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Abstrakt 

Hlavným cieľom príspevku je predstaviť projekt dizertačnej práce – Možnosti a efekty 

inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí v multikultúrnom priestore. V teoretickej 

časti sa opisujeme východiská práce, problém, hlavný cieľ a z neho odvodené parciálne ciele, 

úlohy a hypotézy výskumu, charakteristiku výberového súboru. V druhej časti sa zameriavame 

na metódy výskumu, časový harmonogram práce a jej predpokladanú štruktúru a v poslednej 

tretej časti vyhodnotíme výsledky výskumu.  
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Abstract 

The main objective of this paper is to present a project dissertation - Effects of 

institutional options and Christian education of Roma children in a multicultural area. The 

theoretical part describes the background work, the problem, the main objective and the 

derived partial goals, objectives and hypotheses of research, characteristics of the sample. 

The second section focuses on research methods, timetable of work and the envisaged 

structure of the third and final section will evaluate the research results. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Na svete žije spoločenstvo približne ôsmych miliónov ľudí, ktorí akoby nikam 

nepatrili. Nemajú vlastný štát a preto roztrúsení žijú v ostatných štátoch. Od ostatných 
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obyvateľov sa nelíšia len farbou pleti, oči či vlasov, ale predovšetkým osobitou kultúrou 

i jazykom. Často sú vykresľovaní negatívne na základe stereotypov. Cigáni, Rómovia, 

Zingári, Gitanos či Gipsies sa sami cítia nepochopení, diskriminovaní a vyčleňovaní na okraj 

spoločnosti.  

V posledných rokoch 20. storočia sa „rómska otázka“ stala jednou z prevládajúcich 

diskusií takmer vo všetkých európskych štátoch (Cangár, J. 2003). Jednotlivé štáty 

prichádzajú s množstvom dokumentov, koncepcií, programov, projektov, ktoré majú prispieť 

jednak k pozdvihnutia životnej úrovne Rómov a zároveň v súčinnosti s cieľmi 

multikulturálnej výchovy pracovať na budovaní a rozvíjaní schopnosti pozitívne vnímať  a 

hodnotiť rómsku kultúru. 

Napriek spoločnému cieľu jednotlivé programy využívajú k dosahovaniu cieľov 

rozličné prostriedky, spôsoby realizácie i zamerania. Niektoré sa zameriavajú len na zmenu 

vonkajších okolnosti ako napr. zmena životných podmienok. Iné, časovo náročnejšie 

programy si vyžadujú hlbšiu interakciu medzi majoritou a minoritou, zameranie sa na 

vnútorný život rómskeho etnika. Navzdory tomu, že ide o náročnú a dlhotrvajúcu prácu jej 

výsledky sú o to kvalitnejšie a prospešnejšie tak pre rómske etnikum ako i pre samotnú 

spoločnosť. Takéto riešenia prináša Katolícka cirkev a cirkevné spoločenstvá, ktoré 

v najrôznejších formách pracujú na skvalitnení života Rómov. 

Jedným z podstatných princípov Cirkvi je solidárnosť so všetkými ľuďmi. V ponímaní 

Cirkvi je Boh Otcom celého ľudstva. Cirkev si uvedomuje svoje poslanie ohlasovať toto 

bratstvo, neostáva však iba pri ohlasovaní, ale prakticky túto myšlienky aj uplatňuje. 

Uvedomuje si svoju úlohu slúžiť jednotlivým ľuďom, brániť a pozdvihovať uvedomelosť 

a zodpovednosť za všetkých ľudí (Červeň, J. 2008). 

