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PROZDRAVOTNÁ  EDUKÁCIA RÓMSKYCH  ŽIAKOV PRIMÁRNEHO STUPŇA 

VZDELÁVANIA 

PRO-HEALTH EDUCATION OF ROMANY PUPILS AT PRIMARY SCHOOLS 

Jozef Liba 

 

Abstrakt   

Príspevok reflektuje atribúty životného štýlu Rómov a rómskych detí.  Prezentuje 

kauzalitu  zdravotných a niektorých maladjustačných prejavov rómskych detí (žiakov) ako 

dôsledkov sociálnej, kultúrnej, výchovnej a jazykovej inkompatibility. Formuluje 

a konkretizuje formy školskej edukácie implikujúce zdravotno-preventívny potenciál. 

Prezentuje signifikantnú pozíciu učiteľa primárneho stupňa vzdelávania ako výchovného 

garanta generovania, stabilizácie a interiorizácie očakávaných prozdravotných  hodnôt a 

pravidiel. 

 

Abstract 

The paper discusses the life-style of Romanies in general, and Romany children, in 

particular. It points out a correlation between health condition and maladjustment of Romany 

children (pupils) that results from their social, cultural, educational, and linguistic 

incompatibility. Various forms of school education pursuing health prevention are specified. 

The emphasis is on the position of a primary school teacher who guarantees the generation, 

stabilization and interiorization of desired pro-health values and rules. 
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Úvod 

Zdravie ako určujúci predpoklad rozvíjania a stabilizácie kognitívnych, komunikačných, 

motorických a sociointerakčných schopností rómskych detí (žiakov) vyžaduje cieľavedomú a  

integrovanú edukačnú stratégiu realizovanú ako výchova k zdraviu v rámci edukačného 

výchovného komplexu. Myslíme tým intencionálnu a cieľavedomú realizáciu  dostupných 

foriem školskej edukácie – vyučovacie predmety saturujúce prozdravotné témy, samostatný 

vyučovací predmet výchova k zdraviu v rámci disponibilných hodín školského vzdelávacieho 

programu,  pohybové formy implementované do procesu výučby, napr. raňajšie cvičenia, 

telovýchovné chvíľky, pohybové využitie prestávok, zdraviu prospešné aktivity v školských 

kluboch, exkurzie, výlety, letné tábory a v ďalšie možné formy v rámci spolupráce školy,  

rodiny a ďalších zložiek spoločnosti. Vo vzťahu k rómskym žiakom môžu zohrať pozitívnu 

úlohu aj   programy  podpornej edukácie napr. pedagogický model školy s celodenným 

výchovným systémom, Projekt inkluzívnej edukácie Prined a ďalšie programy. Uvedené 

formy prozdravotnej edukácie  predstavujú otvorený systém reflektujúci aktuálny stav a vývoj 

v riešení existujúcich zdravotných a sociálno patologických problémov príslušníkov 

rómskeho etnika. 
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Zdravotné správanie Rómov  

Zdravotný stav a zdravotné správanie Rómov dokumentuje nedostatočné poznanie, 

doceňovanie a rešpektovanie zdravotných odporúčaní a zdravotných štandardov.  Ide 

o výsledok a dôsledok pretrvávajúcej sociálno-ekonomickej  situácie, o stereotypy životného 

štýlu, napr.  nevhodné  a  najmä jednostranné stravovanie,  konzumácia lacného alkoholu 

a fajčenie, nedostatočná osobná a komunálna hygiena, nízky  štandard  bývania a znečistené 

prostredie, nepoznanie a podceňovanie zdravotnej prevencie, nastavenie  režimu dňa, ale aj  

nezáujem o akceptovanie uznávaných spoločenských pravidiel  v starostlivosti o zdravie  

(Ginter et al., 2001, 2004;  Horňák, 2005;  Matulay,  2009;  Popper – Seghy – Šarkozy, 2009, 

