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ÚVOD 

 

Efektivita edukácie rómskych žiakov z marginalizovaných komunít je dlhodobo 

neuspokojivá. Inak povedané úsilie, ktoré vkladáme do zvýšenia efektivity je oveľa väčšie ako 

výsledky edukácie. Táto situácia trvá na území Slovenska už od čias vládnutia Márie Terézie, 

teda od 18-teho storočia. Snahy o zlepšenie tejto situácie sú permanentné bez ohľadu na 

spoločenskú situáciu v spoločnosti. Aj preto v minulosti bolo vypracovaných množstvo 

koncepcií na zlepšenie nepriaznivého stavu vrátane predškolskej výchovy, ktoré ale výrazné 

zlepšenie nepriniesli. Pretože si uvedomujeme nezastupiteľné miesto a dôležitosť 

predškolskej prípravy u týchto detí bol v súčasnosti vypracovaný národný projekt Inkluzívny 

model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý je primárne určený na 

skvalitnenie edukácie detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.  

Bol vypracovaný z dôvodu zániku veľkého počtu materských škôl po roku 1989 a tým 

zhoršeného prístupu k tomuto vzdelávaniu. Druhým dôvodom je fakt, že u dieťaťa prebieha 

rozvoj psychiky najrýchlejšie v období od narodenia približne do šiesteho roku veku. Ak 

premeškáme túto príležitosť na primeraný a optimálny rozvoj psychiky, v neskoršom veku 

tento vývin prebieha už pomalšie a často krát sa tento stratený čas už nedá nahradiť. Deti 

pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít a teda zo sociálne znevýhodneného 

prostredia majú obmedzené možnosti na rozvoj psychiky v tomto veku. Nedostatok financií 

a voľná, nedostatočná výchova spôsobujú, že tieto deti nemajú dostatok hračiek na rozvoj 

myslenia a jemnej motoriky (kocky, lego, puzzle, leporelá), nemajú dostatok možností 

prezentovať svoju predstavivosť prostredníctvom kreslenia či modelovania (papier, farbičky, 

modelovacia hmota), nemajú dostatok možností na rozvoj slovnej zásoby, ktorá rozvíja 

myslenie (rodičia s nimi málo komunikujú, a ak, tak často v rómskom jazyku, ktorý má 

obmedzenú slovnú zásobu) nemajú dostatok športových pomôcok na rozvoj pohybových 

zručností (lopta, športová obuv, korčule atď.). Táto situácia spôsobuje nedostatočnú 

pripravenosť na vstup do prvého ročníka základnej školy, pretože táto si vyžaduje tzv. 

pridanú hodnotu rodiny. Znamená to, že rodičia svoje dieťa naučia rozpoznávať 

a pomenovávať farby, dni v týždni, počítať minimálne v obore do desať a mnoho ďalšieho, čo 

znevýhodňuje deti z marginalizovaných komunít. Niektorí aktivisti a organizácie z vyspelej 

Európy nám vyčítajú práve obtiažny začiatok základnej školy, ktorý znevýhodňuje 

spomínaných rómskych žiakov. Pravda je ale taká, že všetky deti nemôžeme brzdiť v ich 

prirodzenom vývine, v ich zvedavosti, v nadobúdaní zážitkov a skúseností, v učení sa, len 

preto aby všetky deti mali rovnaký štart na začiatku školskej dochádzky. Východisko vidíme 

v nahradení nedostatočnej rodinnej výchovy v marginalizovaných komunitách predškolskou 

edukáciou od troch rokov veku dieťaťa. Tým by sme predišli mnohým problémom v ich 

vzdelávaní v budúcnosti.  

Pojem inkluzívny v názve projektu je použitý nie v tom zmysle, že by naše školstvo bolo 

segregačné vo vzťahu k národnostiam. Žiaden taký zákon, vyhláška či nariadenie neexistuje 

a neexistoval ani v nedávnej minulosti. Inklúzia, teda vzdelávanie pre všetkých rovnako bez 

rozdielu znamená, že je našou povinnosťou vytvoriť v školách také prostredie, podmienky 
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a atmosféru aby všetky deti aj ich rodičia prijali školu za svoju (tu už nedostatky máme). Ak 

chceme takúto školu vytvoriť, musíme poznať a akceptovať aj ich odlišnosti (kultúrne, 

zdravotné, sociálne a iné) aby sme týmto deťom vytvorili optimálne podmienky na 

vzdelávanie a otvorenú budúcnosť. 
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1 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA (problémové správanie verzus poruchy 

správania) 

 

V predškolskom veku je diskutabilné (či skôr nemožné) formulovať konečné diagnózy 

v somatickej alebo psychickej oblasti dieťaťa. Odborníci preto váhajú pri diagnóze 

mentálneho postihnutia, ak je ľahkého stupňa alebo je to hraničný prípad, pri 

diagnostikovaní neuróz (skôr hovoria o neurotických prejavoch), autizmu, či ADHD. Podobné 

je to pri zmyslových poškodeniach ako aj narušenej komunikačnej schopnosti. Táto 

opatrnosť má jedného menovateľa a tým je skutočnosť, že dieťa sa nachádza vo fáze 

intenzívneho somatického a psychického vývinu, čo znamená, že takmer každý fyzický stav 

a psychický prejav je dočasný a podlieha rýchlym zmenám. To isté platí aj o oblasti správania, 

dodržiavania základných spoločenských noriem, disciplíny. Preto pri deťoch v predškolskom 

veku nevyslovujeme diagnózu porucha správania, ktorú považujeme za závažnejšiu, ale 

budeme hovoriť o problémovom správaní, ktoré vzhľadom na vek dieťaťa nie je ešte 

fixované a preto je ľahšie ovplyvniteľné a odstrániteľné. Dieťa s problémovým správaním 

vysiela vlastne signál, že potrebuje pomoc a učiteľ materskej školy má byť natoľko odborne 

zdatný a senzitívny aby tieto signály zaznamenal, hľadal ich príčiny a následne sa snažil 

o korekciu a nápravu v záujme dobra dieťaťa. 

Pri posudzovaní problémového správania sa vždy objavia pochybnosti s vymedzením jeho 

hraníc. Čo už je problémové správanie a čo ešte nie? Nie každá zdržanlivosť a hanblivosť je 

synonymom nedostatočného sebahodnotenia. Ak sa dieťa chce hrať hodinu samo, 

nesignalizuje to ešte nedostatočnú schopnosť komunikácie. Nutnosť rešpektovať určitú 

hranicu platí nie len pre intenzitu ale tiež pre častosť jednotlivých spôsobov správania. Nikto 

predsa nemôže upierať dieťaťu schopnosť primerane riešiť konflikty len preto, že raz 

reagovalo agresívne. Sagi (1995) sa v tomto zmysle zamýšľa nad tým, kde teda začína 

problémové správanie, ktoré si vyžaduje pedagogickú intervenciu? Pokiaľ je dieťa šťastné 

a spokojné, nenarúša šťastie ostatných viac, než je potrebné a neohrozuje svoju vlastnú 

budúcnosť, celkom určite nepotrebuje špeciálnu starostlivosť. Ale ak dieťa trpí a je 

nešťastné, môže sa to prejavovať aj napr. demonštratívnou veselosťou a šaškovaním, 

musíme mu pomôcť. Ako teda charakterizovať problémové správanie? Aký je rozdiel medzi 

problémovým správaním a poruchami správania? Nasledujúci text prináša (bez nároku na 

úplnosť) ich charakteristiky. 

Problémové správanie (emotional and behavioural difficulties) – s týmto termínom sa 

stretávame v súčasnej slovenskej, českej aj svetovej odbornej literatúre. Toto označenie 

v sebe zahŕňa rešpekt k pedagogickým možnostiam odborníkov – špeciálnych pedagógov, 

pedagógov, atď. Upriamuje pozornosť na časovú obmedzenosť a zároveň perspektívu 

problémového jedinca. Plne korešponduje s humánnym poňatím a tendenciami v prístupoch 

k znevýhodneným ľuďom. Upozorňuje na rovnoprávne nároky a potreby detí s problémovým 

správaním v spoločenskom kontexte dnešnej doby, na ich právo nebyť vyčleňované. 

Naznačuje zodpovednosť edukačného prostredia a ostatných účastníkov výchovno-

vzdelávacieho procesu za ich podporu a rozvoj. Termín nájdeme v odbornej literatúre, ktorá 
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podporuje myšlienku spoločnej edukácie detí s problémovým správaním v hlavnom 

vzdelávacom prúde (Vojtová, 2004). 

Definície problémového správania u detí v predškolskom veku sú pomerne rôznorodé. 

Michalová (2012) ho charakterizuje ako akékoľvek správanie v prostredí materskej školy, 

ktoré je pre učiteľa neprijateľné. S týmto tvrdením sa celkom nestotožňujeme pretože prax 

v materských školách pozná aj situácie, kedy je dieťa považované za problémové v dôsledku 

neplnenia subjektívnych, zle nastavených požiadaviek kladených zo strany učiteľa. Dieťa je 

tak považované za problémové, pretože nedodržiava takto nevhodne nastavené požiadavky. 

Vyskytujú sa aj situácie, kedy dieťa má vytipovaného učiteľa, ktorého nerešpektuje, u iného 

si to nedovolí. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hranice problémového správania sú 

určované aj mierou tolerancie k takémuto správaniu zo strany blízkych osôb v jeho okolí. 

V materskej škole ide samozrejme o mieru frustračnej tolerancie učiteľa. Tolerancia ale 

nesmie byť zamieňaná za nedôslednosť a v žiadnom prípade nemá ísť o rezignáciu na 

kontinuálnu pomoc ako aj rezignáciu na možnosť bezprostredne si vynútiť vhodné správanie. 

Sheedyová-Kurcinková (1998, in Kožárová, Podhájecká, 2014) na druhej strane za 

problémové deti považuje tiež deti zo štandardnej populácie, ktoré považujeme za 

mimoriadne emocionálne, mimoriadne vytrvalé, mimoriadne citlivé, vnímavé a často 

mimoriadne neochotné k akejkoľvek zmene. V porovnaní s ostatnými deťmi ich odlišuje len 

slovo „mimoriadne“. Tým sa stávajú problémovými. Zmienené vlastnosti majú všetky deti, 

ale u detí s problémovým správaním sa vyskytujú v oveľa väčšej intenzite. 

Smith et Fox (2003, in Kožárová, Podhájecká,  2014) považujú za problémové správanie 

akýkoľvek vzorec opakujúceho sa správania alebo percepciu správania, ktorá interferuje 

alebo je v riziku interferencie (konflikt dvoch protikladných motivačných síl, skúseností a 

podobne, záporný vplyv jedného učebného procesu na druhý) s optimálnym sociálnym 

učením alebo zapojením sa do prosociálnych interakcií s rovesníkmi a dospelými. 

Problémové správanie sa detí je často krát intencionálne (zámerné), sleduje určitý cieľ, 

ale aby sme mohli hovoriť už o poruche správania, malo by sa pravidelne vyskytovať 

v časovom horizonte šiestich mesiacov. Problémové správanie sa neviaže na prejavy typické 

v danom kritickom ontogenentickom období (napr. obdobie negativizmu, vzdoru). 

Wolman (1989) pri charakteristike problémového správania hovorí o prechodnom stave, 

ktorý je dôsledkom vývinovej fázy alebo momentálnej situácie a má tendenciu pominúť (pri 

správnom výchovnom vedení). 

Problémové správanie môže viesť k nerovnomernému vývinu osobnosti a narúšať proces 

socializácie, preto zanedbanie špeciálnej výchovnej starostlivosti a odbornej intervencie sa 

môže negatívne premietnuť do ďalšieho osobnostného vývinu dieťaťa a jeho života 

v dospelosti. Všetky prejavy problémového správania je potrebné vnímať komplexne, 

v súvislosti s vekom, rodinným zázemím, zdravotným stavom a aktuálnou situáciou, v ktorej 

sa dieťa nachádza. Podobné prejavy správania môžu byť spôsobené rozličnými príčinami 

a naopak – rovnaká či podobná príčina môže spôsobiť odlišné prejavy problémového 

správania (Tisovičová, 2007). 

Deti, ktoré majú problémy s disciplínou môžeme rozdeliť na dve základné skupiny: 
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1. deti s problémami v správaní, 

2. deti s poruchami správania (Vojtová, 2003). 

     Rozdiel medzi nimi spočíva v troch základných aspektoch: 

1. v motivácii správania, 

2. v jeho trvaní, 

3. v spôsoboch pedagogickej intervencie. 

 

Motivácia správania:  

Dieťa s problémovým správaním o svojich problémoch vie, vadia mu a chcelo by ich 

odstrániť. Spoločenské normy neporušuje úmyselne, ale ich porušovanie je výsledkom 

konfliktu medzi vonkajšími požiadavkami a jeho vnútornými potrebami či dispozíciami. Nie je 

schopné v momente, kedy sa má rozhodnúť, vybrať si pre svoje správanie taký motív, ktorý 

je zlučiteľný s vonkajšími požiadavkami. Nálepkou problémového dieťaťa trpí a vyvoláva to 

v ňom negatívny emocionálny zážitok. Je bezradné, nevie ako svoje správanie napraviť 

a väčšinou pre jeho nápravu volí ďalšie neadekvátne rozhodnutia (Vojtová, 2004). 

Dieťa s poruchami správania nie je so spoločenskými normami v konflikte, ale neprijíma 

ich, poprípade ich ignoruje. Spravidla nepociťuje vinu vo vzťahu k dôsledkom svojho konania 

(Vágnerová, 2001).  

Trvanie: 

Dieťa s problémovým správaním – jeho problémy sú skôr krátkodobého charakteru, 

alebo sa prejavujú náhodne či v určitých periódach. Často majú vývinové súvislosti a bývajú 

dôsledkom nezvládnutých konfliktov so sociálnym okolím. 

Dieťa s poruchami správania – porušuje normy dlhodobo a vývinové špecifiká morálneho 

vývinu spôsoby jeho nežiadúceho správania prehlbujú. 

Pedagogická intervencia: 

Dieťa s problémovým správaním – k náprave vedú cielené pedagogické opatrenia v rámci 

systému a prostredia školy (materskej školy), v systéme a prostredí triedy, v plánovaní 

výchovnej práce. Pedagóg kompenzuje (prekonáva nedostatok) nežiaduce správanie sa dieťa 

spôsobom, ktorý by mu umožňoval primerane napĺňať jeho potreby. 

Dieťa s poruchami správania – musí absolvovať špeciálnu starostlivosť. V jej priebehu 

špeciálni pedagógovia a psychológovia cielenými špeciálnopedagogickými a psychologickými 

metódami ovplyvňujú správanie dieťaťa tak, aby ho smerovali k zmene spôsobov a cieľov 

spoločensky neprijateľného správania k správaniu, ktoré je prijateľné.  

Porucha správania na rozdiel od problémového správania je z hľadiska 

špeciálnopedagogického každá negatívna odchýlka od normy, ktorá má obraz trvalého 

a vedomého konania označeného ako nežiaduce prejavy v správaní, ktoré môžu vyústiť až do 

štádia delikvencie a kriminality (Vitásková, 2005). 

Poruchy správania chápeme ako dlhodobé prekračovanie sociálnych pravidiel a noriem, 

pričom toto správanie môže byť povahovou črtou a môžeme ho hodnotiť podľa spoločenskej 

závažnosti a dôsledkov pre život človeka (Labáth, 2009). 
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Poruchy správania sú charakteristické opakujúcim sa a trvalým obrazom 

neprispôsobivého agresívneho a vzdorovitého správania. Extrémny vzorec takéhoto 

správania by mal porušovať sociálne očakávania primerané veku a mentálnemu vývinu, 

preto je považované za závažnejšie ako obyčajná detská nezbednosť alebo rebelstvo 

v adolescencii. Ojedinelé činy nie sú sami o sebe dôvodom tejto diagnózy, ktorá vyžaduje, 

aby charakter takéhoto konania bol trvalý (Vitásková, 2005). 

Pri vymedzení porúch správania berieme do úvahy tri základné hľadiská: 

1. Jedinec nerešpektuje sociálne normy platné v danej spoločnosti – musí ich ale vedieť 

pochopiť a akceptovať ich. 

2. Jedinec sa prejavuje výraznými odlišnosťami v sociálnych vzťahoch, nedostatkom 

empatie, citovým chladom a egoizmom – necíti vinu vo vzťahu k dôsledkom vlastného 

konania. 

3. Typickým rysom osobnosti jedinca s poruchami správania je agresivita (Vágnerová, 

2003). 

 

Možno povedať, že problémové správanie u detí predškolského veku je potrebné 

posudzovať veľmi citlivo. Platí aj fakt, že čím viac je učiteľka materskej školy v tejto oblasti 

zorientovaná, tým lepšie vie analyzovať jeho príčiny. Veľký význam to má najmä u detí 

z marginalizovaných rómskych komunít u ktorých je výskyt problémového správania 

z objektívnych príčin (o ktorých píšeme nižšie) vyšší. 
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2 DIEŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM 

V nadväznosti na predchádzajúci text opakujeme, že v predškolskom veku ešte 

nehovoríme o poruchách správania, pretože vzhľadom na vek nie sú dlhodobého charakteru 

a vzhľadom na vývin psychiky ide o správanie, ktorého príčiny nie sú jasné (či ide o vplyv 

sociálneho prostredia, či je to následok napr. poškodenia mozgu pri ADHD a pod.). Ak dieťa 

vyrastá v nevhodnom, nepodnetnom, často deviantnom prostredí (alkoholizmus, 

toxikománia, krádeže, agresivita, promiskuita, absencia intencionálnej výchovy, materiálny 

nedostatok, nekvalitná a nevhodná strava) podpisuje sa to pod problémové správanie vo 

zvýšenej miere. Často ide o deti rómskeho etnika. Problémové správanie nemusí byť 

dôsledkom len nesprávnej výchovy, ale aj kultúrneho pozadia, rôznych ochorení 

(chronických, parazitárnych atď.), zmyslových a somatických poškodení či zníženého 

intelektu, ktoré sa odrazia z pohľadu učiteľa materskej školy v nevhodnom správaní. 

Kaleja (2014) uvádza, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (sociálne vylúčení) 

majú k problémovému správaniu dispozície. Vyrastajú v nepodnetnom prostredí, kde sa na 

ich formovaní podieľajú negatívne faktory, ktoré často krát vytvárajú synergický efekt. 

Problémové správanie u týchto detí sa odlišuje v závislosti od okolností. Svoju úlohu tu 

zohráva vek, situácia, prostredie, skúsenosť, individualita dieťaťa, kolektívnosť a pod.  

Označenie problémové dieťa môže obsahovať variabilitu správania, ktoré je odlišné od 

bežného správania sa iných detí v populácii a často tiež nespĺňa očakávania učiteľa. Ide 

o odchýlky v oblasti správania, emocionálnych reakcií, uvažovania, ale tiež vo fyzickom 

vzhľade (Kožárová, Podhájecká, 2014). 

Poruchou správania je zvyčajne nesprávne označené problémové správanie, spôsobené 

celým radom iných porúch, alebo reakcií dieťaťa v situácii, s ktorou si nedokáže inak poradiť. 

V predškolskom veku ide zvyčajne o poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD), afektívne 

poruchy (napr. depresie), poruchy adaptácie (neurózy) a pod. Tieto však môžu byť často len 

reakciou na stresovú situáciu, v ktorej sa dieťa zle orientuje alebo sa nedokáže adaptovať. 

Problémové (nežiaduce) správanie je „volanie o pomoc“, ktorým dieťa upozorňuje okolie, že 

niečo nie je v poriadku (Michalová, 2012). 

Teoretické štúdie uvádzajú, že vo vzťahu k školskému prostrediu všeobecne za 

problémové deti učitelia považujú dva typy: 

1. deti, ktoré vyrušujú – nekľudné, konfliktné, provokujúce, agresívne deti, 

2. deti, ktoré odmietajú pracovať – nezapájajú sa do činnosti, odmietajú odpovedať na 

otázky (Kaleja, 2014). 

Jurovský (1955) za problémové správanie u detí považuje nasledujúce prehrešky: 

- vyrušovanie počas výchovnej činnosti, hyperaktívne správanie, 

- vzdor voči učiteľovi, zosmiešňovanie, odvrávanie, zlosť a šikanovanie, 

- verbálna a neverbálna agresia voči ostatným deťom, nezhody medzi deťmi, 

- priestupky proti zaužívaným pravidlám, 

- mravné priestupky voči ľuďom v okolí aj k jeho majetku. 

 

Dieťa v predškolskom veku s problémovým správaním môže byť: 
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Ustráchané a agresívne dieťa – zmes strachu a agresivity je najčastejším súborom 

príznakov problémového správania. Ak u dieťaťa prevláda agresívne správanie jeho strach 

nie je možné dobre rozpoznať. Medzi obidvoma typmi správania existuje úzky vzťah. Strach 

je reakcia dieťaťa na určité (aj imaginárne – podľa neho) nebezpečenstvo, je pripravené 

preto buď rezignovať na kontakt s okolím, alebo reagovať agresívne. V obidvoch prípadoch je 

ohrozená jeho primeraná socializácia. Strach môžeme zmierniť ak dieťa pochopí, že blízke 

osoby, vrátane učiteľa materskej školy ho milujú bez podmienok a že ani pre svoje 

previnenia ich lásku nestratí. Sagi (1995) hovorí, že agresivita zamestnáva rodičov a učiteľov 

viac než strach, pretože agresívne deti sú nepríjemnejšie a tým sociálne problémovejšie ako 

ustráchané deti. 

Môžu sa u nich prejaviť: 

Psychosomatické poruchy (neurotické prejavy) – psychosomatická porucha je stav kedy 

fyzické príznaky sú dôsledkom psychického utrpenia. Medzi najčastejšie psychosomatické 

poruchy patrí pomočovanie. O pomočovaní (enuréze) hovoríme až v prípade, že dieťa sa už 

pomočovať prestalo a znovu začalo spravidla po treťom roku veku. Podmienkou je, že nemá 

urologické ochorenie (napr. zápal močového mechúra). Enuréza môže nastať napr. ako 

reakcia na narodenie súrodenca, dieťa sa cíti odstrčené, viac starostlivosti rodičia venujú 

novorodencovi. Pomočovanie je potom „odkazom“ rodičom: „Prinútim vás aby ste sa o mňa 

lepšie starali“. Enkopréza je porucha vylučovania stolice u detí, ktoré sa už naučili udržiavať 

stolicu. Môže byť prejavom strachu a úzkosti podobne ako zápcha. Patria tu aj neurotické 

tráviace poruchy – nechutenstvo, často vyvolané nevhodným výchovným pôsobením 

rodičov, napodobňovaním alebo je snahou upútať pozornosť. U vegetatívne labilných detí sa 

vyskytuje aj zvracanie. Je prejavom zvýšeného napätia a chýba tu pocit nevoľnosti (Žolnová, 

2014). 

Medzi neurotické prejavy (predstupeň neurózy) patrí cmúľanie palca, okusovanie 

nechtov či vytrhávanie vlasov. Cmúľanie palca má zjavne ukľudňujúci účinok, môže, ale 

nemusí byť provokované stavom nedostatku, pravdepodobne nedostatkom nehy. Cmúľaním 

palca sa uvoľňuje nahromadené emocionálne napätie. Pri okusovaní nechtov ide 

o autoagresívne správanie (agresia voči sebe), dochádza k nemu vtedy ak je dieťaťu bránené 

uvoľniť svoju agresivitu smerom von. Tou prekážkou môže byť agresia hroziaca zvonku 

(fyzický trest) alebo presvedčenie o vlastnej neschopnosti zvládnuť požadovaný výkon (Sagi, 

1995). Vytrhávanie vlasov je správanie zamerané podobným spôsobom proti vlastnému telu. 

S najväčšou pravdepodobnosťou prezrádza strach z toho, že dieťa nevyhovie požiadavkám 

na neho kladeným (napr. nedokáže sa vyrovnať so sociálnymi požiadavkami v materskej 

škole). Ďalej tu patria neurotické poruchy spánku – nočný des (pavor nocturnus), dieťa sa 

prebúdza náhle, s hrôzou vstáva s postele, má rozšírené zreničky, nevníma blízkych v okolí. 

Príčinou môžu byť veľmi negatívne zážitky dieťaťa. Zaradzujeme tu aj neurotické poruchy reči 

– onemenie (mutizmus) a zajakavosť (balbuties) ako reakcia na negatívne zážitky, nie sú 

prejavom vzdoru dieťaťa. Afektívne neurotické prejavy – afektívne kŕče sa v predškolskom 

veku objavujú u detí emocionálne dráždivých. Dieťa kričí až nemôže pochytiť dych, môže 

upadnúť až do bezvedomia. V prudkom afekte sa hádže na zem, kope, metá so sebou. Je to 
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prehnaná reakcia na náhle neočakávané podnety a prejav bezmocnosti v danej situácii pri 

ktorých je zvýšená emocionálna a vegetatívna dráždivosť. Pri opakovaní sa môže dieťa naučiť 

využívať toto správanie ako nástroj na vynucovanie rôznych ďalších ústupkov. 

Negativizmus – u detí ktoré sú do niečoho nútené dochádza k odporu. Ide najmä 

o nútenie do jedla. Čím je nútenie silnejšie a neoblomnejšie, rasti aj odpor dieťaťa (Turček, 

2000) 

Poruchy adaptácie – vstupom dieťaťa do materskej školy dochádza k jeho oficiálnemu 

vkročeniu do širšej spoločnosti. To, ako dieťa túto úlohu zvládne a ako dlho mu bude trvať, 

než bude do materskej školy dochádzať rado, záleží na osobnosti dieťaťa. Každý začiatok 

v materskej škole je pre dieťa veľmi ťažký. Často krát adaptačné problémy spôsobujú 

samotní rodičia, najmä matka. Puto medzi ňou a dieťaťom je niekedy také silné, že už ide 

o určitý stupeň závislosti. Adaptačné problémy najlepšie eliminuje kvalitný personál 

materskej školy, ktorý vytvára pozitívnu školskú klímu. Pôsobia na ňu predovšetkým učiteľky, 

kvalita interpersonálnych vzťahov medzi učiteľkami a ostatným personálom, partnerský 

vzťah s rodičmi, ale tiež miesto kde sa materská škola nachádza. V procese adaptácie učiteľka 

zastáva viacero rolí. Predovšetkým je to rola opatrovateľky (nahrádza matku), potom rola 

komunikátorky (schopnosť vypočuť si dieťa, komunikácia s rodičmi a pod.), rola poradcu 

(poradiť v prípade potreby, kde sa obrátiť na odbornú pomoc, prípadne poradiť ako 

výchovné postupy by mali rodičia používať aby sa výchovné pôsobenie rodiny a materskej 

školy zjednotilo) a samozrejme rola učiteľky (učí deti spoznávať svet okolo seba, prijať 

ostatné deti, rešpektovať ich a učí ich žiť v širšom spoločenstve mimo svoju rodinu). 

ADHD/ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Attention Deficit Disorder) – čiže 

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou či porucha pozornosti (ADD) je v súčasnosti 

jednou z najčastejších diagnostikovaných porúch u detí. Spôsobuje horšiu kontrolu správania 

a je sprevádzaná hyperaktivitou, narušenou pozornosťou a impulzivitou. Tieto základné 

príznaky sú predispozíciou ďalších ťažkostí, ktoré majú dlhodobý charakter (čím je dieťa 

staršie, tým viac sa vie racionálne v správaní korigovať). 

Opozičná porucha vzdoru – dieťa je netrpezlivé, hádavé, aktívne vzdoruje a odmieta plniť 

požiadavky dospelých, porušuje stanovené pravidlá, zámerne obťažuje iných, obviňuje iných 

zo svojich chýb a zlého správania, je vzťahovačné, ľahko sa nechá nahnevať ostatnými, je 

zlomyseľné a pomstychtivé (Kožárová, Podhájecká, 2013).  

Poruchy autistického spektra (PAS) – celoživotne ovplyvňujú kvalitu života človeka. Je tu 

prítomná výrazná odlišnosť v správaní, čo komplikuje sociálnu interakciu najskôr s rodinou 

a neskôr so širším spoločenstvom. Problémy sa prejavujú v troch základných oblastiach 

(triáda): 

- v obmedzenej schopnosti komunikácie, 

- v nedostatočnej sociálnej interakcii a nedostatočne rozvinutých emocionálnych 

reakciách (nezáujem o druhých ľudí, neschopnosť empatie), 

- v nedostatočnej predstavivosti (stereotypné záujmy, stereotypné hry). 

V prevažnej väčšine sa u detí s autizmom objavuje aj mentálne postihnutie (okrem 

Aspergerovho syndrómu, kde je inteligencia v norme alebo dokonca nad normou), čo tiež 
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môže spôsobovať problémy v správaní. Vždy majú problémy správať sa primerane vzhľadom 

k prostrediu. Nechápu, že sociálne správanie sa mení podľa situácie, osôb či okolností. Veľmi 

im pomáha vytvorený režim dňa, ktorý im pomáha plynule prechádzať z jednej činnosti do 

druhej. Vhodné je aj určiť si nejaký signál, ktorý dieťa upozorní, že sa určitá činnosť končí 

a začne sa ďalšia činnosť. 

Bipolárna porucha – u detí s bipolárnou poruchou sa objavujú závažné záchvaty hnevu. 