V dizertačnej práci sa chceme zamerať na to či je cirkev vo vzťahu k Rómom 

dostatočné efektívna? Vychádzame z presvedčenia, ktoré sme už vyššie naznačili a síce, že 

cirkev má oproti ostatným snahám a programom veľkú výhodu v tom, že sa zameriava na 

vnútro človeka, v súvislosti s maginalizovanými rómskymi skupinami ide o snahu preniknúť 

a meniť myslenie, správanie i konanie, týchto ľudí tak, aby sa socializovali a stali sa pre 

spoločnosť prínosom a nie ťarchou ako je tomu doteraz. Preto sa pýtame, akými metódami 

i formami práce sa cirkev podieľa na procese socializácie Rómov? Postačujú tie vybrané 

prostriedky na inklúziu Rómov do spoločnosti? V užšom kontexte sa pýtame: 

Je inštitucionálna kresťanská výchova efektívna v procese socializácie a inklúzie 

marginalizovaných rómskych skupín? 
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CIELE VÝSKUMU 

Hlavný cieľ výskumu:Hlavným cieľom výskumu je zistiť aké sú aktuálne možnosti a efekty 

inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí, teda získať čo najviac poznatkov 

a informácií o súčasnom stave pôsobenia inštitucionálnej kresťanskej výchovy na rómske 

deti, navrhnúť ďalšie možnosti riešenia ako môže cirkev blahodarné pôsobiť na rómske 

etnikum.  

Parciálne ciele: 

1. Zmapovať základné ukazovatele inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí 

v multikultúrnom prostredí. 

2. Overiť i objasniť rozdielne názory a postoje v realizácií inštitucionálnej kresťanskej 

výchovy rómskych detí v multikultúrnom prostredí. 

3. Získať nové poznatky a informácie o inštitucionálnej kresťanskej výchove rómskych detí 

v multikultúrnom prostredí. 

4. Konfrontovať získane údaje výskumu s teoretickými poznatkami a výsledkami výskumov 

domácich a zahraničných autorov. 

5. Pokúsiť sa o zhodnotenie súčasného stavu práce cirkví a ich prínosu pri výchove Rómov. 

6. Použiť výsledky výskumu pre publikovanie v odborných časopisoch. 

7. Navrhnúť nové modely pastorácie i misijnej práce, ktorá by priniesla zlepšenie spolupráce 

medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou. 

 

ÚLOHY VÝSKUMU 

1. Teoretická analýza súčasného stavu – analýza domácich a zahraničných skúseností 

a metodológie v oblasti inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí 

v multikultúrnom prostredí. 

2. Hodnotenie metodických materiálov k inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí. 

3. Sumarizácia výsledkov doterajších výskumov v slovenskom výskumnom prostredí. 

4. Realizácia prvej fázy výskumu s cieľom získania údajov týkajúcich sa inštitucionálnej 

kresťanskej výchovy rómskych detí. V tejto fáze sa budú realizovať nasledujúce kroky: 

‐ Nadväzovanie kontaktu s osobami vykonávajúcimi inštitucionálnu kresťanskú výchovu 

rómskych detí. 

‐ Pripraviť výskumné nástroje (dotazník pre katechétov, analýza dokumentov). 

‐ Realizovať predvýskum, zabezpečiť zber a sumarizáciu údajov v súlade s definovaným 

výberovým súborom a vytvoriť podklady pre kategorizáciu kvalitatívnych údajov. 
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‐ Kategorizovať získané údaje a pripraviť podklady pre druhú fázu výskumu. 

‐ Vyhodnotiť priebeh a výsledky prvej fázy výskumu. 

‐ Priebežné publikovanie výsledkov práce.  

5. Realizácia druhej fázy výskumu s cieľom zostaviť výskumný nástroj dotazník a riadený 

rozhovor. 

‐ Zmapovať základné ukazovatele inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí, 

názory a postoje výberového súboru, aktuálnu situáciu, problémové oblasti a ponúknuté 

riešenia. 

‐ Realizovať výskum. 

‐ Zabezpečiť zber údajov v súlade s definovaným výberovým súborom. 

 

HLAVNÁ HYPOTÉZA VÝSKUMU 

Predpokladáme, že ak sa rómske deti z marginalizovaných skupín zapájajú do inštitucionálnej 

kresťanskej výchovy stanú sa uvedomelejšími.  

