedinských hudobníkov, ktorí sa tešili obľube medzi roľníkmi – 

predovšetkým produkovaním slovenskej ľudovej piesne. Gejza Adam (2007) v rámci zmienky o 

hudobnom prejave rómskych hudobníkov poznamená: „je nesporné, že svoje rómstvo dokázali vniesť 

do interpretácie svojej hudby. I preto boli takí vyhľadávaní a uctievaní, že boli nenapodobiteľní 

a nenahraditeľní“. Spomínaný autor vo svojej antológii o rómskej hudbe v rámci charakteristiky 

rómskych ľudových kapiel sa podrobnejšie zmieňuje o hudobných dynastiách od obdobia Rakúsko-

Uhorska až po súčasnosť. Podrobnejšie predstavuje muzikantov rodu Ráczovcov, Radičovcov, 

Adamoncov a Mrenicovcov. Okrem historického prehľadu a formovania hudobného výrazu rómskej 

hudby ďalej uvádza tematické a žánrové rozdelenie, najznámejšie notové a textové ukážky rómskych 

ľudových piesní, vysvetľuje etymológiu slova „lavutaris“ a „lavuta“, a v neposlednom rade opisuje 

nástrojové obsadenie rómskych kapiel v minulosti a v súčasnosti. 

 

Hudba a pieseň majú veľký význam aj v súčasnom živote Rómov. Dnešní rómski hudobníci 

buď interpretujú tradičný rómsky folklór, alebo naň nadväzujú a spájajú ju s novými hudobnými 

vlnami. Dodnes vznikajú nové piesne v štýle, tzv. róm-pop, v ktorých talentovaní hudobníci a textári 

vyjadrujú svoje dnešné problémy a pocity. K významným interpretom tohto žánru sa radia Juraj 

Šándor-Spevák, Gejza Horváth, Vera Bílá alebo francúzska skupina Gipsy Kings. Tento žáner 

rómskych piesní Hübschmannová spomína ako „neve giľa“ (nové piesne) a dodáva, že v ich prípade sa 

dodnes uplatňuje tradičná funkcia folklóru, ktorá im dodáva zmysluplnosť. Autori týchto piesní sú 

väčšinou anonymní, stáva sa ale, že autorstvo si privlastňujú ich interpreti. Pravdepodobne spievajúci 

sa s piesňou stotožní natoľko, že ju považuje za svoj výtvor a úprimne verí, že si ju sám zložil.   
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RÓMOVIA V NOVOHRADE 

Eva Hanulová 

 
V Európe žije asi šesť miliónov ľudí, ktorí sa od ostatného obyvateľstva líšia nielen tmavšou 

farbou pleti, očí a vlasov, ale aj odlišnou kultúrou a jazykom. Nikde nemajú svoj vlastný štát, všade 

žijú roztratení medzi ostatným miestnym obyvateľstvom. Niekde ich volajú Cigáni, Zingari alebo 

Gitanos či Gypsies. Aj oni používali pre seba rôzne označenia, najrozšírenejšie je Roma, po slovensky 

Rómovia. Takto sa nazývajú aj všetci tí, ktorí žijú spolu so Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, 

Ukrajincami, Nemcami a inými národnosťami v našej republike. 

Dlho sa tvrdilo, že Cigáni-Rómovia pochádzajú z Egypta, čo je trochu aj pravda, ale ich 

pravlasť treba hľadať v Indii, kde patrili k chudobnej skupine obyvateľstva, ktorá žila kočovným 

spôsobom: živobytie si zaobstarávali kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, dreva a prútia /výrobou 

metiel a košíkov/, chovom a predajom koní alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Po návrate 

z Egypta nemali vlastné územie, preto opúšťali ich predkovia územie, ktoré obývali a v jednotlivých 

skupinách putovali cez Perziu /terajší Irak, Irán, Afganistan,.../, Arméniu a Malú Áziu-Byzanciu až do 

Európy. 

Keď predkovia dnešných Rómov prechádzali v 12. a 13. Storočí cez Európu, predstavovali sa 

ako kniežatá z Malého Egypta. Preto ich začali označovať ako „egyptský ľud“ alebo „Egypťania“. 

Tento domnelý pôvod sa stal základom skupiny pomenovaní Ejiftos, Gypthoi /grécky/, Egyptianos, 

dnes Gitanos /španielsky/, Efyptenarin, Gyptenaers /holandsky/, Egyptions, dnes Gypsies /anglicky/. 

Maďari používali označenie Phárao-népe /faraónov ľud/, v oblasti severovýchodného Slovenska ich 

dodnes nazývajú „farahúni“. K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie kalvínskeho kňaza Štafana 

Váloiho z okolia Komárna, ktorý študoval v 2. polovici 18. st. v holandskom meste Leiden. Tam sa 

zoznámil s tromi indickými študentmi: pretože ich jazyk mu nápadne pripomínal jazyk Rómov 

z okolia rodiska zapísal si od nich 1.000 slov aj s ich významom. Keď sa vrátil domov a prečítal 

indické slová miestnym Rómom, títo mu väčšinu z nich vedeli správne preložiť. Správa o tejto 

udalosti z r. 1763 podnietila záujem mnohých jazykovedcov, ktorí na základe rozboru rómskeho 

jazyka a jeho porovnania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia Rómov pochádzajú asi 

z Indie. 

V Európe sa za najstaršiu písomnú zmienku o Rómoch považuje záznam v rukopise „život 

svätého Georga Antonita“, ktorý napísal jeho žiak Malý Georg okolo r. 1068 v kláštore Iberon na hore 

Athos. V priebehu 12. a 13. storočia Rómovia postupne prenikali z Balkánu pozdĺž Dunaja do strednej 

Európy. Prvá správa o ich pobyte na Slovensku je z roku 1322. Spišskonovoveský richtár Ján Kunách 

pri opise majerov vtedy uviedol, že v okolitých lesoch patriacich rodine Mariássyovcov sa potulujú 

Cigáni. 
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Do Európy prichádzali Rómovia v skupinách. Jedna z takýchto skupín prechádzala v 15. 

storočí územím Slovenska. Na jej čele stál „kráľ Sindel“ a „vojvodovia“ Panuel, Michal a Ondrej. 

V roku 1471 sa táto vyše 300 členná skupina vydala z Budína do Košíc, odtiaľ cez Levice južným 

Slovenskom do Bratislavy, kde sa rozdelila na niekoľko častí, ktoré potom pokračovali na západ. 

Jednotlivé kočujúce skupiny prechádzali juhovýchodným Slovenskom ďalej do českých krajín 

a západnej Európy. Predstavovali sa ako pútnici z malého Egypta, ktorí ako kajúcni hriešnici musia 

putovať po svete. Obyvateľstvo ich legendám spočiatku verilo a prijímalo ich pohostinne. Rôzny 

šľachtici, panovníci i pápež im vydávali ochranné listiny – g l e j t y.  

Jednu takúto listinu pre „cigánskeho vojvodu Ladislava“ vystavil 17. Apríla 1423 cisár 

Žigmund Luxemburský na Spišskom hrade. Obracia v nej na všetky svoje dŕžavy, mestá a mešťanov, 

píšuc: „ ... dôrazne vám prikazujem, aby ste tohto vojvodu Ladislava a jemu podriadených Cigánov 

nijakým spôsobom neobmedzovali, ale všestranne ho podporovali a ochraňovali! Ak však medzi 

samotnými Cigánmi vznikne nejaká nezhoda, nie Vy, ani žiaden z Vás, lež iba ten istý vojvoda 

Ladislav má dovolené previnilcov súdiť alebo oslobodiť.“ 

Od polovice 15. st. sa vzťah európskeho obyvateľstva k Rómom začal meniť. Pre Rómov sa 

začalo obdobie krutého prenasledovania. V jednotlivých krajinách boli postavení mimo zákon, 

odvšadiaľ ich vyháňali. Na hraniciach boli osadené stĺpy s veľkými tabuľami, na ktorých bolo 

zobrazené to, čo čakalo Rómov po prekročení hranice: mučenie, zmrzačenie tela, poprava. 

Vedci sa domnievajú a správne, že v 11. až 12. storočí na území dnešného Grécka, 

príslušníkov náboženskej skupiny manichejcov pôvodne označovali pomenovaním Athinganoi 

/Atsigános/. Rómovia, ktorí prichádzali do tejto oblasti dostali pomenovanie po tejto náboženskej 

skupine. Slovo Atsigános sa stalo základom ďalšej skupiny pomenovaní Rómov napr. Zigeuner /nem., 

hol.,/, Czigány /maďarsky/, Cigán, Cikán, Cygan /slovansky/. Jedným z podnetov, pre ktorý sa 

v Európe zmenil postoj k Rómom, bola ich exkomunikácia  / vylúčenie / z cirkvi parížskym 

arcibiskupom v r. 1427, z dôvodov porušovania kresťanskej morálky: nedodržiavanie pôstov, veštenia, 

hádania z ruky, drobných krádeží. Vražda Cigáňa sa nepovažovala za zločin, preto v mnohých 

krajinách dochádzalo k ich masovému vyvražďovaniu. Takýto prístup pretrval až do polovice 18. 

storočia. 

Zo západnej Európy začali v priebehu 16.a 17. storočia na naše územie prichádzať početné 

skupiny Rómov, pretože tam boli prenasledovaní. Práve proti týmto skupinám sa jednotlivé uhorské 

stolice a mestá bránili rôznymi obmedzeniami. O trvalé usadenie rómskeho obyvateľstva sa v 18. 

storočí pokúsili osvietenskí panovníci Mária Terézia a Jozef II: chceli Rómov premeniť na roľníkov, 

prinútiť ich, aby splynuli s ostatným obyvateľstvom. Aj keď sa ich mnohé predstavy nedali 

uskutočniť, obsahovali viaceré moderné myšlienky / napr. dôraz na školskú dochádzku, výchovu detí/. 

Podľa týchto nariadení Rómov po prvý raz v dejinách nevyháňali, ale počítali s nimi ako s obyvateľmi 
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svojej krajiny. 13. Novembra 1761 Mária Terézia zakazuje používať názov Cigán / Zingari / a miesto 

neho používať:“ neohungari“ / nový maďari/ „neorustici /noví sedliaci/ „neoincoale“ /noví obyvatelia/. 

V roku 1767 vyslovuje požiadavku, že Cigáni sa nemôžu ženiť len vtedy, keď preukážu, že majú 

z čoho žiť. 

Rozhorčenie Cigánov vyvolal zákon z r. 1767, ktorý nútil rodičov odovzdávať deti do 

remeselníckych a sedliackych rodín na výchovu remesiel. Zo súpisov z druhej polovice 18. Stor. Sa 

dozvedáme, že Rómovia v tom čase žili na celom území dnešného Slovenska. Prevládal u nich usadlý 

spôsob života, živili sa najmä kováčstvom, muzikanstvom a príležitostnou poľnohospodárskou prácou. 

