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ANDRAGOGICKÉ ROZPRACOVANIE RÓMSKYCH TÉM 

 

 

LENKA SUCHÁ 
 

 

Anotácia: Vzhľadom na množstvo odbornej literatúry, ktoré evidujeme vo vzťahu k rómskej minorite, sa 

snažíme vytvoriť prehľad andragogicky zameraných publikácii k rómskej téme.  

 

Kľúčové slová: Rómovia, andragogika. 

 

Abstract: Due to the amount of literature in relation to the Roma minority, we try to create an andragogical 

overview focusing on Roma issues.  
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Rómovia sú stále živou témou v aktuálnom dianí. Naším zámerom je upriamiť pozornosť na oblasť 

spracovania tejto oblasti v odbornej literatúre v orientácii na dospelú časť rómskeho etnika. Sústredíme sa pri 

tom na slovenskú a čiastočne českú spisbu, nakoľko tieto vypovedajú o stave a situácii Rómov v našich 

podmienkach v rôznych životných aspektoch.  Na základe analýzy dostupnej literatúry z posledného obdobia
1
 

konštatujeme, že poznatky sú autormi spracúvané na rôznych úrovniach odbornosti.   

Pre ilustráciu, najvyššia úroveň pozostáva z autorov, ktorí sa tejto oblasti venujú dlhodobo a významne 

prispeli a prispievajú do andragogickej spisby rómskej problematiky. Medzi nich môžeme zaradiť nasledujúcich 

autorov – Ctibor Határ (2006), Tibor Loran (2009a), Marek Lukáč (2003, 2009, 2010a, 2010b), či Dušan Šlosár 

(2011). 

Ďalšiu skupinu tvoria autori, ktorí sa primárne venujú inej ako andragogickej oblasti, ale zaoberajú sa 

rómskou komunitou. Túto skupinu možno označiť za najpočetnejšiu, nakoľko sem môžeme zaradiť autorov 

blízkych, či navzájom prepojených disciplín s andragogikou – psychológovia, sociológovia, pedagógovia, 

historici, antropológovia a i., ktorí sa hoci len okrajovo zaoberajú aj dospelými jedincami.  

Poslednú časť tvoria autori, ktorí prinášajú poznatky priamo z praxe, bez hlbšej teoretickej základne. 

Máme tým na mysli napríklad texty rôznych periodík
2
 s rómskym zameraním, či príspevky novinárov, ktoré aj 

napriek „nevedeckosti“ majú vysokú výpovednú hodnotu. Spoločne poslednú časť môžeme označiť ako rómske 

médiá, pričom dôraz kladieme na poznatky z praxe, poznatky „z druhej strany“, ktoré prinášajú. Zdôrazňujeme, 

že na spomenuté skupiny nemožno nazerať izolovane. 

Andragogika ako veda je vnútorne diferencovaná na tri základné subsystémy – profesijnú, kultúrno-

osvetovú a sociálnu andragogiku (Prusáková, 2005). Na rómsku problematiku nazeráme práve cez prizmu 

sociálnej andragogiky, ktorá podľa Viery Prusákovej (2012, s. 58) „skúma vzťah medzi sociálnym prostredím, 

sociálnou situáciou dospelého človeka a jeho edukáciou“. Aj jednotlivé rómske témy treba vnímať v širších 

súvislostiach a vzájomnej previazanosti. Zamestnanosť, resp. nezamestnanosť dospelého Róma je, veľmi 

zjednodušene povedané, úzko prepojená na oblasť vzdelávania, čo má počiatky v rodine. Rodič ako východisko, 

od ktorého sa odvíjajú hodnoty, úroveň socializácie či následnej reprodukcie v rodine – vzdelanostnej, 

hodnotovej, atď. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu v rómskych témach sa pokúsime tieto začleniť do menších 

kategórií na základe rovnakého zamerania prác. 

Monografie vo všeobecnosti vytvárajú spravidla prierez základnými charakteristikami etnika. Od pôvodu, 

histórie, cez rodinu, vzdelávanie, sociálnu štruktúru až po životný štýl a identitu. Príkladom autora takejto 

publikácie je aj Pavel Říčan (1998), či Jean-Pierre Liégeois (1995). Trendom v súčasnosti je špecifikácia v tomto 

smere a orientácia na konkrétnu oblasť skúmania v plnom rozsahu, čo je z hľadiska andragogického 

rozpracovania teórie náročnejšie. Vychádzajúc z odbornej literatúry konštatujeme, že edukácia dospelých 

Rómov je dostupná predovšetkým na úrovni príspevkov v zborníkoch z realizovaných konferencií a seminárov, 

ktoré boli zamerané na aktuálnu situáciu rómskych komunít, ich problémy a následne navrhované riešenia. 