Dedukcia z hypotézy: 

Pri testovaní a overovaní hypotézy vychádzame z predpokladu, že dlhodobým 

vplyvom inštitucionálnej kresťanskej výchovy dochádza u rómskych detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia k zvyšovaniu uvedomelosti pod ktorou rozumieme, že sa stanú 

slušnejšími, zlepší sa napr. školský prospech, dochádzka, správanie, hygienické návyky, zníži 

sa výskyt sociálno-patologických javov a pod. Inými slovami očakávame, že vplyvom 

inštitucionálnej kresťanskej výchovy dôjde k pozitívnej zmene v ich myslení, správaní 

a konaní. Svoj predpoklad opierame o teoretické práce B. Balogovej, E. Pavlikovej, A. P. 

Rethmanna (2008), L. Greškovej (2009), T. Podolínskej, T. Hrustiča (2010), ktorí sa zamerali 

na vplyv cirkvi pôsobiaci na Rómov a následne uskutočnili výskumy k tejto problematike. 

 

CHARAKTERISTIKA VÝBEROVÉHO SÚBORU 

Výberový súbor budú predstavovať respondenti z dvoch oblastí. Prvú oblasť budú 

reprezentovať pracovníci, ktorí sa podieľajú na kresťanskej výchove rómskych detí a to buď 

v rámci farnosti ako kňazi, v rámci školy ako katechéti vyučujúci náboženskú výchovu 

a nakoniec ako pastorační, misijní pracovníci i dobrovoľníci pracujúci v teréne či 

pastoračných centrách vyučujúci náboženskú výchovu. Druhú oblasť budú zastupovať 

učitelia, ktorí do procesu inštitucionálnej kresťanskej výchovy nezasahujú, no budú 

predstavovať objektívnu zložku, ktorá má posúdiť či sa v niečom odlišujú rómske deti, ktoré 
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zúčastňujú náboženskej výchovy od tých, ktoré na hodiny náboženskej výchovy nechodia, 

prípadne, či pozorujú pozitívne zmeny v myslení, správaní a konaní rómskych žiakov 

z marginalizovaných skupín vplyvom realizovanej kresťanskej výchovy. Ide o respondentov 

rôzneho veku, prevažne s vysokoškolským vzdelaním, ľudí náboženskí aktívnych i pasívnych. 

Celkovo plánujeme respondentov rozdeliť do týchto skupín: 

1. kňazi; 

2. katechéti; 

3. učitelia; 

4. pastorační a misijní pracovníci, dobrovoľníci; 

 

METÓDY VÝSKUMU 

Samotný výskum bude pozostávať z dvoch častí. 

Kvantitatívny výskum: Hlavnou metódou použitou v empirickej časti výskumu bude autorský 

dotazník určený pre katechétov, kňazov a pastoračných, misijných pracovníkov 

a dobrovoľníkov. Bude anonymný. Prvá časť bude určená na získanie identifikačných údajov 

o našich respondentoch, druhá časť poodhalí vplyv náboženskej výchovy na zmenu správania 

rómskych žiakov. 

Kvalitatívny výskum: S vybranými duchovnými predstavenými bude vedený 

pološtrukturovaný rozhovor obsahujúci niekoľko otázok. Jeho obsahom bude získanie 

informácií o pastorácií Rómov a o jej vplyve na integráciu Rómov. 

Časový harmonogram práce 

Stanovené ciele práce chceme realizovať v niekoľkých etapách: 

1. etapa riešenia: 

‐ orientácia a zhromaždenie literárnych prameňov; 

‐ spracovanie teoretických východísk skúmanej problematiky a analýza súčasného stavu 

teórie a praxe vplyvu inštitucionálnej kresťanskej výchovy na rómske deti; 

‐ zhromaždenie a jednotné metodické spracovanie a interpretácia komplexných údajov 

o vplyve inštitucionálnej kresťanskej výchovy na rómske deti; 

2. etapa riešenia: 

‐ systematická obsahová analýza, deskripcia a komparácia čiastkových komponentov; 

