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FORMOVANIE IDENTITY RÓMSKEHO DIEŤAŤA  
 

FORMING THE IDENTITY OF ROMA CHILD 
 
 

Ľubomíra Brajerová 
 
Abstrakt 
 

Výchovná starostlivosť o dieťa je predovšetkým úlohou biologických rodičov a mala 
by sa uskutočňovať v rodinnom prostredí. Súčasťou bytia dieťaťa v rodine je aj utváranie si 
vlastnej identity, ktorú možno vnímať z rôznych aspektov. Hlavný dôraz kladieme na 
utváranie identity rómskych detí, ktorá výrazne ovplyvňuje výchovu a vzdelávanie detí 
v multikultúrnej spoločnosti. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti formovania 
a utvárania pozitívnej identity rómskeho dieťaťa a na charakteristiku rómskeho etnika. 
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Abstract 
 

Educational child care is primarily the obligation of biological parents and should take 
place in a family environment. Being the child in the family is a part of the formation of their 
own identity, which can be viewed from various aspects. Our main focus is on building the 
identity of Roma children, which significantly affects the education of children in a 
multicultural society. The aim of presented paper is to refer about  the possibilities of forming 
and creating a positive identity of Roma children and the characteristics of the Roma 
ethnicity. 
 
Keywords: multiculturalism, multicultural education, the Roma ethnicity, identity of the child 
 
 

1. ÚVOD 
 

Pri vyslovení slova „Róm“ sa nám asociačne vynárajú obavy spájajúce sa s ich 
demografickou situáciou, reprodukčným správaním, zvýšenou kriminalitou, s odlišnosťou 
spôsobu správania a pochybnosti o efektívne vynaloženej energii na množstvo aktivít 
a projektov spojených s ich pozitívnym začlenením do spoločnosti. Rómska rodina je 
navonok podobná každej inej rodine v Slovenskej republike, ktorá musí plniť základné 
funkcie rodiny. Podľa Selickej (2009) majú rómske rodiny žijúce v málo podnetnom prostredí 
tieto znaky: mnohodetnosť, zanedbávanie povinnej výživy, výchovy a vzdelávania, nedbalosť 
o životné prostredie domova a okolia, nečistoty, zotrvávanie na starých tradíciách z minulosti 
atď.  

Nárast zložitých sociálnych situácií vedie v mnohých prípadoch k regresu osobnosti, strate 
ľudskej dôstojnosti a k sociálnej odkázanosti. Preto sa javí, ako vysoko aktuálna potreba 
odbornej sociálno-edukačnej pomoci určená jednotlivcom, skupinám a societam v krízových 
životných situáciách, ktorá je poskytovaná výlučne na profesionálnom základe (Határ, C., 
2006). 

 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
15 

 

2. MULTIKULTURALIZMUS A MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
 

V súčasnosti už len ťažko nájdeme spoločnosť, v ktorej by sme nenašli určité 
minority. Tie sa prezentujú rôznymi hodnotami, životným štýlom a kultúrou. Balvín (2009, s. 
249) charakterizuje multikulturalizmus ako „zámerné, systémové, celospoločenské pôsobenie 
na harmonizáciu vzťahov v prostredí, v ktorom existujú a pôsobia rôzne kultúry vedľa seba 
a navzájom na seba pôsobia. Multikulturalizmus vystupuje ako „ideológia“ dobrých vzťahov 
medzi kultúrami“. 

Multikultúrna výchova je dôležitou súčasťou multikulturalizmu. Učiteľ ako 
pomáhajúca profesia má podľa Grofčíkovej a Határa (2006, s. 306) v rukách nástroj 
(edukáciu), ktorý: „ak sa správne využíva, prispieva k dosiahnutiu všeobecného ľudského 
dobra, bio-psycho-sociálnej harmónii a múdrosti toho ktorého národa, či spoločenstva“. 
Učitelia musia prijať, že sa spoločnosť stáva multikultúrnou a táto skutočnosť by sa mala 
prejaviť hlavne na osvojovaní si poznatkov o kultúre, hodnotách, normách, tradíciách, 
demografických a geografických ukazovateľoch (Grofčíková, S., Határ, C., 2006). 
Každý učiteľ a vychovávateľ by mal disponovať podľa Průchu (2001) multikultúrnymi 
kompetenciami, mal by poznať základné problémy sociokultúrnych rozdielov žiakov a detí, 
mal by mať určité predstavy o imigrantoch i  metodické a didaktické zručnosti pre vyučovanie 
v heterogénnych triedach a skupinách. 