V súpisoch niektorých žúp sa spomínajú aj rómske priezviská. Je zaujímavé, že mnohé z nich sú 

v tých istých oblastiach rozšírené dodnes – po vyše dvesto rokoch sa často zmenil len spôsob ich 

zapisovania / z Csonku sa stal Čonka, zo Zsigu – Žiga/. Na západnom Slovensku sme už vtedy mohli 

nájsť nositeľov mena Farkaš, Herák, Oláh,..., na strednom Slovensku existovali priezviská Facuna, 

Horváth, Ištók, v oblasti Gemer a Malohontu boli rozšírené priezviská Bari, Boldy, Čonka, Farkaš, 

Oláh, Radič, Stojka atď. 

V našom Novohradskom regióne im miestni obyvatelia začali hovoriť Cigáni, spočiatku ich 

prijímali so zmiešanými pocitmi i tolerantne, neskôr nepriateľsky až perzekučne. Prvý známy štatút 

o Cigánoch z Novohradskej stolice je z roku 1679. Cigáni sa dopustili niečoho, lebo v štatúte sa píše: 

„bezbožní cigánsky ľud-ako o tom jednomyseľné stanovisko zaujali páni magnáti a zemania, sa 

nariaďuje – že hocikto slobodne na území stolice, bez žiadnych milostí môže ich zlapať, obrať ich 

o veci a prenasledovať“. Hoci to bolo tvrdé nariadenie, možnosti usadenia Cigánov na území stolice 

ostali otvorené. Zo životopisu Mikuláša Bethlena / r. 1642 – 1716 / sa dozvedáme v roku 1682 pri 

dobýjaní hradu Fiľakovo vo vojsku boli aj Cigáni / lovas circiter/. 

Štatút Novohradskej stolice o Cigánoch z roku 1691 hovorí: „len s povolením sa tu môžu 

zdržiavať, resp. usadiť na statku niekoho. Z jednej udalosti na druhú môžu ísť len s cestovným pasom, 

podriadení sú vajdovi, ktorého meno musí byť oznámené slúžnemu / richtárovi / alebo podžupanovi. 

Keď Cigáni urobia škodu ako jednotlivec alebo skupiny, podžupan stolice vystopuje previnilcov 

a dodržaním práv zemepánov ich prinúti uhradiť škody“. 

Kráľ Leopold I. /1640 – 1705/ dáva privilégium mestu Lučenec na vydržiavanie jarmokov 

a týždenných trhov v Lučenci od roku 1695. Na týchto jarmokoch  sa objavili aj prvý Cigáni /kupci 

s koňmi, muzikanti, ženy-veštkyne, ale i zlodejky/, hoci mali spočiatku zakázané zúčastňovať sa 

jarmokov. Nariadeniami z roku 1721, 1724 a 1726 tvrdo až neľudsky kráľ Karol III. Zasahuje proti 

túlavým Cigáňom napr. v českých krajinách prikazuje mužov vešať, ženám a chlapcom nad 18 rokov 

odrezať ucho. Pre Uhorsko vydáva Karol III. Nariadenie v roku 1724 podľa ktorého miestodržiteľstvo 

prijíma ostré opatrenia napr. do troch mesiacov treba spísať Cigánov, ktorí sa budú brániť súpisu so 

zbraňou alebo palicou, treba ich beztrestne zabiť. Vinníkom, ktorí dobúšili 16 rok života treba zoťať 
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hlavy. Ženy treba označiť – opečiatkovať, keď sa dostanú druhý raz pred zákon, treba ich zoťať. Súpis 

Cigánov v okrese Lučenec roku 1725 vyhotovil slúžny Ján Darvas. 

Súpis Cigánov v okrese Lučenec, obsahuje údaje o 15 cigánskych rodinách. Nás zaujímajú 

budúce budúce muzikantské rodiny, boli to rodiny Františka Berkyho, Ladislava Berkyho a Martinusa 

Berkyho. V okolí Lučenca pôsobili naďalej aj kočovní Cigáni, ktorí sa riadili lučenským vajdom / 

náčelník Cigánov /. Funkcia vajdu bola doživotná alebo dedičná. Úlohou vajdov bolo hájiť záujmy 

Cigánov a rozhodovať o všetkých sporoch v rámci skupiny, ďalej riešiť požiadavky úradov / stolice, 

mesta, obce, policajnú moc, teda reprezentovali skupinu i  navonok. Na označenie hodnosti vajdov 

slúžili masívne – zlaté retiazky, prstene, strieborné gombíky, poháre a palice so symbolickými znakmi. 

Z nášho regiónu sú známi: z r.1715 Pál – Pavel, Csonka, František Berki dostal menovanie8. Júna 

1720 na Haličskom hrade od Jána Forgácha. 

Početná skupina sa usadila aj v okolí Fiľakova. Hlavným vajdom bol František Oláh z Fiľ. 

Biskupíc a vicevajda Michal Berki z Fiľakova. V roku 1758 sa Cigáni usadili aj v Mýtnej. Cigáni – 

Rómovia si vytvorili vlastnú „cigánsku štvrť“ pozdĺž Fiľakovskej cesty na brehu Tuhárskeho potoka. 

Bohatší Cigáni väčšinou muzikanti si vybudovali riadne domy pri cintoríne na Hudobníckej ulici. 

Malá cigánska usadlosť  bola aj na lokalite „cserepes“ pri Dolnej Slatinke, v Malej Vsi a Fabianke. 

V januári 1912 sa v Lučenci usadilo 12 ruských Cigánov, zručných a usilovných meditepcov. V tomto 

istom roku prišla veľká skupina olašských Cigánov od Trenča a usadili sa na kraji lučenského parku.  

Podobná situácia bola aj na vidieku. Jednotlivé rómske rodiny si postavili svoje príbytky na 

okrajoch obcí. Domčeky boli postavené z hlinených nepálených tehál – váľkov. Tie najchudobnejšie 

mali len jedinú izbu, v ktorej bývalo niekedy i 10 či 15 ľudí. V niektorých rómskych osadách dodnes 

nie je zavedená elektrina ani vodovod, preto tu nepoznajú kúpeľňu ani splachovací záchod. Vodu si 

donášajú vo vedrách z potoka, ktorý tečie obyčajne neďaleko osady. Život v osade riadil rómsky 

starosta. Bol to obyčajne starší múdry človek, ktorého si všetci vážili a poslúchali jeho rady. Často 

býval kováčom a toho si vážili i sedliaci, preto robil sprostredkovateľa medzi svetom Rómov a svetom 

roľníkov – gádžov. 

Rodina mala v živote Rómov odjakživa veľký význam. Najviac sa tešili deťom, ktoré boli pre 

nich bohatstvom a šťastím. Rómskym mamičkám záleží hlavne na tom, aby ich deti neboli hladné, aby 

boli zdravé a veselé. Viac sa venujú najmä prvým deťom, ktoré keď dorastú, starajú sa o svojich 

mladších súrodencov. Žiaľ, niektoré mamičky si neuvedomujú, že s malými deťmi sa treba veľa 

rozprávať, čítať im rozprávky, cvičiť ich zručnosti. Hlavou rodiny býval vždy otec. Jeho povinnosťou 

bolo zarábať peniaze, rozhodnutiam otca sa ostatní museli podriadiť. Každodenný život rodiny však 

závisel často na matke. Deti neradi odchádzajú od svojich rodičov ani potom, keď sú dospelé a založia 

si svoje rodiny. Obyčajne najmladší syn ostane bývať spolu s rodičmi a stará sa o nich až do smrti. 

Mimoriadnu úctu prejavujú svojej matke. 
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K životu každého človeka patria nie len dni všedné, ale aj dni výnimočné. Takými sú nepochybne 

narodenie nového člena rodiny, uzatvorenie manželstva i posledná rozlúčka s blízkym človekom. 

Rómovia,  podobne ako ľudia na celom svete, dodržiavali pri týchto príležitostiach mnoho povier 

a zvykov. Nad uchovaním prastarých zvykov, ktoré sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie bdeli 

ženy, najmä však vážená staršia žena, ktorá rozumela vešteniu a čarovaniu: nazývali ju phuri daj /stará 

matka/. Ak niektorá žena očakávala narodenie dieťatka, všetci chceli vedieť či to bude chlapec alebo 

dievčatko. Usudzovali tak podľa tvaru jej brucha – ak ho mala špicaté, mal sa narodiť chlapec, ak 

okrúhle tak dievča. Rómske mamičky donedávna rodili doma, dieťatku na svet pomáhala pôrodná 

babička. Ak sa narodilo so zúbkom, verili, že sa z neho stane veštec. Verili, že môže prísť zlá striga 

a dieťatko vziať a namiesto neho podhodiť škaredé dieťa. Preto mamičky kládli do postieľky pod 

perinku rôzne, najmä špicaté predmety /hrebeň, ihlu/, ktoré mali strige zobrať moc. Proti urieknutiu 

uväzovali deťom na zápästie červenú stužku, dievčatkám dávali na krk červený náhrdelník. 

V minulosti Rómovia neveľmi dbali o uzavretie sobáša. Pre mladých, ktorí sa mali radi, usporiadali 

„mangavipen /pytačky/“. Keď obaja mladí sľúbili, že sa budú mať radi a budú spolu dobre nažívať, 

vážený muž z osady im zaviazal šatkou prekrížené zápästie a do dlani im nalial víno. Potom čo ženích 

vypil víno z dlane nevesty a nevesta z dlane ženícha sa pobozkali. Od tej chvíle boli považovaní za 

manželov. Sobáš a veľkú svadbu usporiadali až neskôr, keď si našetrili potrebné peniaze a keď mali 

spolu jedno-dve deti. Podobným spôsobom uzatvárali manželstvo aj olašskí Rómovia, u ktorých 

ženíchov otec musel za nevestu platiť. 

Donedávna Rómovia verili na znamenia, ktoré predpovedali blízku smrť v rodine. Medzi najznámejšie 

predpovede patrí zavíjanie psa, hlas kuvika, zjavenie nočného motýľa v dome. Zlým znamením, ktoré 

predpovedalo chorobu až smrť blízkych, bývalo aj to, keď sa im snívalo, že im trhali zub alebo videli 

mútnu vodu. Najviac zvyklostí sa zachovalo práve v súvislosti s odchodom človeka zo života. Stále 

pretrváva viera, že pre umierajúceho si prichádza niekto z jeho blízkej rodiny. 

Ktorý zomrel pred ním a umierajúci sa s ním rozpráva – vidí ho. Je rozšírený názor, že múlo /zosnulý/ 

môže škodiť pozostalým až do pohrebu a niekedy i po ňom. Traduje sa, že múlosa vracia najmä preto, 

aby sa pomstil tým, ktorí mu počas života ubližovali alebo sa vracia pre svoj dlh. V prípade úmrtia 

muža sa ten vracia za svojou ženou a v prípade úmrtia ženy, ak zanechá po sebe deti, tá sa vracia za 

deťmi, pretože sa jej za deťmi cnie. Keď umrie dieťa jeho rodičia nemôžu jesť čerešne alebo jahody 

/ovocie, ktoré by žiadalo ich dieťa/ pretože na druhom svete ho budú ostatné múle utláčať, budú mu 

ubližovať. 