Môžu trvať niekoľko hodín a bývajú nasledované krátkym obdobím, kedy dieťa prežíva 

výčitky svedomia. U týchto detí je charakteristické krátkodobé prchavé striedanie nálad, 

zatiaľ čo u dospelých pretrvávajú nálady celé dni či týždne. Dospelí aj deti s bipolárnou 

poruchou jednoznačne potrebujú psychiatrickú starostlivosť. Táto porucha je v detstve často 

nediagnostikovaná či zamenená za inú psychiatrickú diagnózu. 

Neposlušné dieťa – nedokáže počúvať, preto musí mať jasne nastavené hranice v ktorých 

sa môže pohybovať a ktoré mu dávajú aj pocit bezpečia. Pokiaľ dieťa pochopí, že v určitých 

situáciách je jeho názor akceptovaný (napr. kam pôjdeme na prechádzku, čo si budeme čítať 

a pod.) nebude mať potrebu prekračovať stanovené hranice (Michalová, 2012).  

Delikvencia – týmto pojmom sa označuje také správanie, ktoré je spravidla spojené 

s právnymi dôsledkami, pričom pod delikvenciou chápeme miernejšie porušovanie právnych 

alebo morálnych noriem najmä deťmi alebo dospievajúcimi. 

Pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia je typická socializovaná 

delikvencia, ktorá vytvára sociálne neadekvátne modely. Dieťa sa identifikuje 

s antisociálnymi modelmi správania, ktoré si zvnútorňuje a chápe ich ako platné normy. 

Z psychologického hľadiska ide spravidla o normálne dieťa, ktoré sa správa podľa 

vytvorených vzorcov v sociálnej komunite, do ktorej patrí. Sociologicky je príznačná najmä 

spolupráca a vytváranie väzieb s ostatnými členmi sociálnej (delikventnej) skupiny 

(Vitásková, 2005). 
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3 PRÍČINY VZNIKU PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO 

PROSTREDIA 

 

Príčiny vzniku problémového správania sú multidimenzionálne. K jeho vzniku a rozvoju 

prispieva kombinácia rodinných, osobnostných, sociálnych a kultúrnych faktorov (Kožárová, 

Podhájecká, 2014). 

Rodinné faktory: 

necitlivosť zo strany rodiča, neprístupnosť rodiča, nedostatok vrúcnosti zo strany rodiča, 

limitovaná sociálna alebo kognitívna stimulácia, prísne kontrolné stratégie rodiča, 

neprimerané fyzické tresty, príliš ľahostajné kontrolné stratégie, neprimerané očakávania zo 

strany rodiča, slobodná matka s dieťaťom, manželské spory, duševná porucha u niektorého 

z rodičov, nezhody rodičov kvôli výchove dieťaťa. 

Osobnostné faktory:  

biologická vulnerabilita (zraniteľnosť), problémový temperament (vysoká reaktivita, 

limitovaná schopnosť regulovať vzrušivé a negatívne nálady), neistá citová väzba, 

oneskorený kognitívny vývin, deficity v sociálnej oblasti. 

Sociálne faktory: 

nízke vzdelanie rodičov, nezamestnanosť, limitované finančné a materiálne zdroje, nízka 

sociálna podpora, neadekvátna inštitucionálna podpora, nedostatok zariadení detskej 

starostlivosti, stres v rodine, problematické susedské vzťahy (Campbell, 2006), 

diferencovaná sociálna štruktúra spojená s anómiou a zmenami noriem,  

Kultúrne faktory: 

rozdielne hodnotenie správania v rôznych kultúrach – vedie k labelingu (nálepkovaniu) 

jedincov pochádzajúcich z iných kultúr, subkultúra chudoby, kultúra marginalizovaných osád, 

rozdielna tolerancia k určitému správaniu, náhly prechod do inej kultúry a s ním spojené 

adaptačné problémy. 

 

Michalová (2012) možné príčiny problémového správania detí rozdeľuje do troch oblastí: 

1. vnútorné kauzálne determinanty – psychické zdravie, epilepsia, poškodený sluch či zrak, 

kognitívne schopnosti, diéta, sekundárne dôsledky telesného postihnutia, vedľajšie účinky 

liekov, bolesť, zneužívanie návykových látok,  

2. vonkajšie kauzálne determinanty – hluk, teplota, osvetlenie, preľudnenosť prostredia, 

nedostatočná či nadmerná stimulácia, nedostatočné pochopenie druhou osobou, 

nerešpektovanie súkromia, nerešpektovanie osobného priestoru, reštriktívne 

kontrolované prostredie, zneužívanie (fyzické, sexuálne, emocionálne), 

3. medziľudské kauzálne determinanty – nedostatočné ocenenie, problémy v komunikácii, 

kultúrne odlišnosti, postoje a isté očakávania, skúsenosti, strach, sklamanie, naučené 

správanie, nízke či vysoké sebavedomie, frustrácia. 

 

Pri identifikácii príčin, ktoré ovplyvňujú výskyt problémového správania sa podľa 

Michalovej (2012) sa najčastejšie uvádzajú aj: 
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- Genetická výbava – ktorú dieťa zdedilo po rodičoch (telesná stavba, farba očí, vlasov, 

vlohy, atď.). 

- Temperament dieťaťa – reakcia dieťaťa  na problémové (záťažové) situácie, niektoré 

na nich reagujú kľudne, iné neustále bojuje, čo môže byť frustrujúce ako pre rodičov 

tak aj pre učiteľov. 

- Osobná história dieťaťa – ak dieťa prežilo nejakú traumatizujúcu udalosť (týranie, 

zneužívanie, agresivita rodiča) určite to bude ovplyvňovať súčasné správanie dieťaťa, 

ktoré sa nám môže javiť ako problémové. 

- Rodinná atmosféra – človek sa najlepšie cíti ako súčasť skupiny, ktorá ho akceptuje 

a prijíma. Dieťa sa dá ovplyvniť, pretože si len hľadá svoje miesto, vymedzuje sa voči 

okoliu, citlivo reaguje na zmeny atmosféry. 

- Vplyv skupiny vrstovníkov a subkultúry – dieťa sa prispôsobuje ľuďom, ktorí sú pre 

neho vzorom (v detstve rodičia, v období dospievania skupina vrstovníkov), 

nebezpečenstvo číha vtedy ak v rovesníckej skupine (či v rodine) sa vyskytujú 

sociálnopatologické javy (krádeže, fajčenie, alkohol, záškoláctvo a pod.). 

- Štádium vývinu, v ktorom sa dieťa nachádza – problémy z predošlého vývinového 

obdobia môžu ovplyvňovať jeho súčasné prejavy správania a prežívania. 

 

Ak hovoríme o deťoch pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia tak 

v podmienkach Slovenska ide najmä o deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Samozrejme, že do tejto kategórie nespadajú len oni, ale aj iné deti, ktoré nemajú optimálne 

podmienky pre svoj psychický a somatický rozvoj, predsa len realita naznačuje, že ich je 

v tejto kategórii väčšina. 

V ďalšom texte nebudeme konkrétne opisovať príčiny vzniku problémového správania 

u detí z marginalizovaných rómskych komunít. Zameriame sa na odlišnosti ich psychiky, 

zmyslov, motivácie, temperamentu, myslenia či zdravotného stavu. Predložený text dáva 

nepriamu odpoveď na otázku, prečo sa tieto rómske deti môžu správať v materskej škole 

inak ako ostatné deti. Prispieva k tomu aj ich častá úzkosť, strach z nepoznaného a odlišná 

rodinná výchova ako aj hodnotová orientácia. Ak spoznáme ich odlišnosť, ak ju pochopíme a 

naučíme sa ju akceptovať, tým menej sa nám bude zdať ich správanie problémové a tým viac 

ho dokážeme aj pozitívne ovplyvňovať. 

 

3. 1 Psychické osobitosti rómskych detí vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu 

 

Niektoré typické rysy osobnosti rómskeho dieťaťa, môžu byť pre adaptáciu na materskú 

školu nevýhodné. Sú to vlastnosti osobnosti podmienené geneticky, ale aj vplyvom 

prostredia, v ktorom dieťa žije. V nasledujúcom texte spomíname aj základnú školu, pretože 

absencia intencionálnej predškolskej edukácie môže (a zväčša aj má) mať negatívne dôsledky 

na správanie a fungovanie týchto žiakov v jej prvých ročníkoch. 
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Vnímanie, predstavy a pozornosť 

Základom vnímania sú zdravé zmyslové orgány a ich plnohodnotné fungovanie. Vnímanie 

u rómskych detí prebieha pomalšie, s veľkým počtom zvláštností a nedostatkov aj na základe 

oveľa častejšieho poškodenia zrakového a sluchového orgánu, ako aj zníženého intelektu. 

Zrakové vnímanie preto môže byť spomalené. S tým súvisí i rozsah vnímaného, ktorý je 

znížený. Užší rozsah zrakového vnímania sťažuje orientáciu v novom prostredí, v nových 

situáciách. Tam, kde bežné dieťa postrehne rýchlo, čo sa okolo neho deje, vyčlení podstatné 

od nepodstatného a dobre sa orientuje v novej situácii, rómskemu dieťaťu to trvá dlhšie. 

Oveľa ťažšie vníma súvislosti a vzťahy medzi predmetmi. Ďalšia zvláštnosť zrakového 

vnímania rómskych detí spočíva vo výraznej nediferencovanosti vnemov. Nedostatočná 

rozlišovacia schopnosť má za následok, že mylne, na základe určitého spoločného znaku 

rozlišujú predmety, napr. vlk a líška sú považované za psa. (Trochtová, 2002). Najvýraznejšou 

zvláštnosťou zrakového vnímania rómskych detí je jeho nedostatočná aktivita. V praxi to 

znamená, že deti sa nedokážu pozorne pozerať, hľadať a nachádzať určité predmety, 

nedokážu selektovane a výberovo si prezerať konkrétne časti okolitého sveta, nedokážu sa 

odpútať od výrazných a pre nich zaujímavých stránok vnímaného objektu, ktoré sú často 

v danom okamihu nepodstatné. 

Nedostatočnosť sluchového analyzátora u mnohých rómskych detí spôsobuje 

neschopnosť rozlišovať fonémy, a tým aj nedostatočnú rozvinutosť fonematického sluchu. Ak 

sa diferenciačné podmienené spoje v oblasti sluchového analyzátora vytvárajú pomaly, 

spomaľuje to vývin reči, ktorého dôsledkom môže byť aj oneskorený psychický vývin 

(Rubinštejnová, 1983). 

Špecifické je vnímanie farieb, farebnosti okolitého sveta, prejavujúce sa najmä na 

hodinách výtvarnej výchovy. 

Rómovia nevnímajú a neprežívajú dimenziu času ako lineárnu veličinu s minulosťou, 

prítomnosťou a budúcnosťou. Ich čas sa obmedzuje na prítomnosť (čo je typická 

charakteristika psychológie nomádov). Pozitívne na tom je z tohto faktu vyplývajúca 

bezprostrednosť a negatívom, napr. nezodpovednosť (Ševčíková, 2003). Európania akoby 

nemali „teraz”. Žijú väčšinou minulosťou a budúcnosťou. „Teraz” zažívajú iba chvíľkovo pri 

milovaní, tanci, športovaní a pod. Rómovia žijú prítomnosťou. Minulosť a budúcnosť sú na 

periférii ich vnútorného času. Zatiaľ čo Európan spomína, Róm si sprítomňuje minulosť. Čas 

u Rómov nelieči. 

Rómovia sa veľmi o budúcnosť nestarajú, ale veria, že bude lepšia. Rómske deti len ťažko 

môžeme motivovať prísľubmi do vzdialenejšej budúcnosti (Sekyt, 1998). 

Vnímanie priestoru je tiež ovplyvnené ich minulým spôsobom života, ktorý si nevyžadoval 

priestorovú zakotvenosť. Pre orientáciu v priestore platí pravidlo, že čím viac priestor 

členíme na časti, tým menej blúdime. Keď sa Róma opýtate na cestu, nedokáže vám ju 

vysvetliť, pretože nedokáže priestor rozčleniť na časti, ktoré by vám dokázal opísať, ale 

dokáže cieľ vašej cesty nájsť, aj keď má nedostatočné informácie. Rómovi sa ťažko orientujú 

v labyrintoch, ale ľahko v priestore (Sekyt, 1998). Schopnosť orientácie bez vedomostí je 

jednou z veľkých prekážok učenia. Keď vieme výsledok je nezáživné zaoberať sa postupom, 
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ako k nemu dôjsť. Intuícia je veľakrát lepším vodidlom ako rozum. Rómovia majú dobre 

vycvičenú intuíciu, a preto ich iné hľadanie odpovede nezaujíma. To vysvetľuje aj častý 

kontrast medzi úspešnosťou v praktickom živote a neúspešnosťou v psychologických testoch 

alebo v škole. 

 

Predstavy 

Rómovia nerozlišujú horizonty snov, resp. osobných túžob a reality. Sú schopní veľmi silno 

sa identifikovať so svojou osobnou predstavou, uveriť jej a povýšiť ju na realitu. Negatívom je 

neschopnosť rozlišovať medzi fikciou a realitou, ale predovšetkým neochota veriť v niečo, čo 

neprešlo procesom zvnútornenia, alebo zo svojej podstaty vôbec zvnútornením prejsť 

nemôže (Ševčíková, V., 2003). Potvrdzuje to aj Sekyt (1998), ktorý hovorí, že Rómovia 

považujú vnútorný a vonkajší svet za najmenej rovnocenné veličiny. Vnútorný svet je témou, 

o ktorej bežne rozprávajú. Nie je tabu hovoriť o snoch, predstavách, fantázii, pôsobí to na 

nich psychoterapeuticky (aj preto ich nenájdeme v psychiatrických liečebniach,  ak áno, tak 

takých, ktorí boli vychovávaní v detských domovoch). Ak uveria svojim predstavám, tak 

z toho pramenia pre ľudí majority ich „cigánstva”. Daňo a Ďuríčeková (2004) uvádzajú jeden 

zaujímavý fakt v súvislosti s fantáziou. Rómske deti ako keby „nefantazírovali”. 

Pravdepodobne aj v tomto smere pôsobí sociálne znevýhodnené a výchovne menej 

podnetné prostredie, ako aj nedokonalé ovládanie spisovného jazyka, v ktorom je potrebné 

fantazijné predstavy v škole prezentovať. U rómskych detí možno rátať aj s transformáciou 

fantázie v účelové klamstvá. 

 

Pozornosť 

Pozornosť je neoddeliteľnou súčasťou vnímania, myslenia, ako aj ostatných poznávacích 

procesov. Činnosti prevádzané v materskej škole kladú na pozornosť detí zvýšené nároky, 

najmä na koncentráciu. Rómske deti mávajú slabú úmyselnú pozornosť, horšie sa sústreďujú. 

Potrebujú častejšie prestávky, pri ktorých si môžu zacvičiť, porozprávať sa a pod.  

Podľa Berkiho a Šelepáka (1985) je pozornosť rómskych detí rozptýlená, unaviteľnosť 

rýchlejšia a potrebná aktivita sa rýchlejšie stráca, ako u ostatných detí. Preto je nevyhnutné, 

aby sme využívali všetky činitele, ktoré vyvolávajú a podporujú udržanie potrebnej 

pozornosti a aktivity, bez ktorých je proces učenia nemožný. Takými sú napr. pohyb, farba, 

kontrast, pestrosť, novosť, ojedinelosť, atraktívnosť, rytmus atď. S tým úzko súvisí aj 

požiadavka uspokojiť ich vlastnú zvedavosť, pochopiť a správne usmerniť ich osobitné 

prejavy a nálady (neposednosť, spontánne pokrikovanie, údiv, prekvapenie, zdržanlivosť 

a pod.). 

Kotrusová (2003) zisťovala a porovnávala úroveň pozornosti u rómskych a nerómskych 

detí. Vo výskume použila test číselného štvorca a Stroopov test interferencie (STI) na vzorke 

50 nerómskych a 50 rómskych detí. Výsledky výskumu preukázali nižšiu úroveň pozornosti 

u rómskych detí. Pri porovnávaní úrovne pozornosti podľa prospechu sa ukázalo, že 

prospechovo lepšie deti majú úroveň pozornosti vyššiu ako prospechovo slabšie deti. 
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Úroveň pozornosti je závislá od vplyvu prostredia. Rozvíja sa predovšetkým cieľavedomým 

výchovným pôsobením, čo mnohým rómskym deťom najmä v predškolskom veku chýba. 

Pozornosť preto musíme rozvíjať už v materskej škole prostredníctvom vhodných činností, 

ktoré nám ju umožnia zvýšiť.  

 

Pamäť a myslenie 

Pamäť u deprivovaných rómskych detí môže byť menej výkonná vo všetkých jej troch 

zložkách. Nové podmienené spoje sa u rómskych detí často so zníženým intelektom (v 

hraničnom pásme mentálnej retardácie) vytvárajú pomalšie. Keď sa vytvoria, bývajú nestále. 

Pre správne vytváranie a pretrvávanie podmienených spojov je nevyhnutná dostatočná 

intenzita nervových procesov, t. j. procesov vzruchu a útlmu. U mnohých rómskych detí 

v dôsledku zmeneného funkčného stavu mozgovej kôry sú tieto procesy oslabené. Slabosť 

vzruchu spôsobuje slabé vznikanie podmienených spojov a slabosť útlmu ich nedostatočnú 

diferenciáciu. Rómske deti si preto osvojujú nové poznatky pomalšie, je potrebné často ich 

opakovať. Osvojené vedomosti rýchlejšie zabúdajú a ich vybavovanie je nepresné, ale najmä 

často ich nedokážu využiť v praktickom živote. 

Prirodzená je preto požiadavka častejšieho precvičovania a upevňovania získaných 

vedomostí. Upevňovanie a precvičovanie je úspešné vtedy, keď príklady, vzory 

a precvičovanie uskutočňujeme na živých, konkrétnych dejoch a udalostiach z ich 

každodennej životnej praxe (Berki, Šelepák, 1985). 

 

Myslenie  

Z hľadiska kognitívneho vývinu (podľa Piageta) rómske deti dosť dobre zvládajú 

myšlienkové operácie až do konkrétnych operácií, t. j. zhruba do štvrtého až piateho ročníka, 

ale majú veľmi veľké problémy v prechode na formálne operácie, pretože naša škola učí deti 

aj rómske aj nerómske rovnakým spôsobom. V prvom ročníku napr. osvojovanie si 

základných matematických zručností učí rovnakým spôsobom všetky deti, tie ktoré sú 

intelektovo na IQ 100, ale aj deti, ktoré sú v hraničnom pásme MR. Pre nich musí byť ale iná 

metodika výučby, musí sa postaviť predoperačná fáza, operačná fáza a formálna fáza. 

Učitelia rómskych detí by mali mať rozširujúce vzdelanie - ako učiť rómske deti pochádzajúce 

zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia, s veľkým dôrazom 

na prechod na formálne operácie, prechod na syntézu, zovšeobecňovanie, analogické 

myslenie, podobnosti. 

Rómovia už v rámci kastovej hierarchie v starovekej Indii zastávali najnižšie postavenie 

a živili sa prácou nenáročnou na schopnosti a materiál. Neskoršou izoláciou v rámci 

európskej kultúry sa fixáciou týchto činností a interiorizáciou v psychike utvárali 

primitívnejšie obsahy spoločenského vedomia, čo má vplyv aj na ich myslenie (Koščo, 1987). 

Myslenie rómskych detí je podľa Klímu (1988) nápadne infantilne emotívne. Je 

motivované zameraním na bezprostredný úžitok a prežívanie. Rómske deti majú dobrú 

schopnosť riešiť bežné praktické situácie, súvisiace s uspokojením aktuálnych potrieb buď 

vlastných alebo členov rodiny. Čokoľvek je mimo rámec osobnej užitočnosti, býva pre 
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rómskeho dieťa ťažšie pochopiteľné (dokonca aj vtedy, ak ide o zdanlivo ľahkú názornú 

úlohu). Logické operácie na žiadnej úrovni nemajú veľký osobný význam. Deti sú menej 

tvorivé, akceptujú skutočnosť, aká je, a nesnažia sa ju zmeniť ani na úrovni uvažovania. 

Nemajú ani väčšiu potrebu poznávať čokoľvek, z čoho nie je aktuálny osobný zisk. 

V poznávacích procesoch rómskych detí sa na druhej strane neobjavuje sklon k stereotypu 

a rigidite. Charakter ich uvažovania nie je rozhodne totožný s myslením mentálne 

postihnutých. Ďalším špecifickým rysom, ktorý je charakteristický pre veľkú skupinu Rómov, 

je nízka schopnosť generalizácie (Šišková, 1999). Teoretické vstupy nového učiva musia byť 

čo najjednoduchšie, krátke, dobré je, keď sú doplnené obrázkom alebo demonštráciou. 

Veľmi ťažko sa pracuje so všeobecnými modelmi, analytické a syntetické úlohy nie je dobré 

zadávať po sebe. Učivo musí byť krátke, hravé, čo najviac zážitkové. Aplikačná rovina je na 

nižšej úrovni, preto je nutné uvádzať veľa príkladov, ako konkrétnu vedomosť využiť 

v praktickom živote. 

Myslenie je veľmi konkrétne, situačné – nepremýšľajú o budúcnosti. Podľa Říčana (1998) 

ich  myslenie je konkrétne aj na základe špecifík rómskeho jazyka (nedostatok všeobecných 

pojmov). Myslenie najmä v útlom veku a na začiatku školskej dochádzky je ovplyvnené aj 

úrovňou ovládania reči, či už rómčiny alebo jazyka majority. Je známe, že myslieť môžeme 

len prostredníctvom pojmov. Čím viac ich deti ovládajú, tým kvalitnejšie môže byť ich 

myslenie. 

Ševčíková (2003) uvádza, že odlišné vnímanie priestoru sa prejavuje aj v rovine 

myšlienkovej abstrakcie, preto často chýbajú mechanizmy uvažovania v štruktúrach 

a vzorcoch logických postupností – napr. znížená schopnosť verbalizovať priestorový 

algoritmus (napr. popis cesty z jedného miesta na druhý) či zvládanie zložitejších 

myšlienkových reťazcov analytickej a syntetickej povahy (ťažšie sa učia cudzie jazyky 

pomocou lingvistických štruktúr a horšie sa orientujú v grafických a priestorových 

systémoch). 

Šebková (1995), uvádza že Rómovia aj napriek tomu, že v Európe žijú už niekoľko storočí, 

neprevzali vďaka svojej relatívnej izolácii bezo zvyšku európske racionálno-logické myslenie 

riadené vzťahom príčin a následkov a uchovávajú si zbytky orientálneho myslenia, kde 

neexistuje iba tento materiálny svet postihnuteľný piatimi zmyslami, a teda preskúmateľný 

a poznateľný. Každá bytosť podľa tejto filozofie má možnosť prístupu i k iným svetom 

a väčšiu či menšiu schopnosť s nimi komunikovať. Má teda i právo na iné ako logické 

myšlienkové postupy. 

Myslenie mnohých rómskych detí sa utvára v podmienkach neplnohodnotného 

zmyslového poznávania, nedostatočného rozvoja reči a obmedzenej činnosti.  

Základným nedostatkom myslenia rómskych detí – slabá schopnosť zovšeobecňovania – 

sa v procese učenia prejavuje ťažkopádnosťou pri osvojovaní pravidiel a všeobecných 

pojmov. Veľmi častým javom v ich myslení je nedôslednosť myslenia a jeho nekritickosť. 

Mnohé rómske deti nedokážu spozorovať svoje chyby, a dokonca ani nepripúšťajú, že chybu 

mohli urobiť. 
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Učenie 

Problémy v správaní vyplývajú aj z nedostatkov v sociálnom učení. Aj keď sa nakoniec 

naučia rôzne spoločenské normy, ich socializácia je z pohľadu majoritnej spoločnosti 

formálna, so všeobecne platnými spoločenskými normami sa neidentifikujú, pretože nie sú 

v zhode s pravidlami, ktoré platia v rómskom etniku. To znamená, že sa podľa nich ani 

nesprávajú. Dieťa nemá pocit viny, jeho čin neodporuje jeho vnútorným normám, a tak sa 

z jeho pohľadu nejaví ako prehrešok. Trest je potom prežívaný a prijímaný ako 

nespravodlivosť. Tu sa jednoznačne prejavuje vplyv rodinného spoločenstva (Klíma, 1997). 

U mnohých rómskych detí registrujeme pomalšie tempo učenia, ktoré vplýva zo špecifík ich 

poznávacích procesov, najmä pozornosti a pamäti. 

                                                                                 

Vôľa, emócie a temperament 

Formálnou zložkou charakteru je vôľa, prostredníctvom ktorej sa stáva človek nositeľom 

zodpovednosti. Vôľa patrí k základným zložkám osobnosti. Jej vlastnosti, akými sú 

rozhodnosť, samostatnosť v rozhodovaní, húževnatosť a vytrvalosť, nie sú tými, v ktorých by 

rómske deti vynikali. Je  to  podmienené  aj značne  živým temperamentom rómskych detí. 

Dědič (1976) si myslí, že veľká časť rómskych detí má nedostatky vo vôľovej oblasti, 

pretože vyrastá bez akéhokoľvek vplyvu rodičovskej autority. 

Ako uvádza Vágnerová (1995) jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje úspešnosť 

rómskych detí v školskej práci, je neschopnosť vytvoriť si nejaký pevný program, cieľ, 

štruktúru. Rómske deti nie sú trpezlivé ani vytrvalé a svedomité. Vedomie povinnosti ako 

určitej normy sa rozvíja omnoho pomalšie a v porovnaní s nerómskymi deťmi nedostatočne. 

Ich vôľová autoregulácia býva slabá alebo žiadna, čo spôsobuje ich školskú neúspešnosť. 

Často chodia do školy pravidelne, ale sú len pasívnymi účastníkmi vyučovania. Aktívne 

nepracujú, no obyčajne ani nevyrušujú. Školskú dochádzku prijímajú rovnako formálne ako 

väčšinu ostatných noriem a požiadaviek majority. Oslabená vôľa sa prejavuje 

nerozhodnosťou, nepozornosťou, nesamostatnosťou a slabou vytrvalosťou (Petro, 1985). 

Je u nich slabá vôľa – „nevedia chcieť”. Prekážkam sa radšej vyhnú, vzdajú sa. Schopnosť 

vyhnúť sa, neodporovať, je u nich základnou komunikačnou zručnosťou. Z toho vyplýva aj ich 

častá nespoľahlivosť. Častá je aj nesamostatnosť, a to u detí aj dospelých. Sami nikam nejdú, 

sami si nič nezorganizujú. Keď má dieťa v materskej škole pracovať samostatne bez 

nápovede, je zmätené. Je trestané za niečo, za čo je doma chválené (spoločné rozhodovanie) 

a chválené za niečo, čo by sa doma nepáčilo (samostatnosť). Je to jeden zo zdrojov napätia 

a nervozity rómskych detí v materskej škole. 

 

Emócie 

Pre Rómov je príznačná značná emocionalita. Ich emotivita je typická ľahšou vzrušivosťou, 

impulzivitou a výbušnosťou a väčšou intenzitou prežívaných emócií. Nedostatočné ovládanie 

citových prejavov je zrejmé už v detskom veku a býva často hodnotené ako problémové 

správanie. Rómskym deťom často chýba tendencia k sebapoznávaniu, sebacítenie, 

nezaoberajú sa prežívaním samého seba (Vágnerová, 1997, 1999). V emocionálnej oblasti sú 
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deprivované rómske deti skôr labilné, neurotické, bojazlivé, alebo naopak agresívne a 

výbušné. 

Aj Trochtová, (2002) konštatuje u rómskych detí emocionálnu nezrelosť. Táto sa prejavuje 

vo viacerých zvláštnostiach emocionálnej sféry: 

- City mnohých rómskych detí bývajú často neadekvátne, neproporcionálne svojou 

dynamikou. Emocionálne prežívanie u rómskych detí je búrlivé, často zachádza do 

afektov, napr. bezvýznamná urážka vyvoláva silnú a dlhotrvajúcu emocionálnu reakciu. 

- Častým javom u rómskych detí sú egocentrické emócie – dobré je to, čo je príjemné. 

- Je prítomné slabé riadenie emócií intelektom. 

Preto sa u rómskych detí veľmi ťažko vytvárajú vyššie city, akými sú zodpovednosť a pocit 

povinnosti, riadenie správania podľa svedomia atď. Chápanie spravodlivosti je tiež 

egocentrické – spravodlivé je to, čo napĺňa jeho potreby. Štedrosť je cielená zištne – dám ti, 

lebo aj ty mi dáš. Chamtivosť je dôsledkom nedostatočného uspokojovania potrieb.  

U rómskych detí je veľmi častá absencia intelektuálnych citov – potreby poznávania, 

záujmu o poznatky, nadšenia či hĺbavosti. 

Emotivita rómskeho dieťaťa je charakteristická ľahkou vzrušivosťou, impulzivitou 

a výbušnosťou, veľakrát aj väčšou intenzitou prežívaných emócií. Problém spočíva 

v skutočnosti, že rómske deti nedokážu svoje emocionálne prejavy dostatočne ovládať 

(Klíma, 1988). 

Vnútorná regulácia ich práce v materskej škole je závislá od emočného ladenia, 

jednoznačne prevláda potreba väčšej aktuálnej príjemnosti. 

