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SOME REMARKS ON THE ISSUE OF EDUCATIONAL LEVEL OF THE ROMA IN 
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SLOVAKIA IN 2013 

Alexander Mušinka 

 

Abstrakt. V príspevku je odprezentovaných niekoľko subjektívnych postrehov, ktoré sa 

vzťahujú k problematike vzdelávania Rómov, resp. k problematike vzdelanostnej úrovne 

Rómov na Slovensku. Príspevok sa opiera o autorov dlhoročný záujem o rómsku 

problematiku, o dlhoročný terénny výskum, resp. pobyt v rómskej komunite (1998 – 2003) 

a o údaje z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013. Konkrétne sa venuje vzdelanostnej 

štruktúre rómskeho obyvateľstva a otázke tzv. rómskych asistentov učiteľa, a to nielen 

v kontexte štatistických údajov, ale aj v kontexte ich (nevyužitého) potenciálu na rozvoj 

rómskych komunít. 

Kľúčové slová. Rómovia. Vzdelanie. (Rómski) asistenti učiteľa.  

Abstract. The contribution brings some subjective remarks about the education of Roma in 

Slovakia. The contribution is based on long-term interest of author of Roma situation, on 

long-term field study in Roma community (1998-2003) and the data of Atlas of Roma 

communities in Slovakia 2013. Specifically it deals with structure of education among Roma 

and with the statistical data and the (mostly unemployed) potential of Roma teacher 

assistants. 

Keywords. Roma. Education. (Roma) teacher assistant. 

 

Vo svojom príspevku by som rád odprezentoval niekoľko subjektívnych postrehov, 

ktoré sa vzťahujú k problematike vzdelávania Rómov, resp. k problematike vzdelanostnej 

úrovne Rómov na Slovensku. Aj napriek skutočnosti, že sa necítim špecialistom na otázky 

vzdelávania Rómov, mám určite skúsenosti, ktoré by mohli byť prínosné aj pre túto tému. 

Moje poznatky sa primárne opierajú o dlhoročný záujem o rómsku problematiku, o môj 

dlhoročný terénny výskum, resp. pobyt v rómskej komunite (1998 – 2003) a o prácu nad 

Atlasom rómskych komunít na Slovensku 2013, ktorého som bol koordinátorom34.  Primárne 

                                                           
34

 Atlas rómskych komunít 2013 bol realizovaný Rozvojovým programom OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom 
rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) a 
Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci širšej programovej spolupráce medzi UNDP a 
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by som sa rád venoval vzdelanostnej štruktúre rómskeho obyvateľstva a otázke tzv. 

rómskych asistentov učiteľa35, a to nielen v kontexte štatistických údajov, ale aj v kontexte 

ich (nevyužitého) potenciálu na rozvoj rómskych komunít.  

 
Vzdelanostná štruktúra rómskeho obyvateľstva na základe údajov získaných z Atlasu 

rómskych komunít na Slovensku 201336 

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 (ďalej Atlas 2013)37 sa orientoval na zber 

kvalitatívnych údajov o geografickom rozmiestnení rómskych komunít na Slovensku, na 

vybrané demografické charakteristiky, infraštruktúrne vybavenie týchto komunít, dostup k 

službám a pod. Z metodologického hľadiska Atlas 2013 principiálne pracuje s konceptom tzv. 

pripísanej etnicity. V úvodnej fáze výskumu bolo z celkového počtu 2 890 miest a obcí na 

Slovensku vytipovaných celkovo 1070 obcí, v ktorých sa na základe predošlých výskumov a 

dostupných informácií38 predpokladala prítomnosť aspoň 30 ľudí, ktorí sú okolím vnímaní 

ako Rómovia. V uvedených obciach sa následne realizoval detailný dotazníkový prieskum, na 

základe ktorého vznikol Atlas 2013. 

Vzhľadom na použitú metodiku39 nie všetky údaje vykazujú rovnakú mieru výpovednej 

relevantnosti. V prípade niektorých otázok, bohužiaľ, nie sú údaje úplne presné a dá sa  s 

nimi pracovať iba v „obmedzenom režime“. Neznamená to však, že tieto údaje nemajú 

žiadnu výpovednú hodnotu. Medzi takéto informácie patria aj údaje o vzdelanostnej 

štruktúre Rómov v sledovaných komunitách.  