Toto ovocie môžu jesť až po 24 dni v mesiaci jún na Jána. V dome zomrelého zakryjú alebo zavesia 

zrkadlo, do truhly dajú mŕtvemu najkrajšie šaty, jeho obľubené predmety: mužom fajku, husle, gitaru, 

ženám náušnice, prstene. Každý kto sa príde rozlúčiť s nebohým položí  na neho ruku a poprosí ho 

o odpustenie, ak mu niekedy v živote ublížil. Od chvíle úmrtia až do pohrebu sú Rómovia stále pri 
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mŕtvom: cez deň sa pri ňom modlia ženy, v noci ich vystriedajú muži. Čas pri vartovaní si krátia 

hraním kariet, najmä však rozprávaním príbehov zosnulého. Veria, že jeho duša je stále prítomná. Až 

keď v deň pohrebu vynesú truhlu z domu a trikrát ňou zaklopú o prah uveria, že duša navždy odišla. 

Rómovia sa mŕtvych báli a snažili sa urobiť všetko preto, aby sa už nevracali a nerušili pokoj 

v ďalšom živote. 

Dušu každého Róma poteší dobré jedlo. Základom Rómskej stravy v minulosti boli rôzne 

úpravy zvieracích vnútorností, pretože boli pre početné rodiny najprístupnejšie. V čase zabíjačiek ich 

dostávali ženy od sedliakov alebo si ich chodili kupovať priamo na bitúnok. Základom jedálneho lístka 

sa stali držková alebo fazuľová polievka, držkový perkelt, guľáš z pľúcok, slezina na cibuľke. 

Dodnes sú obľúbené lacnejšie druhy mäsa, ako pečené rebierka, kolienko. Za najtypickejšie 

rómske jedlo sa považuje – gója – umyté hrubé bravčové črevo prevrátia mastnou stranou dovnútra, 

naplnia ho zemiakmi, niekedy do plnky pridajú krupicu, kukuričnú múku alebo ryžu, na dochutenie 

cesnak, cibuľu, korenie.  Naplnené črevo potom uvaria vo vode. Aby bola gója chutnejšia, treba ju 

zapiecť v rúre. Rómska svadobná hostina sa nezaobíde bez toho, aby sa ako prvé jedlo nepodávala 

gója, až potom nasleduje slepačia polievka, rezne, majonézový šalát. Mastné jedlá sa dobre zajedajú 

tradičnými rómskymi posúchmi zvanými – marikľa.  

Pretože Rómovia väčšinou nevlastnili pec, prevládali u nich varené múčne jedlá. Najčastejšie 

varili halušky s tvarohom alebo kapustou, poliate masťou s roztopenými oškvarkami. Obľúbené boli aj 

pirohy plnené s roztlačenými varenými zemiakmi s cibuľkou alebo tvarohom, prípadne boli posypané 

bryndzou. Deti majú radi rezance posypané s cukrom, makom alebo tvarohom. Dodnes sa však 

v rómskych rodinách konzumuje málo ovocia a zeleniny. 

Najznámejšie recepty z rómskej kuchyne: 

Chudobná polievka 

- 5 zemiakov 

- dl krúp alebo cestovín 

- 1 malá cibuľa 

- lyžice hladkej múky 

- polievkové korenie Magi 

- 1 dl oleja 

- Soľ 
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Očistené a pokrájané zemiaky na malé kocky dáme variť do osolenej vody. K napoly uvareným 

zemiakom pridáme cestovinu. Potom pripravíme zápražku z oleja a posekanej cibuľky. Zaprážkou 

zahustíme polievku, ktorú ešte ochutíme korením.  

Kvaka na kyslo 

- 1-2 kvaky 

- múka 

- ocot 

Obielenú a na kocky pokrájanú kvaku dáme variť najmenej na jednu hodinu do vody. Pridáme k nej 

zátrepku z múky a vody. Ochutíme octom. 

Placky – Marikli 

1 kg zemiakov 

0,5 kg polohrubej múky 

1-2 lyžičky sódy bicarbóny 

mleté korenie 

soľ 

Očistené zemiaky postrúhame na strúhadle a zmiešame s polohrubou múkou , pridáme soľ, korenie, 

sodu bicarbonu. Cesto dobre vypracujeme na husté, necháme asi 15 minút stáť. Pripravenú masu 

rozdelíme na menšie kúsky, jednotlivé kúsky vytvarujeme do tvaru placiek a na platničke opečieme. 

 

Prvé rómske rodiny, ktoré dostali povolenie usadiť sa na okrajoch Slovenských miest a dedín 

sa zaoberali kováčstvom. Kováčstvo a hudobníctvo sa stali najvýznamnejšími zamestnaniami Rómov 

na Slovensku až do začiatku nášho storočia. Keď väčšina Rómov prešla na usadlý spôsob života 

nadobúdala pre nich väčší význam príležitostná práca u roľníkov. Usadlí Rómovia sa zoberali aj 

spracovaním prírodného materiálu: zo slamy plietli ošatky, z prútia košíky. Vedeli páliť vápno aj 

drevené uhlie. Niektorí z nich boli zručnými hrnčiarmi, iní dokázali vyrezávať obecné pečate, iní 

vyrábali nepálené tehly – váľky. Rómske ženy pomáhali svojím mužom pri kováčskej práci. Ženám 

sedliakom pomáhali pri riadení, naučili sa rôzne ručné práce – čipkovanie, pletenie, háčkovanie, 

vyšívanie. Mnoho rómskych žien sa živilo pletením povrazov a zhotovovaním lán, výrobou kief, 

štetiek z prasacích alebo konských vlasov. Z brezového prútia viazali metly. Za svoju prácu nežiadali 

peniaze, uspokojili sa s potravinami a obnoseným šatstvom a nábytkom. 
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Medzi Rómami možno nájsť vynikajúcich predstaviteľov nielen v radoch hudobníkov, ale aj 

iných oblastiach kultúry. Vzdelaním pedagóg pochádzajúci z Lučenca Dezider Banga, žije 

v Bratislave, kde je predsedom spolku Romani kultúra a šéfredaktorom časopisu Roma. Známa je jeho 

kniha rozprávok Čierny vlas. Rómsky šlabikár a Čítanka. Ďalej by sme mohli spomenúť spisovateľa 

Jána Berkyho Ľuboreckého, ktorý publikuje svoje poviedky a rozprávky v rómskych i nerómskych 

časopisoch. Vydal knihu rozprávok Sny o šťastí. 

 V súčasnosti žije na Slovensku vyše 400.000 občanov rómskeho pôvodu. Rómske 

obyvateľstvo má rovnaké práva a povinnosti ako ostatní obyvatelia Slovenskej republiky. Naša 

demokratická spoločnosť poskytuje účinnú pomoc pri preklenutí oneskoreného vývoja, zapríčineného 

dlhodobou izoláciou. 
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VII. KAPITOLA - POSLEDNÍ 
 

MULTIKULTURALITA A  ROMOVÉ - Z HLEDISKA UČITELE 
I STUDENTA ZÁROVEŇ 
 

Vedoucí skupiny: Moji studenti 

 

7.1  ESEJE, ÚVAHY 
 

NEBE NAD NÁMI A ZEMĚ, Z NÍŽ JSME VZEŠLI A V NÍŽ TAKY 
SPOČINEME, JE NEJENOM NAŠE 

Jaroslav Balvín 

           

MOTTO 

 

„Svět je po stránce přírody jednotný. Jsme-li všichni 
občany jednoho světa, co nám tedy brání, abychom se 
sjednotili...“ 

 

                 Jan Ámos Komenský,  

Obecná porada o nápravě věcí lidských 

 

V souvislosti s multikulturalitou mě zdánlivě paradoxně napadají verše Karla Hynka Máchy z jeho 

slavného Máje. Znám je nazpaměť, a často se mi v různých fázích života v mysli objevují. Ani nyní 

nemusím sáhnout po té přerozmilé knížce o lásce, životě a smrti, v níž vězeň odsouzený na smrt 

hovoří k oblakům, které plují nad jeho žalářem. Měl jsem to štěstí, že jsem na začátku své 

profesionální kariéry pobýval po dobu patnácti let v kraji, kde se onen příběh lásky na břehu i na ploše 

Máchova jezera v Doksech odehrával. A protože jsem původně vystudovaný češtinář a historik, mohl 

jsem si sám na vlastní kůži ve vlnách tohoto romantického jezera, uprostřed jeho hladiny, obrácen 

k obloze a mrakům nade mnou, prožít ty krásné verše, které jsme se jako studenti učili a které jsem 

učil dál i své žáky na základní škole: 
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„Kudy plynete u dlouhém, táhlém běhu 

i tam kde svého naleznete břehu, 

tam na své pouti pozdravujte Zemi. 

Ach Zemi krásnou, Zemi milovanou, 

Kolébku mou i hrob můj, 

Matku mou i v dědictví mi danou, 

Šírou tu Zemi, Zemi jedinou.“ 

 

Z hlediska literárního je báseň Karla Hynka Máchy poetickým skvostem. Nejde však v ní pouze a 

jenom o verše krásně tepané. Jde i o to, že byly tepány nejenom kovadlinou umu a rozumu. Je v nich 

srdce jako místo vztahů k člověku. K sobľ samému i k jiným. Již v Máji se staví Karel Hynek zcela 

nepokrytě za lidi v životě zraněné a ponížené. Společností měli být potrestáni protagonisté velké lásky. 

Vilém smrtí na popravišti, Jarmila věčnou opuštěností a smutkem z tragicky přerušené lásky. A že se 

Mácha staví úplně a otevřeně za ty, kteří v životě neměli tolik štěstí, říká v posledním verši své 

nesmrtelné básně. Své jméno včleňuje do oslovení, kterým jakoby odchází nádherný duch souznění 

mezi rozdílnými lidmi, které spojilo alespoň na určitou část jejich životní pouti krásné a často slovy 

ani nedefinovatelné pouto: „Hynku, Viléme, Jarmilo!“   

Kdyby jen toto dílo Máchovo zůstalo po něm na tomto světě, dal by se z jeho veršů vydedukovat 

Máchův humanismus, náklonnost k bližním, kteří mají poněkud odlišný, a ve velké většině horší osud, 

než hlavní či střední proud lidské společnosti. Na tuto interpretaci by stačil Máchův Máj. Nebýt toho, 

že Karel Hynek Mácha napsal ještě jedno dílo plné humanismu a zájmu o jiné, odlišné. Je to jeho 

novela Cikáni. I když se toto dílo běžně zařazuje do povinné literatury na Ústavu romologických štúdií 

do výuky o literatuře s romskou tématikou, myslím, že ještě mnoho dlužíme pochopení uměleckého i 

etického rozměru básníkovy výpovědi. Je to výpověď o tom, že i ti nejvyháněnější, nejméně ve 

společnosti chtění, dokáží projevit takovou ochotu k pomoci a podpoře stejně tak uraženým a 

poníženým,  jako jsou oni, že to přesahuje běžně zaběhané představy o těchto lidech a míří svým 

odkazem do naší společné, multikulturní budoucnosti.  

