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K EDUKÁCII RÓMSKEHO ETNIKA NA SLOVENSKU 
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Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny 

na Slovensku. Venuje sa otázke postojov Rómov k edukácii, taktiež príčinám školskej neúspešnosti 

a alternatívnym možnostiam v prístupe k ich edukácii. Rovnako nastoľuje pohľad na dôsledky nízkej 

vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov v kontexte ich uplatnenia sa v produktívnom veku. 
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Abstract: The author of article deals with problem of education of the Roma minority in Slovakia. She 

addresses the issue of attitudes to education of Roma, also causes of school failure and alternative possibilities in 

the approach to their education. Equally, she introduces view on the consequences of the low level of education 

of Roma children in the context of their implementation in the productive age. 
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 Spoločenská situácia, ekonomická kríza a stúpajúci trend nezamestnanosti nastoľujú nové problémy, 

otázky a výzvy nielen v ekonomickej, či politickej oblasti, ale i v oblasti vzdelávania. Demokratizácia 

spoločnosti priniesla pre občanov nielen pozitíva v oblasti slobody prejavu, prístupu k informáciám, otvorenie 

hraníc, ale i negatíva súvisiace so zmenou štruktúry hospodárstva, otvorením trhu práce a vznikom 

nezamestnanosti. Nezamestnanosť sa stala fenoménom postihujúcim najmä jedincov s nízkou kvalifikáciou,  

v preddôchodkovom veku, absolventov. Je nevyhnutné jednotlivým skupinám venovať individuálny prístup. 

Potenciál ponúka zamerať sa na edukáciu jedincov s nízkou kvalifikáciou, pretože zvýšenie ich kvalifikácie je 

krokom k uplatneniu sa na trhu práce. „Rómovia sú sociálnou skupinou s najvyššou nezamestnanosťou, 

najmenšou šancou získať zamestnanie, obmedzenými možnosťami rekvalifikácie, najnižšou úrovňou vzdelania 

(Rigová, Maczejková, 2002, in: Vašečka, 2002, s. 698). V príspevku sa pozornosť venuje rómskemu etniku, ich 

postojom k edukácii, príčinám  školskej neúspešnosti a možnostiam, ktoré by pozitívne ovplyvňovali školskú 

úspešnosť, viedli k vyššiemu vzdelaniu a ľahšiemu uplatneniu sa na trhu práce, i keď samozrejme rešpektujeme 

taktiež ďalšie faktory, ktoré pôsobia na zamestnanosť Rómov. 

 Rómske deti sa v súčasnosti vzdelávajú v školách s vyučovacím jazykom majoritnej spoločnosti. 

Pretrvávajú u nich problémy s učením, končia povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch. K neúspechu 

v učení sa sekundárne pridružujú poruchy správania, osobnostné problémy. Ich úspech závisí od stimulujúceho 

vonkajšieho prostredia, postojov rodičov, adekvátneho prístupu učiteľov, vzdelávania v rómskom jazyku a pod. 

Pri vzdelávaní Rómov sa uplatňuje Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov. (Rigová, 

Maczejková, 2002, in: Vašečka, 2002). Na problematiku vzdelávania rómskych žiakov a postojov Rómov 

k vzdelaniu je nutné hľadieť ako na komplexnú záležitosť. Začínajúcu zaškoľovaním rómskych detí do 

materských a základných škôl, čo ovplyvňuje informovanosť, dostupnosť, možnosti rodiny a postoje 

k vzdelaniu. Pokračujúcu nezaradením sa plnohodnotne do života školy, školskou neúspešnosťou, opakovaním 

ročníkov, neabsolvovaním všetkých ročníkov, čo môže sýtiť neovládanie vyučovacieho jazyka, iný štýl života, 

syndróm naučenej bezmocnosti (pocit menejcennosti, nevnímanie prepojenia cieľov, konania a výsledkov), 

neprijatie zo strany nerómskych spolužiakov. Domnievame sa, že adekvátny model sebahodnotenia nemajú 

Rómovia osvojený, chýba im silný motív výkonu posilňovaný stanovovaním realistických cieľov, atribuovaním 