                                                                                                                                                                                     
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Samotný zber údajov realizoval Ústav rómskych štúdií 
Prešovskej univerzity v spolupráci s Krajským centrom pre rómske otázky (KCpRO) z Prešova a Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre a trval od septembra 2012 do septembra 2013. Výskum bol realizovaný tímom 
vyškolených anketárov a anketárok, ktorí mali skúsenosť s prácou v prostredí rómskych komunít a primárne 
pochádzali z akademickej obce, z mimovládnych organizácií alebo boli lokálnymi aktivistami či predstaviteľmi 
štátnych inštitúcií. 

35
 Pojem tzv. rómsky asistent používam preto, že oficiálne takáto pozícia neexistuje. Oficiálne v rámci školských 
zariadení môžeme identifikovať asistentov učiteľa alebo pedagogických asistentov. Aj napriek skutočnosti, že 
v pilotnej fáze sa definovala táto pozícia ako rómsky asistent učiteľa, pri jeho následnom celoplošnom 
zavedení pojem rómsky z názvu tejto pracovnej pozície vypadol. 

36
 Táto časť už bola čiastočne publikovaná v práci Mušinka, A. – Matlovičová, K.: Atlas rómskych komunít na 
Slovensku 2013 ako pramenná databáza pre analýzu situácie Rómov na Slovensku a jeho potenciál pre ďalšie 
výskumy a analýzy. In:  Podolinská, T. – Hrustič, T. (eds.): Čierno‑ biele svety. Rómovia v majoritnej 
spoločnosti na Slovensku. Bratislava, ÚE SAV, 2015, s. 224 – 246.. ISBN 978-80-224-1413-5.  

37
 Mušinka A. – Škobla D. – Hurrle J. – Matlovičová K. – Kling J. (2014): Atlas rómskych komunít na Slovensku 
2013, Bratislava, UNDP, 2014. ISBN 978-80-89263-18-9, 120 s. Dostupné vo web kvalite na adrese: 
http://www.unipo.sk/public/media/18210/Atlas_romkom_web.pdf alebo v tlačovej kvalite na adrese 
(vzhľadom na veľkosť je súbor rozdelený do troch častí): 

    http://www.unipo.sk/public/media/16282/(1cast)_Atlas_romskych_komunit_na_Slovensku_2013_TEXT.pdf; 
http://www.unipo.sk/public/media/16282/(2cast)_Atlas_romskych_komunit_na_Slovensku_2013_MAPY.pdf 
http://www.unipo.sk/public/media/16282/(3cast)_Atlas_romskych_komunit_na_Slovensku_2013_MAPY.pdf 

38
 Ak hovoríme o dostupných informáciách, mám na mysli Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004, 
telefonické zisťovanie realizované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity (USVRK) v roku 2010, 
výsledky SODB 2011 a schválené Lokálne stratégie komplexného prístupu (LSKxP) v rámci HP MRK. 

39
 Bližšie pozri: Mušinka A. – Škobla D. – Hurrle J. – Matlovičová K. – Kling J. (2014): Atlas rómskych komunít na 
Slovensku 2013, Bratislava, UNDP, 2014. 120 s. ISBN 978-80-89263-18-9. 
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Otázka vzdelanostnej štruktúry rómskeho obyvateľstva predstavuje jednu z 

najčastejšie prezentovaných tém v kontexte tzv. rómskej problematiky. Dlhodobo sa 

poukazuje na priemerne výrazne nižšie dosiahnuté formálne vzdelanie členov rómskej 

komunity na Slovensku, ktoré je jednou z príčin horšieho uplatnenia sa na trhu práce. 

Doposiaľ chýbali komplexné údaje mapujúce danú problematiku. Štátne inštitúcie, 

akademická obec alebo mimovládny sektor obvykle realizovali iba výberové alebo sondážne 

výskumy40. Bohužiaľ, ako som uviedol vyššie, vzhľadom na použitú metodiku ani údaje 

získane v rámci Atlasu 2013 biele miesta uspokojivo nezaplnili. 