 

Literatura 

Jan Ámos Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských. 

Karel Hynek Mácha: Máj. 
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FOTO 
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JAN ÁMOS KOMENSKÝ A JEHO MULTIKULTURALISMUS 

Jaroslav Balvín 
 

O Zemi v souvislosti s multikulturalitou a zejména multikulturalismem (i když tento termín používán 

v minulosti samozřejmě nebyl) hovoří i geniální pedagog a zároveň filozof výchovy Jan Amos 

Komenský. Ve svém díle vidí Komenský do budoucna, nezdůrazňuje vlastnictví Zeměkoule, která je 

dnes rozparcelována mezi země, státy, státečky, vlastníky polí, hradů, zámků, zahrad, domů, ale 

prosazuje myšlenku sjednocení, při zachování rozdílnosti: přírodní i sociální: 

„Svět je totiž po stránce přírodní jediný, proč by se tedy nestal takovým i po stránce mravní? Evropa je 

sice oddělena od Asie, Asie od Afriky, Afrika od Ameriky, stejně i jednotlivé říše a provincie jsou od 

sebe odděleny horami a údolími, řekami a moři, takže se můžeme všichni vzájemně spolu stýkat, ale 

přitom společná matka země nás všechny nosí a sytí, vzduch a větry nás všechny ovívají a oživují, 

všechny nás kryje totéž nebe, totéž slunce i s ostatními hvězdami kolem nás všech obíhá a střídavě nás 

ozařuje, takže je zřejmo, že všichni obýváme společný příbytek a společný vzduch nás všechny 

udržuje při životě. Jsme-li tedy všichni občany jediného světa, co nám brání, abychom se nespojili...“ 

(Všetečka, 1987, s. 58)   

Na díle J. A. Komenského je možno rozpoznat i rozdíl mezi jeho chápáním multikulturality (líčením 

jednoty světa v jeho rozdílnosti) a multikulturalismu (idea sjednocení světa a respektování jeho 

rozdílných kultur). Multikulturalismus je totiž pojem, kterým označujeme naši snahu po tom, aby se 

svět nerozpadl, aby kultury nejenom vedle sebe existovaly, ale také nacházely společný konsensus. 

K tomu je ovšem třeba vyvinout velmi houževnaté a dlouhodobé úsilí. K tomu je zapotřebí 

angažovanosti mnoha osobností a také snahy, politik osvícených států. Snahy Komenského, které 

vložil na začátku 17. století do výchovy, jsou úsilím Evropana a také představitele českého ducha. 

Jeho slova o tom, že každý v tomto úsilí má svoji platnost, jsou aktuální i ve vztahu k romské 

národnostní menšině i ve vztahu k národům a národnostem jiným: „Nikdo tedy ať se nezdá sám sobě 

tak bezcenný a bezvýznamný, aby se domníval, že není hoden toho, aby se účastnil vlastních těchto 

porad o obecné záchraně, nikdo také ať není tak beznadějně pyšný, aby pokládal za nedůstojné sebe ať 

už vyslechnout rady jiných, či přidávat své“. (Všetečka, 1987, s. 26. Srov. O tom více Balvín, 2007, s. 

177-179)  

Literatura 

Balvín, J. 2007. Metody výuky romských žáků. Praha: Radix. 

Všetečka, J. 1987. Všenáprava obrazem, kniha fotografií na motivy díla J. Á. Komenského, Obecná 
porada o nápravě věcí lidských. Praha: Nadas. 
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MULTIKULTURALITA A NAŠE HŘBITOVY 

Jaroslav Balvín 
 

To, jak se prolínají světy kultur a jak je to někdy těžké, aby se kultury nejenom dorozuměly, ale jenom 

existovaly vedle sebe, nepřekážely si, a nedej Bůh proti sobě bojovaly se zbraní v ruce, mi procházelo 

hlavou, když jsem navštívil spolu s panem Mazikem Istvánem hřbitov ve Fiľakovu. Jsou tam i hroby 

našich romských spoluobčanů. Na začátku hřbitova byly pohromadě v jednom místě, avšak dnes již se 

rozdíly, jak mi řekl pan Mázik, nedělají. Jak kdo přijde s požadavkem, tak je „umístěn“. Tedy i toto 

místo ukazuje, jak se zlepšují vztahy mezi majoritní a minoritní společností. Chtěl bych tomuto 

přístupu a této cestě do budoucna vzdát hold. Bohužel, ani v Evropě to není stejné.  

Doslova sarkasticky mi v uších zní věta přečtená nedávno v srbském časopise vydávaném v České 

republice. V Bosně je multikulturní společnost pouze na hřbitovech. Leží tu vedle sebe Albánci i 

Srbové. Ale jsou to ti, kteří se vzájemně vraždili v etnických válkách a čistkách. Zemřeli rukou vrahů. 

Jsou oběťmi interkulturní nesnášenlivosti. Jsou oběťmi etnické genocidy… Když čteme v tomto 

časopise seznamy obětí této genocidy, mimoděk mi napadnou seznamy, které jsme nedávno viděli při 

návštěvě Osvětimi. Má multikulturalismus postupovat tímto způsobem? Že multikulturalismus není 

v Evropě ani ve světě ve všech případech nekrvavou ideologií a politikou, to ukazují každou chvíli 

vznícené etnické nepokoje v Africe, nebo války v zemích islámu. Ve světě jsou interetnické konflikty, 

které jsou prakticky neřešitelné. Je to způsobeno nejenom historicky neřešenými rozpory a válkami, 

ale i obrovskými rozdíly mezi kulturami. V podstatě takové kultury, když se do sebe zaklesnou, 

situace se stává patovou a nemůže mít klidného a v rámci dnešního světa civilizované řešení. Vezměte 

si jen Palestinu a Izrael. Nebo Afghanistan, Irák a USA. Velmi názorným a drastickým příkladem 

poslední doby je Kosovo a Srbsko. Miroslav Lazanski o tom píše: „Není pochyb že na západě vůbec 

nechápou hloubku kosovské krize, strach a pochybnosti. Existují konflikty, pro které de facto vůbec 

neexistují řešení, snad kromě vystěhování a tím vykořenění různých nacionálních společenství. Možná, 

je Balkán zrovna tento případ.“ (Lazanski, s. 52)     

Buďme rádi, že Romové, kteří žijí zde a spolu s námi, nemají ve svém národním charakteru etnickou 

nevraživost a nesnášenlivost. Je to národ, který nikdy nevedl válku. Záleží opravdu na tom, jak ve 

vztahu k Romům je a bude realizován princip multikulturalismu. A v mnohém bude záležet i na naší 

vstřícnosti, na tom, jak dokážeme svým spoluobčanům vyjádřit svou úctu, v romštině PAŤIV. 

Pokusím se o to i já. Fotografiemi, které jsem pořídil na hřbitově ve Fiľakově a které se snaží ukázat, 

jak je pro multukulturalismu důležité ukázat, že máme úctu k sobě navzájem nejenom v přítomnosti, 

ale i čase předchozím.  
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Při výzkumu rozmístění hrobů na hřbitovech se dá zjistit ledacos. Jak již bylo řečeno výše z úst 

ředitele místního Kulturně osvětového střediska pana Mázika zazněla informace, že Romové byli 

nejdříve pochováváni společně v jedné (dnes poslední) části fiľakovského hřbitova. Jsou ve stísněném 

prostoru a jistě i tento postup svědčí o snaze eliminovat tuto etnickou skupinu od majoritní 

společnosti. Důvody mohou však být i jiné: např. soudržnost Romů, nebo také jejich subetnické 

členění (např. olašští Romové, Rumungři). Své hrají i pozůstatky kastovních rozdílů, sociální 

diferenciace apod. Je zcela zřejmé, že pro výzkumníka této otázky nebude stačit pouze zkoumání jmen 

na hrobech, ale podrobný průzkum v archivech, matrikách, kronikách. Otvírá se zde řada možností, 

které jsou využitelné především v regionální a místní historii. Významným odrazovým můstkem 

mohou být také fotografie na hrobech zemřelých. Pohled do jejich tváří může vyvolat zájem o 

zkoumání romských osobností a jejich role v životě své rodiny, etnika, národnosti i romského národa. 

Fotografie mohou být nedílnou a významnou součástí tohoto výzkumu. Proto je do svého textu 

zařazuji také já jako motivační materiál. Ale nejenom to: mé fotografie se snaží být i vyjádřením úcty 

k zesnulým Romům a jejich potomkům, kteří tvořili jako osobnosti přirozenou a zajímavou součást 

naší společné multikulturní historie. 
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Fotografie ukazující začlenění romských zesnulých mezi hroby majoritní 
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Fotografie ukazující sociální a subetnické členění romských zesnulých 
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Fotografie ukazující portréty zemřelých-podnět pro zkoumání romských osobností a jejich role 
ve společnosti  
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7.2  KONKRÉTNÍ SITUACE A CESTY ŘEŠENÍ 
 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R (ZKRÁCENĚ 
HNUTÍ R) A JEHO STÁLÁ AKTUÁLNOST 

Jaroslav Balvín 

 

Škola a v ní ředitel a nikoliv na posledním místě učitel mají nezastupitelné a troufám si říci že i 

vedoucí místo při realizaci cílů multikulturní výchovy žáka. Ta působí i na romského žáka v síti řady 

determinant. Učitel je využívá a přitom do jejich harmonizace dodává své pedagogické umění. Je jako 

dirigent. Možná i na to jsem myslel, když jsem začal organizovat v roce 1993 setkávání učitelů 

romských žáků. Intuitivně jsem tušil a cílevědomě jsem pak za tím tušením šel, že učitelé romských 

žáků si musejí vyměňovat zkušenosti, aby v tomto novodobém úsilí, jako je tvořivě-humanistická 

výchova romských žáků, nezůstávali sami.  

Ze setkávání od roku 1993 do současnosti vzniklo pře 25 sborníků, v nichž je uložen rozum a často i 

svědectví učitelů a dalších odborníků o nerovném zápasu s pedagogickým terénem, jaký skýtá edukace 

romských žáků. Zdálo by se, že dnes už takový zápas o duši romského dítěte je nepotřebný. Už přece 

máme dost odborných znalostí. A dokážeme je realizovat s pomocí vlády, samosprávy, občanských 

sdružení… 

Opak je pravdou. Ani občanské sdružení Hnutí R si nemůže dovolit tento luxus: usnout na vavřínech. 

Proto také vznikly dvě další organizace: Hnutí R Spiš a Hnutí R Nitra. Proto také se Hnutí R stalo 

iniciátorem, aby byla v Ostravě založena Multikulturní sekce České pedagogické společnosti, která 

bude zahrnovat i odborníky slovenské. Proto také se setkávání členů Hnutí R včlenila nejdříve do tzv. 