U Rómov je zvýšená emocionalita, motilita, množstvo a bohatstvo citových prejavov, 

citová vzrušivosť až výbušnosť neobvyklej hĺbky, ale krátkeho trvania, s dispozíciami 

k afektom, sklon k depresívnym náladám, tendencia k mimovoľným motorickým reakciám. 

Róm by dal aj život za priateľa, kto ho však sklame, toho je schopný zabiť (Olejár, 1972). 

S rómskym dieťaťom je preto potrebné zaobchádzať tak, aby sme sa nedotkli jeho citov, jeho 

dôstojnosti, potom dokáže byť veľmi vďačné. 

Často sa v rómskej populácii na základe povier vyskytujú iracionálne strachy – z čertov, 

bosoriek a iných nadprirodzených bytostí, ale aj depresívne tendencie. Afektívne stavy 

znášajú ťažšie a ťažšie ich aj ovládajú. Častejšie sa u nich vyskytujú agresívne tendencie, a to 

nielen proti ľuďom, ale aj proti veciam (Kondáš, Olejár, 1965). Majú strach aj z bolesti 

a smrti. U lekára môžu byť deti skutočne v šoku. Práca s rómskymi deťmi musí neustále 

obsahovať uistenia o ochrane a bezpečí. Boja sa „byť samy” a boja sa v noci. 

Odlišné emotívne prežívanie zistil vo svojom výskume aj Olejár (1972). Tak napríklad 

typické formy simplexného emotívneho reagovania (zisťované Woodworth – Mathewsovou 

škálou afektivity) dominujú u žien a prevažujú u mužov v 57 %. Zvýšená dominancia 

strachových zážitkov sa ukázala ako ich všeobecnejšia črta. Skoro u všetkých vyšetrovaných 

osôb sa vyskytoval strach pred prírodnými živlami (voda, oheň, búrka) a veľmi často aj strach 

z tmy. U 50 % dospelých a u 55 % mladistvých sa objavil vyšší sklon k depresívnemu ladeniu, 

ktorý je výraznejší u žien. Pokiaľ sa u nich vyskytujú afekty hnevu, majú oveľa búrlivejší 
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priebeh, horšie ich ovládajú. Častejšie sa objavuje aj agresia voči veciam. S tým súvisí aj väčší 

výskyt výtržností a bitiek. 

V istom zmysle slova platí, že city predchádzajú rozumu človeka, sú geneticky staršie a ak 

chceme ovplyvniť človeka v rozumovej sfére, je výhodné podnecovať v prvom rade citovosť 

dieťaťa. Vo výchove musí byť vychovávateľ pre dieťa zárukou pozitívnej, priaznivej emočnej 

klímy, ktorá dáva pocit istoty a bezpečia, priateľskosti a dôvery. Čo vo zvýšenej miere platí 

pre rómske deti (Zelina, 1996). 

 

Temperament 

Rómske deti sú celkovo hravé, temperamentné, hlučné, ťažšie sa prispôsobujú školskému 

poriadku. Sú bezprostredné, na začiatku školskej dochádzky mazlivé a prítulné. Učitelia 

dlhodobo pracujúci s rómskymi deťmi potvrdzujú nevyhnutnosť získania si ich dôvery, a to 

najmä vytvorením prostredia, v ktorom má dieťa pocit bezpečia a cíti osobný záujem a citovú 

blízkosť učiteľa. Olejár (1972) upozorňuje na výbušný temperament tzv. zanedbaných 

Rómov. V piatom ročníku rómske dieťa začne byť vzdorovité, agresívnejšie, stráca záujem 

o školu. Posledné ročníky bývajú pre žiakov aj učiteľa trýznením. Majú nápadne živú 

gestikuláciu a mimiku. 

Říčan (1996) si preto položil otázku, či sú rómske deti v škole skutočne agresívnejšie než 

ostatné. Vyšetril 2128 žiakov tretej až ôsmej triedy základných a špeciálnych základných škôl 

v Prahe a Ústí nad Labem, ktorí chodili do etnicky zmiešaných tried. Údaje poskytli deti samy 

(technika peer nomination) a učitelia, ktorí odpovedali na rovnaké otázky ako deti s tým 

rozdielom, že hodnotili každé dieťa v každej otázke na päťstupňovej škále. V zhode 

s predchádzajúcim výskumom (Říčan, Burdová, 1995) zistili, že rómske deti sú v škole 

agresívnejšie ako deti majority, a to rovnako na základnej, ako aj špeciálnej základnej škole. 

Túto skutočnosť autor čiastočne zdôvodňuje aj tým, že rómske deti bývajú v dôsledku 

opakovania ročníka často staršie než ostatné deti v triede. 

Sú veľmi urážlivé, ale nie sú v tom veľmi vytrvalé. Inak chápu svoju nervozitu a hnev. Ten, 

kto „má nervy” je akoby ospravedlnený za to, čo robí, akoby bol v tú chvíľu nesvojprávny. 

Ostatní ho väčšinou nechajú, nech sa „vyzúri”. 

 

Schopnosti, nadanie, talent 

Vo verejnosti prevláda názor či skôr mýtus, že Rómovia majú výraznejšie hudobné 

schopnosti, nadanie ako ľudia majority. Dokonca aj odborníci, pedagógovia pri formulácii 

koncepcií vzdelávania rómskych detí neustále zdôrazňujú zaraďovanie hudobných 

a tanečných aktivít najmä ako motivačný faktor. Je viac hudobne nadaných detí v rómskej 

populácii alebo v populácii majority? Nerobilo sa veľa serióznych výskumov, či je to tak. Skôr 

ide o vlastnosti temperamentu, kedy pri vhodnej hudbe sa začínajú rómske deti okamžite 

rytmicky pohybovať. Je tento zmysel pre rytmus a tanec vrodený alebo vypestovaný? Dědič 

(1982) tvrdí, že nejde o rómske špecifikum, ale o vlastnosti získané záujmom o oblasti 

dostupné skupinám ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Ide o záujmovú jednostrannosť. 

S rastom vzdelania tento záujem ochabuje. Aj Ševčíková (2003) uvádza hudobnosť Rómov 
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ako stále akcentovaný prvok univerzálnej sebaidentifikácie. Je dominantným prostriedkom 

upevňovania etnickej hrdosti. Rómovia sa sami často nekriticky považujú za muzikantský 

národ, ale nedokážu svoje individuálne hudobné schopnosti a zručnosti reálne zhodnotiť. 

Autorka uskutočnila niekoľko výskumov a píše, že aj keď je nutné považovať dosiahnuté 

výsledky len za orientačné, ukazuje sa, že rómske deti vo všeobecnosti nemajú vyššie 

hudobné nadanie. Zatiaľ čo v niektorých skúmaných aspektoch (akými sú vciťovanie 

a vtelesňovanie sa do hudby) dosiahli lepšie výsledky ako nerómske deti, vo väčšine iných 

kritérií (hudobná predstavivosť, hudobné myslenie, analyticko-syntetické schopnosti) boli ich 

schopnosti na nižšej úrovni. Zaujímavý je aj fakt, že staršie európske pramene len 

zriedkakedy spájali Rómov s hudbou či už ako inštrumentalistov, spevákov alebo tanečníkov 

(Fraser, 2002). 

Tanec a spev počas ich putovania Európou pravdepodobne predstavoval jednak katarzný 

prostriedok, a jednak autistický mechanizmus úniku z trpkej skutočnosti (Koščo, 1987). 

 

 

3. 2 Špecifiká motivácie rómskych detí k učeniu – hodnotová orientácia 

V súčasnosti učitelia materských a základných škôl majú dva odlišné pohľady na 

efektívnosť vzdelávania rómskych detí. Jedna skupina sa snaží o sprísnenie legislatívnych 

opatrení, ktoré by nútili rodičov posielať svoje deti do školy a umožnili by aj prísnejšie 

sankcionovanie za porušovanie školskej disciplíny (čo sa v súčasnosti stalo skutočnosťou ). 

Druhá skupina si uvedomuje, že represia nemôže viesť k želateľným výsledkom a za 

najdôležitejšiu podmienku úspešného vzdelávania rómskych žiakov považuje ich motiváciu. 

Neúspechy rómskych detí v materskej a základnej škole aj napriek úsiliu učiteľov možno 

pripísať aj osobitostiam ich motivácie k učeniu. Preto psychologický výskum tejto 

problematiky má veľký význam. Osobitosti motivácie u rómskych detí sú prejavom 

špecifického psychického vývinu, ktorý je determinovaný ich ojedinelým historickým 

vývinom v Európe i v pôvodnej vlasti. Otázka motivácie u rómskych žiakov má súvis s ich 

sociokultúrnym vývinom (Danko, 1994). 

Motivácia preto musí byť krátka, ale dynamická a pestrá, aby bola pre nich zaujímavá 

a blízka ich rómskej mentalite. Najúčinnejšia je tá, ktorá je konkrétna, týka sa každodenného 

života. Osvedčuje sa najmä hra, tanec, dramatizácia, spev, recitácia, imitácia a pod. 

Aj Zelina (1996) považuje vonkajšiu motiváciu za kľúčový problém ich výchovy 

a vzdelávania. Bez motivácie sa nebudú vzdelávať, bez viery v seba a budúcnosť sa nebudú 

vzdelávať. Tento prístup zodpovedá v THV systéme (tvorivo-humanistickej výchove) 

štruktúre KEMSAK, kde ide o kognitivizáciu, emocionalizáciu, motiváciu, socializáciu, 

axiologizáciu a kreativizáciu osobnosti. To si vyžaduje aj špeciálnu prípravu učiteľa, ktorý by 

vedel v praxi realizovať empatiu, kongruenciu, akceptáciu, tvorivosť a humanizáciu. 

Rómske deti sa ľahšie motivujú k činnosti, ak im je sľúbená materiálna odmena (cukrík, 

nálepka, atď.). Zelina (2002) a Danko (1994) majú skúsenosť, že rómske dieťa v intelektových 

testoch podalo slabý výkon, ale keď mu sľúbili malú odmenu, tak výkon išiel radikálne hore, a 

to je ich špecifikum, lebo deti majority sa snažia vo väčšine prípadov o maximálny výkon. 
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Hladina motivácie, s ktorou rómske deti pristupujú k úlohám v inteligenčných testoch, je 

nižšia, ako úroveň motivácie nerómskych detí. Tvrdia, že výkony v testoch viac než u detí 

majority závisia od motivácie.  

Ak učiteľ napr. chce motivovať rómske dieťa bez znalosti jeho sociálneho postavenia, 

statusu v rodine, tak môže dosiahnuť pravý opak. Dieťa, ktoré bude chváliť a vyzdvihovať, 

dávať za vzor a príklad aj ostatným súrodencom, môže odradiť od úsilia, pretože ak má nižšie 

postavenie v rodine, ako jeho súrodenci, môže skôr dôjsť k demotivácii. 

Nedostatočná stimulácia psychického vývinu rómskych detí pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia sa prejavuje najmä 

v dysfunkčnom vývine ideálov, hodnotového systému, postojov a záujmov, teda 

v špecifickom vývine zameranosti. Z hľadiska vzdelávacích predpokladov je podstatné, že 

potreba poznania sa fixuje len na oblasť poznania súvisiaceho s uspokojovaním základných 

biologických potrieb (Danko, 1994). Tento fakt negatívne vplýva na motiváciu k učeniu. 

Chýba motivácia k výkonu, potreba sebarealizácie a rozširovania duševného obzoru. Otázkou 

hodnotovej orientácie Rómov sa na Slovensku zaoberala Žiaková (1986). Zistila, že 

v porovnaní s majoritnou populáciou sa Rómovia viac zameriavajú na materiálny blahobyt a 

vzdelaniu, zdraviu či úspechu prikladajú menšiu hodnotu. Podobne aj Fischerová (1980) pri 

výskume vplyvu hodnotového systému na vzrast delikvencie rómskych detí a mládeže zistila, 

že ich záujmy a záľuby sú deficitné. Ich hodnotová orientácia sa sústreďuje najmä na 

partnerské vzťahy, peniaze, obliekanie a bývanie, čo tiež ovplyvňuje motiváciu k učeniu 

negatívne. Zameranosť Rómov na nižšie potreby zistili aj Danko,  Hadasová a Litváková 

(1985). Špecifiká zameranosti rómskych detí sa vo výchovno-vzdelávacom procese prejavujú 

predovšetkým v špecifikách motivácie výkonu. Preto kľúčom na pochopenie 

nedostatočných výsledkov rómskych detí v materskej a základnej škole je problém ich 

motivácie  k učeniu. 

Nízka výkonová motivácia rodičov rómskych detí pochádzajúcich z osád sa prirodzene 

negatívne odzrkadľuje aj v nízkej motivácii rómskych detí k učeniu. Rómska osada ako 

sociálne prostredie dieťaťa tak isto vykazuje nízku výkonovú motiváciu a nízke životné 

ašpirácie. Nie je potom prekvapujúce, že nízka motivácia k učeniu je typická najmä pre tieto 

deti a má približne rovnaký podiel na slabých výsledkoch v škole, ako retardácia psychického 

vývinu v iných oblastiach (Danko, 1994). 

Podobne je to aj s postojom rómskych rodičov k študijným výsledkom dieťaťa, ktorý je 

zväčša indiferentný. Ľahostajný je aj ich postoj k budúcnosti dieťaťa,  a to všetko sa odráža 

negatívne na postoje rómskeho dieťaťa k učeniu. Danko a Ballová (1987) u rómskych detí 

zistili nedostatočne vyvinuté životné ašpirácie. Rómske deti sú poväčšine k školským 

známkam ľahostajní a 13 % z nich sa za dobrú známku dokonca hanbí. Z pohľadu rómskeho 

etnika to nie je až také paradoxné zistenie, pretože dobrý prospech môže byť vlastne 

príčinou odmietania vlastným etnikom. Na tento motív vyhnutia sa úspechu upozorňuje aj 

Hvozdík (1973), ktorý uvádza, že to súvisí s obavami lepších žiakov, že budú citovo 

odmietnutí slabšími rómskymi rovesníkmi. 
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Ak chceme poznať štruktúru motivácie k učeniu, musíme poznať prostredie, v akom dieťa 

vyrastá. Pri výskumoch detí z majoritného prostredia sa tento fakt dostáva do úzadia, ale pri 

realizácii výskumov zameraných na rómske dieťa je potreba poznania ich kultúrno-

spoločenského postavenia nevyhnutnosťou. 

Štruktúru motivácie k učeniu rómskych detí v súčasnosti skúmal aj Rosinský (2003) 

pomocou dotazníka Kózekiho, B. (sleduje afektívne, konatívne a efektívne vplyvy na 

motiváciu) na vzorke 120 rómskych detí vo veku od 11 do 16 rokov na základných školách 

v oblasti Spiša, Nitry a Záhoria. Pri analýze z hľadiska troch základných dimenzií dominuje u 

rómskych detí dimenzia afektívna, ktorá je u detí nerómskych až na poslednom mieste, 

pričom má stále výraznejšiu intenzitu vplyvu na učenie ako u rómskych detí. Ďalšie dve 

dimenzie (afektívna a kognitívna) majú na učenie rómskych detí rovnaký vplyv. U 

nerómskych detí však dominuje na prvom mieste kognitívna dimenzia pred dimenziou 

afektívnou. Je zaujímavé pozorovať, že tieto dimenzie majú u nerómskych detí dvojnásobne 

silnejšiu intenzitu ako u rómskych . Ďalej konštatuje, že najvýraznejší vplyv na učenie 

rómskych detí má motív viery vo vlastné sily. Ako demotivujúci faktor (!) pôsobí na rómske 

deti intelektuálny motív. U nerómskych žiakov je na prvom mieste motív poznávania, ktorý je 

vyjadrením aktivity a túžby po poznaní. Najslabšiu intenzitu vplyvu na nerómske deti má 

motív viery vo vlastné sily, ktorý má paradoxne u rómskych detí najvyššiu mieru intenzity. 

Typickými znakmi zanedbaných rómskych detí sú predovšetkým nesústredenosť, znížená 

motivácia, chýba im radosť z riešenia úloh, malý záujem. Takéto dieťa relatívne slabo dokáže 

ovládať a regulovať svoje správanie. To mu bráni v tom, aby nachádzalo nové motívy pre 

svoju prácu. Nevznikajú u neho pohnútky, ktoré by boli odvodené zo vzdialenejších cieľov 

a motívov, pomerne rýchlo u týchto detí prebieha proces presýtenia (Koščo, 1987). Preto je 

potrebné učebnú látku prezentovať tak, aby rómske deti motivovala, teda často ju obmieňať, 

sledovať praktický aspekt, novosť, zaujímavosť, aby sa v ich osobnosti formovali záujmy, 

poznávacie potreby, ktoré sú nositeľom hybných síl autoregulácie dieťaťa. Úlohy je potrebné 

formulovať tak, aby vytvárali pre deti problém, aby žiaci samotní pochopili nevyhnutnosť 

svojej aktivity (Koščo, 1987). 

Nižšiu úroveň motivácie k učeniu, ako aj inú štruktúru motivácie, v ktorej prevládajú nižšie 

motívy, utilitárne, krátkodobé, motívy vyhnúť sa neúspechu pri absencii motívov dosiahnuť 

úspech, potvrdil aj Petro (1985). Zistili sa aj nízke ašpiračné motívy rómskych detí, čo má tiež 

priamy dosah na učebné výsledky v škole (Mikáč, 1982). Rómske deti preto potrebujú 

častejšiu kontrolu, častejšiu motiváciu a aktivizáciu vo výchovno-vzdelávacom procese, 

názorné a podrobnejšie vysvetľovanie novej látky, motiváciu k dosahovaniu úspechu, 

podporu pozitívneho správania, ako aj taktné usmerňovanie nevhodných prejavov 

v správaní, čo konštatuje aj Vavrdová, et. al. (1983). 

Poznať špecifiká budovania, formovania a prejavov motivácie rómskych detí zo 

znevýhodneného sociálneho prostredia je základným predpokladom ich správnej výchovy 

a vzdelávania. Zeman (1998) hovorí, že hľadať osobitosti motivácie spomínaných detí 

musíme už v ranom detstve. 
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Aktivita deprivovaného rómskeho dieťaťa sa neusmerňuje v optimálnom smere 

a následkom nevhodnosti životných podmienok je narušená úroveň motivácie (celkovo 

menej motívov, aktivity, učenia), štruktúra a dynamika motivácie. Podľa Zemana (1998) 

v štruktúre motivácie učenia týchto detí prevládajú vonkajšie motívy, tendencia vyhnúť sa 

neúspechu nad motívom výkonu, viac a častejšie sa presadzujú nižšie, biologické potreby ako 

vyššie. 

Na zvyšovanie motivácie k učeniu v škole sa úspešne využívajú výstavky najlepších 

žiackych prác, drobné odmeny, možnosť spievať v detskom zbore, tancovať v súbore a pod. 

Udržať záujem o školu znamená udržať ich v aktivite stálymi zmenami metód a foriem práce, 

možnosťou súťažiť, výzdobou, hudbou, čo najčastejšou komunikáciou a tiež zmierňovaním 

stresu plynúceho z nedostatočnej znalosti slovenčiny. Dobré skúsenosti sú aj s prácou 

v malých skupinách.  

Darák (2003) uvádza, že prirodzeným a účinným prostriedkom zvýšenia záujmu 

a motivácie rómskych detí o prácu na je, podľa 76 % učiteľov zúčastnených na prieskume, 

rozprávka. Učitelia oceňovali najmä jej výchovnú, motivačnú, poznávaciu, mravnú, kreatívnu, 

estetickú a relaxačnú funkciu. Pedagogická hodnota rozprávok sa opiera o kladný vzťah 

väčšiny rómskych detí k rómskym rozprávkam. Paradoxný je však názor viac než 90 % 

učiteľov, že rómske deti vo všeobecnosti inklinujú skôr k slovenským ľudovým rozprávkam 

než k rozprávkam rómskym. 

 

3. 3 Reč – jazyk – jazyková bariéra rómskych detí 

Ústavne právo na vzdelanie v jazyku menšín upravuje zákon o sústave základných 

a stredných škôl. Zákon zaručuje príslušníkom národnostných menšín možnosť uplatniť svoje 

právo na vzdelanie na základných a stredných školách jednak v slovenskom jazyku, a tiež 

v rozsahu primeranom záujmom ich národného rozvoja v ich materinskom jazyku. V prípade 

Rómov to tak dnes ešte nie je a nenaplnenie práva rómskych detí na vzdelávanie vo svojom 

materinskom jazyku súvisí (podľa: Vyučovať a učiť sa na základe kultúrnych odlišností, 

2003) okrem iného s nasledujúcimi faktormi: 

- Rómovia boli až do roku 1991 chápaní legislatívou SR iba ako sociálne odkázaná skupina 

obyvateľov, 

- neexistuje školská sieť poskytujúca vzdelanie v rómskom jazyku, 

- pretrvávajú pochybnosti o kodifikácii rómskeho jazyka, 

- pretrvávajú pochybnosti o účelnosti vzdelávania v rómskom jazyku, 

- pretrvávajú pochybnosti o preferovaní používania rómskeho jazyka vo vzdelávacom 

procese zo strany samotných Rómov. 

Niektoré z týchto tvrdení rozoberieme v nasledujúcom texte. 

Podľa výskumu Štatistického ústavu Slovenskej republiky z roku 1994 iba 11 % rómskych 

občanov sa domnieva, že všetky predmety v škole by sa mali vyučovať v rómčine, 33 % 

uvádza, že len niektoré predmety a 45 % nechcelo, aby sa vyučovalo v rómčine (Radičová, 

2001). Aj Cina (2004) uvádza, že potreba rómčiny ako vyučovacieho jazyka je zbytočná. 

Samotný jazyk v tomto smere predstavuje skôr brzdu vo vzdelávacom procese rómskych 
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detí. V ich prípade by sa mal používať ako podporný jazyk najmä na začiatku školskej 

dochádzky. Podľa neoficiálnych odhadov len asi 30 % Rómov považuje rómčinu za svoj 

materinský jazyk.  

To ale neznamená, že Rómovia nemajú záujem o svoj jazyk. Sociologický výskum pod 

vedením Semana a Bakšu v roku 1996 na vzorke 550 respondentov, výlučne Rómov, zisťoval 

okrem iného aj postoj k ich, t. j. rómskemu jazyku. Jednoznačne kladne sa vyjadrilo k potrebe 

ovládať rómsky jazyk 45 % respondentov, naopak 20 % respondentov vyjadrilo presvedčenie, 

že to vôbec pre rómske deti nie je potrebné. Prejavila sa priama závislosť postoja 

respondentov k rómskemu jazyku od ich národnosti. Jednoznačne kladný postoj deklarovalo 

74 % respondentov rómskej národnosti, ale len 40 % respondentov – Rómov, ktorí si zvolili 

slovenskú národnosť (Matulay, 1998).  

Reč je pravdepodobne najvýraznejším činiteľom, ktorý ovplyvňuje vstup dieťaťa do školy 

a jeho úspešnosť v nej. Fontana (1997) je toho názoru, že dieťa, ktoré pochádza z prostredia, 

kde sa hovorí plynulou a výraznou rečou, má obrovskú výhodu oproti dieťaťu, ktorého 

rodinné prostredie je rečovo chudobné. Rečovo kompetentní rodičia sa k dieťaťu často 

prihovárajú, slovne ho povzbudzujú, pomenúvajú predmety, s ktorými sa deti hrajú. Tým, že 

s ním verbálne komunikujú, aj keď dieťa ešte všetkému nerozumie, rýchlejšie u neho 

vytvárajú slovnú zásobu. Práve prostredníctvom reči deti získavajú schopnosť zložito myslieť, 

schopnosť odovzdávať informácie ľuďom okolo seba, ako aj schopnosť vyjadrovať, čo sa im 

páči a čo nie. Reč hrá úlohu aj v rozvoji veľkej časti správania, ktoré označujeme ako 

inteligentné. Deti s nedostatočnou slovnou zásobou učitelia často hodnotia ako menej 

nadané, ale pravou príčinou ich ťažkostí je skutočnosť, že prichádzajú z rečovo menej 

podnetného prostredia. Niekedy sa môžu javiť ako fyzicky agresívnejšie než ich spolužiaci, 

pretože im chýba rečová spôsobilosť, ktorá by im umožňovala primeranejšie nadväzovať 

kontakty, ako aj vyjadrovať svoje pocity. Tento jazykový deficit naviac súvisí so schopnosťou 

naučiť sa dobre písať a čítať, čo je základnou podmienkou úspešnosti na začiatku školskej 

dochádzky. 

Bernsteinova (1961) teória determinovanosti vzdelávania hovorí o tom, že úspešnosť 

dieťaťa v škole ovplyvňuje sociokultúrne prostredie, v ktorom vyrastalo, a ktorý jazykový kód 

si tam osvojilo. Jazyk a verbálnu komunikáciu považuje za hlavný prostriedok socializácie 

dieťaťa. 

Nedostatkom rómskeho dieťaťa nie je dvojjazyčnosť alebo neznalosť vyučovacieho jazyka 

– rómske dieťa neovláda dobre žiadny jazyk, v ktorom by sa mohlo učiť. Slovná zásoba je 

malá, slová sú mnohoznačné, všeobecné, široké, pojmy sú nepresné. Keď k tomu 

pripočítame narušenú komunikačnú schopnosť, posunutý prízvuk a myslenie neupevnené 

ani v jednom jazyku, nemôžeme sa čudovať neúspechom rómskych detí na začiatku školskej 

dochádzky (Sekyt, 1998). 

V Anglicku učitelia, ktorí učia deti indických emigrantov, odporúčajú rodičom, aby doma 

so svojimi deťmi hovorili rodným jazykom. Majú k tomu dva dôvody: 

1. ak dieťa dobre ovláda materinský jazyk, lepšie sa naučí cudzí jazyk,  

2. nebude sa učiť neštandardnú angličtinu od svojich rodičov. 
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V našich podmienkach je to podobný problém, pretože málo rómskych rodičov rozpráva 

doma s deťmi čistou rómčinou v akomkoľvek dialekte. Väčšinou používajú rómske slová 

a rómsku gramatiku v spojení so slovenskými či maďarskými slovami, a to v rôznej miere. 

Tento jazykový hendikep sťažuje vzdelávanie rómskeho dieťaťa v škole. Ak sa dieťaťu 

nepomôže hneď na začiatku školskej dochádzky, jazyková bariéra sa vzhľadom na vysoké 

tempo vyučovania môže prehlbovať. Tu je miesto pre materské školy a asistenta učiteľa, 

ktorý by mal rómsky pôvod, aby mohol využívať rómsky jazyk ako pomocný. 

Deti, ktoré vyrástli v rómskej osade, prichádzajú do školy ako do inojazyčného prostredia. 

Slovenčina má nielen odlišné slová – lexiku, ale aj gramatiku. Slovenčina napríklad rozlišuje 

tri rody podstatných mien, rómčina len dva (mužský a ženský). Na rozdiel od slovenčiny má 

špecifické hlásky čh, kh, ph a th, ktoré sa vyslovujú s ľahkým prídychom, spoluhlásky bez 

toho prídychu môžu meniť význam slova, napr.: khoro (džbán) – koro (slepý), pherel (čerpať) 

– perel (padať). Rómsky jazyk rozoznáva 11 slovných druhov (člen, podstatné mená, prídavné 

mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia). Rómska 

gramatika pozná jednotné a množné číslo, osem významových pádov a jeden nepriamy pád, 

ktoré sa tvoria pomocou koncoviek. Pri slovesách sa rozlišujú časy (prítomný, budúci, minulý 

nedokonavý a minulý dokonavý), spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomný 

a minulý), rod (činný, trpný) a tvar. Rómsky jazyk často využíva zdrobňovanie, čím sa zvyšuje 

účinok slova.   

Aj keď dieťa komunikuje v úradnom – slovenskom jazyku, jeho slovník je chudobný, 

nesprávne používa gramatiku, problémy spôsobuje aj jazyková necitlivosť k jemným 

významovým diferenciáciám a obmedzenejšie sú aj schopnosti používať v konkrétnych 

situáciách štandardné komunikačné vzorce (Vágnerová, 1999). 

Rómovia majú výrazne vyvinutý zmysel pre nonverbálnu komunikáciu a empatiu, 

dorozumievajú sa prostredníctvom mimiky, gestiky, haptiky, posturiky a kineziky. Dokážu 

veľmi dobre čítať z reči očí a pohľadov, čo najmä v detskom veku neprispieva k rozvoju 

verbálnej reči. Je to dôsledok toho, že rómske matky od malička sa deťom menej 

prihovárajú, ale o to viac sa s nimi mazlia a hladia ich, na rozdiel od slovenských matiek, 

ktoré sa veľmi často svojim deťom prihovárajú. Rómska matka svojmu dieťaťu rozumie aj bez 

slov, preto aj keď nerozumie každému slovu dieťaťa, tak jeho slovný prejav nekoriguje, čo 

potvrdzuje aj Cangár (2003). V jazykovej výchove Slovákov sa pojmy stále spresňujú (napr. 

nábytok to je stôl, stoličky, skriňa, knižnička atď.). Obsah slov je stále presnejší 

a diferencovanejší. Napomáha to aj rozvoju myslenia. Poetický svet Rómov potrebuje 

mnohoznačné slová. Rómčina má veľmi veľa citosloviec a mnohoznačné slová, ale má veľmi 

málo slov a pojmov jednoznačných a presných. Má oproti iným jazykom aj obmedzenú 

slovnú zásobu. Preto je požiadavka niektorých Rómskych lídrov, aby sa v školách vyučovali 

rómske deti v rodnom jazyku, nereálna. So slovnou zásobou rómčiny by sa nemohli učiť 

fyziku, chémiu, biológiu, pretože nedokáže ani vysvetliť ani pomenovať zložité javy a procesy 

v týchto vedách. Reálnejšia by bola požiadavka vyučovať nie v rómčine, ale rómčinu ako 

predmet. To by predpokladalo najskôr jej jednotnosť. Rómovia ale svoj jazyk dosť 

zanedbávajú – najmä rodičia z osád rozprávajú so svojimi deťmi skomoleným jazykom 
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pretkaným slovakizmami či maďarizmami s rómskymi koncovkami a pod., čo neprispieva 

ku  skultúrneniu a ďalšiemu rozvoju rómskeho jazyka alebo jeho nárečí. 