Bartošovič – Hegyi, 2010;  Liba, 2006, 2016).  Uvedený a dlhodobo pretrvávajúci stav nie je 

možné vysvetliť ani monokauzálnymi, ani  lineárnymi spoločenskými  procesmi. Ide 

o historický a  aktuálny vzťahový rámec, ktorý sa nedarí korigovať a zmeniť. Určujúcim 

determinantom rezistencie  rómskeho etnika vo vzťahu k pozitívnej úprave ich životného 

štýlu  je nastavenie (pôsobenie)  rodinnej výchovy.  Nepochybne platí, že nepriaznivé 

ukazovatele zdravia rómskych detí majú svoj pôvod a dôvod v rodine. Pôsobenie rómskej 

rodiny podmienené  psychosociálne a  kultúrne  má svoj  prejav vo výchove rómskych detí, 

kde prevažujú tolerantné postoje k viacerým spoločensky nežiaducim formám správania,  k 

nízkemu zdravotnému povedomiu a s tým spojenými návykmi,  iná je hodnotová orientácii, 

ktorá skôr nekorešponduje s požiadavkou širšej socializácie. Vychádzajúc z identifikácie detí  

s výchovou v rodine, rómska rodina  nepredstavuje dostatočnú výchovnú garanciu vo vzťahu 

ku generovaniu a rešpektovaniu   hodnôt a pravidiel, ktoré podporujú zdravie.  Ak teda kvalita 

socializačno-výchovnej funkcie rodiny  nevytvára,  alebo nemá možnosť vytvárať taký 

hodnotový systém, v ktorom je zdravie na poprednom mieste, rastie zodpovednosť školy. 

 

Škola a výchova k zdraviu 

Obsahový a procesuálny rozsah školskej edukácie, najmä v primárnom stupni 

vzdelávania, umožňuje prozdravotnú edukáciu akceptujúcu špecifiká rómskych detí (žiakov). 

Významne tu pôsobí informatívna a najmä formatívna senzitivita žiakov, ktorá vytvára  

edukačne priaznivú klímu a poskytuje dostatočnú argumentačnú bázu pre účinnú 

prozdravotnú edukáciu realizovanú učiteľom. V primárnom vzdelávaní osobitne  platí  

požiadavka  vysokej  profesionálnej a osobnostnej kompetencie učiteľa, pritom zárukou jej 

naplnenia je (má byť) úroveň pregraduálnej a následne postgraduálnej prípravy. Učiteľské 

študijné programy majú byť projektom učiteľskej prípravy tak, aby poskytovali súbor 

zodpovedajúcich vedomostí, spôsobilostí a dispozícií použiteľných v  rôznorodých 

edukačných situáciách reflektujúcich odlišnú východiskovú úroveň a osobitostí edukácie 

rómskych detí  (žiakov).  Ide o náročnú  a permanentne otvorenú úlohu. Pritom pozícia 

učiteľa je v  dynamike spoločenských premien a požiadaviek aj tak veľmi zložitá – rýchly 

a expanzívny vývoj poznania, informatizácia v edukácii, očakávaná implementácia nových 

pedagogických stratégií a prístupov do edukačnej praxe,  absencia primeraného zvýhodnenia 

v oblasti sociálnej a zdravotnej najmä pri práci s rómskymi žiakmi, zvyšovanie sociálnej,  

multikultúrnej, špeciálno-pedagogickej heterogenity žiactva, narastajúce nároky na prácu 

s problémovými, postihnutými, znevýhodnenými žiakmi a  žiakmi so špeciálnymi 

vzdelávacími a výchovnými potrebami,  nezáujem rodičov. Platí ale, že napriek uvedeným  

limitujúcim faktorom  učiteľ na primárnom stupni vzdelávania  ostáva  garanciou pozitívnej 

zmeny pri napĺňaní edukačných cieľov vo vymedzenej oblasti pôsobenia. 
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Zdravotne preventívna kompetencia učiteľa  