Pražských konferencí a nyní se stala přirozenou součástí nových slovenských konferencí 

organizovaných Ústavem romologických štúdií pod hlavičkou INTERRA 5 (v roce 2007) a INTERRA 

6 (v roce 2008). Přehled o vydaných sbornících je v publikaci: (Balvín, 2004, s. 191-195 a Balvín, 

2007, s. 188-192) 

Hnutí R je stále aktuální. Je občanským sdružením, a tedy prostorem, v němž může učitel uplatnit 

nejenom svůj profesionální étos, ale i étos občanský. V případě Hnutí R je to étos, jehož centrem a 

východiskem je romské dítě. (Viz více Balvín, 2007) 

Literatura 
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Balvín, J. 2004. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém.Praha:Radix,Hnutí R 

Balvín, J. 2007. Metody výuky romských žáků. Praha: Radix. 

FOTO 

Jedním z významných cílů Hnutí R je napomáhat v edukaci i dětem sociálně slabším. 
V působení na tyto děti i jejich rodiče se setkávají sociální práce i sociální pedagogika.  
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Cílem Hnutí R je napomáhat školám, aby hledaly a užívaly metody, které povedou k optimální 
vzdělanosti všech romských dětí, aby se uplatnily i ve věku dospělosti jako plnoprávní lidé 
rovnocenní s majoritou 
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VÝZNAM ROMSKÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PRO 
ETNOEMANCIPAČNÍ ROZVOJ ROMSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 

Jaroslav Balvín 

 

Velkým kladem publikace, kterou jsme z prací studentů, dnes už magistrů, vytvořili, je to, že se 

zabývá konkrétními aktivitami směřujícími k rozvoji etnoemancipačního rozvoje romské národnostní 

menšiny. To, že zejména ve druhé kapitole zachycují autoři historii, obsah a metody činnosti 

především romských občanských sdružení působících v daném regionu, ukazuje jasně na přítomnost 

výchovného a vzdělávacího fenoménu, který v romské historii nemá obdoby. Šancí romské 

národnostní menšiny je vybojovat (samozřejmě že mírovými prostředky) si místo v systému občanské 

společnosti. Jedním výrazných prostředků takového zápasu jsou občanská sdružení. Zde se odehrává 

sice pomalý, ale usilovný boj o místo na slunci. O rovnoprávné místo v multikulturní občanské 

společnosti. Termín občanská společnost zavedl v roce 1821 G. W. F. Hegel a definoval ji jako 

zprostředkovací prostředí mezi soukromou sférou a státem. „Občanská společnost se stává útočištěm 

a zárukou svobody občana a konec konců také i příslušníka menšiny, když selhává politická 

organizace, ekonomika, vázne optimální rozvoj sociálních vztahů, kultury apod. Je pojistkou a svým 

způsobem i nástrojem pro rozvoj skutečné otevřené tolerantní a harmonické společnosti, v níž se 

uplatňují nová sociální hnutí jako prosazovatelé reforem, které jsou nezbytnou součástí politického 

liberalismu.“   (Balvín, 2004, s. 137) 

A mezi těmito hnutími hrají významnou roli občanská sdružení. V nich se příslušník takového 

sdružení může projevit jako občan, který aktivně prosazuje sociální zájem. A kromě toho, pokud se 

týká národnostní menšiny, může také deklarovat příslušnost k této minoritě a prosazovat účinně její 

zájmy. Téměř všechny národnostní menšiny mají svá občanská sdružení. U romské národnostní 

menšiny jsou tyto organizace velmi rozšířeny a plní zejména kulturně osvětovou práci. A vzhledem 

k sociální tíživosti ekonomické situace Romů ve společnosti se musí zaměřovat nejenom na kulturu, 

jako je tomu u většiny jiných národností, ale také, a to ve velké míře, i na řešení tíživé sociální situace 

Romů v místech jejich bydliště i v měřítku celostátním. Velkou výhodou pro tato romská občanská 

sdružení je, když najdou porozumění u samosprávy i kulturně osvětových zařízení. A že takováto 

společná snaha funguje i ve Fiľakově, to jsem poznal na příkladu činnosti Kulturně osvětového 

střediska, který vede pan Mgr. Mázik Ištván.    

Literatura 

Balvín, J.2004. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Praha: Radix,Hnutí R 
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FOTO 

Romské děti v rámci celoměstského turnaje ve stolním tenise 
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Spoluráce ředitele Kulturně osvětového střediska Mázika Ištvána s romskými vedoucími při 
turnaji stolního tenisu. Tento vedoucí kroužku je zároveň příslušníkem Městské policie a 
zároveň otcem chlapců na výše uvedených fotografiích 
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O VÝZNAMU VÝCHOVY ROMSKÝCH DĚTÍ VE VOLNÉM ČASE 

Jaroslav Balvín 

 

Romský čas. Gádžovský čas. Což nejsou stejné? Nejsou stejné. Je v tom cosi rozdílné. Polský filozof a 

pedagog Melosik psal o kultuře australských domorodců, původních obyvatel. A konstatoval, že právě 

rozdílné chápání časoprostoru způsobilo při včleňování dětí Abogerinců do škol katastrofu. U nás jsme 

od Austrálie velmi daleko. Nadto jsou protinožci. Takže je to tam všechno asi vzhůru nohama. Avšak 

zákonitosti kulturních rozdílů platí všude na Zeměkouli. I u nás bychom měli respektovat různorodé 

zákonitosti, které platí v kultuře Romů a Čechů, a Slováků a Evropanů. My už např. nemáme čas, 

abychom si řádně uctili památku zemřelých. Naopak romské rodiny a jejich široké příbuzenstvo na to 

čas mají. Vartují nejméně tři dny u těla zemřelého. V našem uspěchaném světě něco nemožného. Tak 

jako na obřady, které končí lidský život, mají Romové čas i na ty, které lidský život začínají. Křest 

dítěte je nezapomenutelná a významná událost v životě celé široké rodiny. Na to, aby byl nový 

človíček patřičně uvítán, si každý najde ten svůj čas. A také na hudbu, která je významným 

doprovodem na cestě životem. Na cestě prostorem, který je všech, který je neomezený tak jako zelená 

tráva pod nohama a modré nebe nad hlavou. Kolo osudu se točí v různých kulturách poněkud jinak. 

Ale to, jaké jsou mezi tím rozdíly, na to by bylo zapotřebí celého rozsáhlého průzkumu a sledování.  

Zde bych chtěl jenom upozornit na volný čas, který podle mého soudu je takovým mostem, 

přemostěním mezi vnímáním času a prostoru v rodině a ve škole. Na jedné straně je tento čas 

využitelný ve smyslu romské kultury, má nesešněrovaný koloběh, dělat se cosi může, ale také nemusí, 

je zde svoboda výběru a volby. Na druhé straně mají pedagogové, rodič, vedoucí kroužků apod. 

velkou šanci pozitivně ovlivňovat rozvrhovost, program dítěte, což má velký vliv i na formování 

plánovitosti v životě. Velkou roli zde hrají občanská sdružení samotných romských organizací, které 

se svým dětem věnují. Cílem je připravovat je na často náhlé, radikální a tvrdé sešněrování 

časoprostoru, které přináší škola. V těchto možnostech, které se mohou praktikovat s romskými dětmi 

ve volném čase, v předškolní výchově nebo v přípravných třídách vidím, kromě jiných aspektů, 

velkou šanci postupně překonávat kulturní diferenci mezi romskou a neromskou kulturou- včetně 

rozdílného vnímání prostoru a času našeho společného pobývání na této planetě a v této zemi. (Srov. o 

tom více např. Balvín, 2004, s. 177-189) 
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informačnej společnosti. Zborník príspevkov z konferencie Výchova k toleranci a sociálnem 

súdržnosti v školách informačnej společnosti, Nitra 17.-18. 1. 2007. Nitra: Pedagogická fakulta 
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7.3  MULTIKULTURALITA V TVORBE 
 

DVĚ MULTIKULTURNÍ BÁSNĚ JAKO ÚVAHY O DNEŠNÍM I BUDOUCÍM 
SVĚTĚ                                                                             

Jaroslav Balvín (Vlastní tvorba) 

JEN SI SEDNU DO HOSPŮDKY: BÁSEŇ MULTIKULTURNÍ 

Jaroslav Balvín 

 

Jen  

ze svého 

něžného  

balkůnku 

Pohlédnu na svou  

malou  

a hezkou  

hospůdku 

Cítím se rázem tak,  

jako bych si chtěl dát  

s druhými lidmi schůzku. 

 

A když už 

sedím tam,  

v mé hospůdce 

moravské zlaté, 

Zlatomoravecké, 

Vidím náhle věci  

dříve nevídané,  

a přitom tak prosté: 
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Za plotem  

řecká oliva 

Vlevo  

Slovenská „Železničná stanica“ 

Vpravo  

Tradiční světlý ležák 

Který pilně podpírá 

Jeden nahatý  

A svalnatý 

řecký fešák. 

 

A pod tím dojemným  

a ručně malovaným obrázkem 

Který očividně maloval místní malíř 

A který propaguje dnes již heinekenské pivo Corgoň  

(Možná že ten dojemný obrázek maloval malíř jménem Odsloň nebo taky Gorgoň) 

Se svítí letopočet:  

tisíc osm set devadesát šest 

A to byla ještě doba,  

kdy prý Slovák byl utiskován Maďarem. 

Ale dnes je to jinak 

Přeci jenom do toho sporu vnesla svoje 

Naša História. 

 

A když se zaposloucháš do slov chasníků 

Pijících vedle u stolu své slovenské pivo  
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vyráběné nyní pod firmou Heineken, 

Povídají si o hokeji v Moskvě 

Kde prohrává družstvo Rusů s družstvem Finů 

A branku Finů právě vsítil jakýsi Vaineken. 

 

A pak přichází parta Romů, mistrů sociálních dávek, 

Ti, kdyby mohli, dělali by i celý svátek 

A určitě by se chtěli zúčastnit 

Třeba ve starověké Tróji  

Schliemannových vykopávek. 

 

Ale teď,  

protože Heinrich Schliemann  

už nežije  

a Trója  byla objevena, 

a protože už nemohou Tróju,  

překopávají po týdnech 

Celou naši matičku a matku měst, 

stověžatou Prahu 

Ve všední den i ve svátek.  

 

A já,  

podle mého soudu multikulturalista 

Tu sedím jako unavený velocipedista, 

Pivo značky Corgoň popíjím  

a zasvěceně se tvářím   

jako nadšený a multikulturní optimista. 
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Popíjím pivo Corgoň z láhve Heineken, 

Které vrátíš možná bývalému učiteli dějepisu, 

Který se možná zbláznil z rychlého a překotného toku dějin 

A vtělil to do svého soukromého strojopisu. 

 

To pivo možná ochutnával český stárek. 