úspechov sebe a neúspechov variabilným faktorom prostredia, z čoho vyplýva, že nezažívajú často pocit úspechu 

a spokojnosti so sebou a sklamanie z neúspechu ich vedie k nečinnosti. Ďalej je problémom minimálny záujem 

o navštevovanie stredných a vysokých škôl rómskymi študentmi, z čoho vyplýva  ich nízka kvalifikácia 

neuplatnenie sa na trhu prácu, odkázanosť na sociálne dávky a negatívny postoj k vzdelaniu. Uvedené vytvára 

začarovaný kruh, ktorý je náročné prelomiť. Na podloženie prezentovaných názorov uvádzame výsledky 

rezortného výskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom výchovno – vzdelávacom systéme 

(2002). Z celkového počtu detí navštevujúcich materskú školu bola 1/3 rómskych žiakov, najviac vo veku päť a 

šesť rokov a po odklade školskej dochádzky. Tu by bolo vhodné zamerať sa na motiváciu rómskych rodičov dať 

dieťa do materskej školy formou návštev v rodine, pohovorov s rodičmi, či prednášok a besied, ďalej vytvorenie 

nultých ročníkov pre zvýšenie stimulácie rómskych detí s odkladom školskej dochádzky, pretože je neadekvátne, 

aby tieto deti ostávali v domácom prostredí bez primeraného rozvíjania ich schopností a zručností, ktoré 

zabezpečujú v školách kvalifikovaní učitelia. Otázne je zavedenie povinnej predškolskej prípravy. Materské 
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školy sú prvým miestom, kde sa rómske deti stretávajú so segregáciou, ktorá je síce z hľadiska ľudských práv 

neprípustná, ale ponúka možnosť poskytovať rómskym deťom viac pozornosti a stimulácie. Čo sa týka 

základných škôl, rómski žiaci mali zastúpenie 35,39%, ale ich podiel v opakovaní ročníka bol až 93,63%, na ich 

zlý prospech vplýva i vymeškávanie hodín, pričom väčšina z nich je neospravedlnená, a teda bezdôvodná. 

Problémom je taktiež hodnotenie správania, pretože sa zistila výrazná disproporcionalita medzi udeľovaním 

pokarhaní a znížených známok zo správania oproti pochvalám, čo môže viesť k eskalácii nevhodného správania, 

demotivácii, odmietaniu školy – záškoláctvu a pod. Príčiny neúspešnosti rómskych žiakov môžu podľa 

uvedeného výskumu spočívať v: 

a) deti nastupujú do školy nedostatočne pripravené v oblasti mentálnej, sociálnej, emocionálnej a pracovno–

motivačnej;         

b) učebné osnovy sú náročné v obsahu i rozsahu učiva. Je potrebné voliť účinné metódy a formy práce, 

pracovať podľa alternatívnych učebných osnov, využívať aj netradičné formy edukácie – integrované, 

tematické,..; 

c) žiakovi nie je venovaná individuálna pedagogicko-diagnostická pozornosť; 

d) vysoké počty žiakov triede, veľké rozdiely medzi žiakmi vo vedomostiach, zručnostiach a výkonoch 

a hlavne veľké rozdiely v ochote a schopnosti vzdelávať sa (Metodické centrum Prešov, 2002, s. 33).    

Počet rómskych žiakov na stredných školách je minimálny, ale vyrovnáva sa pomer chlapcov a dievčat, čo 

svedčí o zrovnoprávňovaní postavenia týchto skupín. Z výskumu ďalej vyplýva, že rómski žiaci nemajú 

vyhovujúce životné podmienky, čo sťažuje ich štúdium, chýba komunikácia s rodinou žiaka, prezentovanie sa 

rómskych žiakov v mimoškolských  aktivitách, problémom je i postoj učiteľov k týmto žiakom, čo taktiež pôsobí 

demotivačne. Potrebný by bol  zvýšení záujem rómskych rodičov o štúdium ich detí a podpora ich motivácie 

vzdelávať sa. Zhrňujúc medzi najčastejšie ťažkosti rómskych žiakov pri štúdiu sú radené: 

a) nedostatočná jazyková príprava; 

b) malá slovná zásoba a neporozumenie mnohým pojmom; 

c) vysoká absenčnosť na vyučovaní; 

d) žiadna pomoc a podpora z rodiny. 