‐ kvantitatívna i kvalitatívna analýza podobných elementov i vzájomných odlišností 

smerujúca k objasneniu a definovaniu možností a efektov inštitucionálnej kresťanskej 

výchovy rómskych detí; 
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‐ publikovanie čiastkových výsledkov riešenia projektu prostredníctvom príspevkov 

v odbornej pedagogickej tlači a vystúpení na domácich a zahraničných vedeckých 

podujatiach; 

3. etapa riešenia: 

‐ celostná sociologicko-pedagogická charakteristika podstaty inštitucionálnej 

kresťanskej výchovy rómskych detí ako špecifickej výchovy ovplyvňujúcej myslenie, 

konanie, správanie, názory i postoje rómskych detí, mládeže i dospelých zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 

Predpokladaná štruktúra práce 

Na základe teoretickej analýzy základných dokumentov navrhujeme nasledujúcu 

štruktúru dizertačnej práce: 

ÚVOD 

1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANÉHO PROBLÉMU 

1.1 Charakteristika pojmu kresťanstvo a kresťanská výchova 

1.2 Charakteristika rómskeho etnika 

1.3 Charakteristika pojmu multikultúrne prostredie 

2 PREHĽAD DUCHOVNÉHO SVETA RÓMOV 

2.1 Viera v živote Rómov 

2.2 Prehľad cirkví a náboženských spoločenstiev pôsobiacich v rómskych komunitách 

2.3 Ľudová viera Rómov na Slovensku 

3 MOŽNOSTI, METÓDY A PROSTRIEDKY ZEFEKTÍVNENIA INŠTITUCIONÁLNEJ 

KRESŤANSKEJ  VÝCHOVY RÓMSKYCH DETÍ 

3.1 Podmienky zabezpečujúce úspech v práci s rómskymi deťmi 

3.2 Metódy skvalitnenia práce s rómskymi deťmi 

3.3 Návrhy pre ďalší rozvoj inštitucionálnej kresťanskej výchovy rómskych detí 

4 VÝSKUM EFEKTÍVNOSTI KRESŤANSKEJ VÝCHOVY RÓMSKYCH DETÍ 

4.1 Problém výskumu 

4.2 Ciele výskumu 

4.3 Úlohy výskumu 

4.4 Hypotézy výskumu 

4.5 Charakteristika výberového súboru 

4.6 Metódy a metodika výskumu 

4.6.1 Organizácia a priebeh výskumu 
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4.7 Analýza výsledkov výskumu a ich interpretácia 

4.8 Závery a odporúčania pre pedagogickú prax 

ZÁVER 

ZOZNAM BIBIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

PRÍLOHY 

 

VÝSLEDKY PREDVÝSKUMU  

V časovom období september 2010 až apríl 2012 sme realizovali predvýskum, ktorý bol 

zameraný na zistenie vplyvu cirkvi na rómske deti so zameraním na tri zložky poskytujúce 

inštitucionálnu kresťanskú výchovu rómskym deťom. Prvá zložka sa dotýkala pastoračných, 

komunitných centier, náboženských i farských spoločenstiev, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom 

zaujímajú a pracujú s rómskymi deťmi. Druhá zložka bola zameraná na aktivity Rómov 

v rámci svojej farnosti, teda či sa Rómovia zúčastňujú bohoslužieb, prijímajú sviatosti, 

nakoľko sa Rómom venuje miestny kňaz a či vo vzťahu k Rómom vyvíja špecifickú činnosť, 

alebo sa im venuje rovnakou mierou ako ostatným veriacim, prípadne sa im nevenuje vôbec. 

Tretia a zároveň posledná zložka mapovala situáciu vplyvu inštitucionálnej kresťanskej 

výchovy na školách. So snahou zistiť či sa rómske deti zúčastňujú náboženskej výchovy, či 

táto hodina postačuje a žiaci vykazujú aspoň minimálne náznak progresu v správaní, alebo či 

katechéti svoju činnosť s rómskymi deťmi rozširujú aj v čase mimo vyučovania.  

