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Rómovia a učiaca sa spoločnosť 
 

Marek Lukáč – Silvia Lukáčová 
 
 Abstrakt: Rómske etnikum je v slovenskej spoločnosti historicky 
charakteristické nízkou životnou úrovňou, primárne podmienenou odliš-
ným spôsobom života, nízkou úrovňou vzdelania a nízkou mierou zapo-
jenia na trhu práce. V článku sa zaoberáme základnými a stále diskuto-
vanými súvislosťami životnej úrovne, vzdelanostnej úrovne a zamest-
nania vo väzbe na výzvy modernej spoločnosti smerom k jednotlivcovi. 
Snažíme sa pritom poukázať na nerovnomerný vývoj majoritnej a róm-
skej spoločnosti smerom k spoločnosti založenej na vedomostiach, ktorý 
prehlbuje už aj tak priepastné rozdiely medzi týmito dvoma odlišnými 
kultúrami. 
 
 Abstract: The Roma ethnic group in Slovak society is historically 
typical for low living standards, primarily caused by different life style, 
low level of education and low level of participation in the job market. 
We deal with fundamental connections among living standards, educa-
tional level  and employment in relation to challenges of modern society 
towards individual. We aim to point out the inbalanced development of 
majority and Roma societies in direction knowledge society which dee-
pens the huge differences between the two opposite cultures. 
 
 Kľúčové slová: Rómske etnikum; Sociálna zmena; Transformácia; 
Význam vzdelania; Učiaca sa spoločnosť; Životná úroveň Rómov; Úro-
veň vzdelania; Zamestnanosť Rómov; 

 
 Súčasná etapa vývoja našej spoločnosti sa vyznačuje neobyčajne 
vysokou dynamikou zmien. Hlavne posledné desaťročie je pozna-
menané rôznymi protichodnými tendenciami. Demokratizačné 
procesy v našej spoločnosti a transformačné premeny – zmeny 
spoločenských a politických podmienok prinášajú síce nové im-
pulzy pre rozvoj hospodárskych, sociálnych, náboženských a kul-
túrnych pomerov, ale tieto transformačné premeny vyvolali aj zá-
sadné zmeny v každodennom živote konkrétnych ľudí tejto krajiny. 
Prebiehajúce zmeny uvádzajú do pohybu základy dlhodobo budo-
vaných istôt a zasahujú aj tradičné hodnoty, hodnotové systémy a 
hodnotové orientácie (Frk, 2003, in Kolthof, Lukáč, 2003). 
 Výsledkom synergetického efektu týchto zmien v spoločenskom 
a individuálnom vnímaní sociálnej skutočnosti je okrem iného 
značný vzostup hodnoty vzdelania a vzdelávania ako procesu vedú-
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cemu k jeho získaniu. Vzdelávanie nadobúda v spoločnosti nové 
funkcie, stáva sa dôležitou vlastnosťou spoločenského systému. 
Stáva sa nielen prostriedkom rozvoja spoločnosti ale aj jej cieľom. 
Nové kontúry nadobúda i filozofia celoživotného učenia najmä 
v súvislosti s odklonom od tradičného chápania vzdelávania vekovo 
a sociálne ohraničených skupín.  
 Naša spoločnosť deklaruje nevyhnutné štrukturálne zmeny 
s cieľom prechodu na učiacu sa spoločnosť. Multidimenzionalita 
tohto procesu si vyžaduje zmeny vo všetkých oblastiach spoločen-
ského života, na všetkých úrovniach spoločnosti. Veľkou výzvou 
pre sociálne vedy je preto pretrvávajúci paradox, že naďalej exis-
tujú jednotlivci, skupiny či celé komunity, ktoré doteraz nedokázali 
prekonať prekážky na ceste vlastného rozvoja a zostávajú naďalej 
na prahu tofflerovsky vnímanej nie tretej ale druhej vlny. Ak teda 
naše úsilie speje k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti ako celku, 
musíme do tohto konceptu včleniť aj sociálne najviac vylúčenú 
skupinu rómskeho etnika, ktorá vo svojom životnom spôsobe 
a vnímaní reality skutočne nesie znaky predindustriálneho spolo-
čenstva.  
 Na vzdelávanie ako na dominantnú činnosť učiacej sa spoloč-
nosti nazeráme s nádejou, že môže pomôcť aspoň sčasti preklenúť 
priepastný rozdiel medzi týmito dvoma svetmi. Vzdelávanie môže 
byť vo vzťahu k rómskemu etniku: 