E. Cinová (2008) poukazuje u rómskych detí na tieto hendikepy:  

- sociálny (rizikové sociálne rodinné prostredie v osadových alebo miestnych lokalitách,   príslušnosť 

k rodine, ktorá patrí do najnižších sociálnych vrstiev spoločnosti); 

- výchovný (odlišná kvalita osvojených noriem života rodiny); 

- kultúrny a rasový (odlišný kultúrny a rasový pôvod); 

- lingvistický (odlišný materinský jazyk). 

Vplyvom uvedených hendikepov a naučených stereotypných postojov sa prestávajú snažiť pretože, nielen že 

nemajú mnohokrát na domácu prípravu pre sociálne dôvody vytvorené prostredie, ale ani v škole nedostávajú 

pozitívnu spätnú väzbu pre rozšírené používanie sociálnej vzťahovej normy, namiesto v tomto prípade 

vhodnejšej individuálnej vzťahovej normy, ktorá poukazuje na pokroky jedinca oproti jeho predošlému výkonu. 

Citované vedie v detskom veku k skutočnosti, že: „rómski žiaci v porovnaní so žiakmi z majoritnej populácie 

v bežných školách slabšie prospievajú, častejšie ukončujú povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch, 

zriedkavejšie pokračujú vo vzdelávaní na vyššom stupni škôl a ukončujú ho“ (Sabelová, 1998, in: Farkašová, 

Kundrátová, 2004, s. 184). „Myslenie týchto žiakov sa teda utvára v podmienkach neplnohodnotného 

zmyslového poznávania, nedostatočného rozvoja reči a obmedzenej činnosti“ (Cinová, 2008, s. 21). Ďalším 

komplexným problémom je zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl, čo si paradoxne želajú 

v mnohých prípadoch i samotní rodičia, pričom vychádzajú z rodinnej tradície a finančným možností. Úspešné 

zvládnutie prvého ročníka im neumožňuje komunikácia v rómskom jazyku, neosvojené základné hygienické, 

kultúrne a pracovné návyky, absencia predškolskej prípravy, aj keď mentálnu retardáciu nemajú. Komplikáciou 

môže byť i správanie týchto detí, iný temperament, málo podnetné výchovné pôsobenie. V tomto kontexte ide 

o deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. V aktuálnej literatúre sa čoraz viac stretávame s pojmami 

sociálne znevýhodňujúce prostredie  a dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, namiesto predtým často 

používaných pojmov sociálne znevýhodnené prostredie a dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Stotožňujeme sa s I. Popovičovou a  J. Džukom (2008), že je adekvátnejšie používať pojmy sociálne 

znevýhodňujúce prostredie a dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia preto, lebo pojem znevýhodňujúci 

„integruje dynamický aspekt, a to v dvoch formách a) znevýhodňujúce prostredie neznamená definitívne 

znevýhodnenie dieťaťa, b) znevýhodňujúce prostredie nevyjadruje fakt, že nemôže dôjsť k zmene“ (Popovičová, 

Džuka, 2008, s. 240, Džuka, Kovalčíková, 2008a, s. 634) a s tým, že sociálne znevýhodňujúce prostredie 

obmedzuje alebo zhoršuje prístup dieťaťa k zdrojom spoločnosti zo sociálnych dôvodov, čo môže viesť 

k skresleniu výsledkov v tradičných testoch inteligencie. „Pod zdrojmi máme na mysli napríklad školské 

vzdelanie poskytované spoločnosťou a pod sociálnymi dôvodmi máme na mysli primárne osoby, ktoré sa starajú 

o výchovu dieťaťa“ (Džuka, Kovalčíková, 2008a, s. 635). Vzhľadom k vyššie uvedenému záverom konštatujeme 

v súlade s J. Džukom a I. Kovalčíkovou (2008), že je vhodné používať namiesto pojmu sociálne znevýhodnené 

dieťa, ktorý implikuje statické a nemenné vývinové defekty, pojem dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho 
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prostredia, čím poukazujeme na prechodnosť tohto stavu. V procese posudzovania mentálnej úrovne rómskych 

detí nastupujúcich na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo počas trvania sú zaangažovaní taktiež 

psychológovia Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Metodiky aplikované na 

diagnostikovanie bežnej populácie sa neadekvátne používajú ako diagnostický nástroj i u rómskych detí, ktoré 

v nich na základe uvedených obmedzení a ťažkostí zlyhávajú. Alternatívnym riešením je navrhnutie 