Tieto údaje sme získali štruktúrovaným rozhovorom so zástupcami, tej ktorej zložky, 

ale rovnako i analýzou dokumentov. Vzhľadom na obmedzenie počtu tabuliek v príspevku 

ponúkame rozpracovanú len Tab. 1 Situácia Rómov v oblasti pastoračných centier, 

náboženských, farských spoločenstiev. 
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Tab. 1 Situácia Rómov v oblasti pastoračných centier, náboženských, farských spoločenstiev 

  Náboženská výchova 
ako voliteľný predmet 

Práca katechéta za bránami 
školy 

Iné 

Bardejov - 
Poštárka 

Priamo na sídlisku 
cirkevná MŠ, ZŠ – hodiny 
NV sú povinné. 

Stretnutia i mimo hodín NV – 
podstata čin. Saleziánov. Na 
sídlisku je oratórium, kostol, 
škola, ihrisko, telocvičňa, v rámci 
čoho sa realizujú i aktivity mimo 
vyučovania. 

Množstvo zaujímavých 
projektov a programov. 

Bystré Rómske deti si volia 
hodiny NV. 

? Hodiny NV majú rómske 
a nerómske deti spoločné. 

Hlinné Rómske deti chodia na 
hodiny NV nepravidelne. 

Katechéta sa venuje rómskym 
deťom i mimo hodín NV, napr. 
na chválach, pri čítaní Svätého 
Písma v skupinách, pri akciách 
a rôznych podujatiach a pod. 

 

Zážitkové vyučovanie. 

Huncovce Rómske deti sa 
zúčastňujú hodín NV. 

NV vyučuje kňaz, ktorý sa 
rómskym deťom venuje aj v čase 
mimo vyučovania. 

? 

Košice – 
Luník IX. 

Rómske deti chodia na 
hodiny NV. 

NV ich učia Saleziáni takže ich 
činnosť stojí predovšetkým na 
voľnočasových aktivitách. 

Saleziáni sa zaujímajú nielen 
o deti a mladých ale rovnako 
i o dospelých a rodičov týchto 
detí. 

Lipany Prevažná časť volí hodiny 
náboženskej výchovy. 

napr. ako krstná mama (pri krste 
je v danej lokalite podmienka 
prijatia sv. birmovania aspoň 
u jedného krstného rodiča) 

Obľúbené témy – rodinná 
a sexuálna výchova 

Podsádok Rómske deti sa 
zúčastňujú hodín NV. 
Deti, ktoré chodia do škôl 
v meste si volia etickú 
výchovu. 

 

? 

Na základe očitej skúsenosti 
možno povedať, že 
dosiahnuté výsledky sú nielen 
dlhoročným snažením 
duchovného otca, ale 
i samotných Rómov. 

Prešov  

(farnosť sv. 
Mikuláša) 

Rómske deti sa 
zúčastňujú hodín NV. 

Napriek snahe a ochote rómske 
deti nevidia zmysel tráviť čas 
v škole aj po vyučovaní. 

Pastorácii Rómov sa tu venuje 
rehoľná sestra, žiaden kňaz tu 
nie je poverený špeciálnou 
starostlivosťou o Rómov 
spadajúcich do tejto farnosti. 

Spišská Bela  Rómske deti si volia 
hodiny NV. 

Katechéti pracujú s rómskymi 
deťmi i mimo školy – detské sv. 
omše, podujatia, turistické výlety, 
každoročné tábory 

Hodiny NV sú zvlášť pre 
rómskych a nerómskych 
žiakov. 

Trebišov Rómske deti si volia 
hodiny NV. 

Práca s rómskymi deťmi mimo 
hodín NV – záujmové krúžky. 

Hodiny NV sú zvlášť pre 
rómskych a nerómskych 
žiakov. 

Šarišské 
Michaľany 

Rómske deti si volia 
hodiny NV.  

Hodiny NV vyučujú sestry 
Dominikanky, ktoré sa venujú 
i deťom z DD Slon.  

? 

Jarovnice Všetky rómske detí 
chodia na hodiny NV. 

NV viedli rehoľné sestry, ktoré 
počas letných prázdnin 
organizovali letné tábory, súťaže 
(vedomostný deň, talentový deň, 
športový deň...) Spoločne 
podnikali poznávacie zájazdy po 
Slovensku. 