− nástrojom integrácie, prostredníctvom ktorého sa naštartujú 
významné vnútorné zmeny v rómskej komunite, 

− výsledkom integračného procesu za predpokladu, že sa podarí 
v rómskom etniku stabilizovať negatívne procesy a javy vo 
všetkých oblastiach ich života.  

 Sociálno-ekonomické a kultúrne postavenie rómskeho etnika 
v spoločnosti má významné historické pozadie, ktoré je nevyhnutné 
brať do úvahy pri akýchkoľvek intervenciách do jednotlivých prob-
lémov. Dnes sa v omnoho väčšej miere presviedčame o tom, že sa-
motné vzdelávanie nedokáže pre Rómov a pre celú spoločnosť pri-
niesť žiaduce efekty, ak nie je zároveň systémovo a systematicky 
podporované pozitívnymi zmenami v ostatných oblastiach (za-
mestnanosť, bývanie, zdravotný stav, vzťahy s majoritou a i.). Zá-
kladným cieľom súčasných snáh o preklenutie rozdielov medzi mi-
noritou a majoritou je cez vzdelávanie umožniť Rómom uplatnenie 
na trhu práce. Nepochybne platí, že vzdelanie je kľúčom 
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k spoločenskému uplatneniu prostredníctvom uplatnenia sa na 
trhu práce a v práci (zamestnaní). Skúsenosti sú však bohužiaľ aj 
také, že ani nadobudnutie vzdelania nemusí pre Rómov znamenať 
zlepšenie ich postavenia v spoločnosti.  Mnohí Rómovia sú často 
držiteľmi viacerých certifikátov o absolvovaní rôznych kurzov 
a naďalej zostávajú nezamestnaní. Ako uvádza Dušan Šlosár (in 
Kolthof...2003, s. 24) „vzťah Rómov k edukácii vychádza 
z významu vzdelania pre ich každodenný život“. 
 Prínos vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pre ľudí je neod-
mysliteľný a v podstate má dvojaký dopad. Prvý znamená možnosť 
uplatniť sa na trhu práce a druhým prínosom je možnosť 
sebarealizácie, pracovná kariéra (jej nepretržitosť). Aj v rómskej 
populácii sa prejavujú rozdiely vo vnímaní hodnoty vzdelania 
a zamestnania, pretože rómsku komunitu nemôžeme vnímať ho-
mogénne. V zásade možno rozlišovať Rómov segregovaných, sepa-
rovaných a rozptýlených. Uvádzame to preto, že vnímanie problé-
mov a prístup k ich riešeniu, motivácia a miera vlastnej aktivity sú 
do značnej miery ovplyvnené práve príslušnosťou k jednej zo spo-
menutých skupín. V zásade platí, že Rómovia rozptýlení medzi 
majoritnú populáciu vykazujú vyššiu mieru zamestnanosti, vyššiu 
mieru vzdelanosti a celkovo menej problémov v jednotlivých ob-
lastiach súkromného a verejného života. Najvážnejšie problémy 
možno identifikovať u segregovaných Rómov, kde sa naplno preja-
vujú dôsledky dlhodobej nezamestnanosti, nevhodných životných 
podmienok a radikálnej chudoby úzko spätej s tvorbou kultúry zá-
vislosti. 
 Učiaca sa spoločnosť by mala byť konštruktom založeným na 
vysoko rozvinutých humanistických ideáloch, preto nemôže opo-
menúť existenciu kriticky marginalizovaných skupín vo svojej 
štruktúre nielen v zmysle ich pomenovania a štúdia ale aj aktív-
neho postoja k riešeniu ich problémov.  
 Pre zaujímavosť na tomto mieste uvedieme základné údaje 
o vzdelanostnej štruktúre rómskeho etnika a miere jeho zapojenia 
na trh práce, čím chceme poukázať na diametrálne odlišnú pozíciu 
Rómov v porovnaní s majoritou na ceste k spoločnosti založenej na 
vedomostiach. Zo známych dôvodov neexistujú oficiálne údaje 
o úrovni vzdelanosti z hľadiska národnosti, ktoré sa zisťovali podľa 
tohto rozlišovacieho znaku do roku 1991. Preto znovu vychádzame 
zo spomínaného výskumu realizovaného v rokoch 2004-2005 (Fi-
ladelfiová a i., 2006). V rómskom etniku všeobecne prevažuje nízka 
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úroveň vzdelania. Vzdelanostná dráha je v porovnaní s majoritou 
výrazne kvalitatívne (druh školy) i kvantitatívne (stupeň dosiah-
nutého vzdelania) podpriemerná. Až 35 % Rómov nemá ukončenú 
základnú školu, u 36,6 % Rómov je najvyšším dosiahnutým vzde-
laním základné, a len 15,2 % populácie má ukončené stredné vzde-
lanie. Zákonitým výsledkom takejto vzdelanostnej štruktúry je po-
tom alarmujúcich 0,2 % Rómov s vyšším ako stredným vzdelaním 
(Filadelfiová a i., 2006, s. 62). Príčiny tohto javu sú rôznorodé, sú 
dôsledkom celkovej neúspešnosti v procese vzdelávania a môžeme 
k nim zaradiť nasledovné: 

