
 
 

295 

RÓMSKY ASISTENT UČITEĽA V SÚČASNEJ EDUKAČNEJ PRAXI 

 

ROMA ASSISTANT TEACHER IN CURRENT EDUCATIONAL PRACTICE 

 

Ján Kancír 

Jan Kancir 

 

Abstrakt 

V regióne východného Slovenska žije najpočetnejšia komunita Rómov. Problémom je, že 

prevažná časť z nich žije v sociálne znevýhodnenom prostredí, v prostredí osád na vidieku 

a v mestách v uzavretých komunitách. Nízka vzdelanostná úroveň týchto obyvateľov 

spôsobuje ich vysokú nezamestnanosť a s tým spojený život na podpore, nízku úroveň 

bývania, hygieny, zdravia... Je všeobecne akceptované tvrdenie, že jedným z najefektívnejších 

riešení sociálnych problémov rómskeho etnika, ale aj všeobecne problémov s rómskymi 

žiakmi, je ich vzdelávanie. Príspevok je zameraný na jeden z prvkov zvýšenia účinnosti 

vzdelávania rómskych žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho a výchovne menej podnetného 

prostredia. Tým prvkom je asistent učiteľa z radov rómskej minority.   

 

Abstract 

The most numerous Roma community lives in the Eastern Slovakia region. The problem 

is that most of them live in socially disadvantaged environments, rural settlements and towns 

in closed communities. The low level of education of these people causes great 

unemployment and the associated support life, low level of housing, hygiene, health ... It is 

generally accepted that one of the most effective solutions to the social problems of the Roma 

ethnic group as well as the general problems with Roma pupils is their education. The paper 

focuses on one of the elements of increasing the effectiveness of educating Roma pupils from 

a socially disadvantaged and less motivating environment. The element of this element is the 

assistant of a teacher from the ranks of the Roma minority. 
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Úvod 

 

Odborníci, zaoberajúci sa rómskou problematikou, sa zhodujú v názoroch, že základným 

problémom rómskeho etnika a spoločnou „prapríčinou“ mnohých ťažkostí v ich živote a v 

živote celej spoločnosti je nízka ú roveň ich vzdelanosti. Táto skutočnosť determinuje aj 

kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne rómskeho etnika – postupné 

zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne. Vzdelanie znamená vyššiu možnosť pracovného 

uplatnenia, následne dôstojnejšie životné podmienky a vyšší životný štandard. Vzdelanie 

vytvára predpoklady pre vyššiu hodnotu človeka, uznanie a úctu ostatných členov spoločnosti.  

Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov si na jednej strane vyžaduje hlbokú znalosť 

pedagogiky (systémová pedagogika) a na strane druhej znalosť zákonitostí rómskej kultúry, 

spôsobov života Rómov ich konkrétnej situácie a pod. A toto by mal spĺňať rómsky asistent 

učiteľa. Asistenti začali pracovať na školách so zvýšeným počtom rómskych žiakov aj napriek 

tomu, že školská legislatíva doposiaľ nedefinovala pedagogického zamestnanca s takouto 
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pracovnou náplňou. Metodický pokyn k zavedeniu profesie asistenta učiteľa bol vydaný 

6.12.2003 a v praxi platný od 1.1.2004. 

 

1. Úloha rómskeho asistenta učiteľa 

 

Asistent učiteľa žiakom pomáha pri odbúravaní počiatočného strachu z neznámeho 

prostredia,  pri odbúravaní jazykovej bariéry a tým aj pri ľahšom zvládaní učiva, venuje sa im 

po vyučovaní, učiteľovi pomáha pri prekonávaní časových metodologických a jazykových 

problémoch; učiteľom a rodičom detí pomáha pri vzájomnej komunikácii; pri budovaní 

dôvery; spoločne riešia rôzne problémy a pod.  

Asistent učiteľa pracuje pod vedením a podľa pokynov učiteľa priamo v triede:  

- individuálne sa venuje deťom s poruchami učenia a s problémami v správaní,  

- organizuje voľný čas,  

- robí dozor počas prestávok a mimoškolských aktivít,  

- monitoruje prejavy diskriminácie.   

Veľký význam má aj v materských školách. Jeho úloha spočíva najmä v rozvoji jemnej 

motoriky, poznávacích schopností, asistencie pri hre a i. Tiež sa musí vzdelávať, zúčastňovať 

sa kurzov z oblasti riešenia konfliktov, psychologických a ľudských práv.  

Jeho kvalifikačné predpoklady by mali byť:  

- ovládanie rómskeho jazyka tak ako aj ich kultúry,  

- stredoškolské vzdelanie,  

- záujem o prácu s deťmi, 

- ochota rozširovať si pedagogické vedomosti a byť pripravený na sociálnu prácu, 

-  aktívna práca s rómskou komunitou a individuálna starostlivosť o rodiny s deťmi. 