A proti mně letí vlaštovky,  

které přiletěly možná až z afrických dálek 

 

A nade mnou na obraze je stále  

ten svalnatý řecký chlápek, 

Který jako by podpíral  

nejenom místní pivovárek 

Ale celou zeměkouli,  

prostory širokých dálek  

 

A tak se míchá svět 

Jak vítr, který nezná hranic 

Jak slova cizích vět, 

Jak dojmy, které loví panic 

Jak kulky z pušek a samopalů,  

ze kterých je nanic 

Jak echo velkých pranic 

Jak vína různých kvalit 

Ze kterých se známým  

stydím nalít. 
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A tak chutná náš dnešní svět 

Svět jinak zlatý,  

sladký,  

mnohotvárný 

Jen kdyby chtěl být,  

jak to chtěl už britský Churchill, 

Bez špatných válek,  

žabomyších šarvátek,  

slovních přestřelů  

a pranic.  

 

Pranic, 

Ze kterých je  

NANIC. 

Možná každému 

Nebo aspoň  

Většině z nás 

Zcela,  

Naprosto 

A úplně 

Nanic. 

 

  

Zlaté Moravce, 

Jeden slunný den v červnu, kdy jsem byl sám a přemýšlel jsem multikulturně i globalisticky 

Jedna neděle odpoledne v červnu 2007 

 



 499

NA OBLOZE ZAČÍNÁ REVOLUCE 

Jaroslav Balvín 

 

Několik velkých uskupení oblaků se rozhodlo na obloze 

Že během několika dalších delších chvil začne na obloze revoluce 

Během krátké doby několik dalších uskupení posílilo svou hmotnost a přeskupilo 
seskupení sil 

A ten svazek se k protilehlým nebezpečným nepřátelským oblačným objektům 
nebezpečně přiblížil. 

 

Jedno uskupení oblačných sil brojilo proti tomu druhému ze všech sil  

a svou koordinovanou systémovou taktikou do svého boje řadu nebeských sil zapojil,  

vítr se bouřil na zemi i na obloze a svým ledových chladem usiloval o to,  

aby všechna nepřátelská uskupení pořádně a natrvalo  zastrašil. 

A náhle: druhé seskupení  vyslalo proti tomu prvnímu projektil. 

 

Projektil z ohně a kouře, hromů a blesků, z bouře a dešťů do nepřátelského 
kontejneru narazil 

A všechny tou změtí nebeských sil z dešťů, bouře, hromů, kouře a ohně pěkně zarazil 

Nebeskému ptactvu, co dosud v oblacích létalo nepoznavše svár a křik 

Svou směsí nepřátelství a nenávisti jeho tichý dech skoro úplně vyrazil. 

 

Zaklesly se síly v sebe tak, že zdála se situace bezvýchodná 

Nebeské trouby bily na poplach, aby žádná s obou stran nebyla poražená což by u 
vůdců obou vojsk byla věc pro jejich další hvězdnou kariéru nevýhodná 

Však aby složily nepřátelské strany ihned svoje zbraně  

a aby se nechovaly k sobě nepřátelsky, agresivně a zrádně           

Otevřelo se modré nebe nad hlavami, nad obzor vypluli delfíni a všem bylo 
najednou krásně. 
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Jak to ta oblaka dělají? Vybouří se, jako by hrály o život, a šplíchají na sebe proudy 
nenávisti 

Rozmetají kouř a oheň, blesky a hromy, bouři a deště a zapojí do boje  

Své největší zdroje 

Vše se před nimi třese a utíká a zdá se že vše skončí navždy a všichni budou zbaveni 
všech svých hodností a zbroje 

Vše však náhle utichne, svět se rozsvítí a a všichni se obléknou  do slavnostního kroje. 

 

Kdyby oblaka byla svět a kdyby tak na něm vypluli ladní delfíni lásky, vzájemnosti 
a pokory, 

Aby na něm nevládly malichernost, zrada, nenávist, a nepřátelství jako spojené 
nádoby 

Kdyby se celý svět a lidé v něm mohly vybouřit jen ve hrách jako v staré Olympii 

Pak světový parlament, dnes OSN a jeho souputníci 

By teprve celou Zeměkouli prohlásili 

Za svou a jedinou, multikulturní, interkulturní a pluralitní 

Novou a v planetárním prostoru dosud nevídanou 

Harmonickou, nebesky krásnou a přesto pozemskou 

Unikátní Delfínii.  

   

Zlaté Moravce, 30. 7. 2007, 19. 44. hodin, po náznaku bouře a při jejím skončení... 

 

Literatura: 

Balvín, J. 2007. Moje myšlenky (Fotoblesky). Rukopisná sbírka básní. Spišská Nová Ves: 
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7.4  RÓMSKA KULTÚRA - ŠTÚDIE 
 

KŮŇ JAKO PROTAGONISTA ROMSKÝCH DĚJIN 

Jaroslav Balvín  

 

I dnes evokuje přítomnost koní, pasoucích se na stráních hor, závislost a pevnou semknutost člověka 

a tohoto nádherného zvířete. Pastviny byly často místem, kde se setkával romský způsob obživy se 

způsobem gazdovským. A mnohdy to pořádně zajiskřilo. Tak, jak to popisuje i spisovatel Martin 

Šmaus v knize Děvčátko, rozdělej ohníček (2005). Anebo tak, jak to nezapomenutelně popsal Maxim 

Gorkij v Makaru Čudrovi, literárním základu nejznámější hry o Romech: Cikáni jdou do nebe.   

Etnografové, zabývající se kulturou Romů, popsali nejeden papír o koních jako tažných zvířatech, 

které Romové potřebovali pro svůj nomádsko-řemeslný způsob života. Myslím si však, že zde něco 

důležitého chybí. A to je vyjádření vztahu mezi člověkem a tímto šlechetným zvířetem. Mnohdy je 

tento vztah zprofanován tím, že se popisuje, jak Romové koně omlazovali, a dělali s ním různá kouzla, 

jen aby ho dobře na trhu prodali. Když pak kupující zjistil o svém koupeném koni špatnou pravdu, byli 

již Romové dávno pryč.  

Myslím, že bychom mohli tuto legendu o koních a Romech trochu více poodhrnout a ukázat, jaký byl 

skutečný vztah Romů ke koňům. Že to byli nejenom tahouni a nebo prostředky pro získání peněz, ale i 

věrní přátelé, kterým Romové dobře rozuměli a s nimiž snášeli nejednu těžkou situaci. Proto se i na 

konci šedesátých let stal záměr komunistické vlády zlikvidovat maringotky, a samozřejmě i s jejich 

tahouny, pro Romy, zejména olašské, tak tragickým.  

Kůň se stal jedním ze symbolů, bez něhož je i romství nepředstavitelné. A možná se najde i někdo 

z romských či neromských spisovatelů či vědců, který napíše o koni to, co jsem se pokusil nastínit 

v nadpisu svého článku: Kůň jako protagonista romských dějin.    
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Kůň, zapřažený do maringotky či do kočáru, je častým symbolem i na hrobech olašských Romů. 

Tak, jak je tomu i na jednom z nejbohatších hrobů na hřbitově ve Fiľakovu.  
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I dnes evokuje přítomnost koně, pasoucího se na stráních hor, závislost a pevnou semknutost 
člověka a tohoto nádherného zvířete. Je však také symbolem svobodného a nezávislého života. 
A to Romům vyhovovalo ze všeho nejvíce.   
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BYDLENÍ ROMŮ DNES A VČERA 

Jaroslav Balvín 

 

Obyčejně se začínají nadpisy článků nebo nadpisy sborníků o Romeh v opačném pořadí: Romové 

včera a dnes. Proč jsem asi začal svůj text opačně? Protože si myslím, že Romové potřebují důstojně 

bydlet právě dnes, a ne včera. Eva Davidová píše ve své knize Cesty Romů o obrovském pokroku, 

který mnozí Romové v otázce bydlení dosáhli. Jde prakticky o padesátiletý skok z minulosti do 

budoucnosti. Někteří Romové se opravdu ze zemljankového způsobu bydlení dostali rovnou do 

paneláku. V tom však byl pro mnohé kámen úrazu. Ať už se jednalo na Slovensku o Luník 9 nebo 

v Čechách o Most-Chanov. Avšak na stejná podlaží se dostaly rodiny, které by se v osadách nikdy 

k sobě na tuto úroveň nedostali. Z důvodu kastovních a sociálních rozdílů. A to už byl skok nikoliv 

padesátiletý, ale skok přes staletí a možná i tisíciletí.  

Tzv. romská dekáda má šanci tyto problémy řešit. Cesta k novému způsobu bydlení, eliminace již 

nevyhovujících chatrčí v osadách, je možná. Ale nejde to bohužel bez překážek. Do tohoto procesu 

vstupuje vystěhovávání neplatičů. Ve společnosti dokonce dochází k záměně: místo označení C se 

objevuje N. Co Rom, to neplatič. Cesta se však pomalu ale jistě prosazuje. Vedle osad vyrůstají nové 

zděné domy, jako je tomu např. v Žehře pod Spišským hradem. Architekti se začínají předhánět, jak 

vymyslet osadu, která by splňovala parametry na bydlení s respektováním pravidel romské kultury.  

Jde to ale ztuha. Některé samosprávy si vymýšlejí takový způsob, který nevyhovuje ani lidem uvnitř 

romské komunity ani širšímu okolí. Pak dochází k novým devastacím, vybydlování, hledání 

provizorních obydlí a kolotoč se rozvíjí nanovo. Deložizace na Slovensku a ghetoizace v Česku. Ve 

své podstatě je to to samé. 

Pohleďme např. na romskou osadu ve Fiľakovu. Buňky, které prý stály magistrát 15 milionů, jsou 

totálně zničeny. Proč? Hledejte odpověď, odborníci. Ale jedno je jisté. Já bych v takových prostorech 

také nebydlel. V buňkách kde jeden od druhého je oddělen tak tenkou stěnou? Z toho bych opravdu 

mohl dostat klaustrofobii. Také Romové měli své důvody, jak tato provizoria co nejrychleji opustit. Je 

očividné, že otázka optimálního bydlení i pro sociálně slabší rodiny Romů bude dlouho nedořešená. 