• absencia predškolskej dochádzky, 
• nevyhovujúce bytové podmienky a životospráva, 
• rozdiely v hodnotovom systéme rómskej populácie, obzvlášť 
rozdielny význam pripisovaný hodnote vzdelania, 

• nepriateľský postoj k školskej inštitúcii, 
• absencia sociálnych a komunikačných zručností (s ktorými sa 
v škole nevyhnutne počíta), 

• jazyková bariéra (rómske deti nedostatočne ovládajú vyučovací 
jazyk), 

• odlišné psychické vlastnosti rómskych detí a i. 

 Napriek mnohým pozitívnym zmenám vo formálnom vzdelá-
vaní s cieľom prispôsobovať obsah a metódy vzdelávania špecifi-
kám rómskej populácie sa nedarí nájsť optimálny model vzdeláva-
nia rómskych detí a mládeže. Napokon nemožno od samotného 
vzdelávania, akokoľvek by bolo kvalitné, „šité na mieru“ očakávať, 
že výrazne pomôže rómskemu etniku prekonávať súčasné výrazne 
nepriaznivé postavenie v spoločnosti. 
 Účasť na oficiálnom trhu práce ako zásadný integračný činiteľ je 
a priori podmienená vyhovujúcou, resp. nevyhovujúcou kvalifiká-
ciou v danom čase v konkrétnom regióne či meste. Významným 
faktorom rómskej nezamestnanosti, je vzdelanostná úroveň neza-
mestnaných v porovnaní s ponukou pracovných miest, ktoré po-
skytujú úrady práce, resp. organizácie hlavne výrobného charak-
teru (stavebníctvo – v minulosti hlavný zamestnávateľ Rómov). Na 
celkovej nezamestnanosti sa najviac podieľajú nekvalifikovaní 
a nízko kvalifikovaní uchádzači o prácu. Jednotlivci s neukonče-
ným, resp. ukončeným základným vzdelaním majú minimálne 
predpoklady sa zamestnať. Nezamestnaní Rómovia, hlavne tí, ktorí 
sú nositeľmi nepožadovanej alebo žiadnej pracovnej kvalifikácie na 
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trhu práce, majú spravidla odmietavý postoj k vzdelávaniu. Príčiny 
odmietania môžu byť rôzne. Predpokladáme, že k tým podstatným 
a rozhodujúcim patria: 