a štandardizácia dynamických testov inteligencie, ktoré by mali byť prostriedkom objektívnejšieho posudzovania 

inteligencie rómskych detí. „Dynamické testovanie sa odlišuje od tradičného v tom, že sa usiluje odhaliť latentné 

učebné kapacity testovanej osoby pre učenie sa (...). Obidva prístupy poskytujú inú informáciu: dynamické 

testovanie informuje o kognitívnej modifikovateľnosti, tradičné testovanie poskytuje informáciu o aktuálnej 

schopnosti, pričom kľúčové charakteristiky dynamického testovania sa zakladajú na eliminácii asymetrie vzťahu 

testujúceho a testovaného a na využití spätnej väzby a špecifickej intervencie (pomoci) počas testovania“ 

(Džuka, Kovalčíková, 2008b, s. 367). Za kľúčovú koncepciu dynamického prístupu je označovaná Vygotského 

zóna proximálneho vývinu s myšlienkou: „To čo dnes dieťa vie urobiť za spolupráce, bude vedieť urobiť zajtra 

samostatne. Možnosti učenia sa vymedzujú jeho zónou najbližšieho vývinu“ (Krejčová, 2010, s. 41). Učiteľ by 

sa mal stať mediátorom, teda osobou, ktorá pracuje na rozvíjaní kognitívnych funkcií učiaceho sa vedením 

k jasnejšiemu mysleniu a zlepšeniu procesu učenia. Súčasne sa potvrdilo, že je potrebné prispôsobiť obsah, 

kurikulum a organizáciu edukácie pre deti prichádzajúce zo socio-kultúrne odlišných podmienok (Farkašová, 

2006). S nálepkovaním detí ako mentálne retardovaných by sme mohli prestať, ak budú deti participovať na 

učebnom procese, budú vedené použitím sprostredkovania učebného zážitku napájajúc sa na ich zónu 

proximálneho rozvoja. Cieľ výučby v tomto prípade bude facilitovať a maximalizovať učebný potenciál detí 

z rôznych sociokultúrnych kontextov. 

Ako sme uviedli, „de facto sa dostávajú do začarovaného kruhu, kde rodina, sociálna situácia, príslušnosť 

ku rómskej komunite v kontexte diferencií, v dospelosti smeruje k nezamestnanosti v dôsledku nízkej 

kvalifikácie, k nízkej životnej úrovni, k výchovnému pôsobeniu, ktoré nesaturuje potrebu vzdelávania, 

v dôsledku čoho ich deti nezvládajú výchovno – vzdelávací proces na adekvátnej úrovni, nezískajú kvalifikáciu 

a stávajú sa nezamestnanými“ (Mayerová, Mayerová, 2012, in: Šerák, 2012, s. 173). M. Lukáč (2001, s. 512) 

uvádza, že „dôsledkom tohto špecifického prístupu k životu je rad sociálnych problémov v podobe nízkej úrovne 

vzdelania až negramotnosti, masovej a dlhodobej nezamestnanosti, prejavov sociálnej patológie, ktoré spolu 

vyúsťujú do procesov sociálnej marginalizácie rómskeho etnika“. Je nevyhnutné si uvedomiť, že tento stav 

nemusí byť nemenný a neimplikuje definitívne znevýhodnenie v duchu statického vývinového defektu, ale môže 

v sebe integrovať dynamický aspekt (Popovičová, Džuka, 2008; Džuka, Kovalčíková, 2008a), v prípade, ak 

týchto jedincov budeme vnímať ako skupiny sociálne znevýhodňovaných občanov, ktorí po získaní prístupu 

k zdrojom spoločnosti môžu zmeniť svoj status, pričom základným zdrojom je celoživotné vzdelávanie. 

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné sa zamerať na primárne sociálne prostredie dieťaťa v smere poukázania na 

dôležitosť školského vzdelania v živote jedinca, na povinnú predškolskú prípravu rómskych detí, na zriaďovanie 

nultých ročníkov. Je nevyhnutné poňať daný problém ako interdisciplinárny a celospoločenský v rámci 

viacerých rezortov (školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny) a ponúknuť riešenia, ktoré sú 

kompatibilné s mentalitou rómskeho etnika a splniteľné z ich strany, aby opäť nedochádzalo k zlyhávaniu 

a pocitu zbytočnosti opatrení. Špeciálne by sa mala pozornosť venovať adekvátnej diagnostike, alternatívnym 

učebným osnovám a netradičným formám edukácie. Názory na optimálny systém vzdelávania Rómov sa líšia. 