Na výskum vzdelanostnej štruktúry je totiž nevyhnutné použiť inú metodiku. Princíp 

kvalifikovaného odhadu, ktorý bol využívaný pri spracovávaní Atlasu 201341, je v danej 

oblasti, podobne ako v ďalších sledovaných oblastiach, použiteľný iba čiastočne. Dôležitým 

obmedzením je umiestnenie časti škôl, ktoré navštevujú rómski žiaci, mimo sledované 

lokality. Pri práci nad Atlasom 2013 sa zistilo, že v teréne sa vyskytujú prípady, že v príslušnej 

obci nie je základná škola a deti z takejto obce (vrátane rómskych) navštevujú najbližšiu 

základnú školu v obci, v ktorej Rómovia nebývajú. Takáto obec však nebola zaradená do 

zisťovania pre potreby Atlasu 2013 a údaje z takejto základnej školy Atlas 2013 neeviduje. S 

podobnými obmedzeniami je možné sa stretnúť aj v prípade tzv. spádových škôl, ktoré 

navštevujú rómski žiaci z viacerých obcí alebo komunít.  Použitou metodikou bolo možné 

zistiť odhady celkového počtu žiakov v príslušnej škole, ale nie to, koľko rómskych žiakov je z 

ktorej konkrétnej obce, resp. komunity. Zároveň platí skutočnosť, že vzdelanostná štruktúra 

obyvateľstva (o to viac, ak sa týka Rómov) je pre samosprávy len okrajovou informáciou, 

ktorú v rámci svojich kompetencií nezisťujú. Okrajové vedomosti samospráv o vzdelanostnej 

štruktúre obyvateľov sú tak ďalšou príčinou nepresnosti zistení Atlasu 2013. Aj v uvedenom 

prípade platí, že samosprávy menších obcí majú relatívne dobré vedomosti aj o danej oblasti. 

So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov obce alebo miestnej rómskej komunity presnosť 

informácií klesá.  

V prípade miest, bohužiaľ, musím konštatovať nízku kvalitu získaných údajov o 

vzdelaní, napríklad aj v prípade informácií o úrovni najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

Pokiaľ hovorím o rómskych absolventoch vysokých alebo stredných škôl alebo o aktuálnych 

počtoch rómskych stredoškolákov a vysokoškolákov, sú tieto informácie minimálne v 

                                                           
40

 Z množstva rôznych publikácií pozri napr. príslušnú kapitolu v knihe M. Vašečku (ed.) Čačipen pal o Roma 
(Vašečka, 2002, s. 904 – 756), zborník Rómske deti v slovenskom školstve (Salner, 2004), prácu Milana Portika 
Determinanty edukácie rómskych žiakov (2003), zborník Škola pre všetkých? (Kriglerová – Gažovičová, 2012) a 
mnoho iných. 

41
 Znamenalo to, že anketári získavali údaje od zástupcov samospráv alebo iných kompetentných osôb (napr. 
komunitných alebo terénnych pracovníkov, ich asistentov, učiteľov a pod.) ktorí poskytovali odpovede 
formou kvalifikovaných odhadov, ktorých presnosť v zásade bola priamo úmerná veľkosti obce a veľkosti 
sledovanej rómskej komunity. V prípade malých komunít môžem tvrdiť, že presnosť bola často 100%, v  
prípade niektorých údajov vo väčších osídleniach je defektnosť väčšia. Nepredpokladám však, že presiahla 
hranicu 5% pri základných otázkach. V niektorých vybraných typoch odpovedí mohla byť aj väčšia (napr. 
miera evidovanej nezamestnanosti, počet Rómov pracujúcich dlhodobo v zahraničí a pod. ). 
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prostredí obcí relatívne presné. Bohužiaľ, najmä v prostredí väčších miest podobné 

informácie absentujú. Obdobný prípad predstavujú aj informácie o základnom vzdelaní. 

Samosprávy alebo lokálni aktivisti majú veľmi často nepresné údaje alebo nerozlišujú medzi 

ukončeným či neukončeným základným vzdelaním alebo medzi ukončením špeciálneho 

vzdelania a pod. V uvedenom smere presnejšie informácie by pravdepodobne mohli 

poskytnúť jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR), ktoré by 

prostredníctvom svojich pracovníkov mohli kvalifikovane presnejšie odhadnúť vzdelanostnú 

štruktúru Rómov. Išlo by však opäť len o výberovú štatistiku vzdelanosti tých Rómov, ktorí sú 

v evidencii UPSVAR.  