• absencia osobných cieľov (táto príčina spočíva buď v osobnej 
neschopnosti, alebo neochote stanoviť si vlastné invidividuálne 
ciele rozvoja a potreby získať nové uplatniteľné vedomosti, 
zručnosti a návyky pre získanie pracovného miesta); 

• nezamestnaný nevidí prínos vzdelávania pre seba (osobné zá-
ujmy a potreby nie sú v súlade s potrebami spoločnosti, pod-
niku. Aktívnu účasť na zmene v ich kompetentnosti odmie-
tajú.); 

• obava z reciprocity (mnohí nezamestnaní by sa najradšej žiadu-
ceho vzdelávania nezúčastnili hlavne preto, že doteraz mohli 
existovať bez ďalšieho vzdelávania, resp. predošlé vzdelávanie 
im neumožnilo sa zamestnať); 

• pohodlnosť (každý vzdelávací program niečo dáva, ale tiež 
niečo vyžaduje. Pre mnohých jednotlivcov je nepohodlné sa 
učiť, premýšľať i hľadať si prácu.); 

• obava z učenia (Rómovia, ktorí sa nikdy nenaučili učiť sa a 
svoje učenie spájajú so školskými spomienkami, prejavujú ap-
riori odpor k akejkoľvek aktivite spojenej so vzdelávaním); 

• kultúra a nenáročnosť prostredia (izolovanosť v uplatňovaní 
vzdelania. Podceňovanie a neporozumenie významu pracovnej 
kvalifikácie a práce. Kultúra osady negatívne ladená voči aké-
mukoľvek vzdelávaniu, rozvoju, zmene a hľadaniu práce.).  

 Bez ohľadu na to, či sú ľudia zamestnaní alebo nie, vzdelávanie 
vždy napomáha k osobnej realizácii tak v živote, ako i v práci. Za-
mestnaným, ale hlavne nezamestnaným Rómom, vzdelávanie 
umožňuje: 

•  získať sebadôveru, 
•  iniciovať sebarozvoj, 
• získať istotu a odborný rast do budúcnosti, 
• odstraňovať obavy z plnenia nových pracovných úloh, 
• zlepšovať pracovný výkon, 
• spoločenské uznanie, 
• kvalifikovanejšie sa rozhodovať v živote a práci, 
• efektívnejšie riešiť pracovné i mimopracovné problémy. 
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 Nízka úroveň vzdelania má významnú väzbu na úspešnosť na 
trhu práce, i keď dôležitú úlohu tu zohrávajú aj ďalšie faktory 
(pretrvávajúca diskriminácia na trhu práce, objektívny nedostatok 
pracovných príležitostí najmä v regiónoch s vysokou koncentráciou 
rómskeho etnika a i.). Rómovia sú vzhľadom k svojmu historicky 
determinovanému postaveniu v spoločnosti na trhu práce nedos-
tatočne začlenení. Podľa reprezentatívneho výskumu Rozvojového 
programu OSN bola miera zamestnanosti rómskych mužov len na 
úrovni 10,5%, u žien dokonca len 4,6% (Filadelfiová a i., 2006). Na 
rozdiel od minulosti, kedy prevládala vo vzťahu k rómskej menšine 
či cigánskemu obyvateľstvu politika asimilácie, je integrácia proces 
a cieľový stav, ktorým má byť dosiahnuté pozdvihnutie životnej 
úrovne Rómov. V skúmanom súbore bolo nezamestnaných 62 % 
Rómov s ukončeným vzdelávaním. Miera zamestnanosti sa úmerne 
zvyšuje s každým stupňom dosiahnutého vzdelania. Obzvlášť zá-
važná, i keď nie prekvapujúca je skutočnosť, že až takmer 58 % evi-
dovanej nezamestnanej rómskej populácie je nezamestnaná viac 
ako dva roky. V skupine Rómov žijúcich segregovane sú údaje tý-
kajúce sa úrovne vzdelanosti a zamestnanosti ešte nepriaznivejšie. 
 Riešenie fenoménu tzv. rómskej nezamestnanosti je obzvlášť 
komplikované, pretože nezávisí primárne len na zvyšovaní dostup-
nosti práce v regióne. Integrácia Rómov na trh práce je inštitucio-
nálne zabezpečovaná prostredníctvom: 