Uplatňujú sa rôzne alternatívne projekty. Zdá sa, že je potrebné zamerať sa na identifikáciu Rómov so svojím 

národom a jazykom, ale súčasne deti integrovať, aby neboli segregované od majority v špeciálnych školách, ale 

mali rovnaký prístup k vzdelaniu (Kriglerová, 2002,  in: Vašečka, 2002).   

Po ukončení povinnej školskej dochádzky väčšina rómskej mládeže nepokračuje vo vzdelávaní sa na 

strednej ani vysokej škole. Pre trh práce nemajú potrebnú kvalifikáciu a stávajú sa odkázanými na sociálny 

systém. Riešením by mohlo byť zamerať sa na celoživotné vzdelávanie rómskeho etnika. Stratégia celoživotného 

vzdelávania a celoživotného poradenstva (2006) špecifikuje tri cieľové skupiny vzdelávania – kľúčové cieľové 

skupiny (jednotlivec, firma, spoločnosť), rizikové cieľové skupiny (jednotlivec, firma, spoločnosť) a ostatné 

cieľové skupiny. Rómov zaraďujeme medzi rizikové skupiny jednotlivcov. Domnievame sa, že táto skupina je 

najviac ovplyvnená bariérami informačného, situačného, inštitucionálneho, psychologického charakteru tak, ako 

ich popisuje M. Machalová (2006). K psychologickým bariéram by sme doplnili problém motivovať túto 

skupinu vzdelávať sa, ktorý súvisí s ich životnou situáciou, individuálnym potenciálom, sebaobrazom a ďalšími 

faktormi. Podľa V. Prusákovej (2010) do tejto skupiny patria jednotlivci: 

a) z marginalizovaných skupín (nezamestnaní z radov rómskej menšiny, občania po výkone trestu, chovanci 

rôznych útulkov a ústavov, imigranti, bezdomovci, azylanti). Dezintegrovaná, demotivovaná a sociálne 

vyčlenená skupina, ktorá okrem straty možnosti zamestnať sa, žije na hranici biedy. Táto cieľová skupina 

pre nedostatočnú vzdelanostnú a sociálnu adaptabilitu nie je schopná sa bez pomoci dostať z tejto 

nepriaznivej sociálnej situácie; 

b) zo sociálne znevýhodneného prostredia (odkázaní na dávku v hmotnej núdzi a nízkopríjmové skupiny 

obyvateľstva);   
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c) znevýhodnení na trhu práce, tak ako ich definuje Zákon o službách zamestnanosti (2004):  

a. nezamestnaní; 

b. ľudia bez kvalifikácie; 

c. ľudia s nízkou kvalifikáciou; 

d. občania so zdravotným postihnutím; 

e. ľudia v preddôchodkovom veku a seniori; 

f. ženy s maloletými deťmi; 

g. minority; 

h. imigranti. 

Rómske etnikum je zastúpené v každej z týchto kategórií. Stotožňujeme sa s názorom, že znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva sú marginalizované, na okraj spoločnosti vytláčané skupiny ľudí, často vystavené sociálnej a 

kultúrnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Väčšinou sa ocitajú bez prístupu k informáciám, k trhu práce, 

vzdelaniu a kultúre a bez celkovej účasti v procese rozhodovania o spoločenských procesoch. V najširšom slova 

zmysle sem patria zdravotne postihnutí občania, rómske komunity žijúce v osadách alebo na mestskej periférii, 

deti a mládež, starší ľudia, azylanti, bezdomovci, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym 

vylúčením atď. (http://www.culture.gov.sk/sekcie/kultura-znevyhodnenych-skupin-obyvatelstva). 