Niekde na rozmedzí sa nachádza publikácia Michala Vašečku (2002), ktorá je svojou podstatou zborníkom, no 

jednotlivé príspevky spolu v konečnom dôsledku prinášajú komplexný pohľad na Rómov v oblastiach, ktoré sú 

charakteristické pre monografie so všeobecným zameraním.  

                                                           
 

1 Pozornosť sme zamerali na literatúru vydanú najviac od roku 2003, teda sledujeme situáciu za ostatné desaťročie.  
2 Takýmto periodikom sú aj Rómske listy, na ktorom sa podieľajú aj redaktori rómskeho pôvodu. Z rómskych médií spomenieme napríklad 

Kristínu Magdolénovu, Jarmilu Vaňovú, Klaudiu Vaňovú, Etelu Matovú, Máriu Hušovú, Petar Torkoša a i. 
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Oblasť zamestnania a profesijnej orientácie je azda najostrejšie sledovanou
3
 v prepojení najmä na oblasť 

sociálnej politiky a sociálnej pomoci. V tejto časti môžeme rozlíšiť dva primárne prúdy a to zamestnávanie 

Rómov – Rómovia ako zamestnanci, zamestnávatelia a uchádzači o zamestnanie a na druhej strane príprava 

a rozvoj tých, ktorí s Rómami prichádzajú do styku v rámci svojej profesie – učiteľ, asistent učiteľa a pod. Túto 

oblasť nachádzame v prácach M. Lukáča (2005), Vladimíra Frka (2003), D. Šlosára (2011), Daniela Topinku 

(2009), či Jaroslava Balvína, ktorý sa venuje osobnosti učiteľa. Rozsiahly rozbor aktuálneho diania v tejto 

problematike nájdeme v zborníku Alexandra Mušinku a Vladimíra Benča (2011). 

Zamestnanosť Rómov je priamo naviazaná na oblasť vzdelania a vzdelávania, ktorá je v odbornej 

literatúre najviac rozpracovanou časťou. Paradoxne, práve vzdelanie je oblasť, ktorú si z aspektu vzdelávania 

orientovaného na dospelú časť rómskej minority dovolíme označiť ako nedostatočne rozpracovanú. Dôvodom je 

prioritné zameranie pozornosti na rómske deti a mládež. Je potrebné si uvedomiť, že „rodičia sú mostom, ktorý 

umožňuje deťom vstúpiť do života dospelých“ (Pružinská, 2004, s. 178). V prípade Rómov rodičia nie sú iba 

mostom, ale aj jedinou cestou vzájomnej spolupráce medzi dieťaťom a školou. Na to, aby bola výchova 

a vzdelávanie úspešné, nestačí len materiálne zabezpečiť rodiny a školy, ani dosiahnutie určitého stupňa 

vzdelania rodičov či učiteľov. „Dôležité je, aby sa rodičia aj učitelia deťom venovali, podnecovali ich túžbu po 

poznaní, aby sa rodičia učili s deťmi a učitelia venovali svojim žiakom a treba dodať, že zo záujmu“ 

(Ondrejkovič, 2011, s. 231). V tomto momente môžeme opäť odlíšiť dva súbežné prúdy a to spomenuté 

zvýrazňovanie úlohy rómskeho rodiča vo vzdelávaní detí
4
, na druhej strane vzdelávanie samotných dospelých 

Rómov – ako proces doplnenia, resp. dokončenia určitého stupňa vzdelania. Tejto oblasti sa publikačne venuje 

najmä M. Lukáč (2009, 2010a, 2010b), T. Loran (2009b), či D. Šlosár (2009).  

Negatívne v tejto súvislosti vnímame aj obsah prijatých vládnych dokumentov. Hlavným dôvodom nášho 

usudzovania je absencia cieľov pre rozvoj vzdelávania a podpory vzdelávania dospelých Rómov ako aj jej 

legislatívneho ukotvenia
5
. Stratégia z roku 2012 je najnovšou a je zameraná na integráciu Rómov do roku 2020. 

Oceňujeme globálny cieľ v otázke zamestnanosti, ktorý je zadefinovaný nasledovne: „Zlepšiť prístup k 

pracovným príležitostiam s osobitným dôrazom na nediskriminačný prístup na pracovný trh, ako aj aktívne 

politiky a programy zamerané na trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých a podporu samostatnej 

zárobkovej činnosti“ (Stratégia..., 2011, s. 33)
6
. Ďalší legislatívny dokument s platnosťou do roku 2015 

o začleňovaní rómskej populácie spomína poradenstvo, ako aj vzdelávanie, avšak v rovine predškolského, 

základného a stredného školstva s dôrazom na rozvoj pedagogických zamestnancov. V rámci tohto dokumentu 

oceňujeme snahu o propagáciu a verejné oceňovanie zamestnávania príslušníkov rómskej komunity (Revidovaný 

národný akčný plán..., 2010). K dispozícii máme tiež stále platnú strednodobú koncepciu rozvoja rómskej 

národnostnej menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA na roky 2008 – 2013. 