Prostredníctvom pastoračného 
centra sa dostáva rómskym 
žiakom a mládeži viac 
pozornosti, čím sa neraz 
odhalí nejeden talent (šport, 
hudba, tanec...). 
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Prešov - 
Tehelňa 

Všetky rómske deti 
chodia na hodinu NV, 
okrem 6 žiakov, ktorí si 
zvolili etickú výchovu. 

Katechéti sa rómskym deťom 
mimo hodín NV nevenujú, 
pretože deti navštevujú záujmové 
krúžky. Počas hodín NV rómske 
deti navštevujú s duchovným 
otcom kostol, kaplnku. 

Hodiny NV majú buď 
spoločne s nerómskymi 
žiakmi, alebo samostatne.  

Tuhrina NV je na škole povinným 
predmetom, preto ho 
navštevujú všetci rómski 
žiaci. 

Tento predmet vyučuje kňaz, 
ktorý mimo hodín NV 
usporadúva pre rómskych žiakov 
športové súťaže. Rómsku osadu 
navštevuje len sporadicky a podľa 
potreby. 

Danu školu navštevujú 
výhradne už iba rómski žiaci. 
Predtým mali hodiny NV 
spoločne s Nerómskymi 
žiakmi. 

Ľutina Hodiny NV sú povinné od 
1. do 9. ročníka. Deti sú 
prevažne 
gréckokatolíckeho 
vierovyznania.  

Náboženskú výchovu vyučuje 
rehoľná sestra. Hodiny NV sú 
poobede. Aktivity mimo 
vyučovania sa nerealizujú. 

Vzťah rómskych žiakov ku 
viere a Bohu je nebadateľný 
v porovnaní s majoritnými 
žiakmi. 

Varhaňovce NV je povinným 
predmetom. Vyučuje sa 
dvakrát do týždňa. 

 

? 

Nachádza sa tu MŠ, ZŠ (prvý 
stupeň) a SŠ – dvojročný 
učebný odbor (konfekcia - 
krajčír/ka), ktorý vznikol ako 
detašované pracovisko 
v spolupráci s SOU textilné 
v Prešove. Školu navštevuje 
90 žiakov. Veľkou 
motiváciou je štipendium, 
ktoré žiaci poberajú. 

Svinia 100% rómskych detí si 
z možnosti výberu etickej 
a náboženskej výchovy 
volí NV. 

NV vyučuje katechéta spolu 
s kňazom. Kňaz sa snaží venovať 
rómskym deťom i mimo 
vyučovania cez rôzne projekty či 
mimoškolské aktivity. Situácia 
však záleží i od 

Rómski žiaci navštevujú 
hodiny NV nepravidelne 
dôvodom sú ekonomické, 
sociálne, zdravotné činitele, 
ale i záškoláctvo príp. účasť 
na hodinách pod vplyvom 
omamných látok, kedy dieťa 
nie je schopné vnímať výklad 
a aktívne sa zapojiť do 
činnosti. Výsledky práce sú 
veľmi malé, záleží stále na 
jednotlivcovi a na rodine. 
Dlhodobou a zámernou 
činnosťou sa prejavili prvé 
úspechy (zlepšili sa 
hygienické, pracovné 
zručnosti, účasť na sv. 
omšiach, pravidelnejšia účasť 
na školskej a mimoškolskej 
výučbe. 

Ubľa V nižších ročníkoch 
pravidelne, vo vyšších 
prevažne končiacich 
ročníkoch nechodia, 
nechce sa im. Rómski 
žiaci sú pravoslávneho 
a gréckokatolíckeho 
vierovyznania. 

Hodiny NV sa mimovyučovania 
nerozvíjajú v podobe 
organizovaných stretnutí, ak tak 
ide o individuálnu formu. 

Podľa slov katechéta nie je 
výnimkou, že poniektorí 
rómski žiaci sú šikovnejší, 
citlivejší a vnímavejší ako 
nerómski žiaci.  

