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INTEGRÁCIA RÓMOV – MÝTUS ČI REALITA? 

INTEGRATION OF ROMA – MYTH OR REALITY? 

Beáta Balogová 

 
Abstrakt. Autorka, ako účastníčka výskumu, v príspevku stavia bazálnu otázku, či je 

integrácia Rómov možná alebo ide len o mýtus, ktorý je často métou, ktorou si rôzne 

národné či nadnárodné organizácie zastrešujú vlastné projektové línie. Dokážeme na 

Slovensku (a v Česku) vytvoriť priestor pre plnohodnotný život Rómov v rómskych 

komunitách? Nestanú sa Rómovia obeťou segregácie? Kto a nakoľko je následne zodpovedný 

za ich separáciu či segregáciu? A ak v kontexte sociálnej práce smerujeme ich životný štýl 

k integrácii v národnostne zmiešaných lokalitách (ide o spolužitie Slovákov a Rómov), aké sú 

„podmienky“ tejto integrácie?  

Kľúčové slová. Integrácia. Rómovia. Segregácia. Exklúzia. Pastorácia. Náboženské 

spoločenstvo. 

Abstract. The author, as a participant of the research, asks the base question in this article: 

is integration of gypsies possible? Or is it only myth, which is building project lines of local 

and international organization? Can we create the area for full-valued life of gypsies 

community in Slovak (or Czech) Republic? Will be gypsies victims of segregation? Who is the 

most responsible for their separation and segregation? How are the conditions of 

integration, when we are headed their lifestyle (in social work) for this integration in 

ethnically mixed areas (in context of coexistence Slovak and gypsies). 

Keys words. Integration. Roma. Segregation. Exclusion. Pastoral. Religious community. 

 
Úvod 

V rámci výskumu sme vychádzali z premisy, že integrácia v lokalitách, ktoré sú 

dlhodobo alebo krátkodobo národnostne zmiešané, je jedným zo základných predpokladov 

spoločenskej prosperity týchto lokalít a ich občianskeho rozvoja. Zároveň efektívna 

integrácia zabraňuje vzniku a rozvoju sociálno-patologických javov v týchto lokalitách 

a národnostne podmieneným nedorozumeniam či treniciam. Integráciu v tomto rozmere 

vnímame ako základný predpoklad prevencie separácie či segregácie. Uvedený výskum bol 

súčasťou projektu podporovaného Biskupskou konferenciou v Nemecku a jeho cieľom bolo 

zistiť situáciu v rómskych komunitách po rozpade a zmene politických systémov vo 

východnej a strednej Európe a súčasne zistiť mieru vplyvu cirkevných spoločenstiev rôzneho 

zamerania na život v rómskych komunitách. Realizátori výskumu tak majú možnosť hlbšie 

poznať osobitosti života komunít, a tým sa vytvára priestor pre profesionálnejší prístup k 

tejto klientele v rámci sociálnej práce, ale aj všetkých zložiek štátnej správy a samosprávy. 
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1. Metodológia výskumov 

Explorované komparatívne analýzy smerujú k dvom výskumom, ktoré boli realizované 

v priebehu rokov 2005 a 2015 a rešpektovali aktuálne lokálne, regionálne aj areálové 

kontexty oboch etník, ktorými boli Rómovia a Nerómovia1, identity, jazyka a kultúrnych 

tradícií. Pre obidva výskumné projekty je príznačné, že riešia identickú problematiku 

a používajú rovnakú metodiku skúmania situačného kontextu. 

Cieľom oboch výskumov bolo zistiť, ako môžu cirkvi a nimi organizované aktivity 

v týchto lokalitách prispievať k integrácii a komunikácii medzi príslušníkmi oboch skupín – 

národností a ku skupinovej solidarite. Zároveň boli komparované výsledky oboch výskumov 

so zámerom zistenia rozdielov vplyvom časového odstupu desiatich rokov. 