V tejto súvislosti je stratégia integrácie rómskych komunít prostredníctvom vzdelávania 

v rómskom jazyku diskutabilná (Základné tézy koncepcie politiky vlády SR vo vzťahu 

k rómskym komunitám prijaté uznesením vlády SR č. 281/2003, z 23. 4. 2003).  

Romológovia a jazykovedci nepožadujú etnickú výučbu v rómčine, ale kladú dôraz na 

osvojenie si jazyka majoritnej spoločnosti. Zároveň bilingvizmus hodnotia ako jednu 

z pozitívnych daností rómskych detí, no „…mnohé rómske deti už rómsky nevedia, …, ale 

súčasne deti nevedia dobre ani vyučovací jazyk školy.” (Vargová-Hábovčíková, et. al., 1993, 

Fliegel, 1992). Drapák (2000) v tejto súvislosti pripomína, že nedostatočná znalosť 

materinského jazyka je výsledkom neponúknutia príležitosti naučiť sa používať a rozvíjať 

pôvodný materinský jazyk v inštitucionálnom prostredí školy. Na druhej strane Fliegel (1992) 

uvádza, že až 80 % opýtaných rodičov nesúhlasí s vyučovaním v rómskom jazyku v základnej 

škole a len 8 % opýtaných navrhuje vyučovanie v rómskom jazyku, čo potvrdzuje aj výskum 

Zubkovej (2002). 

Šotolová (2000) uvádza, že jednou z najvýraznejších príčin neúspešnosti rómskych detí pri 

získavaní vzdelania je skutočnosť, že neovládajú v potrebnej miere vyučovací jazyk. 

Rómovia už v rámci hierarchie kást v starovekej Indii zaujímali najnižšie postavenie a živili 

sa prácou s nízkymi nárokmi na schopnosti. Neskoršia izolácia v rámci európskej kultúry 

viedla k fixácii týchto činností a ich interiorizácia v psychike k vytvoreniu primitívnych 

obsahov spoločenského vedomia (primitívna ideológia, právne, etické a estetické normy). 

Tento primitívny spôsob života sa odrazil aj v primitívnej skladbe jazyka, prejavujúceho sa 

nedostatkom pojmov, najmä abstraktných. Keďže pojmy sú odrazom úrovne vývinu 

spoločnosti, odzrkadľuje sa v nich výsledok poznania spoločnosti. Konzervujúci účinok 

pojmov na vývoj Rómov je evidentný (Koščo, 1987, Danko, 1994). Zaujímavý je postreh 

Říčana (1998), ktorý uvádza, že v rómčine sa len zriedka používajú všeobecné pojmy, ako 

napr.  ovocie, zelenina, nábytok. V niektorých prípadoch ani neexistujú a myslenie je preto 

veľmi konkrétne. 

Vekerdi (1981) upozorňuje, že rómčina má relatívne málo slov (len asi 800 tzv. základných 

slov, z ktorých polovica je indického pôvodu) a neobsahuje žiadne slová, z ktorých by bolo 

možné usudzovať, že sa ich predkovia v Indii zaoberali nejakou produktívnou činnosťou, 

napr. poľnohospodárstvom. Rómčine chýbajú pojmy, ktorými by mohlo byť popísané 

pracovné zaradenie. 

Rómčina je novoindický indoeurópsky jazyk čoho dôkazom je jej gramatická stavba 

a základný slovný fond: označenia častí tela, rodinných príslušníkov, bežných činností, ktoré 

človek počas života vykonáva a pod.  

Indický jazyk oproti európskemu má množstvo citosloviec i mnohoznačnosť slov. Doslovný 

zápis rozhovoru si často vyžaduje komentár, aby bolo jasné, o čo v ňom vlastne išlo. Túto 

vlastnosť má rómčina s indickým jazykom spoločnú. Význam viet je často pochopiteľný až 

z kontextu, intonácie hlasu, doprovodných gest, mimiky, pantomimiky a súbežne 

prebiehajúcej empatie až telepatie. Tento spôsob dorozumievania, ktorý majú Rómovia 
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spoločný s Indmi a ktorý používajú bez ohľadu na to, či hovoria rómsky alebo etnolektom 

slovenčiny, je tou prekážkou, ktorá bráni rómskym deťom dosahovať v škole úspech.  

Z lingvistického hľadiska majú všetky jazyky od narodenia používané skupinou ľudí 

rovnakú hodnotu. Neexistujú primitívne jazyky, hoci niektoré majú menšiu slovnú zásobu a 

odlišný vývoj ovplyvnený spôsobom života a sociálnym postavením skupiny, ktorá jazyk 

používa, alebo presídlením z pôvodnej domoviny a z  tohto dôvodu prerušením či narušením 

jeho ďalšieho vývoja, čo je aj prípad rómskeho jazyka. Rómsky jazyk je v rozhodujúcej miere 

ovplyvňovaný jazykmi národov, na ktorých území Rómovia žijú. 

Abeceda a pravopis severocentrálneho dialektu rómčiny je na Slovensku platná od roku 

1971. Jazyková komisia prijala pri vtedy existujúcom Zväze Cigánov – Rómov (1969 – 1973) 

s celorepublikovou česko-slovenskou pôsobnosťou záväznú písomnú normu tzv. slovenskej 

rómčiny. Vychádzalo sa z pravopisných zvyklostí slovenčiny a bola prijatá slovenská abeceda 

vrátane mäkčeňov. Jurásková a Kriglerová (2003) uvádzajú, že súčasná podoba 

kodifikovaného rómskeho jazyka z roku 1971 je na používanie pre účely vzdelávania 

a úradného styku nevyhovujúca, pretože väčšina Rómov na Slovensku používa tzv. 

východoslovenský dialekt rómčiny, pričom rómsky jazyk bol kodifikovaný na základe 

západoslovenského dialektu, ktorý je pre väčšinu Rómov na Slovensku málo zrozumiteľný. 

Preto bola v roku 2001 ustanovená jazyková komisia pri úrade splnomocnenkyne vlády SR 

pre rómske komunity (Orgovánová), ktorá dostala za úlohu pripraviť podmienky na 

rekodifikáciu pravopisu rómskeho jazyka. Cina (2004, s. 64) ich dopĺňa, keď hovorí o tom, že: 

„V masovokomunikačných prostriedkoch neustále rezonujú tvrdenia o „kodifikácii rómčiny” 

z roku 1971. Ide však o nepresnú interpretáciu faktu, keďže v tom čase Zväz Cigánov – Rómov 

prijal len isté normy rómskeho pravopisu – doteraz používané v Čechách a na Slovensku.” 

Pravidlá rómskeho jazyka boli opätovne uverejnené v roku 1991 v týždenníku Romano ľil.  

V zásade sa jazyk vlastne nedá kodifikovať, ale štandardizovať. Kodifikovať možno len 

pravopis, a to tiež len do tej doby, pokiaľ si vývoj nevynúti ďalšie zmeny. 

S touto skutočnosťou sa vynára viacero otázok: Prečo bola štandardizovaná (kodifikovaná) 

rómčina na základe západoslovenského dialektu, keď väčšina Rómov žije na východnom 

Slovensku? Je možné kodifikovať len jeden dialekt rómčiny? Sú dialekty rómčiny, ktorými sa 

dnes vo svete komunikuje, skutočne iba dialektmi jedného jazyka, alebo ide o rodinu 

príbuzných jazykov? Nemal by rómsky jazyk byť štandardizovaný a kodifikovaný celosvetovo, 

tak ako je to aj u iných jazykov? Na tieto otázky dáva čiastočne odpoveď Ondrejovič (1995), 

ktorý hovorí, že pri štandardizácii a kodifikácii rómčiny je nevyhnutné urobiť správny výber 

normy, ktorá by mala tvoriť základ štandardného jazyka. Dôležité je, aby to bola báza 

spomedzi všetkých najperspektívnejšia, najviac rozšírená, najdominantnejšia 

i najprestížnejšia. Preto aj jazyková komisia dospela k odporúčaniu, aby za základ pre 

pravopis rómskeho jazyka sa považoval východoslovenský dialekt – východoslovenská 

rómčina, pretože ako hovorový jazyk ju používa približne 80 % Rómov na Slovensku, čo 

potvrdzuje napr. aj Horecký (1998). V súvislosti s „medzinárodným” rómskym jazykom, 

Ondrejovič (1995) uvádza, že už prvý rómsky kongres v Londýne v roku 1971 konštatoval, že 

štandardizovaným rómskym jazykom nemá byť nijaký jeden rómsky dialekt v čistej forme. 



32 

 

Nijaké nárečie nie je lepšie než iné, to, čo potrebujeme, je „centrálny normalizovaný jazyk”. 

Jazyková komisia International Romani Union trvá na tom, aby sa ich jazyk chápal ako 

mnohočlenný blízky jazyk pri rešpektovaní identity skupín, používajúcich odlišné nárečia. 

Štandardizácia jazyka je najmä vypracovanie lexikálnych pravidiel, ktoré umožnia proces 

zbližovania a mechanizmus vzájomného nielen ústneho, ale i písomného porozumenia. 

Jazykovedný výskum rómskeho jazyka na celoeurópskej úrovni sa v súčasnosti zameriava na 

otázky štandardizácie, ktorá sa stala prioritnou otázkou väčšiny rómskych inštitúcií (Liégeois 

1995). Toto programové vyhlásenie však nie je v praxi jednoduché realizovať. 

Rôzne dialekty rómčiny, ktorými sa hovorí v rôznych krajinách sveta, sa zapisujú rôznym 

spôsobom. Spravidla sa píše tak, ako píše okolité nerómske obyvateľstvo, čo značne 

komplikuje čítanie a vzájomné porozumenie medzi Rómami z rôznych krajín. Preto sa 

predstavitelia Rómov združených v medzinárodnej organizácii International Romani Union 

rozhodli prijať jednotnú abecedu a vytvoriť spoločnú pravopisnú normu, ktorá by im 

uľahčovala vzájomné porozumenie. Stalo sa tak na IV. kongrese tejto organizácie vo Varšave 

v apríli 1990. Po desaťročnej skúšobnej dobe bola táto písomná norma opätovne potvrdená 

jazykovednou komisiou, ktorá sa zišla počas V. kongresu Medzinárodnej rómskej únie (IRU) 

v júli 2000 v Prahe. Podobne ako pravopis severocentrálneho dialektu rómčiny aj spoločná 

písomná norma vychádza z latinskej abecedy, ale zavádza ešte niekoľko ďalších znakov. Na 

Slovensku sa medzinárodný pravopis zatiaľ nepoužíva, a to z niekoľkých dôvodov: Jedným 

z nich je skutočnosť, že Rómovia – až na výnimky – nemajú možnosť zoznámiť sa v škole 

s gramatickou štruktúrou svojho jazyka a naučiť sa jeho pravopis, píšu len intuitívne a 

využívajú pravopisné pravidlá jazyka, ktorý sa učia v škole (u nás najmä slovensky, maďarsky 

či ukrajinsky). Druhý dôvod spočíva v nedostupnosti počítačového programu, ktorý by 

obsahoval aj neobvyklé znaky, ktoré medzinárodný rómsky pravopis používa. Niekoľko 

prekážok nesie so sebou aj samotný pravopisný systém. 

Rómovia hovoriaci severocentrálnym dialektom žijú prakticky na celom území Slovenska 

(s výnimkou niektorých juhoslovenských okresov), ich jazyk a zvyklosti sú teda pomerne 

nejednotné. V rámci severocentrálneho dialektu existuje množstvo miestnych podnárečí, 

lokálnych variácií, ktoré sa od seba môžu mierne odlišovať na všetkých jazykových úrovniach. 

Susedné podnárečia sú spravidla vzájomne úplne zrozumiteľné, ale medzi zemepisne 

vzdialenejšími variáciami môžu existovať väčšie rozdiely (Šebková 2002). Na Slovensku vyšla 

aj učebnica rómčiny Romani čhib (2002), ktorá vychádza z podnárečí, ktorými hovoria 

Rómovia na východnom Slovensku. 

Rómovia na Slovensku hovoria najmä tromi hlavnými nárečiami. Severocentrálnym 

dialektom, predtým označovaným ako slovenský, hovorí asi 70 až 80 % Rómov nielen na 

Slovensku, ale aj v Českej republike, poľskom Spiši a na Zakarpatskej Ukrajine. Ďalším 

nárečím hovoria Rómovia na juhu Slovenska, je to tzv. juhocentrálny -ahi-dialekt, nazývaný aj 

maďarský, ktorý je severocentrálnemu nárečiu pomerne blízky. Tretím nárečím, s ktorým sa 

môžeme na území Slovenska (ale aj inde vo svete) stretnúť, je nárečie tzv. olaských Rómov – 

dialekt lovársky, ktorý má niektoré prvky spoločné s balkánskymi jazykmi (najmä na 

západnom Slovensku). 
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Podľa Kalnej (1992) rómsky jazyk obsahuje asi 20 000 slov. Dôležité ale je, že iba 260 

rovnakých slov sa nachádza vo všetkých dialektoch sveta, iba 260 slovám všetci Rómovia na 

svete spoločne rozumejú. Tento fakt je veľmi dôležitý pri úvahách o rozširovaní či používaní 

rómčiny ako vzdelávacieho jazyka alebo pri jej kodifikácii.  

Sninčák (1972) a Švarbalík (1976) uvádzajú, že rómsky jazyk mal pôvodne iba 3000 slov. 

Táto slovná zásoba im v minulosti stačila, ale nie v súčasnosti. Preto veľa slov preberajú 

z jazykov tých národov, s ktorými žijú. Aj Zeman (1998) uvádza, že slovník priemernej 

rómskej rodiny obsahuje len okolo 3000 slov. 

V 30-tych rokoch minulého storočia bol vypracovaný v bývalom ZSSR rómsko-ruský slovník 

s rozsahom 10 000 slov (Saharda, – Ferneha, 1999). Rómsko-ukrajinský a ukrajinsko-rómsky 

slovník obsahuje približne 5000 slov. 

V Čechách vypracovali Rómsko-český a česko-rómsky slovník Hűbschmanová, Šebková 

a Žigová (1991). Na Slovensku to bola Koptová (1995) so svojou Rómčinou do vrecka. 

Slovnú zásobu rómčiny môžeme rozdeliť, podobne ako lexiku iných živých jazykov, do 

troch skupín. Do prvej skupiny patria staré slová indického pôvodu a tzv. staré výpožičky (z 

iránskych jazykov, arménčiny a čiastočne z gréčtiny). V druhej skupine sú výpožičky z rôznych 

kontaktných jazykov             (prevzaté po tom, ako Rómovia opustili Indiu, a preberané 

dodnes). Do tretej skupiny patria novo vytvárané slová, tzv. neologizmy (Šebková 1995).   

Napriek oveľa menšej slovnej zásobe Šotolová (2000) tvrdí, že rómčina má aj svoj vlastný 

produktívny slovotvorný a pojmotvorný systém, takže mnoho nových pojmov je schopná 

vyjadriť vlastnými prostriedkami. Neologizmy môže tvoriť deriváciou, skladaním, prenášaním 

a rozširovaním významu, tvorbou viacslovných pomenovaní a pod. Tam, kde rómčina plní 

základnú spoločenskú komunikačnú funkciu (napr. v osadách), sú tieto prostriedky stále živé. 

Tam, kde rómčina ustupuje do pozadia, je častejším prostriedkom obohacovania slovnej 

zásoby preberaním cudzích slov (zo slovenčiny, maďarčiny atď.). 

Mistrík (1984) uvádza, že v doteraz známych slovníkoch slovenčiny sa vyskytuje spolu do 

150 000 slov, slovná zásoba 6-ročného dieťaťa obsahuje okolo 2000 slov a osemročného asi 

4000 slov. Aktívny slovník priemerne vzdelaného človeka 7000 až 13 000 slov. 

Olejár (1972) uvádza, že slovná zásoba 11-ročných žiakov majority obsahuje 23 000 až 

30 000 slov, kým aktívna slovná zásoba rómskych žiakov nepresahuje 1000 až 3000 slov. Na 

bežné dorozumenie to zrejme stačí, ale nestačí to na rozvoj abstraktného myslenia, vyšších 

rozumových funkcií a formovanie kvality osobnosti.   

Dôležitými pomôckami, ktoré pomáhajú učiteľom špeciálnych základných škôl 

a základných škôl pri vzdelávaní rómskych detí, sú rómsky šlabikár Romano hangoro (pre 1. 

a 2. ročník základných a špeciálnych základných škôl) a čítanka Genibarica, vydané v roku 

1993. Amari abeceda (pre 3. a 4. roč. ZŠ, ŠZŠ) bola schválená a vydaná v roku 1995. Pri 

prekonávaní jazykovej bariéry môžu zábavnou formou poslúžiť i Romane karti. V roku 2002 

v rámci experimentálneho overovania šlabikárov prichádza aj Romani ABC. Ide o šlabikár 

s pracovnými listami.  Pre učiteľky materských škôl a učiteľov 1. ročníkov základných škôl, 

ktorí učia rómske deti,  vydal bývalý Krajský pedagogický ústav v Prešove Náčrt jazykovej 

prípravy pre učiteľov vyučujúcich cigánske deti (1984). Táto príručka umožňovala učiteľom 
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osvojiť si rómsky jazyk do tej miery, aby porozumeli deťom a dokázali aj aktívne používať 

bežné slová a výrazy potrebné v styku s rómskymi deťmi. 

Pre slovenských Rómov je slovenský jazyk cudzím jazykom. S tým súvisí ďalší rozdiel a tým 

je socio-kultúrne podmienená diferenciácia zmyslu a obsahu komunikácie. Rôzne jazyky, to 

nie sú len rozličné označenia jedného a toho istého predmetu, ale znamená to často aj 

rozličný pohľad naň. Je potrebné brať do úvahy aj Witgensteinovo – hranice môjho jazyka 

určujú hranice môjho sveta. 

Používanie rómskeho jazyka preto podľa Zemana (1992) pomáha predovšetkým udržiavať 

etnickú identitu. Pomocou neho sa uchovávajú aj stereotypy správania, morálky a hierarchie 

hodnôt (príslovia, príbehy, texty piesní, rozprávky). 

Rómovia majú inú jazykovú skúsenosť. Hovoria nespisovnou slovenčinou, pretože majú 

iný prvotný jazyk. Od detstva majú zakódovaný vlastný fonologický systém, na ktorý vplývajú 

najmä východoslovenské nárečia, a napokon spisovná slovenčina je pre nich druhotný 

jazykový systém (Frűhaufová, 2001). 

Veľa vecí je v rómskom jazyku konkrétnych, ale majú aj veľmi rozvinutú metaforu - 

metaforický jazyk, čo je veľká zvláštnosť, lebo preskakujú podľa taxonómií Piageta až do 

formálnych operácií. U rómskych detí platia zvláštne pravidlá rozvoja reči - základ je 

v enumerácii predmetov (pomenovaní) - v tvorbe adjektív (aké má vlastnosti, napr. pero), 

synoným - homoným, ďalej je to cvičenie, tzv. asociačné rady - hviezda a reťaz atď.  

Ako uvádza Kyseľová a Hroncová (1982/1983) deti pochádzajúce zo sociálne slabých 

rodín prichádzajú do školy s veľmi slabou slovnou zásobou slovenských slov, niektoré nemajú 

takmer žiadnu, pretože cigánske deti v domácom prostredí hovoria prevažne po cigánsky. 

Prejavuje sa najmä chybná výslovnosť hlások k, ch, p, h, sykaviek a nesprávne časovanie 

a skloňovanie. 

Podľa zistení Trochtovej (2002) mnohé rómske deti, prichádzajúce do 1. ročníka ZŠ, majú 

slovnú zásobu v slovenskom jazyku na úrovni jedno- až dvojročného dieťaťa, t. j. len asi 20 

slov. Zeman (1998) uvádza, že rómske deti, ktoré neovládajú vyučovací jazyk, ovládajú 

koncom šiesteho roku veku asi 200-400 slov vyučovacieho jazyka. Pričom priemerné dieťa pri 

vstupe do školy ovláda približne 2500-3000 slov. 

Aj výskumy mnohých ďalších autorov (napr. Lisá – Kňourková, 1986, Žebrowska, 1983, a 

ďalší) potvrdzujú, že priemerné šesťročné dieťa disponuje slovnou zásobou 2800–3000 slov. 

Slovná zásoba detí zo sociálne znevýhodneného prostredia je podstatne nižšia, Murárová 

(1987) uvádza 1000–1800 slov. 

Diagnostikou komunikačných zručností rómskeho dieťaťa zo sociálne menej podnetného 

prostredia sa na Slovensku zaoberala aj Čerešníková a Kňažíková (2003). Vypracovali 

metodiku, ktorej cieľom je určiť úroveň komunikačných zručností rómskeho dieťaťa 

v materinskom alebo slovenskom jazyku na základe pohotovej slovnej reakcie na predložený 

podnetový obrázok, zobrazujúci reálie základnej slovnej zásoby dieťaťa vo veku šesť rokov. 

Obrázky, ktoré tvoria podnetový materiál, boli vybrané z Rómskeho pexesa. Na základe 

presného záznamu komunikačnej pohotovosti a pozorovania komplexných prejavov dieťaťa 

v sociálnej interakcii s dospelým môže učiteľ vyvodiť závery o úrovni sociálno-komunikačných 
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zručností dieťaťa a určiť oblasti, v ktorých dieťa zaostáva výrazne, mierne a v ktorých nemá 

vôbec problémy. Táto metodika sa dá využiť na:  

- určenie pomeru používania materinského a slovenského jazyka v komunikácii, 

- screening oblastí, v ktorých dieťa nemá vytvorenú slovnú zásobu, kde nevie pomenovať 

predložený obrázok v žiadnom jazyku, 

- určenie schopnosti koncentrovať pozornosť, 

- zmapovanie celistvosti vnímania, 

- určenie sociability na základe prejavov dieťaťa v komunikácii, 

- screening logopedických problémov, 

- pri reteste získame kvalitatívnou analýzou prehľad o progrese komunikačných zručností. 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so skupinou rómskej inteligencie a pedagógov 

vypracoval v roku 2003 Projekt experimentálnej verifikácie efektívnosti kurikula rómskeho 

jazyka a literatúry pre základné a stredné školy (vedúci riešiteľského kolektívu, Cangár). Bola 

to reakcia na skutočnosť, že aj napriek tomu, že Rómovia boli Ústavou SR uznaní za 

národnostnú menšinu, ich právo na vzdelávanie sa v materinskom jazyku nebolo možné 

realizovať, pretože neexistovali experimentálne overené základné pedagogické dokumenty 

(učebné plány, učebné osnovy, štandardy) ani učebnice a neexistovala možnosť prípravy 

učiteľov rómskeho jazyka na vysokých školách. Potrebu legalizovať vyučovanie rómskeho 

jazyka deklaroval aj Medzinárodný seminár v Štrassburgu v máji 2003. Experiment je 

rozvrhnutý na roky 2003-2011. Pilotná fáza projektu sa realizovala od septembra 2003 do 

konca júna 2004. Cieľom vyučovania rómskeho jazyka je:  

- vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, 

- sprostredkovať základné vedomosti v rómskom jazyku (história a spôsob života Rómov), 

- byť prínosom k celkovému vývinu osobnosti dieťaťa (rozumový, sociálny a emocionálny 

vývin), 

- viesť dieťa k poznávaniu rómskej i cudzej kultúry a k jej akceptovaniu, 

- viesť k rozširovaniu obzoru dieťaťa a k jeho informovanosti, 

- viesť k rovnováhe medzi pocitom spolupatričnosti a otvorenosťou k svetu bez 

predsudkov (zbavovať sa rasových predsudkov), 

- učiť deti tolerovať odlišnosti, 

- vytvárať predpoklady pre úspešnosť rómskych detí v škole (využívaním rómskeho jazyka 

v školskom výchovno-vzdelávacom procese vytvárať prostredie na vzájomné 

dorozumievanie sa). 

Už pilotná fáza jednoznačne dokázala kladne odpovedať na podstatnú časť otázok 

a hypotéz projektu: 

- štandardizácia rómskeho jazyka môže v experimente výrazne prispieť a ovplyvniť 

výsledky overovania, 

- právo rómskej menšiny na vzdelávanie v materinskom jazyku je legitímne, Rómami 

požadované a reálne naplniteľné, 

- aj napriek parciálnym lingvistickým problémom je možné navrhnúť základné pedagogické 

dokumenty, a to aj vo variantnom riešení, 
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- literárna zložka tvorí nevyhnutnú súčasť výchovno-vzdelávacieho obsahu rómskeho 

jazyka, 

- vzhľadom na rôznu úroveň ovládania rómskeho jazyka i vzhľadom na javiaci sa záujem 

Rómov o štúdium rómčiny je paralelné overovanie kurikula rómskeho jazyka a literatúry 

na projektovaných vzorkách detí a žiakov súčasne vítané, 

- v rámci overovania učebných osnov rómskeho jazyka a literatúry je možné súčasne tvoriť 

učebné texty, manuály a materiály, 

- potvrdila oprávnenosť o právoplatnosti a hodnovernosti overovania kurikula rómskeho 

jazyka a literatúry prostredníctvom experimentu (Učiteľské noviny č. 41, 2004). 

 

Viacero dialektov a nejednotný rómsky jazyk je dôvodom neúspechu v snahách 

kodifikovať rómčinu. Kodifikovaná rómčina by umožnila uplatniť si práva, ktoré vyplývajú 

minoritám z Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov, najmä používať ju ako 

vyučovací jazyk, v úradnom styku, literatúre, divadle a pod. Tak ako v iných oblastiach života 

(napr. v politike) aj tu sa prejavuje rivalita Rómov, snaha presadzovať úzke skupinové záujmy 

a nadraďovať ich nad celorómske. V neposlednom rade na tomto neúspechu sa podpísala aj 

nedostatočná odborná pripravenosť. 

 

    3. 4  Somatické osobitosti rómskych detí vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu 

Rómski deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného a výchovne menej podnetného 

prostredia majú často rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré vyplývajú z nezdravého spôsobu 

života, imbreedingu, dedičného zaťaženia a pod. Výskyt zdravotných oslabení, chorôb a 

rôznych postihnutí je zvýšený v oblastiach so zníženou životnou, sociálnou a ekonomickou 

úrovňou. Šaško (2002) konštatuje, že všetky dostupné údaje vypovedajú o opätovnom 

zhoršovaní zdravotného stavu najmä v stále sa rozširujúcich izolovaných rómskych osadách. 

Chudá a Štofilová (2003) urobili v rokoch 2001-2002 výskum zameraný na výskyt 

zdravotných oslabení u rómskych detí v desiatich špeciálnych základných školách. Výberový 

súbor tvorilo 1375 žiakov špeciálnych základných škôl (ŠZŠ), z ktorých bolo 1151 rómskych 

(83,71%). Z výskumu vyplynulo, že u rómskych žiakov sa najčastejšie vyskytujú psychické 

poruchy a oslabenia. Ich výskyt bol zaznamenaný až u 1116 žiakov, čo predstavuje až 97%. 

Na druhom mieste boli zmyslové choroby, poruchy a oslabenia, vyskytovali sa u 491 žiakov 

(42,66%). Tretie v poradí sú choroby, poruchy a zdravotné oslabenia dýchacieho systému 

(199 žiakov, 17,25%). Štvrté v poradí sú choroby, poruchy a zdravotné oslabenia oporno-

pohybového aparátu, a to u 170 žiakov, čo je 14,77% z celkového počtu rómskych žiakov. 

Z uvedeného vyplýva vysoký, nadpriemerný výskyt zdravotných ťažkostí u týchto detí oproti 

majoritnej populácii.  

Výsledky výskumu grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/8197/01 Výskyt zdravotných oslabení 

u rómskych detí navštevujúcich vybrané špeciálne základné školy v SR ukázali, na rozdiel od 

predchádzajúcich zistení, že najpočetnejšie sa u sledovaných rómskych detí vyskytovali 

choroby, poruchy a zdravotné oslabenia dýchacieho aparátu (takmer u 25 % rómskych detí), 

druhé v poradí boli choroby, poruchy a zdravotné oslabenia oporno-pohybového aparátu (u 
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22 % rómskych detí), tretie v poradí boli zmyslové poruchy, konkrétne poruchy oka a jeho 

adnexov, ktoré sa vyskytovali u 16 % rómskych detí (Chudá, – Verešová, 2004). 