Potreba efektívnej  a  cielenej edukácie je celospoločenským konsenzom ako  riešiť 

a možno i vyriešiť rad problémov Rómov, vrátane ich zdravotných problémov a existujúcej 

sociálnej patológie. Dosiahnutie  aktívneho poznávania, ktoré by saturovalo tak oblasť 

kognitívnu, ako aj oblasť socioafektívnu s možným priemetom do konatívneho prejavu 

rómskych žiakov  vyžaduje  také vysokoškolské vzdelávanie, ktoré systematicky a 

intencionálne reflektuje požiadavky, zmeny a trendy. Najmä vo vzťahu k rómskym žiakom 

musí  projekt prípravy učiteľov  smerovať na existujúci potenciál žiaka, na prepojenie teórie 

a praxe, na spôsobilosť flexibilne reagovať a modifikovať edukačné prístupy.  

Rozsah vzájomných interakcií medzi učiteľom a rómskym žiakom žiada kompetenčný profil, 

ktorý by v pregraduálnej príprave explicitne formuloval edukačné osobitosti výchovy 

k zdraviu – prozdravotnej edukácie rómskych žiakov.  Platí, že  v primárnom stupni 

vzdelávania je učiteľ  „preventistom“ v najširšom zmysle slova.  

Učiteľ  primárneho stupňa vzdelávania získava v rámci pregraduálnej  prípravy komplex 

kompetencií smerujúci k následnému plneniu edukačných cieľov. Zdôrazňujeme, najmä vo 

vzťahu k výchove k zdraviu rómskych žiakov, potrebu premysleného implementovania 

zdravotne preventívnej kompetencie, ktorej generovanie predpokladá:   

o vytvoriť  akreditované študijné programy zamerané na problematiku edukácie rómskych 

žiakov  (príčinou je zvyšujúca sa frekvencia zastúpenia rómskych žiakov v školách - 

lokálne a regionálne podmienky); 

o pripraviť učiteľov rómskych detí (žiakov) na uplatnenie foriem a metód, ktoré by 

rešpektovali špecifiká edukačnej práce – diferencovaný prístup a individualizácia 

v prístupe, formy samostatnej práce a metódy samostatného poznávania skutočnosti – 

výchova a vzdelávanie ako model skutočného života; 

o implementovať výchovu k zdraviu do učiteľských študijných programov. V uvedenom 

edukačnom prístupe reflektovať a rešpektovať špecifiká edukácie rómskych žiakov; 

o prispôsobiť obsah a metódy  zdravotne preventívneho pôsobenia  odlišnostiam, návykom, 

skúsenostiam, schémam myslenia a tempu rómskych žiakov (zohľadňovanie lokálnych 

špecifík spôsobených existujúcou vnútornou atomizáciou etnika na báze sociálnej a 

geografickej) pri rešpektovaní celospoločenských cieľových štandardov; 

o uplatňovať a realizovať  dostupné  prozdravotné programy s významným zdravotne 

preventívnym potenciálom - programy implementovať ako súčasť obsahového kurikula; 

o flexibilne aplikovať, modifikovať a inovovať edukačné stratégie a prístupy do prostredia 

s odlišnou jazykovou, sociálnou a kultúrnou úrovňou, zviditeľňovať pozitívne výsledky, 

vytvoriť atraktívne edukačné prostredie a pozitívnu edukačnú klímu; 

o poskytovať žiakom pozitívny vzor (upravenosť, správanie, vyjadrovanie, hodnotenie,  

postoje); 

o uplatňovať informačné technológie - implementovanie IKT  do prozdravotnej edukácie 

rómskych žiakov (ide o záujem rómskych žiakov ako výrazný motivačný činiteľ); 

o realizovať študentské pedagogické praxe aj v lokalitách s vysokým zastúpením rómskych 

žiakov školách;   

o organizovať otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov s akcentom na oblasť  zdravia 

a hygieny – podporiť  pozitívne zmeny v kognitívnej a výchovnej oblasti dospelých 