Avšak vše je možné. Jsem přesvědčen, že romské osady v takové podobě jako nyní jsou, dlouho 

nepřežijí. Budou nahrazeny, v historicky krátké době, postupně samotnými Romy nebo s pomocí 

vlády a neziskových organizací jinými formami bydlení. Jenom pro mě jako fotografa to nebude 

dobré. Protože s touto náhradou bude ztracen neopakovatelný kolorit romských osad, který měly, 

ačkoliv v nich vládla chudoba a svízel. Proto je mým přáním a cílem rychle fotit, aby tento svět byl 

zachován i pro svět budoucí. S nápisem: I takhle se jednou bydlelo… 

 



 506

FOTO 

Stavební buňky: dnes a včera? Včera je přivezly, dnes z nich zbyly kostry.  
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I Romové dokážou dobře bydlet 
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Ale někdy se musí spokojit s provizorním bydlením. Např. i v opuštěném nádražím domku  
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VÝZNAM REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ HISTORIE PRO POZNÁVÁNÍ 
MULTIKULTURNÍCH ASPEKTŮ ROMSKÉ KULTURY  

Jaroslav Balvín 

 

Význam regionální historie i ve vztahu k historii zachycující dějiny Romů jsem si  poprvé intenzivně 

uvědomil při setkání učitelů romských žáků v Rakovníku v roce 1996. Zde v Rakovníku žil a tvořil na 

zdejším gymnáziu Zikmund Winter, který se ve své historiografii hodně proslavil zkoumáním dějin 

měst a obcí v Čechách. A samozřejmě při zkoumání tohoto tématu se nemohl nesetkat s otázkou dějin 

Romů. V té době, kdy o tom psal ani v době, kterou popisoval, to ovšem nebyla historie pro Romy 

příliš příznivá. Posuďte sami, jak podává tuto situaci Zikmund Winter ve své publikaci Obrazy 

z kulturních dějin: „ Nelze skonati kapitolu o žebrotě a tulácích, abychom nedotkli se cikánů…Zpráv o 

nich sice není mnoho, ale trousí se od začátku XV. věku napořád. Čteme už při r. 1416 v starých 

letopisech, že se cikáni po České zemi vláčeli a lidi mámili…V XVI. století trousí se o cikánech i 

zprávy archivní. Obyčejně nepraví se nic na nepoctivost cikánův, aniž se pozoruje, že by jim v starší 

době kdo z nás ubližoval…Zdá se, že lidé vůbec k nim zbožnou mívali outrpnosť, poněvadž všude 

vypravovali, kterak jest jim potulovati se za pokutu, že nehostinně zachovali se jich předkové egyptští, 

když Panna Maria byla  s Ježíškem na outěku… 

Ale od polovice století XVI. přicházejí cikáni v pověsť, že jsou turečtí špehýři i paliči, a tu nastává jim 

pronásledování všelijaké…V Němcích začali tedy cikány štváti jako dravou zvěř a zabíjeli je. U nás, 

když poručeno, štvali je také-ale nezabíjeli…Ale někteří ochotníci přes to muže cikánské zabíjeli, ženy 

a děti topili. Znova jim to r. 1556 král zapovídal. Nechať prý žen a dětí spíše užívají k práci, než aby je 

vodou utráceli… 

A přes všecko pronásledování vždy zase procházeli vlastmi našimi cikánské družiny se svými 

správčími, poněvadž se jim u nás celkem lépe dařilo než jinde, jednak z dobroty našeho lidu, jednak 

z pověrčivého strachu, jehož snědí tuláci lidem naháněli. Ba víme, že časem byli i dobře vítáni…¨V 

těch dobách už také zřejmě poznáváme, že u nás nepotulovali se jen cikáni cizí, zvláště uherští, kteréž 

kladli všude za špehýře, ale i cikáni čeští, pomníme při tom zprávy Harantovy, že měla každá země své 

cikány domácí. Koncem XVI. Věku cikáni u nás mívali takovou svobodu, jako druhdy u věku 

předešlém. Volně šli místo od místa, a poleževše u některého města, prosívali od ouřadu vysvědčení, že 

se tu pokojně chovali…Teprve po vojně třicetileté vymyslili cikánům na trest za jich tuláctvo, že byli 

mrskáni a mrzačeni na těle, ano dokonce odpravováni…(Winter, 1892, s. 132-134. In Balvín, 1996, s. 

47-50) 

 

Součástí sborníku, v němž byly také kromě stati Zikmunda Wintera uveřejněny i texty obdobného 

charakteru od Jana Karla Hraše (viz Balvín, s. 42-47) a Josefa Svátka (viz Balvín, s. 40-41) je pro 
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regionální historii významná kapitola třetí s názvem Romové v regionální historii  (Balvín, 1996, s. 

53-83). V této kapitole jsou články o regionální historii v oblasti Slavičínska. Ukazují na životní 

způsoby Romů v tomto regionu i na historii jejich vyvraždění, resp. jejich odchodu do koncentračních 

táborů. (Brzobohatý, 1996. In Balvín, 1996, s. 55-73). Jako výzva k sledování regionální historie 

Romů působí i dopis iniciátora tohoto textu pana MUDr. Lumíra Horáka (Horák, 1996. In Balvín, s. 

73-75). Ve svém dopise, jímž zasílá i brožurku o Romech na Slavičínsku (blízko lázní Luhačovice) 

píše: „památníky obětem druhé světové války, stojící v každé vesnici, nemluvě o městech, neuvádějí 

dost často jména romských spoluobčanů! Nepovažujte to prosím za kritiku. Jsou to myšlenky, které mi 

berou klid a někdy i víru v lidský pokrok A to je v mém věku 75 let na pováženou“. (Horák, 1996. In 

Balvín, 1996, s. 75) 

 

Jsem strašně rád, že jsem se setkal s takovou organizací, která se stará i o regionální a místní historii 

Romů Je to Kulturně osvětové středisko ve Fiľakovu. I mnoho studentů Ústavu romologických štúdií 

píše o regionální historii Romů. (Srov např. Michal Kozubík a jeho doktorská práce o Romech 

v kronikách v oblasti kolem Popradu.) Chtěl bych říci, že není jenom velká historie. Je i historie, která 

je relativně malá. Je však velmi dobře uchopitelná, protože je o konkrétních lidech. A také o 

konkrétních lidech z rodu Romů. Z takové regionální a místní historie se může pak jako z mozaiky 

vytvořit reálný obraz našich vztahů-také mezi majoritou a minoritou. Snad i fotografie, které jsem 

„urobil“ při svém putování Fiľakovem, tuto moji, a určitě nejenom moji, doloží.             
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Hrad. Často byl symbolem ochrany, a to i samotných Romů. Vždyť se to často opakuje, že právě 
na hradě  (konkrétně na hradě Spišském) dostali od císaře Zikmunda ochranný glejt). Na hradě 
Velká Ida bojovali Romové i za svoji svobodu. Také hrad ve Fiľakovu je symbolem, který 
dovede chránit a bdít nad tím, že už se nebudou nikdy v historii opakovat situace, v nichž 
Romové neměli šanci.  
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Místa, v nichž by se měly shromažďovat i předměty upomínající na činnost Romů, mají být 
i regionální muzea. Romové si však založili i svoje vlastní muzea. Z nich nejznámější je Muzeum 
romské kultury v Brně a Tarnowě. Muzeum ve Fiľakovu v rímci Kulturně osvětového střediska 
se zatím soustřeďuje spíše na pořádání kulturních akcí, avšak v depozitech či v cílech této 
organizace je i shromažďování materiálu o romských občanech Fiľakova 
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Sepětí s místem, kde Romové žijí, se projevuje i na místech smutku 
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Sepětí s přírodou, v níž Romové žijí, nyní již jako usedlí 

 

Duchovní včlenění Romů do duchovního rozměru místa, v němž Romové žijí 
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A podnět k zamyšlení: Memento mori, pamatuj na smrt. To je společné nám VŠEM 
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CIKÁNI Z VELKÉ IDY V TANEČNÍM PROVEDENÍ 

Jaroslav Balvín 

 

Dne 29. března  roku 2008 vykonali u mě externí studenti Ústavu romologických štúdií v Lučenci 

zkoušku z předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě.  

Tato věta zní skoro jako zápis do kroniky. Ale ono to opravdu zápis dokroniky může být. Neboť onen 

den jsem dostal od studentů takový dárek, který je nade všechny. Mohl jsem se zúčastnit zájezdu, 

který organizoval pan mgr. Mázik Ištván s Kulturním osvětovým střediskem do blízkého města 

Salgotarjan v Maďarsku. A v onom městě, divadelním sále pro 700 osob, se před vyprodaným 

hledištěm odehrál jeden nejlepších kousků dramatického, tanečního umění, který jsem kdy viděl. Byla 

to zhudebněná a „ztanečněná“ báseň jednoho z nejvýznamnějších maďarských básníků 

z porevolučního období po roce 1848. Ten básník se jmenuje Arany Janos. A napsal na několika 

desítkách stran básnický skvost o svobodě, který se jmenuje Cikáni z Velké Idy. Naši studenti 

romologie se učí o této legendě ze 17. století. Když byl obléhán hrad ve Velké Idě císařskými vojsky,  

slíbil majitel tehdy zde přítomným Romům svobodu za to, že mu pomohou hrad uhájit. Kdo by se 

nechtěl vysvobodit z nesvobody a otroctví? Avšak pozor, k tomu je někdy potřeba chopit se zbraní. A 

Romové? Z celé historie je známo, že války nikdy nevedli. Nyní se musí naučit nejen se zbraněmi 

zacházet, ale dokonce je použít. Udělali to. Po svém. Vložili do tohoto činu nejenom svou sílu a touhu 

po svobodě, ale i svoji velkorysost, velkodušnost, nespoutanost. Na jevišti vznikla nová báseň Arány 

Janose: Cikáni z Velké Idy v tanci. Protagonisté, kterými jsou tanečníci Experimentálního divadla 

v Budapešti ve spojení s Maďarským národním divadlem, předvedli to, o čem hovořil také autor 

Arany Janos: poezie je tehdy dobrá, když se dá vyjádřit tancem. A v tomto případě se to plně podařilo. 

Slovo potřebné nebylo. Divák všemu porozuměl. Pravda, lépe porozuměl ten, kdo tuto legendu o touze 

po lidské svobodě dobře zná. 

Já jsem se s ní seznámil poprvé prostřednictvím publikace od romského historika z Brna pana 

Bartoloměje Daniela. On, jako romský historik plně ve svých Dějinách Romů (1994) dokázal, že i 

takovéto příběhy jsou významnou součástí romských dějin. Tak, jako je to u každého národa, který 

svými činy směřuje k naplnění svobodného pobývání na tomto světě, rovnocenného s postavením 

jiných národů a národností. 

Během představení jsem fotografoval. Do přestávky, kdy jsem byl upozorněn, že je to zakázáno. A tak 

jsem si tedy sedl a básně v tanci jsem si užíval vrchovatou mírou. Bylo a dlouho ještě bude o čem 

přemýšlet. Vrcholové představení dalo k tomu mnohé podněty. A proto, aby zapřemýšleli i moji 

studenti i další jiní, jsem zařadil do tohoto textu ulovené okamžiky krásy z prvního dějství. Krásy jako 

souladu formy a obsahu.  
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METODY A METODIKA PŘEDMĚTU MULTIKULTURNÍ PŘÍSTUPY 
K ROMŮM U NÁS A VE SVĚTĚ 

Jaroslav Balvín 
 

Učitel, a to každý, není výjimka, se trápí. Podle nového školského zákona se může vlastně trápit ještě 

více. A to naprosto legálně, s vědomím ministerstva a nadřízených orgánů. Neboť škole a učitelům se 

dává velký prostor pro samostatném hledání obsahu i forem vyučování. Platí to i pro vysokoškolskou 

pedagogiku. Jak nejlépe sdělit mnohdy suše znějící poučky studentům?  

To byl i můj problém v předmětu Multikulturní výchova a Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve 

světě. Myslím, že promyšlení a uplatnění metod a vypracování metodiky jako systému použitých 

metod je velmi důležité. Jak víme z pedagogiky, pedagogický proces je nezvratný. Co jednou před 

studenty vypustíte z úst, co jednou učiníte, jak budete komponovat hodiny výkladu i následných 

zkoušek, to už se nedá vzít zpět, to se už nikdy nenavrátí. Ve své podstatě je každá odučená hodina 

originál. A pokud zainteresujete studenty do její tvorby, pak tento originál tvoří studenti spolu s vámi. 