Základným konceptuálnym rámcom je operacionalizácia termínov integrácia, 

náboženské aktivity a etnikum. V tomto kontexte integráciu chápeme ako solidaritu, ktorá 

presahuje skupinu. Je to podmienka a predpoklad vydarenej komunikácie medzi indivíduami 

a skupinami. Etnikum môžeme definovať (Petrusek et al., 1996) ako populáciu so znakmi: 

- je prevažne biologicky reprodukujúca, 

- vyznáva spoločné základné kultúrne hodnoty, 

- tvorí jedno komunikačné a interakčné pole, 

- príslušnosť k tejto populácii (členstvo v etniku) sa samoidentifikuje, je 

identifikovaná inými, a tak vytvára kategóriu, ktorá sa odlišuje od iných kategórií 

toho istého typu.  

Matoušek (2003, s. 63) za etnickú menšinu považuje „obyvateľov štátu, ktorí sa svojimi 

tradíciami, kultúrnymi zvyklosťami, jazykom, prípadne aj telesnými znakmi svojich 

príslušníkov líšia od väčšinovej spoločnosti tohto štátu. Má zvyčajne aj menšiu reprezentáciu 

vo významných spoločenských pozíciách a nižšie spoločenské postavenie“. Vo výskume je 

kľúčovou etnická identita, ktorá vyjadruje príslušnosť ku konkrétnej etnickej skupine (a 

súčasne odlišnosť od všetkých ostatných). Na jednej strane tu vystupuje autoidentifikácia, na 

strane druhej identifikácia ostatnými prostredníctvom interetnických aj intraetnických 

vzťahov. Dôležitým indikátorom je etnicita, miera prežívania/súhrn etnických znakov, 

prejavujúca sa napríklad frekventovanosťou používania minoritného jazyka a mierou jeho 

ovládania, realizáciou etnokultúry, uvedomovaním si a manifestáciou etnickej identity. 

Predmetom výskumu bolo komunikačné správanie medzi príslušníkmi rómskej 

a nerómskej populácie, čiže komunikácia tých, ktorí sa stretli s cirkevnou pastoráciou. 

V rámci cirkevnej pastorácie išlo o aktivity, ako sú spoločné bohoslužby, chrámové zbory, 

spoločné výlety a púte a pod.  

                                                           
1 Toto pomenovanie používame z toho dôvodu, že sme si nemohli zvoliť časté dichotomické vymedzenia, ako je 

majorita a minorita, keďže napr. v prípade Myslavy a Luníka majoritou boli Rómovia, v Jarovniciach 
a Novosade to bolo naopak. Zároveň sme nemohli použiť opozitá v súvislosti s národnosťou, keďže hlavne 
v obci Novosad neboli predmetom výskumu len Slováci, ale aj Rusíni, Ukrajinci či Maďari. 
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Základnou metodologickou koncepciou bola etnometodológia, ktorá nás nabáda 

skúmať každodenné spôsoby, pomocou ktorých ľudia vytvárajú usporiadanú sociálnu 

interakciu (Silverman, 2005). S vedomím toho, že náboženské aktivity nie sú organizované 

primárne s integračnými cieľmi, sledujeme, do akej miery sú zamerané rovnakým smerom 

ako snahy o integráciu a do akej miery jej, naopak, odporujú. Zároveň sledujeme, či v sebe 

tieto aktivity nesú uvedomelý integračný zámer alebo či ho explicitne odmietajú. Teda či 

náboženské aktivity a integračné snahy majú spoločné ciele, a teda sa svojimi prejavmi 

podporujú alebo nie. Pomôcť ľuďom chápať ostatných „iných“, „druhých“ nepatrí len 

k sociálnym a sociologickým teóriám, ale je to taktiež jednou zo základných myšlienok 

evanjelia. Väčšia solidarita k cudzím, pochopenie ich odlišnosti a schopnosť vcítiť sa do ich 

potrieb a kultúrnych vzorcov je predpokladom osobného rastu a vývoja. Meranie zmien 

v medziskupinovej solidarite, ku ktorým (možno) prispieva kresťanský, respektíve 

náboženský život, dáva možnosť odhaleniu a deskripcii tých faktorov, ktoré sú pre zmeny vo 

vnímaní „cudzích“ určujúce.  