• podpory zamestnávania formou projektov – problémom je udr-
žateľnosť projektov a zamestnania po ich skončení. Väčšina 
projektov je individuálneho charakteru, ktoré opakujú rovnaké 
schémy, pričom chýba celoštátne alebo aspoň regionálne 
orientovaný projekt dlhodobého charakteru. Samotné navyšo-
vanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov bez 
potrebnej zmeny prístupu k riešeniu rómskej nezamestnanosti 
je nepostačujúce. 

• podporou samozamestnávania Rómov – ako samoživiteľov 
(SZČO), ktorí vykonávajú svoju činnosť bez toho, aby zamest-
návali ďalších zamestnancov.  

• podpora podnikania Rómov – zo strany štátu znamená najmä 
vytváranie vhodných podmienok pre podnikateľské aktivity 
alebo cielenú finančnú podporu inštitúciám určených na pod-
poru podnikania. Aj táto forma podpory sa presúva do oblasti 
programov rozvoja ľudských zdrojov. Rómovia ale často nedis-
ponujú ani dostatočným kapitálom na začatie podnikania ani 
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dostatočnými zárukami, ktoré sú nevyhnutné pre začatie pod-
nikania. Navyše ich vzdelanostná úroveň, úroveň skúseností 
a celková orientácia v oblasti podnikania je zvyčajne, napriek 
mnohým vzdelávacím projektom, nedostatočná. 

• sociálne podniky – ako forma podnikania podporujúca zamest-
návanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, operujúca na 
tzv. medzitrhu práce. Špeciálne vytvorené podniky, firmy, ktoré 
umožnia sociálne a kultúrne znevýhodneným nezamestnaným, 
ktorí pracovať chcú, dlhšiu dobu prípravy a adaptácie na pra-
covné prostredie. Táto forma podpory zamestnávania Rómov je 
u nás zatiaľ nevyužívaná (Prekážky pri zvyšovaní zamestna-
nosti Rómov na Slovensku, 2006). 

 Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že riešenie problémov 
rómskeho etnika nebude možné, ak zvyšovanie vzdelanostnej úrov-
ne nebude viesť k zvýšenej participácii Rómov na trhu práce, pri-
čom zhodne konštatujú potrebu komplexných riešení a nie čiastko-
vých individualizovaných aktivít. Súhlasíme s týmito názormi ale 
dodávame, že bez individuálnej každodennej práce v rómskej ko-
munite a s ich vlastnou podporou nemôžeme očakávať pozitívne 
zmeny.  
 Rómovia sú na ceste k spoločnosti založenej na vedomostiach 
spolu s nami, ale výrazne zaostávajú. Preto je dôležité, aby sa róm-
skymi problémami zaoberali všetky spoločenskovedné disciplíny, 
nielen sociológia, antropológia, pedagogika, či andragogika a so-
ciálna práca. Koordinované úsilie majority i minority musí prebie-
hať na všetkých úrovniach spoločnosti a vo všetkých vekových sku-
pinách. Riešiť problémy znamená zapájať do ich riešenia aj tých, 
ktorí problémami žijú. Preto je potrebné cielene pôsobiť nielen 
v radoch rómskych detí a mládeže ale aktuálne medzi dospelými 
Rómami, ktorí by mali byť nositeľmi spoločenských zmien.  

 Text je výstupom grantovej úlohy VEGA č.1/3649/06 Úloha 
vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na 
vedomostiach a v štáte verejného blaha. 
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