Údaje Bugára a Bugárovej (1987) udávajú aj zvýšený výskyt detskej TBC, v rokoch 1975-

1984 to boli 2 prípady na stotisíc Rómov oproti 0,5 prípadu u nerómskej populácie. 

V súčasnosti sa TBC opäť u nich veľmi rozmáha ruka v ruke s pohlavnými chorobami, najmä 

syfilisom. 

Medvecká (1982) uvádza v rodinnej anamnéze Rómov zvýšený výskyt oligofrénie 

a sluchových porúch. V súlade s ďalšími autormi potvrdzuje dominujúce postavenie výskytu 

respiračných chorôb (TBC a astmy). 

Štec (1986) konštatuje, že zdravotný stav Rómov je odrazom ich životného štýlu 

a prostredia. Vzhľadom na spôsob života sú náchylnejší na choroby dýchacích ciest vrátane 

tuberkulózy a chronických zápalov priedušiek. Vyšší je výskyt niektorých infekčných chorôb, 

najmä alimentárnych, častý je výskyt mentálneho postihnutia – oligofrénie a obličkových 

chorôb. Naopak, nižší je výskyt niektorých chorôb označovaných ako civilizačné, nemávajú 

spravidla alebo zatiaľ len ojedinele cukrovku. Takmer sa u nich nevyskytuje napr. cystická 

fibróza (autozómovo recesívne dedičné ochorenie). Príčinou tohto zaujímavého javu môže 

byť fakt, že Rómovia dlhodobo žili, hlavne v minulosti, v reprodukčnej izolácii od majoritnej 

populácie a na tieto choroby jednoducho nezískali genetické vlohy, kým choroby, ktoré sú 

pre nich typické, si udržiavali medzi sebou. U Rómov je extrémne vysoká incidiencia 

fenylketonúrie (metabolickej poruchy), približne v pomere 1 : 1000 novorodencov (oproti 1 : 

10 000 u ostatnej populácie SR). Trikrát častejšia ako u ostatnej populácie je aj kongenitálna 

hypotyreóza (Lescisinová, a kol., 1989). 

Šaško (2002) uvádza, že choroby ako hepatitída A, bacilárna dyzentéria, giardióza, svrab 

a zavšivavenie sú stále závažným problémom mnohých rómskych komunít. V skupine 

rómskych detí vo veku 6 – 16 rokov boli nájdené signifikantne vyššie hladiny protilátok IgG 

v porovnaní s nerómskymi deťmi, čo hovorí o vyššej expozícii baktériami, vírusom 

a parazitom. Krišlo – Sorf  – Bartek a kol., (1990) našli vyššiu prevalenciu splenomegálie 

u Rómov (chorobné zväčšenie sleziny, ktoré často vypovedá o skrytej infekcii, aj keď ostatné 

príznaky môžu byť klinicky nemé), čo tiež vypovedá o vysokej expozícii mikroorganizmov. 

V roku 1986 bolo vo Východoslovenskom kraji v školskom veku 27 646 rómskych žiakov. 

Z týchto bolo pre odchýlky od normálu dispenzarizovaných 53,9 % - z toho až 1/3 pre 

mentálne postihnutie a ďalšia tretina pre „ohrozené prostredie”. Poslednú tretinu tvorili iné 

vážne choroby, najviac nervovej sústavy a zmyslové poruchy (Záznam z krajského aktívu ... 

1986).  

V Správe o chudobe Rómov a sociálnej starostlivosti o nich v Slovenskej republike (2002) sa 

tiež konštatuje, že zdravotný stav Rómov je vo všeobecnosti horší ako u Nerómov. Výskyt 

prenosných chorôb súvisiacich so zlými životnými podmienkami, ako napr. žltačka, trachóm, 

tuberkulóza, meningitída a rôzne kožné ochorenia, je výnimočne vysoký predovšetkým 

v izolovaných a segregovaných osadách. Odborníci v súčasnosti koncentrujú svoju pozornosť 

aj na prenosné pohlavné choroby v rómskej populácii. Horší zdravotný stav spôsobuje kratšiu 

priemernú dĺžku života, vysokú frekvenciu ochorení, chronické ochorenia a často trvalé 
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zníženie fyzickej a mentálnej výkonnosti. Po roku 1989 tak dochádza k zhoršovaniu 

v zdravotnej oblasti, kde predchádzajúci režim objektívne veľmi úspešne riešil otázky 

zlepšovania zdravotného stavu rómskej populácie, medzi ktoré patrili znižujúca sa miera 

dojčenskej úmrtnosti, zvyšujúca sa priemerná dĺžka života a eliminácia niektorých ochorení. 

Medzi rómskymi deťmi sa vyskytujú infekčné, kožné i parazitárne ochorenia, ktoré sa 

u väčšiny majoritnej populácie už nevyskytujú. Sú to napríklad svrab, pedikulóza 

(zavšivavenie), pyodermia (bakteriálny zápal kože), mykóza (ochorene spôsobené hubami), 

askaridóza. Veľkým nebezpečenstvom je šírenie zápalu mozgových blán. So sociálne 

znevýhodneným prostredím súvisí aj vysoký podiel rôznych stupňov mentálnej retardácie.   

Podľa hodnotiacej správy Rady Európy sú zdravotné problémy rómskej populácie 

predovšetkým dôsledkom diskriminácie v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti. Správu 

vypracovalo v septembri 2003 Európske pozorovacie centrum pre rasistické a xenofóbne 

fenomény (Dzurillová, 2003). S týmto tvrdením nemožno jednoznačne súhlasiť a je možné 

mať k nemu vážne výhrady, pretože samotní Rómovia sa o svoje zdravie nestarajú. Je u nich 

častá nedostatočná úroveň hygieny, nedostatočná výživa, nesprávne stravovacie návyky, 

alkoholizmus, fajčenie, toxikománia, závadná voda, imbreeding, atď. Tieto faktory potom 

spôsobujú zvýšený počet zdravotných problémov v porovnaní s majoritnou populáciou.  

Vplyv imbreedingu (kríženie pokrvných príbuzných) na zvýšený výskyt vrodeného 

zeleného zákalu oka (glaukómu) potvrdila populačno-genetická analýza na vybranej 

populačnej vzorke slovenských Rómov (Ferák – Genčík – Genčíková, 1980), kde sa zistilo, že 

rodičia detí s postihnutím sú navzájom príbuzní v 46 % prípadoch.  

Okrem chorôb a rôznych oslabení rómske deti majú odlišný aj somatický vývin, ktorý je 

podmienený výživou, prostredím, ale aj geneticky.  

Fajčenie, konzumovanie alkoholu, vdychovanie rozličných životunebezpečných látok, ako 

sú riedidlá a lepidlá, postihujúce v poslednom období celé rómske rodiny vrátane starcov, 

dojčiat a tehotných žien, nadobúda etnicko-patologický rozmer. Nesprávna výživa, zlé 

stravovacie návyky, všeobecná nedbanlivosť o vlastné zdravie, chýbajúca odborná 

zdravotnícka pomoc a osveta fyzicky a psychicky poznačuje súčasnú rómsku populáciu i jej 

budúce generácie (Jurová – Koptová, 1999). 

Ministerstvo zdravotníctva SR si tieto problémy uvedomuje a vyvíja kroky na ich 

elimináciu. Realizuje a plánuje realizovať súbor opatrení, prieskumov a projektov, ktorých 

cieľom je zmena súčasného nepriaznivého stavu. Medzi ne patrí aj Projekt mobilných 

zdravotných jednotiek – pre rómske komunity, u ktorých je znížená dostupnosť zdravotníckej 

starostlivosti (realizovaný v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou). V záujme 

zlepšenia zdravotného stavu rómskej populácie v rámci Národného projektu podpory zdravia 

bol schválený Projekt prieskumu zdravotného stavu Rómov. Ministerstvo zdravotníctva 

podporuje aj Projekt rómskych asistentov detských lekárov. Ich hlavnou úlohou je práca 

v teréne s problémovými rodinami, šírenie zdravotnej osvety, presviedčanie o potrebe 

očkovať, pri plánovanom rodičovstve a pod.  
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3. 5  Špecifiká motoriky rómskych detí 

 

Úzke spojenie motoriky s vnímaním, predstavami, myslením a poznávaním je všeobecne 

známe. Jej rozvoj je veľmi dôležitý hlavne v predškolskom veku. Rómske deti majú dostatok 

prirodzeného pohybu, čo má vplyv na rozvoj hrubej motoriky, ktorá je u nich vzhľadom na 

vek primerane vyvinutá. Trochtová (2002) ale v tejto súvislosti uvádza, že rómske deti 

kondične nie sú zdatnejšie ako ostatná populácia. Na druhej strane úroveň jemnej motoriky 

je veľmi nízka. Skúsenosti potvrdzujú, že vo väčšine prípadov vo svojich šiestich rokoch sú na 

úrovni dvoj- až trojročného dieťaťa. Vývinový stupeň konštruktívnych hier mnohých 

rómskych detí je na úrovni manipulačnej činnosti batoliat. Takmer všetka manipulácia 

s predmetmi je problematická. Nevedia správne uchopiť lyžičku, nevedia používať príbor, 

zapnúť si gombíky, zaviazať šnúrky na topánkach, uchopiť ceruzku, pero, štetec, nevedia 

narábať s nožnicami, pri písaní nevedia dodržať smer písania a veľkosť vzoru, vybočujú 

z riadku, pri vymaľovávaní hrubo presahujú línie obrazu. To všetko svedčí o necvičenej 

manipulácii s predmetmi, ako aj o neschopnosti postaviť palec do opozície k prstom. 

Belasová (2001) vo svojom výskume čitateľských a grafomotorických spôsobilostí 

rómskych detí konštatovala, že úroveň grafomotorických spôsobilostí (jemnej motoriky) ani 

po absolvovaní 1. ročníka ZŠ nedosahuje u rómskych detí požadovanú úroveň. 

Na východnom Slovensku všeobecnú pohybovú výkonnosť rómskych detí mladšieho 

školského veku skúmali Turek a Hugec (1996) a pomocou komparatívnej analýzy výkonov 

zistili, že biologický a s ním bezprostredne súvisiaci motorický vývin nemá u rómskych detí 

predpokladanú akceleráciu, ktorá vo väčšej, resp. menšej miere existuje v nerómskej 

populácii nielen na východe Slovenska. Nízku motorickú výkonnosť rómskych detí vo svojom 

výskume konštatovali aj Šotkovská a Hugec (1999). Domnievajú sa, že tento neuspokojivý 

stav je podmienený nedostatočnou pohybovou skúsenosťou s aktivitami vytrvalostného 

charakteru. Školská telesná výchova musí teda v tomto smere plniť predovšetkým úlohu 

formovania návyku na pravidelné vytrvalostné zaťaženie. Zásadnou požiadavkou je výber 

prostriedkov s vysokým motivačným nábojom, uplatňovaných v pestrých, zábavných 

a hrových formách. Potvrdzuje to aj Liba (1999), ktorý vo svojom výskume zistil, že 

v pohybových aktivitách rómskych detí prevláda záujem o pohybové a športové hry, 

dynamické súťaže, ale dominantné sú cvičenia s hudbou (najmä u dievčat), ktoré ako forma 

sebarealizácie najviac zodpovedajú mentalite rómskeho etnika. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je možné na týchto odlišnostiach stavať. Niektoré 

odlišnosti môžeme vnímať pozitívne ako ich prednosti. Patria k nim najmä emocionalita, 

schopnosť hlbšieho prežívania podnetov, výrazný temperament, vnútorná solidarita, menej 

výrazné sklony k egocentrizmu. V predškolskom a mladšom školskom veku aj srdečnosť, 

spontánnosť, úprimnosť, vďačnosť, hravosť a pohyblivosť. 
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    3. 6 Rodina ako determinujúci činiteľ školskej úspešnosti rómskych detí 

 

Mnoho rómskych detí nie je dostatočne pripravených pre vstup do materskej či základnej 

školy. Príčinou je rodina, ktorá je prvým sprostredkovateľom hodnôt, prostredím, kde sa 

formuje osobnosť dieťaťa od narodenia. Nedostatočná stimulácia rečová, citová, 

charakterová, morálna, ale najmä intelektová determinuje veku neprimeraný mentálny, 

citový a sociálny vývin, ktorý sa v škole prejavuje ako školská neúspešnosť. 

 

Špecifiká rómskej rodiny 

Rodina nerómska i rómska má nezastupiteľné miesto pri výchove detí. Nevieme ju  

nahradiť žiadnou inou sociálnou inštitúciou, ktorá by ju mohla aspoň v prijateľnej miere 

zastúpiť (Pocklanová, 1992). Podľa Rozinajovej (1988) má funkciu biologickú, výchovnú, 

ekosociálnu, ekonomickú a ochrannú. Do akej miery bude rodina tieto funkcie plniť, záleží od 

mnohých faktorov. V prípade rómskej rodiny je známych viacero faktorov, ktoré spomínané 

funkcie, z  nášho pohľadu najmä funkciu výchovnú, negatívne ovplyvňujú. Konečná (1994, s. 

17) v tejto súvislosti uvádza, že: „Rómska rodina, rovnako ako iné rodiny prechádza 

spoločenským vývojom, ale nesie v sebe aj retardačné trendy, tradície a všetky prejavy 

rómskeho etnika”. 

Rómska rodina má všetky atribúty špecificky spoločensko-prírodne modifikované podľa 

historických podmienok, v ktorých sa vyvíjala a vyvíja. Tieto jej špecifiká sú popri inom 

modifikované aj spoločensky vynútenou segregáciou a separáciou, ako i nutnosťou 

medzikultúrnych a multikultúrnych vzťahov. Sú o to výraznejšie, že rómska rodina 

prechádzala a prechádza aj krajnými pólmi týchto procesov. (Habovčíková, 1997) 

Podľa Zemana (1998) filozofia spôsobu života (zameraná na zabezpečenie momentálnych 

životných potrieb) a sformované kultúrne normy charakteristické pre relatívne veľký počet 

rómskych rodín predstavovali a ešte stále predstavujú stratégiu trvalo neusadeného spôsobu 

života, stratégiu trvalého provizória vo vzťahu k času, k územiu, k vlastníctvu majetku. 

Charakteristickými rysmi rómskej rodiny sa zaoberalo a zaoberá množstvo odborníkov od 

sociológov, etnológov cez psychológov, pedagógov až po antropológov či lekárov (napr. 

Bačová, 1988, 1990, 1991, Kára, 1970, Petro, 1985, Turček, 1990, Fulopová, 1992, 

Dubayová, 2001, Liégeois, 1995 a mnohí ďalší). Bolo o nej napísaných množstvo odborných 

článkov a štúdií, a preto sa zameriame najmä na tie jej špecifiká, ktoré predurčujú školskú 

úspešnosť či neúspešnosť rómskych detí. 

Podľa spôsobu života Hűbschmannová (1977) rozdeľuje rómske rodiny do troch skupín: 

1. Rodiny, ktoré sú najviac spoločensky integrované a žijú usporiadaným životom medzi 

ostatným obyvateľstvom. Rodičia trvalo pracujú, niektorí z nich získali aj pracovnú 

kvalifikáciu. Deti posielajú pravidelne do školy a prispôsobili sa svojmu okoliu. Vnútorne 

ich to uspokojuje a prijíma ich aj spoločnosť. 

2. Rodiny, ktoré zatiaľ neprijali bežne uznávané spoločenské normy, získavajú základné 

hygienické a pracovné návyky, ale pracujú (ak vôbec) bez kvalifikácie, deti do školy 

posielajú nepravidelne, nezabezpečujú správnu výchovu a základné podmienky pre 
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zdravý rozvoj svojich detí. Zo skúsenosti si dovolíme povedať, že tieto rodiny chcú 

napodobňovať spôsob života rodín prvej skupiny a rodín majoritnej spoločnosti, ale len 

povrchne, v materiálnej podobe ako pasívni konzumenti kultúry, bez potreby vzdelávať 

sa a aktívne sa podieľať na tvorbe pozitívnych hodnôt spoločnosti. 

3. Rodiny najzaostalejšie, ktorých členovia nemajú záujem o zmenu svojho života a 

postavenia v spoločnosti. Žijú v rodových spoločenstvách, menia miesto svojho pobytu, 

pohybujú sa a žijú najmä v osadách, pre ktoré sú charakteristické nevyhovujúce sociálne 

a hygienické podmienky. Členovia týchto rodín pracujú len výnimočne, nemajú veľký 

záujem posielať svoje deti do školy a vo všetkých smeroch nevhodným prostredím vážne 

ohrozujú zdravý vývin a výchovu svojich detí. 

Predmetom nášho záujmu sú rodiny druhej a tretej skupiny, pretože neposkytujú svojim 

deťom primerané výchovné prostredie a požiadavky na výchovu a vzdelávanie kladené 

majoritnou spoločnosťou sú týmito rodinami nepochopené a neakceptované. 

Ak samotná rodina nevníma vzdelanie ako pozitívnu hodnotu a jeden z najdôležitejších 

vkladov do budúcnosti pre svoje dieťa, ak neprejavuje záujem o jeho školskú prácu, potom je 

prirodzené, že aj dieťa začne pokladať školu a vzdelanie za málo významné pre život. 

Závažným argumentom v tomto zmysle je aj názor učiteľov na príčiny zaostávania rómskych 

detí v škole, ktorý bol zisťovaný v prieskume Valachovej (2001). Učitelia na prvom mieste 

príčin zaostávania rómskych detí uvádzali ich rodinu.  

Podľa Kovaříkovej (1998) má rómska rodina tieto odlišné znaky: historický vývoj, 

etnokultúrnu sféru, demografické podmienky (početnosť), sociokultúrne charakteristiky 

(napr. úroveň vzdelania členov rodiny), socioekonomické ukazovatele, sociálno-

psychologické zvláštnosti, širší význam chápania pojmu rodina, patriarchálne rysy. 

Hartl (1993) uvádza, že tradičná rómska rodina fungovala ako veľkorodina, prípadne širšie 

príbuzenské zoskupenie. Odrážalo sa to aj v jej názve „famelija”. Širšia rómska rodina je 

charakterizovaná tým, že zahŕňa širšie príbuzenstvo, prarodičov, strýkov a tety, bratrancov a 

sesternice. Ide o veľmi početnú skupinu, ktorú stmeľujú nielen pokrvné zväzky, ale aj rodinná 

tradícia, postoje, rysy a jazyk. Fraser (2002) okrem „famelije” rozlišuje ešte druhú jednotku, 

tzv. „kumpániju”. Nejde tu bezpodmienečne o združenie rodinných členov – spája ich 

ekonomická potreba práce a snaha využiť určité územie.  

Rodinné zväzky a spoločný život posilňuje aj priestorová blízkosť (v osade, v spoločných 

bytových domoch). Do rodiny patria príbuzní z otcovej i matkinej strany v rozsahu štyroch až 

piatich žijúcich generácií. Každý člen tejto príbuzenskej pospolitosti má svoje vymedzené 

miesto a úlohu, z ktorých vyplývajú jeho spoločenské práva a povinnosti. Každý člen rodiny 

má svoje meno, ktoré presne identifikuje jeho miesto v rodine. Napr. pri slove bratranec sa 

používa iné označenie pre syna otcovho brata, syna otcovej sestry, syna matkinho brata či 

syna matkinej sestry. Každý z nich má v rodine odlišné postavenie. Postavenie a úloha 

každého člena je komplexná a vnútorne diferencovaná, podľa vzťahov k ostatným 

jednotlivým členom a podskupinám príbuzenskej pospolitosti. Hierarchiu určuje pohlavie, 

vek a príbuzenská afinita (Hűbschmannová, 1996).  
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Rómovia nežijú samotárskym spôsobom života, individuálne obydlie nepoznajú. Je im 

cudzie individuálne, súkromné vlastníctvo, nahrádza ho vlastníctvo rodinné. 

Rómska rodina je prevažne patriarchálneho typu a aj keď existujú nukleárne (jadrové), 

manželské rodiny, ako uvádza Hábovčíková (1997), pretrváva v nich povedomie (i prax) 

širších rodinných vzťahov. To znamená, že muž v rodine zastáva dominantné postavenie, 

hodnota ženy spočíva najmä v jej plodnosti. Mann (2000) však dodáva, že muž sa prezentuje 

ako autorita len navonok. V domácnosti sa k problémom vyjadruje v prvom rade manželka. 

Medzi ženami je najváženejšou „Puri daj” – stará matka, a to na základe svojej múdrosti a 

životným skúsenostiam. Analogicky je to aj medzi deťmi, kde synovia majú vyššie postavenie 

ako dcéry. V nižších sociálnych vrstvách bežné ekonomické potreby rodiny prevažne ešte 

stále zabezpečuje žena a k tomu výchovne vedie aj svoje dcéry. Táto hodnotová orientácia 

rómskej rodiny sa v určitej rozkolísanosti zachováva vo vedomí i v praxi rodín s nižšou 

životnou úrovňou, ale často pretrváva aj vo vedomí a hodnotových predsudkoch (čo i len 

v hlbších vrstvách psychiky) rodín s vyššou kultúrnou úrovňou. 

Z výskumu Vikovej (1996) vyplýva, že vzťahy v rómskej rodine sú stále hierarchizované. 

Roly medzi súrodencami sú rozdelené podľa pohlavia a poradia narodenia. Rodičia sa ku 

všetkým svojim deťom nesprávajú rovnako. Každá rola dieťaťa prináša iné povinnosti a iný 

diel osobnej zodpovednosti. Príznačná je úcta Rómov k svojim matkám a starým rodičom, 

preto  napr. pri spore matky a manželky dá muž za pravdu vždy matke. 

Rodina najmä v minulosti znamenala veľmi veľa, pretože uspokojovala základné životné 

potreby svojich členov. V časoch, keď kočovali, boli vlastne celkom nezávislí od iných ľudí, ale 

vo vnútri vlastnej rodiny boli od seba naopak veľmi závislí. Táto črta rómskej rodiny 

pretrváva do dnešných čias a Rómovia sa so svojou rodinou veľmi identifikujú. Prílišná 

identifikácia s rodinou spôsobuje jej relatívnu uzavretosť, o ktorej píše aj Kára (1976). Vysokú 

mieru uzavretosti voči sociálno-kultúrnym normám majoritného spoločenstva uvádza aj 

Dubayová (1996). 

Liégeois (1995) tiež konštatuje, že malé i veľké dieťa žije v útulnej bezpečnosti svojej 

komunity, ktorá mu ponúka budúcnosť a ochranu pred neznámym. Ak sú vzťahy s okolím 

negatívne, obmedzené a sú prameňom nespokojnosti, rodina má o to väčší význam. Sociálna 

úloha rómskej rodiny preto vystupuje do popredia a zároveň kompenzuje absenciu vzťahov 

iného charakteru (školské, pracovné, vzťahy s majoritným obyvateľstvom a pod.). 

Tradičná rómska rodina predstavuje predovšetkým iný demografický typ rodiny (Bačová, 

1988), pre ktorú je charakteristické spolužitie viacerých generácií (prevažne troj- a 

viacgeneračná rodina) s predpokladom značnej sociálnej závislosti od širšieho príbuzenstva, 

druhým znakom je vysoký počet závislých detí a tretím znakom sú odlišné demografické 

charakteristiky jednotlivých členov rodiny (nízky vek vo všeobecnosti, nízky vek snúbencov 

pri sobáši, nízky vek rómskych žien pri prvom pôrode). Tieto údaje potvrdzuje aj Dubayová 

(1996), ktorá píše, že deti do 16 rokov tvoria v tomto etnickom spoločenstve najmenej 50 % 

a evidentná je veľmi malá skupina ľudí žijúcich viac ako 45 rokov (len 13 %).  

Uvádzané špecifiká tradičnej rómskej rodiny mali v minulosti a v niektorých prípadoch aj 

dnes svoje opodstatnenie. Skutočnosť, že rómske ženy mali veľa detí, determinovala 
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nevyhnutnosť prežitia vzhľadom na zlé životné podmienky (materiálne, zdravotné, 

hygienické, sociálne a iné), ktoré viedli k vysokej úmrtnosti detí. Valošková (2000) uvádza, že 

veľký počet detí v rómskych rodinách môže súvisieť s prastarým prikázaním pre mužov 

„nenechať ženu krvácať”. Je to o ochrane ženy, akokoľvek sa nám to môže zdať 

nepochopiteľné. 

Nízky vek prvorodičiek mal svoj dôvod v tom, že čím skôr začala žena rodiť, tým viac 

mohla mať detí. V súčasnej dobe sa počet detí znižuje aj v rómskych rodinách, čo je 

prejavom ekonomickej nevyhnutnosti najmä v rodinách prvej skupiny. Najzaostalejšie 

rómske rodiny ostávajú pri mnohopočetnej rodine, pretože pri veľmi vysokej miere 

nezamestnanosti je to opäť „ekonomická nevyhnutnosť”, čo dokumentujú aj slová jedného 

rómskeho otecka, ktorý povedal, že on sám desať detí neuživí, ale desať detí uživí jeho. Mal 

samozrejme na mysli výšku sociálnych dávok a rodinných prídavkov. 

Ako typický znak rómskych rodín sa uvádza aj láska k deťom. To neznamená, že 

v majoritných rodinách rodičia nemajú radi svoje deti, ale v rómskych rodinách je dieťa 

všetkým a je milované nielen matkou, ale aj širokým príbuzenstvom a nakoniec aj celou 

komunitou. Aj tento fakt dostáva v dnešnej dobe vážne trhliny. Pri kríze či strate tradičných 

hodnôt v rodinách pochádzajúcich zo sociálne zanedbaného a výchovne menej podnetného 

prostredia sa o dieťa rodičia veľmi nestarajú a často končí v detskom domove. Negatívnym 

príkladom „lásky” k dieťaťu je aj jeho opustenie matkou hneď po narodení. Matka ho nechá 

v pôrodnici a uteká za svojím mužom, aby jej počas pobytu v nemocnici nebol neverný. Aj to 

je príklad straty tradičných hodnôt rómskej komunity. V minulosti by neverníka z komunity 

vyhnali. Existuje aj druhý dôvod, prečo rómska matka odvrhne vlastné dieťa. Keď sa totiž 

rómska rodina rozpadne, rómska žena si ťažko nájde nového muža, lebo títo odmietajú 

cudzie deti, dokonca nový muž by jej dieťa mohol týrať, ba aj zabiť. Preto matka dieťa radšej 

zavrhne, aby si udržala nového muža (Pocklanová, 1992). Petro (1985) uvádza, že v roku 

1984 bolo v dojčeneckých ústavoch na Slovensku umiestnených 888 detí, z toho 567 

rómskych, čo je 63,8 % z celkového počtu. Podľa Sokiru a Šalamona (1985) v okrese Trebišov 

to bolo až 90 %. Veselý (1987) k tomu dodáva, že nie sú zriedkavé prípady, keď rodičia 

v snahe dočasne sa zbaviť dieťaťa vymyslia si chorobné príznaky.  

Říčan (1998) konštatuje, že dnes môžeme v rómskych rodinách zaznamenať násilie na 

deťoch (ktoré bolo podľa pamätníkov úplnou výnimkou) a ich ťažké zanedbávanie v dôsledku 

alkoholu a drogovej závislosti, ako aj incest, ktorý bol podľa romistov ešte v historicky 

nedávnej dobe u Rómov nemysliteľný. 

Davidová (1965, s. 161) v súvislosti so stratou tradičných hodnôt už pred štyridsiatimi 

rokmi popisovala, že: „Ojedinele sa môžeme stretnúť aj s prípadmi krvismilstva, kedy 

manželským životom žijú napr. aj otec s dcérou, matka so synom alebo brat so sestrou – sú 

síce vzácne, ale existujú a je možné na nich pozorovať pozostatky skupinového manželstva.” 

Krízu hodnôt súčasnej tradičnej rómskej rodiny potvrdzuje aj Hábovčíková (1997). Narúša 

sa silná vnútorná integrácia rómskeho spoločenstva, jeho uzavretosť vo vzťahu 

k nerómskemu prostrediu a akcelerujú sa medzikultúrne a multikultúrne integračné procesy. 

Takáto situácia vedie k nevyváženosti a rozporuplnosti vývoja rómskeho spoločenstva. 
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Narúšanie tradičných hodnôt rómskej rodiny spôsobilo aj donútenie k životu na mieste 

v dedinských a mestských aglomeráciách, ako aj v osadách, čím  pôvodná spoločenská 

štruktúra komunity fungujúcej v podmienkach migrácie stratila zmysel a zrútila sa. 

Prejavuje sa to aj vo zvýšenej kriminalite. Hroncová, et. al. (2004) uvádza, že v dlhodobom 

priereze vývinu kriminality na Slovensku je evidentný vyšší podiel príslušníkov rómskeho 

etnika na páchaní trestnej činnosti v porovnaní s ostatným obyvateľstvom. Byť vo väzení nie 

je pre Róma žiadnou hanbou, v mnohých prípadoch je to prejavom mužnosti a schopnosti 

postaviť sa proti uznávaným hodnotám majority, hoci ukotvenými trestným poriadkom 

platným pre všetkých občanov štátu. K vysokému podielu Rómov na páchaní priestupkov 

a trestných činov je potrebné dodať, že ide prevažne o priestupky a celospoločensky menej 

závažné trestné činy. Faktormi ovplyvňujúcimi vysokú mieru kriminality Rómov sú chudoba, 

vysoká nezamestnanosť, nízka úroveň právneho vedomia a nízka účinnosť trestov. 

V súčasnosti sa významným faktorom stáva aj závislosť Rómov od drog a hracích automatov. 