Tieto predpoklady sú dôležité pri využívaní rôznych alternatívnych metód pri výučbe 

rómskych žiakov. Vzhľadom na úspechy asistentov v školách je reálny predpoklad, že 

schválením nového zákona o výchove a vzdelávaní sa stanú oficiálne súčasťou 

pedagogického zboru a vyučovacieho procesu.  

 

2. Predpoklady pre výkon funkcie asistenta učiteľa 
 

Hlavná myšlienka v zavedení pedagogického asistenta vychádzala z praktickej potreby 

zapojiť do výchovy rómskych žiakov samotných Rómov v snahe pomôcť pri  získavaní 

sociálnych zručností a vyššej motivácie ku vzdelaniu. 

Do kvalifikačných predpokladov pedagogického asistenta pred novelizáciou zákona (pred 

rokom 2009)  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch patrilo: ovládanie 

rómskeho jazyka, záujem o prácu s deťmi, ochota rozširovať si pedagogické vedomosti, 

aktívna práca s rómskou komunitou a individuálna starostlivosť o rodiny s deťmi. 

Kvalifikačné podmienky spĺňal aj vtedy ak získal úplné stredné vzdelanie, alebo 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium 

(Valachová, 2002).  

Požiadavky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti sa však zmenili  zvýšili sa 

požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť tejto funkcie. Výkon tohto zamestnania od 

roku 2009 je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi: 

 Zákon č. 317/2009 Z. z. 2 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Podľa § 16 ods.2, 

kategórie pedagogického zamestnanca, pre ktorého pedagogický asistent vykonáva 

asistenciu, sa pedagogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií takto:  a) asistent 

učiteľa, b) asistent vychovávateľa, c) asistent majstra odbornej výchovy. 
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 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. 3, ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 

predpisov. 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Problém pre mnohých Rómov je, že nespĺňajú predpoklady na funkciu pedagogického 

asistenta ustanovené v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch  z tohto dôvodu 

miesta asistentov učiteľa obsadili ľudia, ktorí nemajú vedomosti o rómskej kultúre a 

neovládajú ani jazyk tohto etnika. Dôsledkom týchto zmien v súčasnosti je, že pedagogickými 

asistentmi nie sú Rómovia  čím sa stratil pôvodný zámer  tejto funkcie.  

V rokoch 2002 – 2004 a neskôr v roku 2007, ZMR podniklo odvážny projekt s názvom 

Rómsky asistent učiteľa. Projekt mal národný široký charakter a počas jeho realizácie projekt 

vytvoril 247 pracovných príležitostí výhradne zameraných na Rómov. Asistenti učiteľov 

rómskeho pôvodu boli pridelení na prácu s rómskymi žiakmi, aby ich motivovali, aby im 

pomohli s osnovami a poskytli pomoc učiteľom s cieľom vytvoriť kreatívne prostredie, bez 

intolerancie v triede. Ako výsledok úspešnej realizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu na Slovensku uznalo rómskeho asistenta učiteľa ako oficiálnu pracovnú pozíciu. 
Od augusta 2013 ZMR prevádzkuje sociálne podnikanie. Sociálne podnikanie 

spolupracuje s vládou a poskytovateľmi zamestnania a pomáha ľuďom so zdravotným 

postihnutím alebo tým, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. 

Jednou z možností pregraduálnej vysokoškolskej prípravy rómskych asistentov učiteľa je 

využitie európskych sociálnych fondov  (ďalej aj ESF) pre oblasť vzdelávania.  

  

3. Projekt podporený z prostriedkov ESF ako príklad dobrej praxe 

 

V období rokov 2005-2008 sme na Pedagogickej fakulte PU v Prešove zrealizovali 

vysokoškolskú prípravu štyridsiatich rómskych asistentov učiteľa.  

Názov projektu: „Vysokoškolská príprava rómskeho asistenta učiteľa ako prostriedok 

socializácie rómskych detí.“ 

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom odbornej prípravy asistentov učiteľa z radov 

rómskej minority vytvoriť podmienky na adekvátnejšie podmienky vzdelávania rómskych 

žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnetného 

prostredia. Cieľovou skupinou na ktorú bol projekt zameraný boli mladí ľudia z radov Rómov 

s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorí sa doposiaľ neuplatnili na trhu 

práce a ktorí majú po získaní vzdelania reálnu možnosť pracovať so žiakmi svojho etnika. 

Dosiahne sa tým dvojaký efekt, na jednej strane je to možnosť zamestnania ako asistenti 

učiteľa a na strane druhej neoceniteľná pomoc pri socializácii rómskych detí 

a spoluvytváranie multikultúrneho prostredia na základných a špeciálnych základných 

školách.   