Aj napriek prítomnosti ďalšieho vzdelávania a vysokoškolského štúdia sa tieto týkajú prípravy budúcich 

učiteľov, ďalšie vzdelávanie v zmysle starostlivosti o pedagogických zamestnancov. Celoživotné vzdelávanie je 

v spomínanom dokumente takisto orientované predovšetkým na deti a mládež, pričom  dospelí Rómovia 

v akomkoľvek význame absentujú (Úrad splnomocnenca..., 2008).  

Vzdelávacie možnosti dospelých Rómov sme sa pokúšali vyhľadať aj v príslušnej legislatíve. Zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – školský zákon síce vyčleňuje 

ako samostatnú skupinu vzdelávanie znevýhodnených skupín, avšak možnosti dospelých sme začlenili pod 

formalizované vzdelávanie večernou, diaľkovou alebo dištančnou formou (Zákon č. 245/2008). Andragogická 

terminológia v tomto smere operuje s výrazom druhošancové vzdelávanie (Šlosár, 2011). 

Sledujúc prvý prúd, teda úlohu rodiča v školskej úspešnosti rómskych detí, máme k dispozícii niekoľko 

príspevkov. Medzi autorov patrí Ľubomíra Pružinská (2004), J. Balvín, Miroslav Lyko a Mária Záhumenská 

(2008), ktorí na základe vedeckého seminára na túto tému zostavili zborník. Tým sa plynule dostávame k časti 

s označením rodina. Tejto časti sa pravdepodobne nevyhne žiaden autor, ktorý sa zaoberá rómskou 

problematikou, hoci len okrajovo. Keď zameriame pozornosť na tie aspekty, ktoré súvisia s dospelými jedincami 

v rodinách, okruh sa zúži, aj napriek tomu spomenieme len vybraných autorov. Lenka Budilová a Marek 

Jakoubek (2007) ponúkajú publikáciu, v ktorej sa podrobne venujú rómskej rodine, s orientáciou prevažne na 

tradičnú rodinu. Katarína Vanková (2003) samostatne i spolu s Denisou Selickou (2005a, 2005b) sa zaoberajú 

                                                           
 

3 Podobný tlak je vyvíjaný aj na oblasť vzdelávania, aj napriek tomu orientácia na vzdelávanie dospelých Rómov ostáva nedocenená a 
zaznávaná.  
4 V tejto súvislosti je dostupná napríklad publikácia Andrey Gruberovej (2009) s názvom Zpráva z pilotního kvalitativního výzkumu 

„Motivace romských rodičů na poli vzdělávání“.  
5 K legislatívnemu nastaveniu máme k dispozícii niekoľko publikujúcich autorov. Analýzou vládnej politiky vo vzťahu k Rómom v rozmedzí 

viac ako päť desaťročí sa zaoberajú Kotvanová Alena, Szép Attila a Šebesta Michal (2003). M. Lukáč (2003) hovorí o niekoľkých aspektoch 

zvyšovania vzdelanostnej úrovne Rómov a Elena Gallová Kriglerová spolu s Luciou Najšlovou a Anetou Világi (2009) hovoria o integrácii 
v rámci EU. 
6 V rámci čiastkových cieľov badať záujem o oblasť dospelých Rómov zvyšovaním ich kvalifikačnej úrovne zosúladením s požiadavkami 

trhu práce. 
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výchovou v rodine, zatiaľ čo Viera Onderčová (2008) skúma hodnotový systém. Významnou súčasťou oblasti 

rodina je proces socializácie, ktorý je v aplikácii na rómsku minoritu rozpracúvaný niekoľkými autormi – M. 

Lukáč (2009), Beata Kosová (2004), Hedviga Kochová (2006), Eva Poliaková (2006) a i. 

Skôr ako sa pozrieme na oblasť sociálnej práce a komunitnej práce s Rómami, je potrebné spomenúť 

otázku identity, kapitálu a kompetencií, ktoré sú pre vzdelanie ako aj zamestnanosť východiskové. Publikačne 

činná je v tejto oblasti K. Vanková (2009a, 2009b), K. Vanková v spolupráci s Vasiľom Kusinom a Evou 

Odlerovou (2006) zaoberajúci sa rómskou identitou z rôznych aspektov, Rastislav Rosinský (2006), T. Loran 

z pozície andragóga v zameraní na ľudský kapitál Rómov (2009a, 2009b), Lýdia Lehoczká (2004, 2006) 

ponúkajúca pohľad na národnú a kultúrnu identitu Rómov, či napokon Monika Krajčovičová s oblasťou kultúry 

vo vzťahu ku kompetenciám Rómov (2009).  