Zber informácií vo výskumných lokalitách bol realizovaný prostredníctvom naratívnych 

rozhovorov uskutočnených v roku 20052 a 2015. Medzi vymedzené lokality patrili: Luník IX. 

Košice, Jarovnice a Novosad3. Výskumnú vzorku predstavujú obyvatelia žijúci alebo pracujúci 

v danej lokalite, jednak Rómovia – rómske etnikum, jednak Nerómovia – Slováci, Rusíni, 

Ukrajinci a Maďari. Išlo o respondentov rôzneho veku, všetkých úrovní vzdelania, ľudí 

nábožensky aktívnych aj pasívnych a profesionálov pracujúcich v daných lokalitách (lekár, 

kňaz, starosta, učiteľ a pod.). Celkovo bolo oslovených v každej z lokalít cca 40 respondentov, 

ktorí boli rozdelení do piatich skupín, a to takto: 

1. veriaci Rómovia, ktorí komunikujú s majoritou; 

2. veriaci z majority, ktorí komunikujú s Rómami; 

3. veriaci Rómovia, ktorí nekomunikujú s majoritou; 

4. veriaci z majority, ktorí nekomunikujú s Rómami; 

5. profesionáli, ktorí pracujú v danej lokalite.    

 

2. Interpretácia výskumov 

 

Pri oboch výskumoch zistenia smerovali k základným charakteristikám, ktoré ukazovali, 

že každá aktivita, ktorá bola realizovaná v komunite (konkrétne vo farnosti), je postavená na 

aktívnom záujme niekoľkých (niekedy trebárs len jedného) jednotlivcov. Opakovane sme 

                                                           
2 Podrobnejšie výsledky výskumu boli publikované v monografii: BALOGOVÁ, Beáta – PAVLIKOVÁ, Eva –

RETHMAN, Albert-Peter, 2008. Vnitrocirkevní komunikace Čechů, Slováků a Romů. Příspěvek náboženských 
aktivit k integrací Romů. Praha: KTF UK, CSM. ISBN 978-80-7021-974 

3 Vybranými skúmanými lokalitami boli geograficky a demograficky odlišné rómske lokality, a to Luník IX. ako 
mestská lokalita, polomestskú lokalitu predstavuje obec Novosad a klasickou dedinskou rómskou komunitou 
je obec Jarovnice v Prešovskom kraji. 
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zistili, že pre integračné či dezintegračné dopady konkrétnej aktivity je celkom irelevantné, či 

má alebo nemá integráciu definovanú vo svojom cieli. Väčšina aktivít nebola primárne 

realizovaná s cieľom integrácie, primárnym cieľom bola snaha zlepšiť sociálnu situáciu ľudí, 

zlepšiť možnosti vzdelávania, rozvíjania duchovných hodnôt či záujmov, zlepšiť socializáciu či 

spoločenskú prosperitu komunity. Tým vzniká predpoklad, že ak je integrácia hlavným 

cieľom, nie vždy nachádzame vo výsledkoch integračné dopady. Výskumy potvrdili situáciu, 

že v skúmaných lokalitách práve v prípade aktivít, ktoré neboli zamerané na integráciu, boli 

zistené integračné dopady, často ako neuvedomelé či nezamýšľané aktivity zo strany 

samotných realizátorov. Výskumy sa zameriavali na vyhľadávanie takých činností, aktivít, 

výukových a iných programov v pastorácii a sociálnej práci cirkvi, ktoré vedú k zvýšeniu 

interskupinovej solidarity. V tejto súvislosti sa domnievame, že výsledky je možné aplikovať 

aj na iné lokality.  