Špecifické ciele v rámci projektu: 

1. Depistáž – aktívne vyhľadávanie vhodných kandidátov na pozíciu asistenta učiteľa. 

Intenzívna spolupráca s úradmi práce, KÚ a VÚC. Propagácia, agitácia, diskusné kluby, 

nábor. 

2. Príprava obsahu jednotlivých modulov vzdelávania – teoretickej a praktickej prípravy, 

riadenie vzdelávacieho cyklu. Tvorba špecializovaného bakalárskeho študijného programu 

pre asistentov učiteľa z radov rómskej minority. 

3. Vytvorenie odborného tímu vysokoškolských učiteľov, školiteľov, lektorov 

a spolupracovníkov, ktorí participovali na vzdelávaní rómskych asistentov učiteľa. 
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Vzhľadom na štruktúru študijného programu sa jednalo o pomerne rozsiahlu skupinu 

pracovníkov. 

4. Špecifikácia a príprava študijných materiálov – získanie a kompletizácia už vydaných 

odborných publikácii a textov (učebné texty, metodické a pracovné materiály, monografie, 

časopisy, výskumné správy, zborníky atď.). 

5. Priestorové a technické vybavenie školiaceho pracoviska. Špecifikácia a nákup 

kancelárskeho vybavenia, technického vybavenia, zabezpečenie náležitého didaktického 

prostredia a edukačných prostriedkov. 

Projekt bol úspešne zrealizovaný s dosiahnutím hlavného i čiastkových cieľov. Ak 

rómske deti neradi chodia do školy, pretože je to pre nich cudzia, často krát v ich očiach 

nepriateľská inštitúcia, musíme sa snažiť zmeniť prístup k nim a prispôsobiť školu rómskym  

deťom  a nie naopak. Jednou z ciest je vytvoriť v školách multikultúrne prostredie. 

Najvýraznejším a najdôležitejším činiteľom tohto prostredia by mohol byť rómsky učiteľ. 

Pretože ich je absolútny nedostatok, tak sme sa pokúsili dostať do škôl aspoň rómskych 

asistentov učiteľa. Teraz, po desiatich rokoch, môžeme konštatovať, že ich prínos je veľký 

a nenahraditeľný. V regióne východného Slovenska žije najpočetnejšie komunita Rómov. 

A práve v tomto prostredí pôsobia naši rómski asistenti učiteľa. Pozitívne správy o ich 

pôsobení k nám prichádzajú z rôznych strán, cez priame kontakty s riaditeľmi škôl, masmédiá 

– Rómsky magazín či časopis Romano nevo lil. Vzhľadom na koncentráciu rómskeho etnika 

v tomto regióne by sme ich potrebovali ešte oveľa viac.   

 

Záver 

 

V snahách o pozdvihnutie úrovne rómskej populácie sa v našej spoločnosti zrealizovali 

viaceré dôležité a v rôznej miere účinné kroky. Naďalej ale zostáva prioritou vzdelávanie 

a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskej populácie, pretože vzdelávanie je jedinou cestou, 

ktorá vedie k sociálnemu, kultúrnemu a ekonomicko-hospodárskemu progresu a k 

pozdvihnutiu rómskej národnostnej menšiny.  

Asistent učiteľa je podporným prvkom v procese vzdelávania a výchovy, vo svojej práci 

uplatňuje najmä individuálny prístup, pomáha pri prekonávaní počiatočných jazykových a 

sociálno-kultúrnych bariér, pomáha problémovým žiakom, spolupracuje s rodičmi, ktorých 

súčinnosť pri vzdelávaní ich detí je veľmi dôležitá. Okrem výchovnovzdelávacej činnosti 

asistent učiteľa vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly pohybu žiakov v 

budove školy, sprevádza žiakov mimo triedy a taktiež je nápomocný pri práci so žiakmi vo 

voľno časových aktivitách.  

Je všeobecne akceptované tvrdenie, že jedným zo základných a najefektívnejším riešením 

sociálnych problémov, ale aj všeobecne problémov s rómskymi žiakmi, je ich vzdelávanie. 

Problémov pri výchove a vzdelávaní rómskych žiakov bolo vždy dosť, v danej chvíli ktorýsi z 

nich bol dominantný: ich nepravidelná dochádzka, neznalosť slovenského jazyka, 

emocionálna uvoľnenosť, v mnohých prípadoch rozumová zaostalosť, nedostatočná hygiena, 

neosvojené návyky, zlý zdravotný stav apod. Nástup do školy je pre rómskeho žiaka vstup do 

nového, neznámeho a pre neho cudzieho prostredia. Prostredníctvom rómskych asistentov 

učiteľa je rómskemu žiakovi poskytovaná pomoc pri prekonávaní bariér, ktoré sú s tým 

spojené. Všetci žiaci si zaslúžia rovnaké príležitosti a len integrácia Rómov do spoločnosti je  

schodnou cestou k ich sociálnej inklúzii.  
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