Na základe dotazníkového výskumu Atlas 2013 sa eviduje na Slovensku minimálne 726 

Rómov s vysokoškolským vzdelaním a minimálne ďalších 486 Rómov vysokoškolákov. Rád by 

sme podčiarkol, že ide o minimálne počty študentov a absolventov, lebo z mnohých miest 

ako napr. Bratislava, Dunajská Streda, Rimavská Sobota sa údaje nezískali a z iných miest ako 

napr. Košice, Prešov sú dostupné údaje iba z prostredia rómskych osídlení, tzn. že údaje z 

prostredia integrovaných Rómov absentujú. Samozrejme predpokladám, že práve v tomto 

prostredí je počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí výrazne vyšší. Keď si citované údaje 

prevedieme do percentuálnej roviny, na Slovensku je minimálne 0,18% Rómov s 

vysokoškolským vzdelaním a 0,12% aktuálnych rómskych vysokoškolákov. Spolu ide o 1212 

Rómov, ktorí predstavujú 0,3% zo všetkých Rómov na Slovensku. Percentuálny podiel Rómov 

s vysokoškolským vzdelaním je výrazne nižší ako priemer na Slovensku, ktorý podľa údajov 

Štatistického úradu tvorí 13,8%.  

Podobná situácia sa zaznamenala aj v prípade stredoškolského vzdelania. Na základe 

údajov z terénu bolo zistených minimálne 23 234 Rómov s ukončeným stredoškolským 

vzdelaním (vrátane učňovských škôl), ktorí predstavujú 5,77% všetkých Rómov. Minimálne 

9310 Rómov aktuálne navštevuje strednú školu, čo predstavuje 2,31% všetkých Rómov. 

Spolu tak minimálne 32 544 Rómov so stredoškolským vzdelaním tvorí 8,08% všetkých 

Rómov. Aj citovaný pomer je výrazne nižší ako celoslovenský priemer, ktorý predstavuje 

51,2% všetkých obyvateľov Slovenska so stredoškolským vzdelaním (vrátane učňovského).  

Logicky opačná situácia je v rovine základného školstva, kde Atlas 2013 eviduje 

minimálne 114 871 Rómov s ukončeným základným vzdelaním, čo predstavuje 28,52% 

všetkých Rómov na Slovensku. Bohužiaľ, mnohé samosprávy nerozlišujú ukončené základne 

vzdelanie (t.j. ukončené základné vzdelanie v 9. ročníku) a neukončené základné vzdelanie. V 

časti o počte Rómov s neukončeným základným vzdelaním (t. j. žiaci, ktorí ukončili základnú 

školu v nižšom ako 9. ročníku) Atlas 2013 eviduje minimálne ďalších 68 318 Rómov, ktorí 

predstavujú 16,96% všetkých Rómov. V rámci Atlasu 2013 sa medzi absolventov základnej 

školy nezapočítavali súčasní žiaci. Atlas 2013 zistil aj minimálne 20 072 Rómov, ktorí ukončili 

tzv. špeciálne základné školy a tvoria 4,98% všetkých Rómov na Slovensku. Keď sčítame 

počet Rómov s ukončeným či čiastočne ukončeným základným vzdelaním alebo s 
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ukončeným tzv. špeciálnym základným vzdelaním, evidujeme spoločne 203 261 Rómov, ktorí 

predstavujú až 50,46% všetkých Rómov na Slovensku. Celoslovenský priemer však 

predstavuje iba 15,0% všetkých obyvateľov Slovenska so základným vzdelaním. 

Ako som už uviedol vyššie, vďaka situácii primárne v mestskom prostredí je uvedená 

vzdelanostná štruktúra značne nepresná. Ďaleko presnejšie údaje získame, pokiaľ sa 

zameriame iba na situáciu v dedinskom prostredí, kde sa získali údaje o vysokoškolskom 

vzdelaní zo všetkých obcí a v prípade základného školstva sa nám nepodarilo zistiť údaje z 11 

obcí, čo však predstavuje len 1,16% sledovanej vzorky.  

V dedinskom prostredí evidujeme na Slovensku podľa odhadov celkom 256 039 

Rómov, čo je 63,56% všetkých Rómov. Pre porovnanie na Slovensku býva v dedinskom 

prostredí celkovo 2 463 064 obyvateľov, čo predstavuje 45,64% všetkých obyvateľov 

Slovenska. V dedinskom prostredí podľa údajov Atlasu 2013 evidujeme podľa odhadov 

celkovo 361 Rómov s vysokoškolským vzdelaním, čo predstavuje 0,14% všetkých Rómov 

bývajúcich v dedinskom prostredí. Zároveň tu evidujeme 248 študentov vysokých škôl, ktorí 

predstavujú 0,10%. Spoločne v dedinskom prostredí evidujeme podľa odhadov 609 Rómov s 

prebiehajúcim alebo ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorí tvoria 0,24% všetkých 

sledovaných Rómov. Uvedený pomer je až 35-násobne nižší ako celoslovenský priemer. Na 

slovenských dedinách býva celkovo 211 550 obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním, čo predstavuje 8,59% všetkých obyvateľov dedín.  