Rómov – rómskych rodičov; 

o organizovať kultúrno-edukačných aktivity za účasti rodičov a žiakov s cieľom 

prezentovať význam  a potrebu starostlivosti o vlastné zdravie – univerzálna a selektívna 

prevencia nežiaducich javov a ukazovateľov v rómskych rodinách; 

o podporovať pozitívnu sociálnu interakciu a vzájomnú kooperáciu medzi žiakmi - 

učiteľmi - rodičmi – komunitou - vytvoriť efektívny systém spolupráce; 
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o evalvovať  priebeh a výsledky prebiehajúcej  prozdravotnej edukácie a na základe zistení 

redefinovať  edukačné prístupy a eduakačné stratégie - proces reflexie ako predpoklad  

odbornej a osobnostnej sebareflexie; 

o podporovať a konkretizovať participáciu školského prostredia pri štrukturovaní  obsahu 

voľného času rómskych žiakov – školské a  mimoškolské aktivity zohľadňujúce 

podmienky školy;  

o uplatňovať pravidelnú výmenu skúseností  a poznatkov medzi   školami v rámci lokality, 

regiónu; 

o vyhľadávať a selektovať dostupné poznatky a informácie - aplikačný transfer učiva;  

o spolupracovať s  ďalšími poradenskými zariadeniami a inštitúciami. 

Kauzalita negatívne zdravotných a niektorých maladjustačných prejavov rómskych detí 

(žiakov) je dôsledkom existujúcej sociálnej, kultúrnej, výchovnej a jazykovej inkompatibility.  

Formulované návrhy a požiadavky implikujú suportívny potenciál v  pri napĺňaní 

prozdravotných edukačných cieľov pri projektovaní vedomostí, spôsobilostí a hodnotového 

systému rómskych žiakov.  

 

Záver   

Škola spolu s rodinou predstavuje určujúci socializačno-výchovný činiteľ v období 

detstva a mladosti. Konštatujeme, že životné stratégie, výchovné prístupy, výchovné štýly, 

vzdelávací potenciál rómskej rodiny - rómskych rodičov (bez nenáležitej generalizácie) 

neumožňuje deťom aktívne a účinne sprostredkovať učivo, normy správania  a potrebné 

hodnoty. Nesúlad medzi požiadavkami  na správanie a na školské výsledky rómskych detí 

a výchovnými prístupmi rómskej rodiny vedie k pretrvávajúcej stagnácii a neporozumeniu  vo 

vnímaní a akceptovaní cieľov a úloh školskej edukácie.  

       Pri rešpektovaní podielu ďalších na výchove participujúcich zložiek spoločnosti platí, že 

erudovanú a cieľavedomú socializačno-edukačnú  intervenciu  vo veľkej miere realizuje 

škola, najmä škola v primárnom stupni vzdelávania. Škola umožňuje  reflektovať dynamické 

interakcie  spoločenských a individuálnych podmienok, je predpokladom pre kvalitatívne 

zmeny výchovnej a vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika.  Škola dáva priestor pre cielené 

ovplyvňovanie aj dospelej  rómskej populácie, osobitne rómskych rodičov.  

       Realizátorom  úloh školskej edukácie je učiteľ, ktorého profesiogram učiteľa má 

akceptovať zmeny v spoločnosti, reflektovať  požiadavky a výzvy, má predstavovať komplex 

predpokladov pre dosahovanie edukačných cieľov, má byť  garanciou  účinnej výchovy a 

vzdelávania rómskych žiakov. Pripravený učiteľ má  predpoklady pre hľadanie 

aktivizujúcich, atraktívnych a inovatívnych edukačných stratégií reflektujúcich osobitosti 

edukácie rómskych žiakov tak, aby smerovala k odhaleniu a rozvinutiu  existujúceho 

potenciálu.  Ide o výchovnú garanciu pri generovaní, stabilizácii a interiorizácii   

prozdravotných  hodnôt,  pravidiel   a štandardov. 
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