Multikultúrna výchova je výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá učí ľudí z rôznych 
etník, národov, rasových a náboženských skupín žiť spolu, vzájomne sa rešpektovať 
a spolupracovať. Multikultúrna výchova je realizovaná prostredníctvom školskej sústavy, 
rodinného aj mimoškolského života jednotlivcov. Cieľom tohto zámerného pôsobenia na 
dieťa, mládež aj dospelých je, aby vychovávaný získal presvedčenie, že príslušníci každej 
kultúry majú prirodzené právo na ich existenciu a ďalší rozvoj (Balvín, J., 2009). 
Súhlasíme s názormi Višňovského a Kačániho (2002), ktorí považujú multikultúrnu výchovu 
za jeden z predpokladov a zároveň neoddeliteľnú súčasť humanizácie výchovy a vzdelávania 
s cieľom pozitívne vnímať a prijímať rôzne kultúrne systémy. 
Viesť deti ku kultúrnemu pluralizmu, rasovej, etnickej a náboženskej tolerancii, empatickému 
nazeraniu na odlišný svet, je nevyhnutné už v detstve. Podľa Ľuptákovej (2004) je to 
akceptovanie výchovy, ktorá sa odzrkadlí v adekvátnych formách správania sa voči 
príslušníkom iných kultúr. 
 

3. RÓMSKA RODINA 
 

Rozmanité zmeny rodiny sa týkajú taktiež rómskej rodiny, ktorá má v Slovenskej 
republike svoje zastúpenie. Úlohou demokratického štátu vo vzťahu k rodinám je vytvárať 
rámcové, legislatívne, ekonomické a inštitucionálne podmienky, a tým poskytovať rodinám 
priestor na uplatnenie ich vlastnej zodpovednosti (Kasanová, A., 2008). 
Rómske etnikum je vnútorne diferencovaná skupina. Z hľadiska akceptovania 
a prispôsobovania sa majoritnej skupine alebo uprednostňovania tradičného spôsobu života 
Belková (2004) rozlišuje: 

Integrované rómske rodiny - z hľadiska demografických, materiálnych, kultúrnych 
podmienok a socio-ekonomickej úrovne porovnateľné s majoritnými rodinami. Pri výchove 
a vzdelávaní detí v týchto rodinách možno uplatňovať podobné postupy ako u majoritných 
rodín, samozrejme s rešpektovaním osobitostí a tradícií etnika. 

Neintegrované rómske rodiny - preferujú tradičný spôsob života, markantne odlišný od 
spôsobu života majoritného obyvateľstva. Neintegrované rómske rodiny majú svoju filozofiu 
bytia a myslenia. Je v záujme neintegrovaných rómskych rodín, ale aj majoritnej spoločnosti, 
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postupne eliminovať negatívne aspekty a správanie Rómov. Hlavným prostriedkom je 
postupné zvyšovanie vzdelanosti príslušníkov rómskeho etnika, a tým zlepšenie ich prípravy 
pre efektívne začlenenie sa do spoločnosti pri rešpektovaní kultúrnych špecifík tohto etnika. 

 
4. IDENTITA  

 
Vo vedomí vychovávaných by malo byť presvedčenie, že každý jednotlivec má právo 

prejavovať hrdosť k pozitívnym hodnotám vlastnej kultúry, ktoré môže bez akýchkoľvek 
negatívnych dôsledkov uznávať v spoločnosti ľudí, ktorí vyznávajú odlišnú kultúru za 
podmienky, že tým nenarušia právo iných. Identita je pojem, ktorý označuje vedomie národa, 
prípadne národnosti, národnostnej menšiny, etnika. Identita znamená aj stotožňovanie sa 
s národnou kultúrou, jazykom, tradíciami, spôsobom života, spoločenským a politickým 
systémom (Balvín, J., 2009). 