R. Džambazovič a M. Jurásková (2002, in: Vašečka, 2002) medzi návrhy opatrení sociálnej inklúzie v oblasti 

vzdelávania zaraďujú:  

a) eliminovanie ekonomických bariér, ktoré bránia deťom v školskej dochádzke koordináciou sociálnej 

pomoci; 

b) zvyšovanie dochádzky do materských škôl, zriaďovanie nultých ročníkov, dostupnosť týchto služieb 

v osadách; 

c) angažovanie rodičov na vzdelaní a zvýšenie ich povedomia o dôležitosti vzdelania; 

d) vzdelávanie rómskych  učiteľov a asistentov; 

e) zavedenie inovatívnych vyučovacích metód a modelov alternatívneho vzdelávania; 

f) umožnenie pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní; 

g) eliminovanie diskriminácie v rámci vzdelávacieho systému; 

h) riešenie jazykových problémov pri nástupe do školy; 

i) reformovanie špeciálneho školstva; 

j) obmedzovanie praxe preraďovania Rómov do špeciálnych tried. 

Uvedené návrhy by mohli prispieť k úspešnejšiemu vzdelávaniu rómskych žiakov, ich pokračovaniu v štúdiu 

a následne k výhodnejšej pozícii na trhu práce.  Medzi alternatívne projekty vzdelávania uvádzajú E. 

Končoková, Ľ. Šimčáková a E. Kriglerová (2002, in: Vašečka, 2002) Projekt akcelerácie školskej úspešnosti 

rómskych žiakov, Reintegráciu rómskych žiakov zo sociálne a výchovne menej podnetného prostredia 

špeciálnych základných škôl medzi majoritnú populáciu. Menované projekty sú už experimentálne overené a je 

možné preštudovať ich výsledky. K ďalším projektom patria projekty zamerané na deti predškolského veku – 

Alternatívny program vzdelávania rómskych detí predškolského veku, Projekt domácej predškolskej výchovy 

rómskych detí za priamej účasti rodičov hej Rup, projekty zamerané na deti navštevujúce základné a stredné 

školy – Rómske dieťa a škola, Ghándiho škola, projekty zamerané na vzdelávanie dospelých Rómov – 

Pomáhame Rómom pomáhať Rómom a iné.    

Dôležitým faktorom pôsobiacim na vzdelávanie je samotný postoj Rómov k vzdelávaniu, ktorý je 

prevažne negatívny. Domnievame sa, že zdrojmi takéhoto postoja môžu byť tradičná rómska výchova, z ktorej 

vyplývajú iné hodnoty a normy ako má majoritná spoločnosť, kultúra chudoby a kultúrna exklúzia, absencia 

pozitívneho sociálneho vzoru orientovaného na vzdelanie, nízka hodnota vzdelania, či nízke očakávania rodičov 

v oblasti vzdelávania detí. Podobne M. Lukáč a S. Lukáčová (2007) predpokladajú, že k príčinám odmietavého 

postoja dospelej rómskej populácie k vzdelávaniu patria: 

 absencia osobných cieľov; 

 nevnímanie prínosu vzdelania v nezamestnanosti; 

 obava z reciprocity; 

 pohodlnosť; 

 obava z učenia; 

 kultúra a nenáročnosť prostredia. 

Je potrebné si uvedomiť, že vzdelanostná úroveň sa premieta do všetkých oblastí života, pričom okrem 

školskej neúspešnosti a záškoláctva dochádza ku zvyšovaniu kriminality, drogovej závislosti, iných sociálno-

patologických javov a vo vyššom veku sa to odzrkadľuje v úrovni kultúrneho vývoja, bývania, zdravotného 

stavu a pod. (Rigová, Maczejková, 2002, in: Vašečka, 2002). Šanca rómskeho etnika na začlenenie sa na trh 

práce je teda limitovaná v dôsledku nízkeho vzdelania a kvalifikácie, zlým zdravotným stavom, sociálnou 

neprispôsobivosťou, nespoľahlivosťou, slabou motiváciou k pracovnému výkonu, nízkou úrovňou pracovnej 

morálky, častou absenciou v práci. Z čoho vyplýva, že zlepšenie kvality života Rómov je determinované i 

zvýšením ich vzdelanostnej úrovne. Zvyšovanie možnosti zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania 
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kvalifikácie, poskytovania profesijného poradenstva, využívania psychologickej diagnostiky a poradenstva 

sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva môže viesť k zlepšeniu ekonomickej situácie občanov, ich 

nižšej sociálnej odkázanosti, vo všeobecnosti k zvýšeniu ich kvality života, čo má vplyv na ekonomické 

ukazovatele krajiny a jej celkový obraz.  
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