Kriminalita je pre veľkú časť z nich racionálnym východiskom riešenia situácie. Detskou 

kriminalitou rómskych detí sa na Slovensku zaoberá aj Daňo (1999). 

Rómske rodiny druhej a tretej skupiny sa vyznačujú veľmi nízkou úrovňou vzdelania, kde 

rodičia často nemajú ukončené ani základné vzdelanie alebo majú ukončenú špeciálnu 

základnú školu a len vo výnimočných prípadoch majú učňovské vzdelanie. Preto je aj vzťah 

rómskych detí ku škole a vzdelávaniu negatívny (Táncoš, 2001). 

V spomínaných skupinách rómskych rodín je v prevažnej miere rómsky jazyk materinským 

jazykom (markantné je to na východe Slovenska). Tento fakt a neskoršia bilingválnosť 

rómskych detí, ktoré neovládajú dobre slovenský jazyk, je brzdou ich školských pokrokov. 

 „Rómska rodina sa zakladá po narodení prvého dieťaťa. Dieťa je prínosom do rodiny. 

Rodiny bývajú početné” (Liégeois, 1995, s.77). Reprodukcia rómskej rodiny býva veľmi 

vysoká a podľa Víšeka (1986) je charakteristická pre skupiny zaostalo žijúcich Rómov. 

Populačný nárast tejto neintegrovanej skupiny spôsobuje v konečnom dôsledku reprodukciu 

trvale nižšej životnej úrovne. 

Mnohopočetnosť rómskych rodín v majoritnej spoločnosti vyvoláva dojem, že Rómovia 

nie sú dostatočne zodpovední a nemajú žiaducu úroveň morálky. Prevláda názor, že 

početnosť rómskych rodín je determinovaná etnicky, že je konštantná, v dôsledku čoho 

úvahy o ďalšom demografickom vývoji na Slovensku ústia do „katastrofických záverov” 

(Zubková, 2002). Má súvislosť aj s ekonomickou funkciou rodiny, kedy mnoho detí zabezpečí 

dostatočný prísun finančných prostriedkov od štátu. Zníženie rodinných  prídavkov a 

sociálnych dávok v roku 2004 ich filozofiu narušilo, čo vyústilo do masových nepokojov. 

Orgány štátnej správy na Slovensku sa v nedávnej minulosti pokúšali riešiť tento problém 

špecifickým spôsobom: vláda SSR vo svojom uznesení z 30. 10 1974 uložila ministerstvu 

zdravotníctva vydať pokyny pre usmernenie antikoncepcie u cigánskych žien s využitím 

najnovších skúseností, moderných prostriedkov a metodík. Požiadavka „venovať ešte väčšiu 

pozornosť otázkam plánovaného rodičovstva a zníženie vysokého podielu nezdravej 

populácie” sa objavila aj v ďalšom uznesení vlády SSR v roku 1983. Táto požiadavka sa 

legislatívne riešila v roku 1985, kedy ministerstvo zdravotníctva vydalo úpravu smernice o 
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vykonávaní sterilizácie: kým podľa pôvodnej smernice z roku 1972 mohla byť sterilizácia 

vykonaná žene do 35 rokov po štyroch deťoch, žene nad 35 rokov po troch deťoch, uvedená 

úprava zrušila obmedzenie veku matky a sterilizáciu povoľuje „pri troch a viacerých deťoch”.  

V nadväznosti na tieto opatrenia v rezorte zdravotníctva vydalo ministerstvo práce a 

sociálnych vecí v roku 1986 Zásady pre poskytovanie dávok sociálnej starostlivosti rodinám 

s deťmi v mimoriadne odôvodnených prípadoch. Nárok na osobitný peňažný príspevok a 

vecnú dávku za podrobenie sa zdravotníckemu úkonu v záujme zdravej populácie a na 

prekonanie nepriaznivých životných pomerov legislatívne zaručil osobitný paragraf vyhlášky 

ministerstva práce a sociálnych vecí o sociálnom zabezpečení z roku 1988. Finančný 

príspevok za sterilizáciu sa zvýšil z 2000 korún na 15 až 25 000 korún. 

Aj keď ani v jednom z týchto materiálov sa nehovorí o žiadnej etnickej skupine, ku ktorej 

tieto opatrenia smerujú, verejná mienka obyvateľstva na Slovensku si ich spájala práve 

s rómskym etnikom. Napriek tomu, že sterilizácie sa mohli vykonávať len s výslovným 

súhlasom ženy, Charta 77 vo svojom vyhlásení O postavení Cikánu – Rómu v Československu 

sterilizácie rómskych žien označila ako jednu z foriem porušenia ľudských práv – 

diskrimináciu rómskych spoluobčanov. Dokumentom z januára 1990 Charta 77 podala 

analýzu celého problému aj s uvedením príkladov realizovania politiky regulácie pôrodnosti 

Rómov a sterilizácie odsúdila ako prejav genocídy.  

Realizácia programu znižovania vysokého podielu nezdravej populácie bola ukončená 

v roku 1990, kedy Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR vydalo vyhlášku č. 590, v rámci 

ktorej bol vypustený § 35  vyhlášky č. 151/1988 Zb., čím zanikol nárok na vyplácanie 

finančných dávok za podrobenie sa sterilizácii. Naopak podľa nariadenia vlády z roku 1993 o 

liečebnom poriadku je sterilizácia zaradená medzi úkony, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa, 

čiže za vykonanie sterilizácie musí zaplatiť žiadateľ. 

V roku 2003 sa otázka sterilizácie rómskych žien opäť medializovala a aj medzinárodné 

organizácie (Amnesty International) obvinili Slovensko z nezákonných sterilizácií rómskych 

žien v predchádzajúcom období. Tieto obvinenia sa ale po dôkladnom vyšetrovaní 

nepotvrdili. 

Říčan (1996) uvádza, že rómsku rodinu charakterizujú pozitívne vlastnosti z ich 

hinduistickej tradície, akými sú ušľachtilé prvky pohostinstva, láskavé vedenie detí, riešenie 

sporov odpustením alebo podrobením sa rodovej autorite. 

Rómsku rodinu charakterizujú aj jej obranné mechanizmy: 

1. Mechanizmus ukrivdenosti – vedomie krivdy, podozrievavosti a odmietanie akýchkoľvek 

alternatívnych možností nápravy a pomoci. 

2. Mechanizmus izolácie – dobrovoľná sociálna separácia a dobrovoľné odmietanie 

vzájomných nosných konfrontácií a potrebného sebapoznávania. 

3. Mechanizmus ostrej konfrontácie – za univerzálneho vinníka všetkých osobných frustrácií 

je považovaný „gadžo”, ktorý je označovaný za verejného nepriateľa, a všetky, hoci aj 

nelegálne prostriedky na jeho zničenie sú legitimizované (Bakalář, 2004). 

Dôsledky týchto mechanizmov sú najčastejšie spoločenská rezignácia, zatrpknutosť, 

negativizmus, nihilizmus a hostilita. 
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Výskum rómskej rodiny na Slovensku v poslednej dobe realizoval Spoločensko-vedný 

ústav SAV v Košiciach v roku 1988 (Bačová – Dubayová - Koteková, 1988). V celoslovenskom 

výskume sa získali údaje o 2698 rómskych rodinách. Z výsledkov vyplynulo, že v mnohých 

aspektoch fungovania rodinného systému v rómskom etniku sa objavujú výrazné rozdiely, 

ktoré sú dôsledkom miery prijatia majoritných noriem. Tieto rozdiely sa týkajú veľkosti 

rodiny a jej životných cyklov, socioekonomických aspektov, celkového materiálneho 

zabezpečenia rodiny a spôsobu starostlivosti o deti. Tieto odlišnosti sú zreteľné, naopak – iba 

predpokladané, v ich pozadí sú odlišné životné hodnoty, prítomnosť alebo chýbanie 

životného plánovania, diferencované hodnotenie vzdelania a rozdielne ašpirácie, týkajúce sa 

spôsobu začlenenia do sociálnej siete, a tiež rozdielne rešpektovanie morálnych a právnych 

noriem spoločenstva. 

Koteková (1996,1998) urobila analýzu fungovania rodinného systému v sociálnom 

a etnickom kontexte a zaujímali ju predovšetkým sociálno-psychologické charakteristiky 

rómskej rodiny. Vzorku tvorilo 205 jedenásť- a dvanásťročných detí z etnicky zmiešaných 

tried základných škôl v okrese Košice-okolie, ktoré pochádzali zo 4 typov rodín (slovenské, 

rómske, vyššej a nižšej socioekonomickej úrovne). Údaje boli zisťované z troch zdrojov: od 

detí (Tavitianov dotazník GFF), od ich rodičov (Test rodinného prostredia) a od ich triednych 

učiteľov. Výsledky potvrdili, že sociálno-psychologické charakteristiky rómskych rodín sú 

nepriaznivejšie na prípravu dieťaťa pre vzdelávanie a jeho začlenenie do života. 

Medzi výrazné prednosti rómskych mravných návykov patrí tradične uznávaná požiadavka 

výpomoci sociálne slabým, nepracujúcim a finančne nezabezpečeným príslušníkom 

spoločenstva. Práve zásada rodovej solidarity umožňuje ich príslušníkom bez ťažkostí meniť 

prostredie, pretože zaväzuje rómske rodiny poskytnúť prístrešie svojim príbuzným z iných 

končín krajiny nezávisle od toho, že sa v byte či obydlí budú tiesniť. Lakomosť, odmietanie 

pomoci, potravy, prístrešia, atď. bola u Rómov považovaná za jeden z najvážnejších 

morálnych priestupkov a bola odsudzovaná verejnou mienkou celého spoločenstva 

(Škodáček, 1998). Samotní Rómovia za svoju najlepšiu vlastnosť považujú dobrosrdečnosť 

a súcit. 

      

     Špecifiká výchovy v rómskej rodine 

Vek rómskych mužov a žien pri narodení ich prvého dieťaťa je veľmi nízky a v súvislosti 

s tým aj ich vek pri uzatvorení manželstva a vzniku rodiny. V tejto súvislosti a aj vo vzťahu 

k výchove detí Fliegel (1992, s. 20) píše: „Mladí ľudia si ešte ako nedospelí zakladajú rodiny… 

Často tu ide aj o porušenie zákona o rodine.”.  Takíto príliš mladí rodičia nie sú pripravení na 

výchovu svojich detí. V prístupe k deťom prevažuje živelnosť nad cieľavedomosťou, 

podceňovanie samostatnej praktickej činnosti dieťaťa, nedostatočná verbálna komunikácia, 

nepochopenie zákonitých potrieb a vekových osobitostí dieťaťa. Na druhej strane – výchova 

rómskeho dieťaťa je vždy kolektívna, zabezpečuje ju celá rodina. Deti sú kontrolované 

v skupine (Liégeois, 1995). 

Rómske deti sú vychovávané nebáť sa povedať svoju myšlienku a nečakať na udelenie 

slova. „Hovorové tabu” je v rómskych rodinách postavené celkom inak. Medzi tabuizované 
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témy nepatrí napríklad sex, a to napriek tomu, že cudnosť v zmysle zahaľovania je tu 

spravidla vyžadovaná vo väčšej miere než v ostatnej populácii. Bez zábran sa v rómskej 

rodine hovorí o väzení, krádežiach, násilí či sexuálnych úchylkách. Rómske dieťa to všetko 

počuje a aktívne vstupuje do diskusie. Je zasväcované do problémov dospelých ľudí (Sekyt, 

1998). 

Malé deti sa omnoho dlhšiu dobu obsluhujú a nevedú sa k samoobsluhe. Chlapci sa 

samostatnosti a sebaobsluhe učia v oveľa menšej miere, pretože všetko za nich urobí matka 

alebo staršia sestra. Protichodný názor má Balabánová (2000), ktorá hovorí, že deti sú od 

útleho veku vedené k samostatnosti a rodičia dosť skoro s nimi jednajú ako s dospelými 

ľuďmi, rovnocennými partnermi. Možno mala na mysli fakt, že rodičia, najmä matka sa stará 

o najmenšie dieťa v rodine a ostatné deti sú nútené byť samostatné v zmysle -  byť bez 

dozoru, čo potvrdzujú aj jej ďalšie slová, keď hovorí, že tento postoj k deťom sa zrejme zdedil 

z dôb, kedy bola skorá samostatnosť detí nutná k prežitiu rodu. Takýto spôsob výchovy je 

typický pre prírodné národy a zodpovedá spôsobu života v ťažkých podmienkach na okraji 

civilizácie. 

Postavenie najstaršej sestry v rómskej rodine je významné, takmer všetko robí za 

ostatných a vďaka tomu nemá dostatok času pre seba. 

Sekyt (1998) uvádza na margo výchovy v rodine, že súčasťou európskej rodinnej výchovy 

je výchova k „odloženiu pôžitku” (keď sa naučíš do školy, môžeš sa ísť bicyklovať). Táto 

zručnosť odložiť pôžitok je základom disciplíny a sebadisciplíny. Vždy bola vlastná viac tým 

skupinám ľudí, ktorí žili v dostatku, u ľudí, ktorí aspoň niekedy trpia nedostatkom, sa využíva 

každá príležitosť na dosiahnutie blaha a pôžitky sa neodkladajú (typické pre ekonomicky 

slabé rómske rodiny). Tým sa ale nepestuje vôľa a zhoršuje sa možnosť dosiahnuť niečo, čo 

vyžaduje odriekanie. 

     Ďalšia odlišná tendencia v rómskej výchove je vzťah k samostatnosti. Tá má v európskej 

kultúre vysokú hodnotu. Nebyť odkázaný na druhých, vedieť si pomôcť sám, nikomu sa 

nedoprosovať, posilňovať sebavedomie dieťaťa sa považuje za pozitívne. Rómske dieťa nie je 

nikdy samé, vždy má okolo seba svojich ľudí, ktorí mu vo všetkom pomáhajú. Rozhodovanie 

je kolektívne, každý vrátane detí môže do rozhodovania hovoriť, ale k rozhodnutiu dôjde 

spoločne a spoločné rozhodnutie všetci akceptujú. Členovia rodiny sa nepodriaďujú, oni sa 

s rozhodnutím stotožňujú. Pre ľudí, pre ktorých je vlastná individualita základom všetkých 

úvah, rozhodnutí a činov, je ťažké si predstaviť, že iní ľudia môžu sami seba chápať ako 

súčasť celku, ktorý jedine je autonómny. Výchova v rómskych rodinách väčšinou 

k individualite nesmeruje, preto ani výchova k samostatnosti tu nemá miesto. Solidarita so 

všetkými, ktorí patria do rodiny, rodinné puto, je samozrejmosťou. Rodina je zdrojom 

bezpečia a zárukou uspokojovania všetkých potrieb, predovšetkým psychických (Sekyt, 

1998).   

Balabánová (2000) uvádza, že spôsob života v rómskej rodine vedie u jednotlivca k strate 

pocitu zodpovednosti za svoj život, čo je v rozpore s pocitom zodpovednosti sám za seba, 

ktorý je nosným princípom európskej kultúry. 
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 Vo  výchove rómskych rodín druhej a tretej skupiny sa prejavuje prevaha živelnosti nad 

cieľavedomým pôsobením, podceňovanie samostatnej praktickej činnosti dieťaťa, slabá 

náplň komunikácie (málo komunikácie a jednoduchý jazykový kód), nepochopenie 

zákonitých potrieb a vekových osobitostí dieťaťa (Fliegel, 1992). Vyznačuje sa veľkou 

emocionalitou a súčasne neschopnosťou rodičov učiť deti čomukoľvek inému, než je 

nevyhnutne nutné na prežitie, všetko ostatné je považované za nepotrebné. 

 Podľa Vágnerovej (1999) pomerne voľná, nedirektívna výchova, dostatok voľného času a 

minimum povinností vedie k tomu, že sa rómske deti nenaučia rešpektovať bežné normy 

majoritnej spoločnosti a v škole či neskôr v zamestnaní sa ich správanie môže javiť ako 

poruchové.  

Demeterová (1998) tiež poukazuje, že pre spôsob výchovy v rómskych rodinách je 

charakteristický nedostatok disciplíny – jedia, keď majú hlad, vstávajú a idú spať podľa 

potreby. Chýba vymedzenie osobného teritória a osobných vecí (Klíma, 1997). Medzi 

Rómami sa prirodzene rozdáva, pokiaľ je z čoho (nehovorí sa prosím a ďakujem). Skôr než 

k neuroticizmu tento druh výchovy vedie k environmentálne podmienenej sociopatii. U 

rómskych detí preto takmer nepozorujeme neurotické rysy, pretože tie vyplývajú 

z prehnaných nárokov rodičov na výkony dieťaťa, najmä v škole. Tieto nároky v rómskych 

rodinách ale nie sú veľmi často uplatňované. 

Sebavedomie Rómov je úzko spojené s rodinou. Róm pociťuje svoju hodnotu ako hodnotu 

svojej rodiny. Hovoriť pred Rómom negatívne o členoch jeho rodiny je urážkou jeho 

samotného, chváliť členov jeho rodiny je ako chváliť jeho. 

Pekárek (1997) uvádza desať základných rysov sociálneho systému Rómov v minulosti: 

1. každé rozhodovanie je spoločné, 

2. neschopnosť byť sám, 

3. vyhostenie z rodu je najväčší trest, 

4. mnohosť je podmienkou šťastia, 

5. čas je minulosť a prítomnosť, budúcnosť neexistuje, 

6. čas sa neodvodzuje od ročných období, 

7. neustála zmena – miesta a prostredia  zvyšuje nádej na prežitie, 

8. zotrvávanie na jednom mieste zvyšuje nebezpečenstvo, 

9. spôsob obživy – remeslá sú podriadené tejto neustálej zmene, 

10. základná zručnosť je vedieť sa vyhnúť – uniknúť pred nebezpečenstvom. 

Rozprávky, v ktorých sa miešajú motívy starých bájí z Indie s motívmi zo súčasného života 

Rómov, sú dôležitou zložkou funkcionálnej výchovy v rodine. Ovplyvňujú podvedomie detí 

rovnako ako u ostatných etník, ale podieľajú sa aj na štrukturácii vedomia. Rómovia k svojim 

rozprávkam nemajú taký odstup, akému učia svoje deti príslušníci majority. Príbehy berú 

doslova, prežívajú ich a veria v ich pravdivosť. Tieto rozprávky potom ovplyvňujú život 

rómskych detí viac ako škola a média dohromady. Je to  o to dôležitejšie, že veľa rozprávok je 

postavených na tom, ako Róm zvíťazil nad „gadžom” pre svoju inteligenciu a prefíkanosť.  

Šimíková, et al. (2003) citujú názor, že matky majority sa správajú ako hrnčiari – tvarujú 

svoje deti podľa svojich predstáv. Naproti tomu rómske matky postupujú ako záhradníci, 
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ktorí sa o svoje deti starajú, polievajú ich, prihnojujú, okopávajú, občas pristrihnú. Záleží na 

samotnej rastline, aká bude. 

Dědič (1976) uvádza, že veľká časť rómskych detí vyrastá bez akéhokoľvek vplyvu 

rodičovskej autority, čo sa prejavuje v nedostatkoch vo vôľovej oblasti. 

Tomová (1995) píše, že u rómskych detí neexistuje adolescencia v bežnom slova zmysle, t. 

j. ako perióda osobnostného rozvoja. Potvrdzuje to aj Klíma (1988), ktorý hovorí, že Rómovia 

akceptujú svoju osobnosť, aká je, aj v období dospievania, kedy by sa už mala objaviť 

potreba zmeny a aktívneho rozvoja vlastnej identity. U rómskych pubescentov to tak nie je, 

ich identita neobsahuje žiadny ideál, ktorý by bol v rozpore s aktuálnym sebaobrazom 

a zároveň mu slúžil ako model. Ich prístup pripomína úroveň realizmu mladšieho školáka, 

kedy je sebaobraz pasívne akceptovaný ako danosť. Zameranie na prítomnosť robí nejaké 

budovanie vlastnej identity zbytočným. Pubescent prijíma, čo prichádza, nepremýšľa o sebe 

a neusiluje sa o aktívnu zmenu svojej budúcnosti. V tomto smere sa hovorí o nedostatku 

sebareflexie. 

Podobne sa vyjadruje o adolescencii Rómov aj Dubayová (2001). Ide o kultúrnosociálny 

jav, v ktorom pretrváva archaická cyklizácia života, keď z obdobia detstva sa priamo 

prechádza do obdobia dospelosti so všetkými dôsledkami – dominantne v oblasti rodinného 

života. Obdobie adolescencie, ktoré okrem biologického dozretia osobnosti má najmä 

významné socializačné postavenie v živote človeka, je v mnohých lokálnych skupinách 

u Rómov vynechané. Jednoducho povedané, skupina nenechá časový priestor pre mladých 

ľudí na získanie kvalifikácie, a teda i možnosti osamostatniť sa, pokúsiť sa byť ekonomicky 

nezávislým.  

Nedostatok introspekcie má aj svoje dôsledky v neschopnosti empatie, hlbšieho vcítenia 

a pochopenia iného človeka. Klíma (1988) to dáva do súvislosti s prevládajúcim 

prakticizmom až konkretizmom, viazanosťou na aktuálne viditeľné prejavy vonkajšieho 

sveta. V sociálnych vzťahoch sa tieto znaky osobnosti rómskeho dieťaťa prejavia 

v nápadnejšej extravertovanosti, ľahkom nadväzovaní kontaktov, ktoré sú ale málo 

diferencované a nemajú hlbšiu intenzitu. 

Tomová (1995) uvádza aj fakt, že otvorené agresívne správanie chlapcov je vo veľkom 

počte rómskych rodín tolerované a často je zamerané dokonca na vlastné sestry. Požiadavky 

na dievčatá a ženy sú podstatne prísnejšie ako na mužov. Majú viac povinností 

a zodpovednosti. Sú strážené, aby sa nestýkali s príslušníkmi iných etnických skupín. 

Zaistenie potravy a udržiavanie domácnosti je ich povinnosťou. Strážená je ich poctivosť. 

Žáková (1976) udáva tieto špecifiká výchovného vplyvu rómskej rodiny na dieťa: 

- častejšie než v nerómskych rodinách zaznamenávame kolísanie medzi tvrdosťou vo 

výchove a medzi tolerovaním zlozvykov, 

- k túžbe utiecť z domu sa priznáva relatívne malý počet rómskych detí, asi tak tretina 

v porovnaní s nerómskymi, možný dôvod je v ich väčšej voľnosti, 

- dve tretiny rómskych detí sú presvedčené, že ich otec je silný a statočný, ale zároveň ich 

polovica priznáva, že sa za neho niekedy hanbí (za to, čo robí, ale nie napr. za to, že bol 

vo väzení, naopak niekedy sa tým chvália), 
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- zatiaľ čo deti majority nikdy neuvádzajú, že sa hanbia za svoju matku, rómske deti to 

uvádzajú v 33 % prípadov, rodinná harmónia a závislosť na rodine sa nejaví taká silná, 

ako sa to vo všeobecnosti predpokladá, 

- asi tri pätiny rómskych detí si myslí, že ostatné deti majú rodinný život šťastnejší, zdá sa 

im, že členovia rodiny sa nemajú medzi sebou dosť radi, 

- strach z telesného trestu je u nich dvakrát vyšší ako u nerómskych detí, 

- ak sú prerušené denné kontakty s deťmi (umiestnenie v detskom domove), prejavuje sa 

výrazne zľahostajnenie rodičov k dieťaťu. 

Viková (1996) skúmala niektoré psychologické aspekty slovenských rómskych rodín 

žijúcich v Prahe a dospela k týmto výsledkom: 

1. V rómskej rodine sú deti viac orientované na svojich súrodencov než deti v nerómskej 

rodine (svojim súrodencom priznávajú viac kompetencií a majú k nim celkovo pozitívnejší 

vzťah). 

2. Existujú u nich intenzívnejšie rodinné väzby – napr. medzi deťmi a prarodičmi. 

3.Vzťahy rómskych rodičov k jednotlivým deťom sú diferencovanejšie a je v nich otvorene 

priznaná preferencia určitého dieťaťa (ktorá je ostatnými deťmi zjavne akceptovaná). 

4. Je u nich menší výskyt rivalitných vzťahov medzi súrodencami. 

5. Sú menej orientovaní na úspech v rodine, je tu voľnejšie riadenie detí (najmä chlapcov, 

dievčatá sú od útleho detstva vedené k činnostiam zaisťujúcim chod domácnosti). 

6. V oboch skupinách je pre dieťa najbližšou postavou matka, ale v rómskych rodinách nie je 

tento rozdiel taký výrazný ako v nerómskych (vzťahy rómskych detí a ich otcov sú 

intenzívnejšie). 

7. V zmysle orientácie nukleárnej rodiny na príbuzných je rómska rodina viac patrilokálna, 

nerómska častejšie matrilokálna. 

Dôležitou súčasťou tzv. romipen, čo je nepísaný zákon tvoriaci rómsku identitu, akýsi 

súbor hodnôt, ktoré sú teoreticky univerzálne a vlastné všetkým Rómom, je tzv. čačipen – 

pravda, právo, spravodlivosť. Chápanie tejto spravodlivosti môže byť v diametrálnom 

protiklade k chápaniu spravodlivosti Nerómami. Napríklad rómske slovo de man, znamená 

požičaj mi, ale tiež daj. Rómovia nečakajú na vrátenie požičanej veci, pretože oni by konali 

tak isto. V rómskych rodinách platí zásada solidarity – dnes mám ja, zajtra budeš mať ty – je 

neprípustné, aby jeden člen komunity mal (jedlo, peniaze, oblečenie) a druhý nie (Ševčíková, 

2003). Pri dnešnej strate hodnôt v tradičnej rómskej rodine to ale často krát už neplatí 

(príkladom sú rómski úžerníci žijúci priamo v osade s ostatnými). 

Vo vzťahu k inej hodnotovej orientácii Rómov Krech – Crutchfield – Ballachey, (1968, s. 

105) zdôrazňujú, že „ľudia sú pod vplyvom tých hodnôt a majú sklon prijímať ako svoje 

potreby a ciele tie hodnoty, ktoré zdieľajú členovia ich vzťahovej skupiny, a menej priamo 

hodnoty širšej spoločnosti”. Keďže „najdôležitejšie z týchto cieľov sú také ciele, ktoré 

reprezentujú dominantné hodnoty ich skupiny”, tak v prípade, že sa ktorýkoľvek člen 

relatívne izolovanej sociálnej skupiny dostane pod silný vplyv všeobecnejšie platných 

spoločenských noriem, nastáva u neho konflikt hodnôt. Rieši ho v prospech noriem svojej 

etnickej skupiny tým jednoznačnejšie, čím je sám sociálne znevýhodnenejší a čím väčšia je 



51 

 

jeho subjektívna závislosť od sociálnej skupiny, do ktorej patrí. Práve táto skutočnosť je 

charakteristická pre najzaostalejšiu skupinu Rómov na Slovensku. 

Medzi najvyššie uznávané hodnoty v rómskych rodinách patrí aj úcta. Róm by šiel aj na 

koniec sveta, aby ju získal, preto ňou vo vzťahu k nim nie je potrebné plytvať, hrozí totiž jej 

zneužitie. Nekritický obdiv majú k fyzickej sile, ktorá sa dá využiť napr. u chlapcov na 

vyučovanie bojových umení, boxu, kulturistiky. Dieťa, ktoré niekoho zbije, je doma chválené. 

Ďalej je to pohostinnosť (hosť nesmie odmietnuť jedlo, znamenalo by to, že považuje 

hostiteľov za nečistých). Láskavosť u nich preukazuje ten, kto berie, nie ten kto dáva. Dodržať 

slovo patrí tiež medzi uznávané hodnoty, ale len vo vnútri spoločenstva, podviesť „gadža” je 

majstrovstvo. 

Pre lepšie pochopenie výchovy dieťaťa rómskou rodinou, ako aj širšou komunitou 

uvádzame myšlienky Cipra (2001), ktorý hovorí o sociálnej dedičnosti. Nielen materské lono 

ako biologický obal ľudského zárodku, ale aj spoločenské prostredie ako sociálne lono 

malého dieťaťa, ešte nezrelého človeka, akejsi ľudskej larvy, predstavuje len nový stupeň 

metamorfózy vývinu človeka a všetko, čo túto ľudskú larvu obklopuje, uprostred čoho ona 

prežíva svoje štádium detstva a čo do seba živelne vstrebáva, či je to dobré alebo zlé, 

predurčuje aj to, s akou výbavou bude daný jedinec vstupovať do ďalšieho štádia zrenia, 

blížiaceho sa v procese ďalších metamorfóz až k vrcholu zrelosti.  

V rokoch 1998-2000 v rámci projektu Podpora optimálneho vývoja detí zo 

znevýhodneného sociokultúrneho prostredia Fakulta sociálnych vied Masarykovej univerzity 

v Brne, podporovaná anglickou nadáciou Know how Fund uskutočnila výskum, ktorého 

čiastkovým cieľom bolo intenzívne kvalitatívne sledovanie výchovných postojov matiek 

k deťom v rómskych a majoritných sociokultúrne znevýhodnených rodinách. Výsledky 

preukázali rozdielne výchovné stratégie v rómskych a majoritných rodinách. Matky rómskych 

detí sú zamerané predovšetkým na aktuálne potreby detí. Zaujíma ich najmä, ako sa deti 

cítia, čo chcú, čo nechcú. Aktuálna spokojnosť detí je pre nich na prvom mieste, preto sa 

sústreďujú predovšetkým na starostlivosť o nich a na plnenie ich potrieb. Majoritné matky sa 

snažia svoje deti predovšetkým vychovávať. Zaoberajú sa motívmi a charakterom svojich 

detí, vymýšľajú stratégie, pravidlá, odmeny a tresty tak, aby deti prijali hodnoty, ktoré 

zastávajú rodičia, a aby sa správali podľa ich predstáv aj za ich neprítomnosti (Navrátil, et. 

al., 2003).  