Terňa Pri výbere etickej alebo 
náboženskej výchovy si 
100% rómskych žiakov 
vyberá NV. Žiaci sa 
zúčastňujú hodín NV 
pravidelne. Sú 
rímskokatolíckeho 
vierovyznania. 

Mimo hodín NV sa s rómskymi 
deťmi stretáva kňaz trikrát až 
štyrikrát do roka. V rámci týchto 
stretnutí sa organizujú púte, napr. 
do Gaboltova. V roku 2010 sa 
prihlásilo na túto púť 60 Rómov. 
Organizujú sa však i výlety. 

Napriek veľkej účasti na 
hodinách NV výsledky sú 
minimálne. Deti učivo veľmi 
rýchlo zabúdajú a preto je 
potrebné neustále opakovanie 
rozličnými hravými formami. 

Bukovce Takmer všetky rómske Hodiny NV sú v kompetencii Ako úspech považuje kňaz 
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deti v miestnej škole 
chodia na hodiny etickej 
výchovy. Na NV chodilo 
v školskom roku 
2010/2011 15 rómskych 
žiakov v jednotlivých 
ročníkoch. 

miestneho kňaza, ten nevyvíja 
žiadne mimoškolské aktivity 
s rómskymi deťmi. 

zvládnutie úspešnej prípravy 
na prvé sv. prijímanie, ktorá 
prebieha zvyčajne 
individuálne. Mladší žiaci 
nepoznajú nielen modlitbu 
Otče Náš, nevedia sa ani 
prežehnať z toho dôvodu je 
veľkým uznaním teoretické 
zvládnutie základov NV.  

Šindliar Rómske deti z obce 
Šindliar volia ako povinne 
voliteľný predmet NV.  

Hodiny NV nijako nepresahujú 
rámec vyučovania. Nebolo tomu 
však vždy takto, pred niekoľkými 
rokmi sa v rámci hodín NV 
realizovali mimoškolské 
stretnutia, napr. skauting. Rómske 
deti chodili na túry, účastnili sa 
sv. omší. 

V súčasnosti katechéti nevidia 
žiaden výsledok vplyv NV 
u rómskych žiakov. Ich 
prístup je veľmi benevolentný 
a nijakým iným spôsobom 
neprejavujú príslušnosť 
k danému náboženstvu. 

Fričovce Rómske deti sa 
zúčastňujú hodín NV. 

Hodiny NV nepresahujú 
vyučovací proces školy. 
Výnimkou je iba príprava detí na 
prvé sv. prijímanie. Tieto detí sa 
potom aktívne zúčastňujú sv. 
omší.  

V obci Fričovce bolo ku dňu 
1.1.2010 sčítaných 196 
Rómov z toho väčšina 
rímskokatolíckeho vyznania 
a 10 sa hlásili 
k gréckokatolíckemu 
vierovyznaniu. 

Stropkov Rómski žiaci navštevujú 
hodiny NV. Delia sa do 
troch skupín v závislosti 
od vierovyznania 
(rímskokatolícke, 
gréckokatolícke 
a pravoslávne 
náboženstvo). 

Z týchto troch náboženstiev iba 
rímskokatolícke vyvíja aktivity aj 
po mimo školy. Predmetom 
týchto stretnutí s kňazom 
a animátormi je nácvik piesni 
a príprava na prvé sv. prijímanie. 

Výsledky práce sú 
nasledovné: rímskokatolícke 
náboženstvo – deti pristupujú 
k sv. spovedi a prijímajú sv. 
eucharistie, na hodinách sú 
ochotní spolupracovať, tento 
stav je však príležitostný nie 
dlhotrvajúci. 
Gréckokatolícke 
náboženstvo – deti sa snažia 
praktizovať vieru v rodinách, 
výsledky hodnotia katechéti 
uspokojivo. Pravoslávne 
náboženstvo – deti sa snažia, 
zapájajú sa do činnosti, tento 
stav je však rovnako ako 
príležitostný. 