Súčasťou identity je aj pocit, ako prežíva jednotlivec seba - svoj vzhľad, pohlavie, 
príslušnosť k určitej vekovej skupine alebo spoločenskej vrstve. Identitu si dieťa vytvára v 
určitom kultúrnom a spoločenskom kontexte, v ktorom sa nachádza. Pre utváranie identity je 
dôležitá samotná skúsenosť so sebou, ktorá vzniká od útleho detstva, keď človek skúša svoje 
možnosti - naučí sa loziť, experimentovať s vecami, rozumieť rôznym situáciám a vlastným 
pocitom (Hill, G., 2004). 
 

4.1 Identita rómskeho dieťaťa 
 

V predstavách o Rómoch sa často miešajú charakteristiky, ktoré sú typické pre 
sociálno-ekonomicky nižšie vrstvy (slabá hygiena, nízka vzdelanosť atď.) a stereotypné 
charakteristiky o tom, že Rómovia vedia tancovať, spievať a hrať na hudobných nástrojoch, 
ktoré sa taktiež nedajú zovšeobecniť na všetkých Rómov. Nedá sa presne vyčleniť, čo je 
„typicky rómske“, nakoľko Rómovia nemajú jednotný jazyk a zvyky, ktoré sa výrazne líšia 
vzhľadom na lokalitu (Cina, S., 2002).  

Na druhej strane je zjavné, že rómske deti majú inú farbu pleti, čím sa líšia od 
majoritnej spoločnosti. Dieťa chce vedieť, kto sú jeho rodičia, odkiaľ prišlo, preto príslušnosť 
k určitému etniku môže prežívať rôznym spôsobom. Môže prijímať svoju odlišnosť a byť na 
ňu hrdé, alebo ju môže potláčať a hľadať inú skupinu, s ktorou by sa identifikovalo. 
Pavlíčková (2006) z vlastnej pedagogickej praxe usudzuje, že rómske deti nevedia nič 
o svojich predkoch, kultúre, zvykoch a od rómskej komunity sa skôr dištancujú. 

Dôležitú úlohu na tomto mieste zohráva genetika a výchova. Rôzne negatívne prejavy 
správania sú výrazne podmienené výchovným vplyvom a prostredím, v akom dieťa vyrastá. 
Aby jednotlivec nemal pocit, že je predurčený nebyť dosť dobrý, preto úlohou náhradného 
rodiča je vytvoriť pre dieťa priestor, kde by nadobudlo pozitívny sebaobraz. Poskytnúť mu 
priestor, kde bude úspešné, kde bude rozvíjať svoj talent a schopnosti (tanec, spev, manuálna 
činnosť). Pozornosť by sa mala orientovať na pozitíva, ktoré sa umocňujú pomocou pochvaly 
a zapájaním sa do rôznych úloh, kde by malo svoju dôležitosť pre ostatných. Dieťa si vytvára 
realistickejšie vnímanie seba samého a postupnými pozitívnymi zážitkami môže dôjsť ku 
korekcii negatívnych predstáv o sebe (Kubešová, M., 2009). 

Pozitívna identita je základná ľudská potreba, ktorú je potrebné napĺňať pre zdravý 
vývin jedinca. Identita má okrem časového hľadiska vonkajšie (meno, prezývka, štátna alebo 
etnická príslušnosť) aj vnútorné (ako človek prežíva sám seba) kvality. Čím je dieťa menšie, 
tým je závislejšie od toho, aké informácie z okolia dostáva, ako ľudia hodnotia jeho 
správanie, ako reagujú na jeho pocity a prežívanie (Matějček, Z., 1999). 
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5. ZÁVER 
 

V našej spoločnosti sa stále stretávame s nedôverou medzi majoritným obyvateľstvom 
a rómskou menšinou. Tento fakt sa odráža aj pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktorý má mimoriadny význam pre všetky deti. Každé dieťa bez ohľadu na 
národnostnú a etnickú identitu potrebuje byť akceptované a byť aktívnym členom spoločnosti, 
v ktorej žije a pôsobí, pričom vzhľadom na vek ide v prvom rade o prostredie školskej triedy. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá sa uskutočňuje pri uplatňovaní princípov 
humanistických teórií vyučovania, by mala pôsobiť na žiakov aj v oblasti vytvárania 
pozitívnych postojov k príslušníkom iných etnických skupín alebo národnostných menšín. 
Snahou by malo byť poznávanie tradícií a hodnôt odlišných kultúr s cieľom ich prijatia 
a pozitívneho vnímania. 
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