 

    Vplyv rodinnej výchovy na školskú úspešnosť rómskych detí  

Na školskú úspešnosť rómskych detí pôsobí nesprávny štýl výchovy, nízka vzdelanostná a 

kultúrna úroveň rodiny, nevhodné sociálno-ekonomické pomery (napr. bytové, finančné 

apod.), ako aj nepriaznivá rola žiaka v rodine (Kovaříková, 1998). 

Rómske dieťa prichádza do školy s inými návykmi disciplíny a poriadku. Tiež chápanie, čo 

je to disciplína a čo je to poriadok, je v rómskych rodinách iné a tento fakt môže byť príčinou 

konfliktu medzi školou a rómskym dieťaťom a jeho rodinou. Výsledkom je neschopnosť 

podriadiť sa nepríjemným povinnostiam, malá odolnosť voči stresu, neschopnosť udržať 
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pozornosť v škole, neschopnosť odložiť uspokojenie pôžitkov na neskoršie. Prejavuje sa to 

nepravidelnou prípravou do školy, neskorými príchodmi, záškoláctvom, túlaním a pod. 

V škole sa rómske deti môžu javiť ako nevychované a drzé, pretože, ako je zvykom v ich 

rodine, nečakajú na udelenie slova.  

Iné postavenie „hovorových tabu” môže spôsobovať v škole rómskemu dieťaťu problémy, 

najmä v pochopení a akceptovaní mravných a právnych noriem spoločnosti. 

Otvorené rozprávanie o kriminalite členov rodiny, neodsudzovanie týchto činov, či 

dokonca ich obdiv sa môže prejaviť u rómskeho dieťaťa sklonmi ku krádežiam, konfliktom 

a agresivite, pretože to nepovažuje za niečo nenormálne. Nenormálny je pre neho trest za 

takéto konanie, ktorý často krát vyvolá reakciu v podobe pokračovania, či dokonca 

stupňovania takéhoto konania. 

Fakt, že sa v mnohých rómskych rodinách nehovorí prosím a ďakujem, má tiež negatívne 

dôsledky na fungovanie v materskej škole. 

Uplatňovanie tzv. čačipen v škole môže pre rómske dieťa priniesť tiež negatívne dôsledky, 

ak si niečo požičia od iného dieťaťa a nevráti. 

Najstaršia sestra v rómskej rodine má „vďaka” svojmu postaveniu často krát v škole 

najhorší prospech zo všetkých súrodencov, pretože, ako bolo vyššie uvedené, nemá na seba 

vôbec čas. 

Nedostatočné vedenie rómskych rodičov k pestovaniu vôle u svojich detí vedie 

k nepresvedčivým výsledkom v škole, pretože učenie si vyžaduje určité odriekanie a výsledok 

vzdelávania (vzdelanie a následná možnosť získať zamestnanie a tým aj finančné prostriedky) 

je pre rómske deti v nedohľadne. 

Výchova, ktorá nevedie k individualite, ale ku kolektívnosti, môže spôsobovať rómskym 

deťom problémy v školskej práci najmä pri samostatnej práci, úlohách zameraných na 

tvorivosť, pri rôznych súťaživých úlohách, kde sa dieťa musí individuálne presadzovať. 

Jednotlivec nemá potrebu akejkoľvek vlastnej individuálnej životnej ambície, a to veľmi 

citeľne poznamenáva školskú prácu a budúcu profesionálnu orientáciu.  

Z tohto pohľadu sa „rómstvo” môže javiť ako sociálna kategória, pretože sa veľmi často 

stáva, že keď jednotlivec prestane žiť v komunite, prestáva byť tiež Rómom. Tento fakt je pre 

vzdelávanie Rómov zásadným. Ako pestovať v rómskych deťoch individualitu a súčasne 

nenarúšať zákonitosti rodinnej výchovy? Vedomie individuálnej zodpovednosti za svoj život 

je nevyhnutné na prežitie v súčasnom svete a nie je inej cesty než k nej deti v škole viesť, ale 

bude to zrejme ešte dosť dlho trvať, aby rodinná výchova a vzdelávanie rómskych detí nestáli 

proti sebe (Balabánová, 2000). 

Rómska rodina nie je presne štruktúrovaná a nie je ani uzatvoreným prostredím. Škola je 

naopak štruktúrovaným systémom s presným vymedzením z hľadiska obsahu žiaducej či 

tolerovanej činnosti i z časového hľadiska. Do školy nie je možné kedykoľvek prichádzať 

a odchádzať z nej, nemožno si v nej robiť, čo chce dieťa a kedykoľvek to chce. V tomto smere 

je veľký rozdiel medzi skúsenosťami rómskych detí a ich spolužiakov z majority. Pre rómske 

dieťa je škola väčšou záťažou aj z hľadiska dodržiavania určitého režimu, na ktorý nie je 

zvyknuté (Vágnerová, 1997). 
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Učiteľ rómskych detí by mal vedieť, že motivácia rómskeho žiaka apeláciami je neúčinná. 

Miešanie sa do rodinných hodnôt, bez ich dôkladnej znalosti je nebezpečné. Dobre mienená 

pochvala napr. „si lepší ako tvoj starší brat” môže úplne demotivovať, pretože nie je úlohou 

rómskeho dieťaťa byť lepší než ten, kto je ako lepší uznaný rodinou. 

Negatívny vzťah k súkromnému vlastníctvu ovplyvňuje aj vzťah rómskych žiakov 

k učebným pomôckam, knihám, zošitom atď., nepovažujú ich za svoj majetok, za niečo, čo je 

potrebné si chrániť, udržiavať. 

Rómske rozprávky a ich vnútorná logika, zameraná na súperenie medzi príslušníkmi ich 

etnika a „gadžami”, kde stále víťazí Róm, môžu vo výraznej miere ovplyvňovať aj  vzťah  

k učiteľovi „gadžovi”. 

Ďalším problémom na začiatku školskej dochádzky sú adaptačné ťažkosti rómskych detí. 

Čím je ich rodina a prostredie, z ktorého pochádzajú, zaostalejšie, tým výraznejšie sa u nich 

prejavujú. Dokazujú to už zistenia Marka (1965). Rómskym deťom vyrastajúcim v rómskej 

osade chýba zážitok, vzájomná komunikácia s deťmi majority, ale aj dospelými. Výrazná 

identifikácia s normami rómskeho etnika sa môže prejaviť v ich sociálno-psychologickej 

izolácii v triedach, kde ich je menej ako ostatných žiakov. Dochádza u nich ku konfliktu 

vzorov správania a následne k prejavom agresivity, neurotickým prejavom, ako aj k zníženej 

schopnosti spolupracovať na vyučovaní s učiteľom. Aj sociometrické vyšetrenia Zelinu a 

Nevrlej (1977) v triede s rómskymi deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného a 

výchovne menej podnetného prostredia dokazujú, že netvoria také homogénne skupiny, ako 

deti pochádzajúce z nenarušeného sociálneho prostredia. Tak isto hierarchia statusov je 

labilná a častejšie sa mení. Psychická izolácia rómskych detí v triedach zhoršuje ich 

socializáciu a možno ju teda považovať za jeden zo symptómov kultúrnej deprivácie. Hlbšia 

psychologická analýza obojstranných postojov rómskych detí a detí majority by mala 

umožniť lepšie zostaviť výchovno-vzdelávacie programy na odstránenie týchto bariér.  

Ako vplýva rómska rodina druhej a tretej skupiny na školskú úspešnosť svojich detí 

zisťovala vo svojom prieskume Zubková (2002), a to v rómskych rodinách žijúcich v osade na 

východnom Slovensku. Deti boli rozdelení do dvoch skupín: na prospechovo lepších a 

prospechovo slabších. 

Prospechovo slabší žiaci výberového súboru v prevažnej miere pochádzali z ekonomicky 

veľmi slabých rodín. Tento fakt súvisí aj s tým, že väčšina z nich žije v jednoizbovom byte 

(dome, chatrči), kde prirodzene nemôžu mať vhodné podmienky na prípravu do školy. 

Paradoxom je aj to, že oproti prospechovo lepším žiakom majú títo žiaci viac súrodencov a 

žijú  prevažne v troj- a viacgeneračnej rodine. 

Vzdelanostná úroveň všetkých rodičov detí výberového súboru je nízka, čo korešponduje 

aj s oficiálnymi štatistickými údajmi z  roku 1991, ale opäť markantnejší rozdiel v neprospech 

vzdelania rodičov je u prospechovo slabších žiakov. 

V rodinách prospechovo slabších žiakov dominuje nedostatočná výchovná starostlivosť, 

nezáujem o ich školskú prácu a školský prospech. Problémom je aj to, že pre viac ako  90 % 

týchto detí je rómsky jazyk materinským jazykom, a teda neovládajú dobre jazyk slovenský, 

čo je tiež brzdou v ich školských výkonoch. 
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Všetky zistené údaje potvrdzujú u prospechovo slabších žiakov negatívny vplyv rodiny na 

ich osobnostný rozvoj a školskú úspešnosť.  

K podobným výsledkom dospeli aj Árochová, Bakičová  a Ševčíková (1984). Podľa ich 

zistení výsledky školského vzdelávania boli signifikantne závislé od určitých charakteristík 

rodinného prostredia, a to najmä úrovne vzdelania rodičov a úrovne bývania. Nebola zistená 

závislosť od ekonomickej úrovne rodiny. Vzťah prospechu a zlých materiálnych podmienok 

rodiny žiaka potvrdil v minulosti aj Hvozdík (1973). Výsledky výskumu Portika (2004) 

presvedčivo dokumentujú, že významným činiteľom socio-ekonomického prostredia rodiny, 

ktorý determinuje školskú úspešnosť rómskeho dieťaťa, je vzťah rodičov k vzdelávaniu. Pred 

viac ako tridsiatimi rokmi to isté konštatoval už Štefanovič (1973). 

Uvedomujeme si, že na školskú neúspešnosť rómskych detí vplýva okrem rodiny 

množstvo iných faktorov. Jedným z najčastejších je uvádzaný faktor úrovne inteligencie. 

Samozrejme, že existujú rozdiely v inteligencii žiakov, tak ako aj v úrovni ostatných vlastností 

psychických procesov a vlastností osobnosti. Inteligencia sama osebe ale ešte neurčuje 

školskú úspešnosť, pretože pre ňu sú dôležité aj vytrvalosť, usilovnosť, pozitívny vplyv 

prostredia (okrem rodinného aj širšieho), emocionálna a sociálna stabilita. Tieto vlastnosti 

môže rómske dieťa získať len v dobre fungujúcej rodine. Výsledky prieskumu plne potvrdili 

predpoklad, že na školskú úspešnosť rómskych žiakov má rodinné prostredie a rodinná 

výchova dominantný vplyv. 

Fűlopová (1992) odporúča na zlepšenie stavu vzdelávania v rodinnej oblasti vytvoriť 

prepracovaný špecifický systém sankcií, zvýhodnenie a znevýhodnenie rodičov rómskych detí 

podľa prístupu ku školskému vzdelávaniu. 

Vágnerová (1999) uvádza, že na dieťa v rodine nie je dávaný dôraz, nekoncentruje sa naň 

pozornosť starostlivosť, pretože je členom veľkej skupiny. Ctižiadosť a ambície jedinca 

nemajú pre rómsku rodinu zmysel. Jeho úspech má význam iba v tom, čo prináša skupine a 

ako uspokojuje jej potreby. Ďalším faktorom je všeobecná nemotivovanosť Rómov k 

vytýčeniu nejakého cieľa a úsiliu o jeho dosiahnutie (najmä ak je dlhodobý a spojený 

s prekážkami). Tento postoj, pravdepodobne vyplýva z tendencie neustálej zmeny, ktorú 

Klíma (1988) vysvetľuje ako pozostatok kočovného štýlu života. Absencia potrebných 

návykov a nechuť k stereotypnému životu je v rozpore s normami školy. Ale naopak sa 

domnieva, že tento pozostatok kočovania, striedanie rôznych prostredí s rôznymi normami a 

pravidlami, ktoré si Rómovia museli osvojiť, i keď veľakrát len formálne, prispieva k väčšej 

miere schopnosti adaptovať sa na rôzne prostredia a k dobrej schopnosti riešiť bežné 

praktické situácie. 

Nízka úroveň vzdelania rodičov môže prehlbovať odlišnosť medzi prostredím rodinného 

života a školou a zvyšovať ťažkosti v interakcii medzi rodinou a školou, čo podmieňuje 

prispôsobenie sa dieťaťa školskému prostrediu. Postoj rómskych matiek ku škole ako 

k miestu, kde sú deti vychovávané a vzdelávané, je odlišný od postoja matiek majority. 

Nerómske matky sú viac zamerané na výkon dieťaťa v škole. Zaujímajú ich predovšetkým 

školské zručnosti dieťaťa. To znamená, ako dieťa v škole pracuje, aké má výsledky, čo mu ide 

a v čom má nedostatky. Ako sa dieťa v škole cíti, dávajú často do kontextu so školským 
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výkonom. Pre rómske matky je dôležité, ako sa k ich deťom v škole správajú. Zaujíma ich, ako 

učiteľ reaguje na ich deti a tiež ako sa správa k nim samým. Rómski rodičia hodnotia školu 

a učiteľa na základe reakcií detí. Predpokladajú, že školská príprava je v kompetencii detí 

a ich učiteľov. Rómske matky vnímajú učiteľa ako osobu, ktorá má vplyv a do istej miery aj 

moc nad ich deťmi a túto skutočnosť hodnotia negatívne. Postoj nerómskych rodičov 

k dieťaťu by sa dal charakterizovať výrokom: „Do školy chodiť musíš, aj keď je to nepríjemné, 

aby si sa niečo naučil.”. Rómske deti vychádzajú z odlišného výchovného prostredia. Ich 

matky predovšetkým zaujíma, ako sa deti v škole cítia. V centre ich pozornosti sú dôsledky, 

ktoré školská dochádzka na dieťa má. Rómske matky sa sústreďujú predovšetkým na 

starostlivosť o deti a na plnenie ich aktuálnych potrieb. Preto aktuálna nespokojnosť dieťaťa 

v škole môže vyvolať negatívne hodnotenie učiteľov. Deti sú doma vychovávané inými 

výchovnými metódami, než aké učitelia spontánne používajú. Preto sa môže stať, že 

výchovným prostriedkom neporozumejú a tie stratia svoju účinnosť. Postoj nerómskych 

rodičov by sa dal charakterizovať výrokom: „Dieťa by sa malo prispôsobiť škole.”. Rómski 

rodičia naopak predpokladajú, že: „Škola by sa  mala prispôsobiť dieťaťu.”. 

Je však potrebné zdôrazniť aj to, že v niektorých rómskych rodinách je výrazným cieľom 

a prioritou práve dosiahnutie čo najvyššej úrovne vzdelania. Veria, že len kvalifikovanosť im 

pomôže uplatniť sa v živote. Tomuto cieľu podriaďujú aj svoju výchovu. Vzniká tu však 

problém, ktorý spočíva v tom, že rómska mládež ani po dosiahnutí potrebného vzdelania nie 

je akceptovaná ako kvalitná pracovná sila a dôvodom sú predsudky voči Rómom zo strany 

majoritnej spoločnosti (Godla, 1996). 

Školskému vzdelaniu Rómovia nepripisovali a dodnes nepripisujú veľký význam. To ale 

neznamená, že si neprajú byť múdri. Múdrosť je tradične vysoko cenená, no získavala 

a prejavovala sa inak než u ľudí majority. Odovzdávala a získavala sa ústnym podaním 

prostredníctvom príbehov, rozprávaním o skúsenostiach starších, rozprávkami, prísloviami, 

anekdotami či hádankami. 

Chudoba a život na okraji spoločnosti spôsobujú ťažkosti pri dosahovaní optimálnej 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, a  to z viacerých dôvodov. Prostredníctvom 

odlišností v takýchto rómskych rodinách sa prenášajú modely správania, vyhliadky, motivácia 

a hodnoty, ktoré smerujú k udržaniu súčasných spoločenských rozdielov, pretože v mnohých 

prípadoch rodiny v znevýhodnenej sociálnej situácii prenášajú: 

- pocit všeobecnej neistoty o vlastnej schopnosti pôsobiť na prostredie, fatálny postoj 

a nedôveru voči iným spoločenským skupinám, 

- uvedomenie si, že patria do skupiny, ktorej chýbajú vlastnosti, ktoré spoločnosť 

obvykle oceňuje, 

- nedostatočnú kvalitu života spojenú so situáciami vyznačujúcimi sa vysokou 

konfliktnosťou a stresom, ktoré podmieňuje extrémna chudoba a postavenie na 

okraji spoločnosti. 

Škola je systematickou, neľahkou (súťaživou) prácou a zároveň cestou k spoločenskej 

otvorenosti. Je ale aj potencionálnym nebezpečím, lebo znamená individualizáciu, 

emancipáciu jednotlivcov, divergenciu sociálnych štruktúr a rozbitie železnej košele rodových 
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a skupinových tradícií. Tento proces je nekolektívny, neskupinový – je individuálny, 

nesmierne ťažký a je sprevádzaný sociálnymi konfrontáciami a  konfliktmi aj vo vnútri 

vlastného spoločenstva (Dubayová, 2001). 

Voľná výchova rómskych rodičov má vplyv aj na časté záškoláctvo, čo sa samozrejme tiež 

odzrkadľuje na zlom školskom prospechu. Problematikou záškoláctva rómskych žiakov na 

špeciálnych základných školách sa v našich podmienkach zaoberal Fízeľ (1999). Zistil, že 

záškoláctvo najviac ovplyvňuje: rodinné prostredie žiakov, nedostatočný rodičovský dozor, 

častá migrácia rodín, nezáujem rodičov a žiakov o vzdelanie a využívanie detí na prácu. 

Pre rómske matky je najdôležitejšie, ako sa ich dieťa v škole cíti, nie sú zamerané na výkon 

ako rodičia majority. Zaujíma ich, ako učitelia reagujú na ich deti a ako sa učitelia správajú 

k nim samým, teda primárne ich zaujímajú vzťahy v škole. Rómski rodičia hodnotia školu 

a učiteľa na základe reakcií dieťaťa. Výkon dieťaťa v škole nie je považovaný za kľúčovú 

oblasť. Rómska rodina predpokladá, že školská príprava je v kompetencii detí samých a ich 

učiteľov. Predpokladá, že škola by sa mala prispôsobiť dieťaťu tak, ako sa aj oni jemu 

prispôsobujú a je to pre nich samozrejmé. 

Deti, ktoré sú po prvýkrát v cudzom prostredí (napr. v materskej škole), môžu kradnúť. 

Doma nemajú nič a tak túžia po všetkom, čo vidia. Myslia si, že je to ich posledná možnosť. 

V rámci ich „krátkodobej logiky” a dvojitej morálky to nie je čudné. Postupom času to už 

nerobia, ale je potrebné počítať s veľkou nespoľahlivosťou. V tomto smere sa vo vzťahu 

k nim robí veľa chýb. 

 

Aby sa čo najviac eliminovali dôsledky nedostatočnej a nevhodnej rodinnej výchovy 

navrhujeme: 

- snažiť sa zaradiť rómske deti zo sociálne zanedbaného a výchovne menej podnetného 

prostredia do predškolskej výchovy (v oveľa väčšej miere tu platí zásada čím skôr, 

tým lepšie), 

- v základných školách s prevahou rómskych žiakov prispôsobiť obsah vzdelávania ich 

potrebám (s ohľadom na ich deficity) a učiť ich to, čo nevedia, to čo budú v živote 

najviac potrebovať a nie zbytočne ich zaťažovať pre nich nepotrebnými informáciami. 

Je potrebné vo zvýšenej miere venovať sa výchove k rodičovstvu, kultúre bývania, 

odievania atď. (Horňák, 2005), 

- snažiť sa predĺžiť čas výchovného pôsobenia na rómskych žiakov aj do popoludňajších 

hodín (v minulosti u nás fungoval a osvedčil sa tzv. celodenný výchovný systém), 

- vzdelávať aj učiteľov rómskych detí v tom zmysle, aby pochopili rómsky svet, 

odlišnosti ich ponímania života, aby sa nesnažili zmeniť rómske dieťa, ale aby sa mu 

snažili pomôcť mu, a to najmä v tých oblastiach, v ktorých si sám pomôcť nevie 

a nemôže (Portik, 2001), 

- zaviesť do škôl s prevahou rómskych detí funkciu rómskeho asistenta (Horňák, 

Petrasová, 2000). 
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3. 7 Špecifiká výchovy a vzdelávania rómskych detí  

 

Cieľom vzdelávania rómskych detí je umožniť im ukončiť plnohodnotné základné 

vzdelanie ako predpoklad na získanie odbornej kvalifikácie, alebo ako možnosť pokračovať 

ďalej v štúdiu na akejkoľvek strednej škole. Získanie odbornej kvalifikácie je podmienkou na 

plnohodnotné sa začlenenie do života spoločnosti. Úspešnosť vzdelávania rómskych detí je 

predovšetkým založená na akceptácii dvoch základných predpokladov. Prvým z nich je 

zmena celkového prístupu, postoja učiteľov – represiu je potrebné nahradiť motiváciou 

(Mann, 2001, Horňák, 2001), druhým predpokladom je odborná pripravenosť a morálne 

kvality učiteľov vzdelávajúcich rómske deti. 

Rómski žiaci sa v škole zoznamujú s kultúrou, ktorá je pre nich cudzia. Na dejepise sa učia 

históriu iných národov, len o svojom etniku sa nedozvedia nič alebo len veľmi málo, čo 

vyvoláva pocit bezvýznamnosti ako etnika, ktoré si nezaslúži pozornosť. Na slovenčine sa zas 

učia o svetových a slovenských spisovateľoch a básnikoch, rómski literáti tu opäť nemajú 

miesto. Podobne je to aj s kladnými literárnymi hrdinami, ktorí sú v drvivej väčšine 

predstaviteľmi Nerómov. Ak rómski žiaci majú s príslušníkmi majoritnej spoločnosti nejakú 

negatívnu skúsenosť, čo sa v praxi stáva často, potom je pozitívna identifikácia s takýmito 

hrdinami problematická. Na hodinách hudobnej výchovy sa tiež učia len piesne majority. 

Nemôžeme sa potom čudovať, že tieto skutočnosti vedú v mnohých prípadoch k frustrácii 

rómskych detí, k narastaniu pocitu menejcennosti vo vzťahu k nerómskym spolužiakom, 

k celkovej nedôvere a apatii ku všetkému, s čím sa v škole stretávajú. Na tieto postoje 

vplývajú aj postoje ich rodičov ku škole, ktorí sú často aj dnes presvedčení, že vzdelanie pre 

ich deti nie je potrebné, že v škole ich len ponižujú a trápia (Mann, 2001).  

Na uvedené skutočnosti rómski žiaci často reagujú neposlušnosťou, agresivitou voči 

spolužiakom a učiteľom. To má zasa za následok zníženú známku zo správania. Nezáujem o 

školu vyúsťuje v časté opakovanie ročníkov, a preto mnoho rómskych žiakov končí povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole v nižšom ako deviatom ročníku. 

Průcha (1997) pri vyhodnocovaní problémov týkajúcich sa dieťaťa v úlohe žiaka dospieva 

k záveru, že rozhodujúcimi determinantmi tu sú: 

- kognitívne, a to najmä inteligenčné charakteristiky detí,  

- sociokultúrne a socioekonomické pomery v rodinách detí. 

V nasledujúcom texte sa budeme snažiť ukázať, ako uvedené determinanty vplývajú na 

výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.  

Chápanie sveta a jeho prežívanie je u rómskeho dieťaťa odlišné od chápania sveta 

dieťaťom majority. V detstve sa tieto deti stretávajú prevažne s príslušníkmi svojej komunity 

a prirodzene nasávajú aj názory na ľudí majority – „gadžov” bez toho, aby mali s nimi osobnú 

skúsenosť. 

Sociálne kontakty s rovesníkmi sú veľmi živé a takmer ničím neobmedzované. Hry nie sú 

obmedzované zásahom dospelých, v porovnaní s nerómskymi rovesníkmi sú zdrojom 

odlišných skúseností, často neprimeraných veku (manipulácia s nebezpečnými predmetmi, 

nožom, sekerou, sexuálne skúsenosti, drobné krádeže). Výber hier v rámci komunity 
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rovesníkov je determinovaný materiálnymi podmienkami, prevažujú pohybové hry bez 

pravidiel. Možno povedať, že rómske deti vedú bohatší spoločenský život ako nerómske deti, 

čo sa prejavuje aj bohatstvom rozmanitých sociálnych skúseností z praktického života. 

V rámci svojich kultúrnych zvláštností sú viac sociálne rozvinuté, samostatné, praktickejšie 

a vynaliezavejšie. 

Inak je to v školskom prostredí. Rómske deti musia v prístupe k vzdelaniu prekonávať 

náročnejšie prekážky než deti majority či iných etnických skupín. Okrem problémov typických 

pre všetky chudobné domácnosti, akými sú napr. ekonomické obmedzenia, limitovaný 

prístup ku kvalitnému vzdelaniu či vzdelanostná úroveň rodičov, musia rómske deti 

prekonávať ďalšie prekážky vrátane nízkych požiadaviek na vzdelanie v rodine, geografickej 

izolácie, nízkych očakávaní zo strany učiteľov a rodičov, neznalosti či obmedzenej znalosti 

slovenčiny. U rómskych detí je zároveň vyššia šanca, že skončia v špeciálnych základných 

školách, čo ďalej znižuje ich budúcu vzdelanostnú úroveň a šance spoločenského 

a pracovného uplatnenia (Vyučovať a učiť sa na základe kultúrnych odlišností, 2003). 

Už Davidová (1965) upozorňovala na sociálno-psychologické zvláštnosti väčšiny rómskych 

detí, a preto zdôrazňovala, že je potrebné k ich výchove pristupovať zodpovedne, so 

špecifickými metódami práce. Ďalej píše, že tam, kde do školy či triedy je zapísaný pomerne 

malý počet žiakov cigánskeho pôvodu, môžu učitelia ich vyučovanie a výchovu zvládnuť 

v rámci normálnych tried, ak im najmä v prvých ročníkoch venujú zvýšenú individuálnu 

starostlivosť. Pre väčší počet rómskych detí je podľa nej potrebné podľa potreby a daných 

možností dočasne zriaďovať samostatné školy alebo osobitné triedy. 

Skúsenosti spred štyridsiatich rokov už vtedy ukázali, že výchovu a vyučovanie rómskych 

detí brzdí väčšinou ich nedostatočná príprava na školu. „Často počas detstva prežívajú 

miesto hier starosti dospelých. Treba teda v oveľa väčšom počte zaraďovať cigánske deti do 

materských škôl, najmä posledný rok pred vstupom do školy. Rovnako dôležitá je aj otázka 

mimoškolskej výchovy…Takáto výchova môže podstatne zoslabiť záporný vplyv prostredia, a 

tak uľahčiť škole výchovu. Získanie pochopenia a podpory zo strany cigánskych rodičov iste 

tejto práci pomôže najviac” (Davidová, 1965). Dnešné snahy sú v podstate totožné a predsa 

sa nám v tejto oblasti nedarí napredovať podľa našich predstáv. 

Na začiatku školskej dochádzky bývajú rómske deti poddajné, ochotné, voči učiteľom milé 

až prítulné, v primeraných školských podmienkach sa rady učia. Vo vyšších ročníkoch sa často 

u nich výrazne zhoršuje prospech, žiaci začínajú byť spurní, strácajú záujem o školu. 

Čiastočne je to možné vysvetliť nastupujúcou pubertou, náročnejšou učebnou látkou, ale aj 

tým, že v rómskej komunite je dieťa včaššie zapájané do života a činnosti dospelých, čo 

kontrastuje so žiackou rolou v škole. Starší rómski žiaci sú svojimi neúspechmi frustrovaní, 

ponižovaní tým, že opakujú ročníky, v škole sa nudia, správajú sa výbojne k učiteľom a často 

agresívne k spolužiakom. Z terajšej školy si Rómovia často odnášajú komplex menejcennosti 

a nenávisť. 

Liégeois (1995) uvádza, že dieťa, ktoré po prvýkrát príde do školy sa cíti byť zmätené 

a ťažko chápe, že ho z vekových dôvodov musia oddeliť od starších súrodencov, že im 
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nemôže vyjadriť svoje pocity a svoje konanie musí mať neustále pod kontrolou, ako aj to, že 

jeho povinnosťou je podriaďovať sa príkazom a nariadeniam, ktoré sú pre neho nezmyselné. 