Z celkového počtu 950 sledovaných obcí Atlas 2013 identifikoval iba 247 obcí, v 

ktorých eviduje prítomnosť Rómov s vysokoškolským vzdelaním alebo študentov vysokých 

škôl.  

Výrazne lepšia situácia je v rámci stredoškolského vzdelania. Atlas 2013 eviduje podľa 

odhadov minimálne 13 337 Rómov s ukončeným stredoškolským vzdelaním (vrátane 

učňovského), čo predstavuje 5,21% zo všetkých sledovaných Rómov a ďalších minimálne 

5558 aktuálnych stredoškolákov bývajúcich v dedinskom prostredí, t. j. 2,17% zo všetkých 

sledovaných Rómov v dedinskom prostredí. Súčet počtu absolventov a súčasných 

stredoškolákov predstavuje minimálne 18 895 Rómov, t. j. 7,38% zo všetkých na vidieku 

žijúcich Rómov. Keď uvedený pomer porovnáme s celoslovenskými údajmi, zistíme, že v 

dedinskom prostredí na Slovensku býva 386 136 ľudí so stredoškolským vzdelaním (vrátane 

učňovského), čo predstavuje 15,68%.  

Výrazne pozitívnejšie sú údaje o počtoch obcí, v ktorých Atlas 2013 eviduje Rómov so 

stredoškolským vzdelaním. Z celkového počtu 950 sledovaných obcí Atlas 2013 identifikoval 

takýchto obcí až 836.  

V rovine základného školstva Atlas 2013 eviduje podľa odhadov minimálne 81 745 

Rómov v dedinskom prostredí s ukončeným základným vzdelaním (t. j. 31,93%), 50 806 

Rómov s neukončeným základným vzdelaním (t. j. 19,84%) a 9 513 Rómov s ukončeným 
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špeciálnym základným vzdelaním (t. j. 3,72%). Spolu to predstavuje 142 064 Rómov (t. j. 

55,49%). Celoslovenský priemer je 19,58% čo predstavuje 482 240 ľudí bývajúcich v 

dedinskom prostredí. 

 

Program asistentov učiteľa v materských, základných a špeciálnych  školách v kontexte 

údajov Atlasu 2013 

Jedným z údajov, ktoré sa v rámci Atlasu 2013 skúmali, bol aj počet tzv. rómskych 

asistentov v rámci jednotlivých typov škôl v sledovaných komunitách. Anketári počas 

školenia dostali jasné zadanie, v rámci ktorého mali zisťovať počty asistentov učiteľa, resp. 

pedagogických asistentov, ktorí sú okolím považovaní za Rómov a pracujú v sledovaných 

typoch školských zariadení.  

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v rámci sledovaných komunít je sieť 

predškolských a školských zariadení na veľmi dobrej úrovni. Môžeme konštatovať, že z 

celkového počtu 1070 sledovaných miest a obcí materské školy sa nachádzajú v 879 mestách 

a obciach, malotriedne základné školy (t. j. školy s triedami tzv. prvého stupňa) v 284 

mestách a obciach, plne organizované školy sa nachádzajú v 502 mestách a obciach a 

špeciálne základné školy sa nachádzajú v 102 mestách a obciach. Zo sledovaných miest a 

obcí iba 171 obcí nemá vôbec žiadne školské zariadenie. V týchto 171 obciach býva 49 514 

obyvateľov, z ktorých je 15 312 Rómov.  

V rámci Atlasu 2013 sme identifikovali v týchto školských zariadeniach celkovo 296 

asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, ktorí sú okolím považovaní za Rómov. Z 

tohto celkového počtu Atlas 2013 identifikoval 16 rómskych asistentov učiteľa v materských 

školách v 14 mestách a obciach, 56 rómskych asistentov učiteľa v tzv. malotriednych školách 

v 40 mestách a obciach, 201 rómskych asistentov učiteľa v plne organizovaných základných 

školách v 123 mestách a obciach a 23 rómskych asistentov učiteľa v 20 mestách a obciach.  

Ak som vyššie spomínal, že 899 sledovaných miest a obcí má nejaké školské alebo 

predškolské zariadenie, tak tzv. rómskych asistentov učiteľa zamestnávajú iba v 172 mestách 

a obciach, čo tvorí iba 19,13% zo všetkých miest a obcí.  