Zhrnutia výskumu na Luníku IX.: 

- V rámci lokality prakticky nedochádza k otvorenej komunikácii medzi Rómami 

a Nerómami.  

- Sídlisko Luník IX. ako súčasť obce (a farnosti) Myslava je v súčasnosti uzavretou 

komunitou, bez existencie priamej interakcie Rómov s Nerómami. 

- Pozitívom je, že vplyvom pôsobenia pastoračného centra sa zvýšil počet detí zapájajúcich 

sa do pastoračných aktivít, dokonca aj so svojimi rodičmi, čo zároveň prinieslo zníženie 

sociálno-patologických javov u týchto jedincov. 

- Negatívnym aspektom je, že Rómovia, ktorí ukončili strednú alebo vysokú školu, sa už na 

Luník IX. nevracajú a odmietajú pracovať s Rómami. 

- Zmenil sa postoj Rómov k vzdelaniu, oslovení respondenti (tak dospelí, ako aj mládež) 

považovali vzdelanie za dôležitú hodnotu v živote. 

- Možno konštatovať, že integračné pôsobenie náboženského spoločenstva je zjavné 

a prispelo k zvyšovaniu integrácie.  

- V tejto lokalite bola vo veľkej miere rozšírená úžera, ktorú samotní Rómovia vnímali ako 

významnú pomoc tých, ktorí ju realizovali (nadobudla podobu altruizmu – pomoci 

blížnemu).  

Zhrnutia výskumu v obci Jarovnice: 

- Rómovia v Jarovniciach nepripisujú vzdelaniu veľkú hodnotu; učitelia poukazovali na 

skutočnosť, že aj napriek tomu, že žiaci dosahujú v škole veľmi dobré výsledky, po 

ukončení ZŠ už v štúdiu nepokračujú. 

- Mladí Nerómovia život v tejto lokalite vnímajú len ako miesto dočasného pobytu dovtedy, 

pokiaľ sa im nepodarí nájsť zamestnanie a zabezpečiť si bývanie v okresnom meste. 

Lokalita im neposkytuje dostatok podnetov na spoločenské vyžitie, bezpečnosť 

a osobnostný rozvoj, ak to porovnávajú s inými obcami vo svojom okolí. Túto situáciu 
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pripisujú aj prítomnosti rómskeho etnika v ich obci a udávajú, že to často vedie k tomu, že 

ľudia odtiaľto odchádzajú. 

- Napriek tomu, že Rómovia a Nerómovia mali v tejto lokalite k sebe teritoriálne bližšie, ich 

komunikácia bola oveľa chladnejšia ako v predchádzajúcej lokalite. Bola uskutočňovaná, 

tak zo strany jedných, ako aj druhých, len v najnutnejších prípadoch. Hoci existujú vedľa 

seba, žijú separovane, bez vzájomnej interakcie. 

- U jarovnických Rómov je možné vymedziť negatívny hendikep oproti Košiciam – je ním 

neznalosť slovenského jazyka, keďže používajú šarišské nárečie, čo ich zdysfunkčňuje vo 

vzájomnej komunikácii. 

- Určitá skupina Rómov žijúca v osade žije veľmi segregovane, nemá skúsenosť 

s nerómskou komunitou a zaostáva v sociálnych zručnostiach. Napríklad deti, ktoré 

prichádzajú do prvého ročníka, nikdy dedinu nenavštívili. Obdobná situácia je aj u 

dospelých žien, matiek, ktoré okrem návštevy lekára osadu neopúšťajú, a ak, tak iba 

v sprievode svojho muža. 

- V tejto lokalite boli Rómovia zamestnávaní najčastejšie v rámci aktivačných prác na 

obecnom úrade. Len niekoľko z nich malo stálu prácu v blízkom regióne. 

- Aj v tejto lokalite sme zaznamenali existenciu úžery (aj keď v nižšej miere ako na Luníku), 

ktorú samotní Rómovia nevnímajú ako negatívum (práve naopak).  