Ak rómske dieťa je v prvom ročníku základnej školy neúspešné, musí prvý ročník 

opakovať, alebo je preradené do špeciálnej základnej školy, a to aj na základe 

psychologického vyšetrenia, ktoré rómske dieťa tak isto nezvládne podľa požiadaviek, 

kladených na deti majority. Preradeniu často napomáhajú aj rodičia napr. preto, že tam už 

chodia jeho súrodenci, že je tam veľa detí rómskeho etnika, že dostanú viac peňažných 

dávok, pretože ich dieťa je postihnuté a v neposlednom rade aj preto, že je tam menej detí 

v triede, pomalšie tempo a menej náročné učivo, čo mnohokrát rómskym deťom vyhovuje. 

Aj keď sa neskôr ukáže, že intelektové vlastnosti dieťaťa sú priemerné alebo dokonca 

nadpriemerné, spätné preradenie do základnej školy je takmer nemožné. Situáciu na 

Slovensku kopírujú aj české pomery, ktoré dokumentuje Sekyt (1998). 

Aj Mann (2001) upozorňuje, že rómske deti často zaraďovali do špeciálnych škôl, a to 

napriek tomu, že v mnohých prípadoch nešlo u nich o mentálnu retardáciu, ale o retardáciu 

sociálnu, ktorá bola dôsledkom zanedbanej výchovy v málopodnetnom rodinnom prostredí. 

V Čechách to konštatovala medzi inými aj Dolejší (1987), ktorá skúmala vplyv rodinného 

prostredia na vývin mentálne retardovaného dieťaťa – žiaka špeciálnej základnej školy. 

V celoeurópskom kontexte to potvrdzuje aj Liégeois (1995). 

Časť rómskych detí pre svoje mentálne postihnutie oprávnene patrí do špeciálnej 

základnej školy. Ale aj tu by vyučovanie malo byť prispôsobené špecifikám a potrebám 

rómskych detí. Jeden taký alternatívny vzdelávací program špeciálnej základnej školy 

vypracoval kolektív Výskumného ústavu pedagogického v Prahe pod vedením Švarcovej 

(1997). 

Danko (1994) tiež uvádza, že zaškolenosť rómskych detí v osobitných školách je 

niekoľkonásobne vyššia  ako by mala byť a len minimálne percento rómskych detí pokračuje 

v štúdiu na stredných školách.  

Podobne sme aj my pri našom experimente zistili, že vo svojom výberovom súbore 

rómskych žiakov navštevujúcich špeciálne základné školy, približne 85 % z nich je 

v hraničnom pásme mentálnej retardácie a vyššie, čo znamená, že by nemali byť umiestnené 

v týchto školách (Horňák, 2001). 

Toto naše tvrdenie podporujú aj slová Tomatovej (2004), ktorá tvrdí, že rómske deti na 

Slovensku nadmerne často navštevujú špeciálne základné školy aj napriek ich väčšej 

zdravotnej rizikovosti. 

Súčasne  Bakalář (2004) uvádza, že odhady zastúpenia rómskych detí v špeciálnych 

základných školách sa pohybujú od 60 do 80 %. Podporuje ho aj Říčan (1998), ktorý hovorí 

tiež o 80 % Rómov navštevujúcich špeciálnu základnú školu. Aj Nečas (1999, s. 112) 

konštatuje, že „rozdiel medzi učebnými výsledkami rómskeho a nerómskeho žiactva vedie 

spravidla k preraďovaniu neúspešných rómskych školákov do špeciálnych základných škôl. 

Deje sa tak po psychometrických testoch, pri ktorých sa jazykový a sociálny handicap 

zamieňa za druh mentálneho postihnutia. Podľa učiteľov a aktivistov v oblasti vzdelávania je 
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v špeciálnych základných školách až 80 % rómskych detí. Špeciálne základné školy bývajú 

potom označované za „základné školy pre Cigánov”, alebo za „cigánske školy.” 

Naše tvrdenie o nadmernom zastúpení rómskych žiakov v špeciálnych základných školách 

a o nutnosti nájsť z tejto situácie východisko potvrdzuje aj vyjadrenie Cipra (1998, s. 149), 

ktorý píše, že: „V miestach s väčšou koncentráciou rómskeho obyvateľstva hľadajú školy 

rôzne spôsoby, ako prekonať jazykové a sociálne handicapy rómskych detí. Rýdzo 

pragmatické riešenie je preradzovanie týchto detí pre ich slabšiu výkonnosť do  základných 

škôl pre mentálne zaostalé deti. Tu je učivo redukované na minimum, postup je voľnejší, 

učitelia sú pedagogicky kvalifikovanejší a počty žiakov nižšie. Veľakrát sú tieto školy zaplnené 

z 90 % rómskymi deťmi, mentálne väčšinou celkom normálnymi. Niektorí to nazývajú 

diskrimináciou, iní pozitívnou diskrimináciou, teda vlastne účelovou diferenciáciou. Výhod je 

tu iste dosť, ale negatívny je fakt, že sa tu vlastne od rómskych detí žiada menej, než by – 

aspoň niektoré z nich – dokázali splniť a že sa tak dostávajú do slepej uličky, z ktorej už nie je 

cesta hore na strednú, poprípade vysokú školu. A to je veľká chyba, pretože Rómovia 

potrebujú naliehavo svoju vlastnú inteligenciu a najmä svoje vlastné učiteľky a učiteľov.” 

Na Slovensku bolo vo viacerých výskumoch zistené a konštatované, že rómske deti 

v porovnaní s ostatnými deťmi častejšie prepadávajú a častejšie sú klasifikovaní zníženou 

známkou zo správania. Častejšie ukončujú školskú dochádzku v nižšom ako záverečnom 

ročníku ZŠ, alebo sú preradzovaní do špeciálnych základných škôl. Potvrdzuje to aj Fliegel 

(1992), ktorý hovorí, že na základných školách z celkového počtu ročne 42 000 rómskych 

žiakov neprospieva okolo 12,4 % a na školách v Trebišove neprospieva 14,5 % rómskych 

žiakov. To znamená, že rómske deti oproti ostatným deťom takmer 16- krát častejšie 

prepadávajú, 5-krát častejšie dostávajú druhý alebo tretí stupeň zo správania, 36-krát 

častejšie ukončujú školskú dochádzku skôr, ako v záverečnom ročníku, 28-krát častejšie sú 

preradzované do špeciálnych škôl. Podobné údaje uvádza aj Fulková, et al. (1993). 

Pedagogické a psychologické sondy priniesli dôkazy o neodôvodnenom preraďovaní 

a zaraďovaní rómskych detí do špeciálnych základných škôl. Dlhoročná prax potvrdzuje, že 

v prípade vzdelávania rómskych detí špeciálne základné školy v obmedzenom rozsahu 

suplujú a saturujú funkcie a ciele základnej školy. V lokalitách vysokej koncentrácie 

rómskeho obyvateľstva sa zriaďujú špeciálne základné školy len pre rómskych žiakov (Jurová 

– Koptová, 1999). 

Štátne orgány v osemdemdesiatych rokoch minulého storočia videli príčiny školskej 

neúspešnosti rómskych žiakov v spomalenom a nerovnomernom intelektovom a citovom 

vývine, v nedostatočnom rozvoji reči a myslenia a v ich sociálnej retardácii (Záznam 

z krajského aktívu... 1986). 

Nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných (osobitných) škôl bolo 

spôsobené aj predpismi, ktoré v určitom čase boli platné. Najprv to boli inteligenčné testy, 

ktoré  indikovali preradenie alebo zaradenie dieťaťa do osobitnej školy - to bolo až do roku 

1976. Potom vyšlo nariadenie, že dieťa, ktoré nezvláda učebnú látku, má byť preradené do 

osobitnej školy, a to mnohokrát aj napriek tomu, že dieťa malo relatívne dobrú inteligenciu. 

V tomto čase sa urobilo najviac nesprávnych zaradení detí do osobitných škôl. Až po roku 
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1990 sa znovu stáva kritériom na preradenie dieťaťa do špeciálnej základnej (osobitnej) školy  

inteligenčná úroveň dieťaťa. 

Aj v Koncepčných zámeroch vlády SR na riešenie rómskej problematiky z roku 1997 sa 

konštatuje, že hneď v prvom ročníku ZŠ možno u Rómov zaznamenať veľmi vysokú mieru 

nezvládnutia učebných osnov – napr. v rokoch 1991-1995 podľa orientačného zisťovania 

neprospieva v priemere asi 22 % rómskych detí. 

Čo je teda ešte príčinou neúspešnosti rómskych detí v škole? Príčin je veľa, vzájomne sa 

podmieňujú, kombinujú, čo situáciu komplikuje, a preto často zlyháva aj dobré mienené 

úsilie učiteľov rómskych detí. Sekyt (1998) uvádza, že najčastejšou chybou pedagógov je 

predpoklad, že rómske dieťa je v podstate rovnaké ako dieťa majority, len je trochu 

„zaostalé”. Predstava, že ak doplníme znalosť vyučovacieho jazyka všetko sa zlepší, je 

zavádzajúca. 

 Vo vzťahu k školskej neúspešnosti rómskych detí Vágnerová (1997) uvádza sociokultúrny 

handicap. Deti pochádzajúce z iného etnika, z inej sociokultúrnej oblasti majú odlišné 

skúsenosti, ktoré sú prekážkou primeranej adaptácie na školu. 

V tejto súvislosti Novotná a Kremličková (1997) si kladú otázku, do akej miery je možné 

ponúknuť príslušníkom menšín vzdelávanie a výchovu v takom rozsahu a kvalite, aká by im 

v súlade s ľudskými právami zaistila zachovanie vlastnej identity, aj optimálnu integráciu do 

spoločnosti vrátane školského prostredia. Z tohto hľadiska zaraďujú príslušníkov menšín do 

skupiny populácie so špecifickými vzdelávacími potrebami. Tieto špecifické potreby vyplývajú 

z ich odlišností daných predovšetkým etnicky – to znamená z hľadiska ich pôvodu, zvláštnych 

kultúrnych znakov (predovšetkým jazyka v hovorovej i písanej podobe), mentality a tradícií.  

Príslušnosť k rómskemu etniku nie je možné chápať ako hendikep, aj keď sa ním 

v konečnom dôsledku, predovšetkým v rovine psychickej a sociálnej, môže stať.   

Šotolová (2000) tiež uvádza niektoré z hlavných príčin školskej neúspešnosti rómskych 

detí, a to: 

- odlišný jazykový vývin, 

- odlišnú kvalitu plnenia funkcie rodinnej výchovy, 

- u niektorých Rómov nedocenenie významu vzdelania, 

- nedostatočnú príprava pre školu,  

- nižšiu informovanosť častí detí, vyplývajúcu zo sociálnej izolovanosti mnohých rodín,  

- nedostatočnú pripravenosť učiteľov pre prácu s minoritami. 

Ďalej je to najmä skutočnosť, že iba málo rómskych detí zo segregovaných osád 

navštevuje materské školy. Predškolská dochádzka na Slovensku nie je povinná a vo 

všeobecnosti je určená deťom medzi tretím a šiestym rokom veku. Väčšina segregovaných 

osád nemá materskú školu. Nedostatky v predškolskom vzdelaní sa neskôr stávajú 

významným obmedzením vzdelávania rómskych detí. Bez tejto prípravy sú deti 

znevýhodnené, pretože im chýbajú základné znalosti a zručnosti a majú nedostatky 

v socializácii a komunikácii s ostatnými deťmi. Zrejme najväčším hendikepom pre rómske 

deti, ktoré doma nehovoria po slovensky, je fakt, že premeškajú dobrú príležitosť získať 
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jazykové znalosti. Bez predškolskej dochádzky sa hendikep rómskych detí v prvej triede 

základnej školy ešte prehlbuje (Vyučovať a učiť sa na základe kultúrnych odlišností, 2003). 

Aj Ferjenčík (1995) podobne ako Antalová (1984) uvádza, že rómske deti prichádzajú do 

prvých ročníkov neraz kognitívne, citovo i sociálne nedostatočne pripravené, bez osvojenia 

základných návykov, podmieňujúcich ich školskú úspešnosť. 

Podľa Lorana a Bjelovej (1997) sociálny a výchovný deficit sa predpokladá asi u  80 % 

rómskych detí na Slovensku. 

U rómskych detí, ale aj dospelých, má uspokojovanie potrieb takúto gradáciu: fyzické, 

citové, pracovné a nakoniec intelektové. Tento fakt je potrebné brať do úvahy pri 

koncipovaní programov ich vzdelávania. Vo filozofii vzdelávania Rómov by sme sa nemali 

zameriavať na zmenu ich hodnotového rebríčka (teda začínať od konca), ale na postupnú 

zmenu ich potrieb. A ak budú mať vypestovanú určitú potrebu (napr. poznávaciu), budú sa 

snažiť ju naplniť, čo bude ich motiváciou na zmenu hodnôt. 

Vo všeobecnosti sa konštatuje, že vzdelanie nemá v hodnotovom systéme Rómov 

významnejšie postavenie. Sú orientovaní hmotne, v snahe vyrovnať sa majoritnému 

obyvateľstvu (Šotolová 2000, Kovaříková, et al., 1998). Nechápu vzdelanie ako prostriedok 

dosiahnutia budúcich výhod, napr. dosiahnutia vyššieho sociálneho a ekonomického statusu. 

Aj Liégeois (1995) hovorí, že mladí Rómovia dodnes nepoznajú vzťah medzi vzdelaním, 

ekonomickým a sociálnym úspechom. Školu považujú za „klamársku inštitúciu”, v ktorej sa 

ich deti majú asimilovať, prevychovať a deformovať. Obávajú sa, že o nich prídu. 

Aj vo Vyhodnotení prieskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka vo výchovno-

vzdelávacom systéme SR (2002, s. 7) sa píše, že: „Viaceré školské zlyhávania nepramenia 

z primárnej mentálnej insuficiencie žiakov, ale z jednoduchého faktu, že tieto deti nemajú 

osvojené tie základné sociálne a pracovné návyky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre 

úspešné zaškolenie (napr. základné všeobecné vedomosti a zručnosti, jazykové spôsobilosti 

a slovná zásoba, skúsenosti z grafickým prejavom, ale i základné hygienické návyky a pod.). 

V tomto smere ide predovšetkým o skupinu detí z málo stimulujúceho rodinného prostredia – 

v našom geosociálnom prostredí hlavne o deti rómske.” 

V školskom veku sťažuje pozíciu dieťaťa často zlá povesť rodiny, málokedy je 

rovnocenným partnerom v komunikácii s ostatnými deťmi, a to nielen pre jazykový 

hendikep. Chýba mu zaužívaná spoločenská rutina, nedostatočne sa orientuje v styku 

s kolektívom a pod. 

Locke a Ciechalski (1995) prehľadne sumarizujú problémy, s ktorými sa stretáva učiteľ pri 

vzdelávaní žiakov minority: 

- bilingvizmus, rôzna úroveň ovládania jazyka majority a jazyka minority, 

- „kultúrna paranoja”, všeobecná nedôvera a strach z kultúry majority, 

- silné zameranie na otázku príslušnosti k etnickej skupine, zvýšená citlivosť ku skutočnej, 

ale aj zdanlivej diskriminácii, 

- nespracovaná alebo potláčaná agresivita a túžba po vzbure alebo odplate za skutočné 

alebo domnelé krivdy, 

- chýbajúca loajalita k inštitúciám, ktoré vytvára majorita, 
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- nedôvera a len málo zvnútornené presvedčenie o význame systematickej a vytrvalej 

práce, o potrebe autority, zákona, 

- vnútorná neistota, či hovoriť a konať v súlade s vlastnou alebo majoritnou kultúrou, 

- schopnosť „zahrať to na predstaviteľov majority”, klamať ich, tendencia neprejaviť sa 

otvorene, 

- zvýšená citlivosť k neverbálnym prejavom a ich prípadnému rozporu s obsahom reči 

učiteľa pri komunikácii. 

Tieto vlastnosti môžu byť samozrejme u rómskych detí zastúpené v rôznej miere, 

niektoré z nich môžu chýbať. Bude to záležať od úrovne rodinnej výchovy, od lokality a pod.  

Požiadavka zohľadňovania špecifík rómskych detí vo výchovno-vzdelávacom procese nie 

je nová a objavuje sa permanentne a dlhodobo, napr. aj v Metodických pokynoch 

k základným dokumentom o výchove a vzdelávaní cigánskych detí a mládeže z roku 1981, 

kde sa píše, že „zohľadňovanie osobitostí cigánskych detí má významné miesto pri utváraní 

pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom a je jedným zo základných predpokladov 

úspešnej výchovy. Žiada si to prehĺbiť poznanie osobnosti dieťaťa cestou skvalitnenia 

pedagogickej diagnostiky a v špeciálnych, vyrovnávajúcich a samostatných triedach, 

oddeleniach i výchovných skupinách vypracovať individuálne výchovno-vzdelávacie programy 

pre jednotlivé deti.” 
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4 MOŽNOSTI KOREKCIE PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA 

Ak chceme problémové správanie sa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia riešiť 

efektívne, musíme poznať jeho príčiny. Jednotlivé výchovne problémy nemožno riešiť 

rámcovo, podľa určitej schémy. Sú to vždy problémy týkajúce sa konkrétneho dieťaťa a preto 

je potrebné riešiť ich individuálne. Dodržiavame pri tom všeobecné ako aj 

špeciálnopedagogické zásady. Do úvahy berieme perspektívu dieťaťa v procese edukácie, 

v kontexte klímy triedy ako aj jeho budúcu životnú perspektívu (Kaleja, 2014). Aby sme čo 

najviac eliminovali vznik problémového správania, tak: 

- dieťa potrebuje pevný režim dňa pretože je v procesu osobnostného zrenia, tento smer 

by mal byť udávaný rodičmi ako aj širším sociálnym okolím. V prípade detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia to často krát tak nie je a preto to musí urobiť učiteľ 

materskej školy. Tak isto: 

- pozitívny vzťah k dieťaťu je zastrešujúcim faktorom nad všetkými ostatnými pre 

dosiahnutie zmeny v správaní problémového dieťaťa, ktoré sa ocitá na rázcestí 

(Kubíčková, 2011). Je možné, že práve v tejto oblasti dieťa pociťuje nedostatok. Pozitívny 

vzťah presiaknutý láskavým prístupom a empatiou k dieťaťu je dôležitou súčasťou 

vzájomnej komunikácie, spoločného fungovania a tvorí základ pre dobre nastavenú 

výchovu k socializácii. 

Problémové správanie sa rieši bežnými pedagogickými prístupmi. Patrí k nim 

napomenutie, odobranie nejakej veci (napr. hračky), vylúčenie účasti na aktivite a pod. Pri 

korekcii problémového správania sa ponúka celý rad mechanizmov a stratégií. Je to vecou 

kreatívneho prístupu a skúsenosti učiteľa materskej školy. Musíme ale vedieť čo skutočne 

môže plniť korektívnu funkciu, pretože často krát sa aplikujú mechanizmy, ktoré túto funkciu 

nie len že neplnia, ale dokonca stimulujú negatívne vlastnosti dieťaťa (napr. vzdor). 

Prostriedky korekcie, nápravy musia zohľadňovať určité princípy, zásady medzi ktoré 

zaradzujeme: 

- rešpektovanie osobnosti dieťaťa, 

- rešpektovanie zásad humanizmu, demokracie a pozitívneho rozvoja osobnosti, 

- dieťa by malo vedieť čo urobilo zle a ako to možno napraviť, 

- dieťa by malo akceptovať prostriedok korekcie a rozumieť jeho významu, 

- podporovanie sebaevaluácie (sebahodnotenia), evaluácie vlastného správania, 

- dieťa by malo poznať normu, požiadavky, ktoré sú na neho kladené aby ich mohlo 

dodržiavať, aby sa mohlo konformne správať, 

- príčiny problémové správania by mali byť známe, aby sa na nich učiteľ mohol zamerať, 

- prípadné sankcie by mali byť stanovené s prihliadnutím na vek, intelekt, schopnosti a 

osobnostné dispozície dieťaťa (Kaleja, 2014). 

Pri korekcii problémového správania u rómskych detí pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sú veľmi dôležité aj osobnostné faktory učiteľa, ktorý s nimi 

pracuje. Podľa Kaleju (2011) mal by sa vyznačovať interkultúrnou citlivosťou, ktorá 

predstavuje: 

- ochotu pracovať s rómskymi deťmi, 
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- schopnosť rešpektovať osobitosti rómskeho etnika, 

- dobré sociálne zručnosti, 

- poznanie rómskeho etnika (sociálnu diferenciáciu, štruktúru, existenčné problémy, 

kultúru, tradície), 

- ovládanie základov rómskeho jazyka, 

- ochotu poskytnúť primárne poznatky o ich kultúre (napr. rodičom detí majority), 

- prísnou spravodlivosťou ku všetkým deťom v triede (rómskym aj nerómskym), 

- prosociálny charakter riešenia výchovno-vzdelávacích problémov, 

- citlivou komunikáciou s rodičmi. 

Účinnosť korekcie problémového správania si vyžaduje dobrú orientáciu v profesnej 

rovine (erudícia), v rovine práce s dieťaťom (kompetencia),  v rovine riešeného prípadu 

(poznanie všetkých podmienok, okolností, vplyvov, atď.). Diferenciálna diagnostika je preto 

nevyhnutná. Učiteľ materskej školy musí akceptovať: 

- diferenciáciu s ohľadom na poruchu osobnosti, prejavy ktoré vyplývajú z choroby, 

emočného či psychického narušenia, 

- diferenciáciu s ohľadom na mentálne postihnutie, kognitívne funkcie, hodnotiace 

a exekutívne funkcie, 

- poznatky psychologickej heredity (dedičnosti) – napr. deviantné správanie rodičov, 

- nevytvorené alebo nesprávne vytvorené návyky, nesprávne naučené hodnoty životné 

ciele, 

- orientáciu v sociálnych vzťahoch a mieru maladjustácie, 

- analýzu morálneho narušenia. 

 

Ku kľúčovým okolnostiam reedukačného procesu patrí aj: 

- analýza objektívnych podmienok výchovy, 

- analýza úrovne socializácie dieťaťa, 

- analýza stavu, vývinu a zmien v sociálnych vzťahoch, 

- analýza vlastnej akceptácie dieťaťa a jeho akceptácia druhými deťmi, 

- analýza hodnotovej orientácie, sledovanie jej vývinu a zmien, 

- analýza referenčných skupín a vzťah dieťaťa k nim, 

- analýza oblastí v ktorých dieťa môže zažiť úspech, 

- analýza z predošlej diagnostiky dieťaťa (ak bola realizovaná). (Kaleja, 2013)  

 

Metódy, ktoré budeme uplatňovať v korekcii a náprave problémového správania by mali 

zohľadňovať vyššie uvedené fakty. Tieto metódy Kučerová a Vacek (in Kaleja, 2013) 

rozdeľujú na metódy priameho reedukačného pôsobenia a metódy nepriameho 

reedukčného pôsobenia. 

Metódy priameho reedukačného pôsobenia (direktívne metódy) sú: mravné 

vysvetľovanie, mravné poučovanie, kladenie požiadaviek, presviedčanie, usmerňovanie 

s prvkami donucovania, donucovanie      (príkazy, zákazy, poverovanie úlohami alebo 
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funkciou), tréning pozitívneho správania, hodnotenie s jasnou sankciou (odmena a trest), 

podpora sebahodnotenia s jasnou sankciou (odmena a trest). 

Metódy nepriameho reedukačného pôsobenia (indirektívne metódy) sú: vzor, denný 

režim, usmerňovanie založené na dôvere (vyjadrené očakávania učiteľa, sľub, záväzok, 

výstraha), pozitívne sociálne prostredie s otvorenou komunikáciou (klíma triedy, pozitívne 

postoje a očakávania), vyvolávanie či tlmenie emócií (empatia, agitácia, degradácia, 

eliminácia a sublimácia, riešenie konfliktov), diskusia (riešenie morálnych dilem), 

mechanizmy kontroly (vnútorné a vonkajšie), samospráva, sebavýchova. 

 

Môžeme sa stretnúť aj s inými metódami ktorých charakter v závislosti na interpretácii 

môže byť buď direktivný alebo indirektivný: sugescia, príkaz, pokyn, ponuka, návrh, 

alternatíva, príklad, výklad, aktívne počúvanie, mlčanie atď. (Kaleja, 2013). 

 

Michalová (2012) uvádza aj tieto všeobecné požiadavky na výchovné pôsobenie detí 

s problémovým správaním: 

1. Doprajte si čas – rozmyslieť si o čo vám ide, váhavosť pôsobí sugestívne. 

2. Doprajte mu čas – rešpektujte osobné tempo, opakovanie a upevnenie správneho 

konania prebieha u detí rôzne dlho. 

3. Nepôsobte záporne – nestrašte deti (prehnané varovania) aby sa nebáli keď na niečo 

zabudnú a pod. 

4. Pôsobte kladne – chváľte aj deti s problémovým správaním, aby cítili že ich máte radi aj 

keď nie vždy súhlasíme s ich správaním. 

5. Nevštepujte deťom nereálne veci – rozprávky sú potrebné, ale znalosť života je 

dôležitejšia. 

6. Buďte presvedčivý – dieťa musí cítiť vašu autoritu a múdrosť. 

7. Doprajte dieťaťu odpočinok od jednotvárneho výchovného pôsobenia – prestaňte 

rozkazovať, dohovárať či obviňovať. To robia frustrovaní rodičia 

a učiteľky. Dieťa potrebuje svoju dávku slobody. 

8. Príklad, ale s otáznikom – buďte vzorom, ale nie stopercentným. Snažte sa viac o „ducha 

vzájomných vzťahov“. 

9. Majte úctu k tajomstvu – rešpektujte detskú intimitu a tajomstvo. Nie každé prizdobenie 

reality je klamstvo. 

10. Berte do úvahy momentálny stav – po prebudení a pred spaním je dieťa najcitlivejšie, 

chráňte ho vtedy pred napätím.  

 

K ovplyvneniu problémového správania vypracoval Barkley Proaktívny model ôsmich 

krokov k lepšiemu správaniu. Poradie jednotlivých krokov v programe je nezameniteľné, 

nový krok nacvičujeme až po zvládnutí predchádzajúceho. Účinok je lepší vtedy, keď sa 

uvedeného postupu držia ako rodičia tak aj učitelia materskej školy: 

1. krok – venujte dieťaťu pozitívnu pozornosť. 

2. krok – získajte dieťa pre spoluprácu. 
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3. krok – zadávajte konkrétne a zrozumiteľné pokyny a príkazy. 

4. krok – učte dieťa neprerušovať prácu. 

5. krok – zaveďte bodovací systém. 

6. krok – korigujte nevhodné správanie tak, aby to dieťa motivovalo ku zmene správania. 

7. krok – time out (keď dieťa niečo urobí, musí si sadnúť na konkrétne miesto a určitú 

dobu tam vydržať). 

8. krok – zvládanie dieťaťa na verejnosti. 

Pri náprave problémového správania môžeme využiť aj terapeutické metódy (Sagi, 1995). 

Medzi ne patrí: 

- špeciálnopedagogická terapia hrou – vyznačuje sa najmä tým, že je vedome realizovaná 

v pedagogickej oblasti, to znamená že: 

 špeciálny pedagóg si po celú dobu hernej terapie uvedomuje svoju pedagogickú 

zodpovednosť, 

 špeciálny pedagóg ponúka dieťaťu v súlade s rodičmi normatívne podnety a zdôvodňuje 

ich, 

 špeciálny pedagóg môže formulovať cieľ hry na základe vedomostí o existujúcom 

problémovom správaní a jeho pravdepodobnom pôvode. Pre dosiahnutie cieľa môže 

riadiť hru svojimi zásahmi a použiť aj prvky učenia. 

Špeciálnopedagogická terapia hrou nevytvára žiadne výnimočné situácie, ktoré by nebolo 

možné do nej preniesť z každodenného pedagogického pôsobenia. Podmienkou je 

spolupráca medzi špeciálnym pedagógom, rodičmi a učiteľkou materskej školy. 

- špeciálnopedagogická terapia cvičením – je zameraná na celkové podnecovanie dieťaťa, 

teda na podnecovanie jeho motorických, senzomotorických, emocionálnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností ako aj na spôsob uplatňovania nových, úspešných stratégií 

správania. K podnecovaniu dieťaťa dochádza v priebehu hry. Základom pre efektívne 

podnecovanie je znalosť herného správania detí ktoré nemajú problémové správanie. 

- špeciálnopedagogická rytmika – už najjednoduchšie poradové cvičenie, chôdza pozdĺž 

miestnosti, ukazuje podstatu systému. Za krátku dobu, každé dieťa zistí, že má oveľa viac 

voľnosti, keď všetci „pochodujú“ v rovnakom rytme a nenarážajú do seba. Každý má možnosť 

spoznať celú miestnosť, každý je členom skupiny. Skupina ale neruší, neobmedzuje 

jednotlivca, ani jednotlivec skupinu. 

- behaviorálna terapia – je to vlastne klasické podmieňovanie. Podmieňovaním rozumieme 

vytváranie spojenia podnet – reakcia v správaní. 

 

Korekcia a náprava problémového správania predpokladá akceptáciu životnej perspektívy 

dieťaťa. Musíme myslieť na jeho dispozície, možnosti a jeho fungovanie v spoločnosti. 

Metódy, prostriedky a techniky práce vyberáme tak aby nenarúšali rozvoj osobnosti dieťaťa, 

sociálnu klímu v triede a aby zaisťovali bio-psycho-sociálnu rovnováhu dieťaťa. 
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