Na prvý pohľad sa zdá, že celkový počet 296 tzv. rómskych asistentov nie je malé číslo, 

avšak ak sa pozrieme na toto číslo v kontexte súhrnných počtov za celé Slovensko, situácia 

bude oveľa menej pozitívna.  V roku 2013 (tzn. v čase, keď sa zbierali údaje pre Atlas 2013) 

bolo celkovo na Slovensku 1891 asistentov učiteľa alebo pedagogických asistentov.42 Z tohto 

počtu v materských školách pracovalo celkovo 199 asistentov, v základných školách 1186 

asistentov a v špeciálnych školách 506 asistentov. Rómovia tak tvorili v súhrnných súčtoch 

iba 15,65% z celkové počtu asistentov učiteľa.  

                                                           
42

 Údaje prevzaté zo stránky Ústavu informácií a prognóz školstva: http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-
rocenka (navštívené 26.1.2016). 
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Voči vyššie uvedenému tvrdeniu je možné v zásade namietať (a často sa s týmito 

argumentmi stretávame), že etnicita asistenta učiteľa nie je dôležitá, lebo primárne by malo 

ísť o jeho kvalitu. Nízky počet Rómov medzi asistentmi je vysvetľovaný malým počtom 

dostatočne vzdelaných Rómov, ktorí by sa do výberového konania mohli prihlásiť a uspieť v 

ňom. Nechceme na tomto mieste rozvíjať túto debatu, ale radi by sme poukázali na jednu 

rovinu tohto programu, ktorý bol pôvodne pilotne overovaný a ktorý sa už v tom čase veľmi 

málo akcentoval.  

Zapojením Rómov do týchto pozícií nemeníme len etnické zloženie pedagogického 

zboru príslušnej školy, čo v každom prípade vnímame ako jednoznačne pozitívny jav. 

Zapojením Rómov, ideálne priamo z komunity, z ktorej deti školu navštevujú, vytvárame 

významné kultúrne a spoločenské väzby medzi školou ako inštitúciou a rómskou komunitou 

ako takou. Rómska komunita vďaka tomu získava priame a z jej pohľadu objektívne 

informácie o škole a jej činnosti (majú v nej „svojho človeka“), čím sa táto inštitúcia stáva pre 

nich menej „cudzou“ a viac „zrozumiteľnou“. Zároveň sú rómski žiaci pod väčšou 

„komunitnou kontrolou“. Róm/ka z komunity je pre nich, ako aj pre celú komunitu 

jednoznačne pozitívnym vzorom a ďalším reálne dosiahnuteľným cieľom. Je to zároveň 

reálny príklad ďalšieho zamestnania, ktoré je pre členov komunity (deti a mládež) priamo 

dosiahnuteľné.  

Jedným z najdôležitejších momentov však podľa nášho názoru je skutočnosť, že pozícia 

asistenta učiteľa je vnímaná nielen v rómskej komunite, ale aj celospoločensky  ako pozícia 

strednej triedy. Rómovia na týchto pozíciách tak zvyšujú počet výrazne absentujúcej rómskej 

strednej triedy.  

V prípade rómskych komunít na Slovensku a ich sociálneho rozvrstvenia môžeme vo 

všeobecnosti hovoriť o prítomnosti nepočetnej vyššej triedy a (čo považujeme za jeden z 

najväčších problémov) veľmi slabej, resp. málo početnej strednej triedy. Najväčšie 

zastúpenie v rámci komunity majú zástupcovia nižších tried a undreclassu. Práve „stredná 

trieda“ tvorí základný pilier takmer každej modernej komplexnej spoločnosti a jej absencia 

má veľmi negatívne (často až fatálne) následky pre komunitu a jej spoločenský status – pozri 

napr. situáciu v chudobných  getách alebo slumoch.  Jedným z dôležitých (ak nie 

najdôležitejších) sociálnych prvkov „strednej triedy“ je okrem iného aj byť vzorom pre 

ostatných. „Vzorom“ v zmysle ideovom, hodnotovom, morálnom a pod. Zapojením Rómov 

na pozície asistentov učiteľa by sa výrazným spôsobom menila sociálna štruktúra rómskych 

komunít a už v strednodobom horizonte aj vzájomné vzťahy s majoritou. Bohužiaľ, 

rezignovaním na etnickú rovinu tohto programu došlo k jeho výraznej devalvácii, 

formalizovaniu a zminimalizovaniu dopadov na rómsku komunitu ako takú.  
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