Komunitnou prácou sa dostávame aj na pole pôsobnosti sociálneho pracovníka, teda andragogického 

priestoru úzko prepojeného so sociálnou prácou. Východiská komunitnej práce popisujú vo svojom príspevku 

M. Lukáč a Branislav Frk (2003). Lýdia Lešková (2011), T. Loran (2010) a J. Balvín s M. Záhumenskou (2009), 

sa snažia popísať a hľadajú odpovede na otázky vo vzťahu Rómovia – sociálna práca. K tejto časti radíme aj 

príspevky zaoberajúce sa sociálnym vylúčením Rómov, ktorých autormi sú M. Lukáč (2010c), Július Matulčík 

(2012) a i. D. Topinka (2010) je rovnako autorom zaoberajúcim sa sociálnym vylúčením Rómov, ako jeden 

z mála sa špecializuje aj na závislosti v rómskych komunitách. 

V rámci kultúrneho a osvetového andragogického aspektu evidujeme aj v tomto smere niekoľko 

zaujímavých a podnetných publikácií, ktoré môžu byť užitočné rovnako rómskym jedincom ako aj členom 

majority.  Rómska kultúra (Lužica, 2004), nehmotná ľudová kultúra (Zima, 2007), rómska literatúra
7
 vs. 

Rómovia v literatúre (Ravasz, 2009) môžu byť na jednej strane nástrojom na prekonávanie predsudkov (Dosť! 

Dosta! Prekonaj predsudky..., 2007), ale aj voľnočasovou aktivitou. Konštatujeme, že problematika voľného 

času dospelých Rómov v odbornej literatúre absentuje a to v plnom rozsahu. Jediným autorom, ktorý túto oblasť 

teoreticky spracoval je J. Balvín (1997). Vzhľadom na obdobie jej vydania nedokážeme zhodnotiť 

aplikovateľnosť zachytených poznatkov pre aktuálne obdobie. 

Ako samostatnú skupinu vnímame rôzne záverečné správy, hodnotenia a výsledky realizovaných 

výskumov, ktoré do tejto oblasti prinášajú predovšetkým kvantitatívne dáta (Filadelfiová, 2006, Vaňo, 2001, 

2002), ako aj údaje kvalitatívneho charakteru (Mušinka, 2006, Skupina spoločnosti Ernst..., 2005, Open 

society..., 2007).  

 Na záver si dovolíme upozorniť na významný fakt. Drvivá väčšina autorov zaoberajúcich sa 

rómskou problematikou nie je rómskeho pôvodu. Medzi odborníkov rómskeho pôvodu publikujúcich v našich 

podmienkach patrí napríklad Emília Horváthová, či Jana Horváthová, ktoré sa zaoberajú problematikou rómskej 

histórie. Aktívnych Rómov v tejto oblasti je oveľa viac. Ide o členov rôznych občianskych združení a centier, 

ktoré sa snažia pomáhať Rómom v rôznych oblastiach života, a to nielen prostredníctvom rôznych projektov 

realizovaných v spolupráci s Európskou úniou. V odbornej literatúre rómsky pohľad na rôzne oblasti života 

výrazne absentuje, preto je potrebné aj naďalej sa venovať skúmaniu odlišností a špecifík medzi rómskymi 

jedincami.  

Uznávame, že rómske témy sú stále aktuálnou oblasťou riešenia, najmä v politickej rovine, bez ohľadu na 

odporúčania a názory odborníkov venujúcich sa týmto témam hlbšie a najmä dlhodobo. Svedčí o tom aj 

množstvo projektov spolufinancovaných prevažne z európskych fondov, ktorých prvoradým cieľom je zvýšiť 

vzdelanostnú úroveň Rómov, ako aj úroveň integrácie. Detail spočíva v jednoznačnej preferencii rómskych detí 

a mládeži. Dospelí sú nemenej dôležitou cieľovou skupinou a preto je k nej potrebné aj náležite pristupovať. 

V príspevku bolo spomenutých niekoľko vybraných autorov. Podotýkame, že nie je možné zahrnúť všetkých 

publikujúcich autorov aj vzhľadom na dostupnosť jednotlivých publikácií. Naším zámerom bolo podať 

prehľadný sumár spracovania rómskych tém z pohľadu andragogiky.  

                                                           
 

7 Počas spracúvania príspevku sme sa stretli so zaujímavým projektom – internetovou stránkou, kde je k dispozícii zverejnený zoznam 
rómskych kníh spolu s autormi, miestom a rokom vydania (Zoznam rómskych...). Žánrovo sú tieto rôznorodé – od rozprávok, cez beletriu až 

po odbornejšiu literatúru zameranú na rómsku gramatiku, históriu, tradície, kultúru, umenie a i. Nakoľko sa nám dosiaľ k týmto publikáciám 

nepodarilo dostať, veríme, že takýchto autorov bude čoraz viac.  
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