Zhrnutia výskumu v obci Novosad: 

- Obe komunity tu žijú spolu v obci, majú spoločný úrad, školy, chrámy, ale samostatné 

ulice, obchody a pod. Nie sú tu otvorené konflikty, ale Nerómovia majú od Rómov odstup. 

Je to možné vidieť aj v tom, že často sú Rómovia otvorenejší, púšťajú do svojich domovov 

Nerómov, ale opak je skôr výnimkou.  

- Rómovia pripisujú význam vzdelaniu, čo potvrdzuje výrok jednej z respondentiek: 

„Otvorila sa Európska únia, a tak deti majú viac možností, ako sme mali my. Tak ich 

vediem k tomu, aby sa učili.“ 

- Integráciu v tejto lokalite potvrdzuje aj fakt, že niektorí z opýtaných mali stredoškolské 

vzdelanie a aj ich deti navštevovali stredné a dokonca aj vysoké školy v blízkom okolí. 

- Podstatná časť Rómov bola zamestnaná, buď priamo v obci, v blízkom okolí, alebo 

v Českej republike či v Anglicku. Niektorí Rómovia mali aj živnosť. 

- Významným prvkom integrácie bola otázka hospodárenia v rodine. V lokalite Novosad 

sme zaznamenali rozdiely oproti iným lokalitám v tom, že viacerí Rómovia mali vytvorené 

úspory. 

- V tejto lokalite sme sa nestretli s otvorenou formou úžery, a ak existovala, tak v latentnej 

podobe.  
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Sumarizačným zistením v prípade všetkých lokalít je fakt, že kým v deväťdesiatych 

rokoch 20. storočia a na začiatku 21. storočia existoval väčší pastoračný boom, v súčasnosti 

možno zaznamenať pokles pastoračných aktivít, klesá počet záujemcov o prácu 

v pastoračných centrách.  

Formulovanie hypotéz  

Na základe kvalitatívnych výskumných zistení formulujeme hypotézy, ktoré by 

v budúcich výskumoch predikovali možné výskumné zamerania, a tak by prispeli k penetrácii 

predmetnej problematiky:   

HH1 Predpokladáme, že existujú odlišnosti medzi vybranými lokalitami v závislosti od ich 

separácie, segregácie a výraznými odlišnosťami v kultúrnych vzorcoch a v priebehu časového 

rozpätia jedného decénia situácia negatívne eskalovala. 

VH1 Predpokladáme, že mestská lokalita Luník IX. je uzavretou komunitou až getom bez 

existencie otvorenej komunikácie s majoritou a v priebehu časového rozpätia jedného 

decénia situácia negatívne eskalovala. 

VH2 Predpokladáme, že polomestská lokalita Novosad je otvorenou komunitou s existenciou 

prvkov otvorenej komunikácie s majoritou a v priebehu časového rozpätia jedného decénia 

situácia pozitívne eskalovala. 

VH3 Predpokladáme, že dedinská lokalita Jarovnice  je uzavretou komunitou s existenciou 

len niektorých prvkov otvorenej komunikácie s majoritou a v priebehu časového rozpätia 

jedného decénia sa situácia nezmenila. 

HH2 Predpokladáme, že existujú odlišnosti medzi vybranými lokalitami v miere integrácie 

vplyvom náboženských spoločenstiev a v priebehu časového rozpätia jedného decénia sa 

situácia nezmenila. 

HH3 Predpokladáme, že existujú odlišnosti medzi vybranými lokalitami v účinnosti 

realizovanej pastorácie a v priebehu časového rozpätia jedného decénia sa situácia 

nezmenila. 