Somotor Rómske deti navštevujú 
hodiny NV. V obci je 
reformovaná cirkev, ku 
ktorej sa hlási väčšina 
Rómov, gréckokatolícka 
a rímskokatolícka cirkev. 

Pastorka (reformovaná cirkev), 
ktorá vyučuje NV vedie po mimo 
vyučovania hodiny Biblie počas, 
ktorých si rozprávajú biblické 
príbehy, pripravujú vianočný 
program a pod. Gréckokatolícky 
kňaz realizuje v čase letných 
prázdnin náboženský tábor (počas 
neho sa deti zúčastňujú 
bohoslužieb, hier, aktivít so 
snahou vybudovať a upevniť 
vieru). 

Podľa slov pastorky je práca 
s rómskymi deťmi na 
hodinách NV veľmi náročná. 
Väčšina detí rozpráva po 
maďarsky, pričom ich slovná 
zásoba je nesmierne 
chudobná. 

Torysa Rómske deti navštevujú 
hodiny NV. Rómske deti 
sú rímskokatolíckeho 
vierovyznania. 

Podľa slov miestneho 
duchovného otca, snažia sa 
vyvíjať aktivity i po mimo 
vyučovania (návštevu kostola, 
cintorína počas všetkých svätých, 
nácvik vianočných kolied, cez 
sviatky koleda po domácnostiach 
rómskych i nerómskych). 

Po absolvovaní NV sa deti 
vedia modliť základné 
modlitby. Majú osvojený 
vzťah k náboženským 
úkonom, prijímajú sviatosť 
krstu, eucharistiu, sviatosť 
zmierenia i birmovania. 

Moldava nad 
Bodvou 

Rómske detí si prevažne 
volia etickú výchovu. 

Tie detí, ktoré chodia na NV 
vyučuje kaplán, ten sa snaží 
vyvíjať aktivity i po mimo 
vyučovania, rómske deti však 
nejavia záujem. 

V meste funguje i špeciálna 
základná škola pre rómske 
deti. Tá realizuje rôzne 
podujatia, do ktorých sa 
rómske deti radi zapájajú. 
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ZHRNUTIE  

Z výsledkov predvýskumu nám vyplynulo, že takmer na každej škole sa rómske deti 

zúčastňujú prevažne hodín náboženskej výchovy. Na základe iného realizovaného 

predvýskumu, ktorý bol prevedený dotazníkovou metódou, bolo zistené, že katechéti 

vyučujúci náboženskú výchovu v oblasti Michaloviec a Sobraniec postrehli len nepatrné 

prípadne žiadne zmeny v správaní rómskych žiakov vplyvom náboženskej výchovy. Preto je 

jednou z našich prioritných úloh ďalšieho výskumu odhaliť príčiny tohto stavu a navrhnúť 

ďalšie možnosti riešenia daného problému, nakoľko sme presvedčení o možnostiach 

potencionálneho rozvoja rómskych žiakov vplyvom inštitucionálnej kresťanskej výchovy. 
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Šarišské 
Jastrabie 

NV sa vyučuje v každej 
triede miestnej ZŠ. 

Kňaz sa snaží pracovať so žiakmi 
i mimo vyučovania. Predmetom 
stretnutí je katechéza na témy: 
príprava na pokánie a eucharistia, 
výchova k manželstvu 
a rodičovstvu, environmentálna 
výchova. 

Vďaka práci kňaza, ktorý sa 
venuje rómskym deťom i v 
čase mimovyučovania sú 
výsledky dosahované 
s rómskymi deťmi veľmi 
dobré a viditeľné. 

Prešov – ZŠ 
Šrobárová 

Na danej škole je 
približne 3, 5% rómskych 
žiakov. Z toho asi ⅓ 
navštevuje hodiny etickej 
výchovy a zvyšná časť 
hodiny NV. 

Väčšina Rómov sa 
mimoškolských akcií 
nezúčastňuje.  

Rómski žiaci na tejto škole 
pochádzajú z integrovaných 
rodín, preto sa pri práci s nimi 
nevyskytujú žiadne špeciálne 
ťažkosti. 


