
4 
 

ÚVOD 

 

Oblasť edukácie je pre integráciu (inklúziu) rómskeho etnika dlhodobo považovaná  

za kľúčovú. Dominantne je však rozpracovaná a realizovaná najmä vo vzťahu k deťom 

a mládeži, teda aj výsledky pedagogického výskumu a prax vzdelávania rómskych detí 

a mládeže sú nepomerne bohatšie rozvinuté. Skúmanie procesu, podmienok a súvislostí 

edukácie dospelých členov rómskeho etnika, ktorí čelia sociálnemu vylúčeniu, je nevyhnutné 

pre koncipovanie a realizáciu adekvátnych a účinných nástrojov vzdelávacej, ale i sociálnej 

politiky. Andragogika ako veda o výchove a vzdelávaní dospelých je okrem iného tradične 

orientovaná aj na skupiny obyvateľstva, ktoré stoja mimo hlavného prúdu spoločenského 

diania. Andragogická veda má pritom potenciál generovať dôležité a cenné vedecké 

poznatky o procesoch socializácie, enkulturácie, personalizácie, (seba)výchovy a vzdelávania 

dospelých členov rómskeho etnika. Uvedené skutočnosti, ako aj ďalšie dôvody viedli členov a 

členky Katedry andragogiky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 

k realizácii grantovej úlohy VEGA č. 1/0167/14 (2014 – 2016) Individualizácia edukácie 

dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (zodp. riešiteľka doc. PhDr. Ivana Pirohová, 

PhD., riešitelia PhDr. Marek Lukáč, PhD., Mgr. Silvia Lukáčová, PhD., PhDr. Branislav Frk, 

PhD.). Predkladaný zborník je jedným z výstupov riešenia grantovej úlohy a predstavuje 

súbor textov, ktoré jednotliví autori a autorky prezentovali na elektronickej medzinárodnej 

vedeckej konferencii Kontexty edukácie dospelej rómskej populácie. Konferencia prebiehala 

online v dňoch 23. 11. 2015 – 27. 11. 2015 a zúčastnili sa na nej zástupcovia akademických 

pracovísk zo Slovenska, Česka a Poľska.  

Zborník pozostáva z neveľkého počtu príspevkov, čo čiastočne odráža aj aktuálny stav 

rozpracovanosti problematiky edukácie dospelých marginalizovaných Rómov minimálne 

v slovenských podmienkach. Editor preto zaradil do zborníka aj texty, ktoré nie sú priamo 

zamerané na dospelých, avšak udržiavajú aspoň tematickú líniu edukácie Rómov. Z tohto 

dôvodu je poradie príspevkov určené výlučne na základe abecedného zoradenia mien ich 

autorov/autoriek.  

Zborník Kontexty edukácie dospelej rómskej populácie predstavuje vklad do aktuálnej 

vedecko-výskumnej a publikačnej základne o edukácii dospelých Rómov na Slovensku. 

Dúfame, že nájde relevantnú odozvu v časti odbornej verejnosti, ktorá sa vedecko-

výskumne, ako i prakticky zaoberá edukáciou dospelých Rómov z marginalizovaných 

komunít.  
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