 

Záver 

Výskumné zistenia jasne naznačili nielen zmysluplnosť použitej metodiky, ale aj 

potrebu globálnejšieho pohľadu na problematiku vzhľadom na špecifickosť multikulturality 

v hypermodernej spoločnosti, povedané slovami Becka (2011) rizikovej spoločnosti. Podľa 

neho neistota, rizikovosť, tekutosť sú pojmy bežne uvádzané na označenie premenlivosti 

a nestability postmodernej doby. Beck opísal svet, ktorý je plný globálnych rizík, ktoré sú 

potenciálne ničivé, ale pritom s istotou nevieme, nakoľko sú reálne. Sú to navyše riziká, ktoré 

nie sme schopní riešiť v hraniciach národných štátov. 
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Problematika sociálneho vylúčenia či sociálnej exklúzie je záležitosť, ktorá môže 

poslúžiť nielen skúmaniu problémov pri prechode spoločnosti od moderny, postmoderny k 

hypermoderne, ale tiež od fázy priemyselnej k postindustriálnej (Keller, 2014, s. 6) a taktiež k 

ilustrácii aktuálnych otázok spoločenských vied pri prechode od pozitivizmu k štrukturalizmu, 

k prístupom interpretativizmu a konštruktivizmu, domnievajúc sa, že exklúzia je dôsledok 

stavu vývojových tendencií súčasnej spoločnosti (spojenej s hľadaním príčin sociálneho 

vylúčenia), ale že zároveň vzniká ako vnútorne štruktúrovaný proces v samotnej komunite 

(prezentovaný paletou reakcií samotných exkludovaných).  

Autor poukazuje na fakt, že sociálna exklúzia nie je len neúspechom sociálnych politík 

s dôsledkom chudoby, ale že má prvky, ktoré prekračujú bežnú nerovnosť. Ide o nerovnosť 

natoľko ďalekosiahlu, že to dotknutým prináša problém s ich vlastnou identitou (čo sme 

zaznamenali aj v našich výskumoch). Ide o nerovnosť, ktorá zasahuje a narúša kontakty so 

zvyškom spoločnosti a je natoľko intenzívna, že sociálne vylúčení nie sú schopní kolektívne 

hájiť svoje záujmy.  

Závažným problémom súčasnej spoločenskej situácie je podľa Mareša (2003) to, že 

Rómovia sú v našej spoločnosti vnímaní primárne ako príslušníci odlišného etnika a až 

sekundárne ako občania (oni a nie my) a verejnosť ich posudzuje predovšetkým podľa 

predpokladanej ochoty k asimilácii (stať sa rovnakým ako my). Charakteristické pre súčasnú 

situáciu je, že dnes o Rómoch hovoria Nerómovia (ktorí nedokážu byť empatickí), a tak 

riešenia sa často míňajú účinku. Ďalším problémom je symbolické vylučovanie Rómov 

z majoritnej skupiny pod silným vplyvom MKP, kde sú Rómovia prezentovaní ako „iní“, 

„cudzí“. Diskusia o sociálnej exklúzii a sociálnej inklúzii je spojená s konceptom identity a s 

konceptom sociálnej kohézie. V prvom prípade je problémom, ako integrovať jedincov, ale aj 

celé kultúrne odlišné, no nepočetné komunity do celku spoločnosti bez toho, aby sa museli 

vzdať svojho práva na identitu, sebaurčenie a harmóniu. V druhom prípade ide, naopak, o to, 

ako spoločnosť udrží svoju integritu v situácii, keď sa stále viac stáva konglomerátom takých 

jedincov a skupín (Mareš, 2003).  

Taktiež multikulturalizmus s kolektívnymi právami nie je bez možných dôsledkov. Jeho 

základná myšlienka, že „budeme žiť spoločne a zostaneme svoji“, môže viesť až k tomu, že 

ktorákoľvek zo zahrnutých kolektivít (bez ohľadu na to, či majoritná alebo minoritná) 

„zostane svojou, ale odmietne žiť spoločne s tými ostatnými“ a zmení multikulturalizmus na 

partikulturalizmus (snaha o odtrhnutie alebo zdôraznenie časti proti celku). Emancipácia 