O takový jeden originál jsem se pokusil ve svém komponování výkladu předmětu Multikulturní 

přístupy k Romům u nás a ve světě. Tento předmět je aplikovaným tématem, který pro studenty 

vykládám v předmětu obecnějším s názvem Multikulturní výchova. Při vedení hodin (u externích 

studentů máme na výklad pouze osm až deset hodin, ale řešením je předchozí použití sylabů 

zveřejněných na internetu s doporučenou a povinnou literaturou) rozčleňuji vyučování na tři základní, 

výrazně odlišené, ale spolu úzce související části: 

 

První část jako úvaha studentů o daném předmětu a jeho souvislostech s předměty jinými a 

v neposlední míře souvislost s vlastní praxí studentů, neboť jsou studenty externími a v životě toho již 

nemálo zažili… 

Druhá část se zaměřuje na můj vlastní výklad základních pojmů a zákonitostí. Vycházím z toho, že 

aplikovaný předmět potřebuje vřazení do širších souvislostí. Těmito souvislostmi je vztah k právům 

národnostních menšin na svoji vlastní kulturu. Důležité je také vědomí toho, že romská národnostní 

menšina není ve Slovenské republice ani nikde jinde na světě minoritou jedinou, ale že je vřazena do 

celého „bloku“ národnostních menšin, které mají své prostředky k realizaci svých zájmů a potřeb, 

podporovaných státem a zaručovaných i legislativními prostředky Evropské unie. 

Třetí část je založena na vlastní práci studentů: individuální i kolektivní. Studenti se mohou se svými 

úvahami prezentovat před ostatními, ale spíše se osvědčuje kolektivní spolupráce ve skupinách. Zde je 

prostor i pro vytváření herních situací, které ve svých důsledcích vedou nejenom k získání vědomostí, 



 539

ale i k tomu, co nazýváme efektem výchovy. Je to zvnitřnění přednášeného, ztotožnění se 

s problematikou, s její složitostí, ale i možnostmi, jak ji řešit. 

Jak jsem již řekl výše, každý odučený předmět je ze strany vyučujícího originál, který se již nikdy 

nebude do detailu opakovat. Další hodiny budou již s jinými studenty. Další hodiny budou také 

ovlivněny tím, jak se obohatil sám učitel ze zkušeností, který mu dal efekt výuky a výchovy 

v předchozím roce.  

Ale: přeci jenom. Originály obrazů, fotografií, filmů knih jsou vždy jenom jedny. Pokusil jsem se, aby 

také originál výuky předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě zůstal  nastálo 

nejenom ve vědomí studentů a mém, ale aby byl materializován, zvěčněn. Proto vznikl záměr, můj 

odvážný návrh, aby vznikl ze zápasu s tématem sborník, publikace, která by tento „boj o originál“ 

zvěčnila. Proto také se podařilo vydat tuto studentsko-učitelskou publikaci. Je svědectvím o 

komplikované, ale přesto krásné pedagogické cestě nejenom za poznatky studentů, ale také za jejich 

étosem, který budou v dalším životě naplňovat jako naši absolventi: MAGISTŘI, kteří svůj titul získali 

na Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštntína 

Filozofa v Nitre-na detašovaném pracovišti v LUČENCI.  

Ve svých následujících fotografiích–portrétech našich romských spoluobčanů v romské osadě ve 

Fiľakovu bych chtěl dát nahlédnout do tváří těch, pro které konec konců řada ze studentů vlastně 

studuje obor, který si zvolili: sociální práce v romských komunitách.   

Fotografie dokáže říci často víc, než mnoho slov. Posuďte sami. A omluvte v některých případech 

červený efekt v jejich očích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 540

FOTO 

 



 541

 

 

 



 542

 

 

 



 543

 

 



 544

 



 545

 

 



 546

 



 547

 



 548

 



 549

 



 550

 



 551

 

 



 552

 



 553

 

 



 554

 

 



 555

 



 556

 



 557

 



 558

 



 559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 560

CHVÁLA MAGISTRŮ ÚSTAVU ROMOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ  FAKULTY 
SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UNIVERZITY KONSTANTINA 
FILOZOFA V NITRE ZA JEJICH ZÁJEM O MULTIKULTURALISMUS 
A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU 

Jaroslav Balvín 

 

Jak jsem již napsal výše: originál je ideálem. Každý originální tvar, který vytvořil člověk, se však 

opírá o jiné jedinečné výtvory, které vytvářel či vytváří jiný člověk, jiná tvůrčí osobnost, v jiném 

prostoru, na jiném místě, v jiných souvislostech a v jiném čase. Romská tématika je relativně úzký 

vědní obor. A tak se někdy zdá, jako by se studie odborníků na dané téma opakovaly. Ony však studují 

téma z různých stran, z různých úhlů, z hlediska různých vědních disciplin. Každý odborník si pro své 

studium vyměřuje svoje životní téma. A tomu je věrný, i když úroveň jeho poznávání nese znaky 

prohlubování zvolených postupů a poznatků. O ně se pak dělí s odborníky dalšími, a komparací se pak 

vytváří další vývoj poznatků v daném oboru. A kromě toho také odborník na vysoké škole přednáší, 

předává dobyté vědomosti studentům. 

V poněkud jiné situaci jsou studenti. Ti jsou na svých učitelích-oněch odbornících relativně závislí. Co 

řekne odborník, a nadto, je-li to jejich učitel (škodolibě se mi chce říci a dodat: a není-li to jelito), to je 

přece svaté… 

Analogicky: je-li to na internetu, tak to musí být přeci nezvratná pravda, kterou student musí 

okopírovat a prezentovat. Aby to bylo správně. Ale také aby mu to nezabralo mnoho času, který přeci 

potřebuje na kopírování do dalších předmětů. 

Je mnoho důvodů, proč si studenti takto ulehčují práci a nejdou přímo k pramenům. Ať už to jsou 

důvody ledasjaké, přeci ve studentském životě platí a houfně se praktikují. Na nedávné státní zkoušce 

mi řekl jeden zkoušený student fantastickou větu, když jsem se ho zeptal na původ evidentně 

nesprávné odpovědi: „No to je přeci ve skriptech.“  I zeptal jsem se: „A jak se jmenují, ta skripta? A 

kdo je jejich autorem?“ Odpověď na tuto otázku mi dal až po delším váhání: „No, to přece máme my, 

studenti. Vypracované otázky, každý jednu, a potom jsou z toho skripta…“ A tak  jsem sarkasticky 

reagoval: „Ano, a ta skripta dáte do univerzitní knihovny a my, vaši učitelé, si je tam koupíme a 

budeme vás, studenty, podle nich zkoušet…“  

Chápu, že se studenti, zejména v časové nouzi (ale i ta nouze je způsobena tím, že v průběhu studia si 

nevytvořili systém průběžné přípravy) se uchylují k popsaným způsobům. Ale přeci jenom jsem pro 

originál. Ten, který si vytvoří každý sám, na základě dalších originálních, tedy původních pramenů, 

recenzovaných publikací, sborníků a dalších výukových i nevýukových materiálů. Tak vznikne 

skutečný originál a nikoliv plagiát, který mi zůstane v hlavě a který mi již nikdy nikdo nevezme. A 

který mohu použít na řešení situací profesionálních i občanských, které budou mít charakter nikoliv 
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nápodoby něčeho a někoho jiného, ale ponesou tvůrčí pečeť mé vlastní osobnosti, mého vlastního 

rozumu a étosu. 

Aplikuji-li tyto mé úvahy na úroveň předkládané publikace, nevyšli by někteří tvůrci příspěvků se 

zcela čistým štítem. Jsou tam i „staženiny z internetu“ nebo určité části prezentované jako vlastní, 

přičemž jejich základ je v jiném autorovi, který často není citován. Za to je třeba se na tomto místě 

oněm stahovaným autorům omluvit. (Na jejich útěchu budiž řečeno: Malíř je opravdu dobrý, když mu 

chtějí ukradnout, nebo i ukradnou, jeho obrazy…) Myslím si však, že z hlediska celku práce jde o 

jednotliviny. Celkový charakter tohoto přístupu můžeme interpretovat jako heuristiku-shromažďování 

materiálu k tématu. Většinou je uvedena použitá literatura i prameny. Celek je však proveden jako 

originál. Myslím si, že ještě nikdy a nikde nevznikl takový soubor, který by byl výsledkem práce 

VŠECH studentů v jedné třídě. I když se v práci vyskytuje volba některých témat několikrát, každý 

student se jej alespoň pokusil podat jinak, jiným, svým způsobem. A když to tak nedopadlo zcela, platí 

to, že opakování je matka moudrosti. 

 V nadpisu mého závěrečného příspěvku zaznělo slovo CHVÁLA hned na prvním místě. Musím 

magistry (v době, kdy píšu tyto řádky, což je 28. května roku 2008 ve 4 hodiny 56 minut ráno, zbývá 

do zkoušení prvního studenta externího magisterského studia jen jeden den, ale z hlediska svého 

pedagogického optimismu věřím, že svou zkoušku života skutečně udělají všichni), kteří se rozhodli 

ze svých seminárních prací vytvořit práci kolektivní, skutečně a od srdce POCHVÁLIT. Za vším 

originálním, za vším, co jsme kdy vytvořili svým VLASTNÍM úsilím, stojí obrovská práce. A to se 

těm, kteří drží v ruce dokonané dílo, myslím podařilo. CHVÁLÍM tedy magistry, autory svého 

vlastního a originálního, nikdy více neopakovatelného pětiletého studia, za jejich přístup a VLASTNÍ 

společné rozhodnutí vydat si vlastním nákladem výsledek své PRÁCE. 

Děkuji také editorkám a recenzentce, že hektickou závěrečnou práci na konečné podobě publikace 

zvládly a dodali ji včas a v příhodný moment do rukou autorů. Prezentaci plánujeme na 29. května 

2008, státnicový den, kdy budou potvrzeni poslední magistři. 

Závěrečná poznámka vašeho učitele: Chtěl bych si vás všechny vyfotit, abyste byli v textu nebo pod 

ním. Ale jelikož jste skromní, a nechtěli jste dodat ani svoji fotografii, učiním tak alespoň zvěčněním 

těch, kteří mě provázeli po Fiľakovu den před vaší zkouškou z předmětu Multikulturní přístupy 

k Romům u nás a ve světě- 28. března 2008 a na taneční vystoupení Cikáni z Velké Idy 29. března, 

2008 a umožnili mi vyfotografovat snímky, které jsou doprovodem mého vlastního úkolu, který jsem 

vám dal. Neboť nejenom student, ale i jeho učitel by měl být schopen vypracovat takový úkol, jaký dá 

on sám svému žákovi. Jak jsem ho splnil v sedmé a poslední kapitole této společné publikace, 

posuďte, milí magistři, sami. 
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