Rómov ako partikulárnej kultúry odmietajúca zdieľať spoločné hodnoty, normy a vzorce 

správania (spôsoby socializácie) nielen s majoritnou spoločnosťou (napr. EU) nie je celkom 

nemysliteľná. A práve v tejto súvislosti sa prikláňame k názoru Mareša (2003), že odpovedať 

na otázku, aký model emancipácie je pre Rómov najvhodnejší, si budú musieť Rómovia 

postupne sami a majoritná spoločnosť im môže pomôcť len v tom, že im pre to poskytne 

platformu a pomôže vychovať vzdelanú vrstvu a znesie aj konfrontačné formy tejto 

emancipácie. Nezastupiteľnou úlohou Cirkvi je viesť pastoračné aktivity zamerané na 
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preventívne formovanie človeka pre život v sociálnom spoločenstve s existenciou citlivého 

svedomia a zodpovednosti za vlastný dar života, za stvorený svet okolo seba a život iných 

ľudí v ňom. 

Následný rezultát spočíva vo vyjadrení, že základným problémom integrácie, 

respektíve zlepšenia komunikácie Rómov je problém sociálnej exklúzie a inklúzie, ktorý je 

problémom oboch strán, jednak Rómov, ale aj Nerómov. Úspech je možné dosiahnuť 

dvojakým spôsobom, a to akulturáciou vylúčených, čiže úspešnou snahou viesť ich, aby prijali 

hodnoty a stratégie dominantnej kultúry; a na druhej strane akceptáciou ich hodnôt, 

niečoho z ich videnia sveta (v tomto prípade aj náboženstva, viery, religiozity), ale aj 

z povahy ich sociálnych inštitúcií (hlavne rodiny). V záujme oboch je potrebné hľadať riešenia 

tohto problému, nie však samostatne, ale spoločne, a to kontinuálne, koordinovane 

a komplexne. Uvedomujeme si, že je to ideál, avšak bez idealizácie a cieľavedomosti niet 

kvalitných riešení a výsledkov. 

V záverečných odporúčaniach sme v rámci prvého výskumu navrhovali tieto možné 

cesty: 

- vlastná pastorácia Rómov, 

- vlastná pastorácia Nerómov (vedených k tolerancii s Rómami), 

- spoločná pastorácia vytváraním spoločných stredísk, napr. pre deti a mládež –

premostenie, tvorba „cielených centier pastorácie“.  

Základným odporúčaním bolo vypracovať jednotnú koncepciu rómskej pastorácie 

v diecézach. 

S odstupom jedného decénia sa tieto odporúčania nezmenili, naopak, stali sa omnoho 

aktuálnejšími z dôvodu meniacej sa spoločenskej reality. Príspevok si kládol za úlohu prispieť 

do verejného diskurzu. A povedané slovami Kellera (2014, s. 52): sociálny konštruktivizmus 

nám môže čiastočne pomôcť pri riešení sociálneho vylúčenia. Nachádzame v ňom širokú 

paletu postupov. Realistický konštruktivizmus je schopný reflektovať celý rad problémových 

bodov, ktoré sú spojené so snahou všeobecne analyzovať sociálnu realitu a závažné sociálne 

problémy zvlášť. Ukazuje, ako definovanie javu ovplyvňuje štatistiku jeho výskytu. Realistický 

konštruktivizmus dokáže taktiež upozorniť na niektoré latentné ciele, ktoré sa skrývajú za 

manifestačným výkladom obrazu sveta. V tejto súvislosti môže upozorniť na záujmovú 

podmienenosť rôznych výkladov reality. Avšak ani tieto prínosné formy konštruktivizmu nie 

sú schopné reflektovať procesy, ktoré stoja za celým radom sociálnych problémov, ale 

pritom neprechádzajú vedomím tých, ktorí sú ním zasiahnutí. Práve do tejto skupiny patria 

separovaní či segregovaní Rómovia.  

 



13 
 

Príspevok vznikol ako výstup z riešenia projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s 

názvom Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy 

sociálnej práce.   
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