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Podmienky, v akých Rómovia žijú im umožňujú vytvárať veľké spoločenstvá, veľké 

skupiny na malom geografickom priestore, čo nesie so sebou fyzické sprievodné znaky 

správania sa ľudí v takýchto skupinách (Warzynski, 1989). Tradičné videnie rómskej rodiny 

je také, že sú to rodiny veľké a výchovné zásahy sú „ všetkých ku všetkým“. To, čo je 

dovolené Rómom voči vlastným deťom, nie je dovolené „gadžom“.  

Rómska rodina – rodičia sa nezaujímajú o školu, pokiaľ sú ich deti karhané a trestané. 

Akonáhle sú v škole „chválené a spokojné“, vzbudzuje to u nich až taký záujem o školu, že sú 

schopní čakať učiteľa pri škole, aby ho pohostili kávou vo svojej osade. To je pozitívny 

moment, ktorý sa dá využívať v dynamike sociálnych vzťahov detí (v triede a blízkom okolí). 

Rómske deti sú sociálne vedené láskou k matke, eticky a morálne (v klasických rómskych 

skupinách) vajdom. Viaže ich sociálna súdržnosť a vzťah ku „gadžom“. Svoje deti milujú a ich 

láska je viac v krajných polohách rozmaznávania a trestania. Pomerne skoro sociálne 

(i sexuálne) dospievajú. K „bielym deťom“ si nezvyknú vytvárať intenzívne sociálne vzťahy. 

Neplatí to v prípadoch, keď rómska rodina je viacgeneračne súčasťou bielej komunity. Vtedy sa 

pri nich nestretávame ani s pokrikmi „cigáň“, „gadžo“. Typickým príkladom relatívne 

harmonických vzťahov je Český Krumlov – bohužiaľ v dôsledku veľkej migrácie Rómov 

v slovenských podmienkach je to skôr ojedinelé ako bežné. Z toho dôvodu učiteľ pri ich 

výchove naráža na ďalší problém, ktorý potrebuje prekonať: sociálnu izolovanosť týchto detí.  

Ako? Niet priamych a jednoznačných návodov. Vieme však, že k tomu, aby sme „k 

niečomu dospeli“ treba deti Rómov poznať aj v rodinnom prostredí. Keďže k tejto 

problematike je k dispozícii iba skromná literatúra, využijeme poznatky, ku ktorým dospel 

Švarbalík (1981) a iní autori (pozri literatúru), ďalej skúsenosti učiteliek a vlastné skúsenosti 

z práce s nimi. 

Ako sme už vyššie spomenuli, Rómovia tradične veľmi milujú svoje deti. Možno aj preto 

sú ich rodiny početnejšie. Matka svoje deti pomerne dlho dojčí, z čoho vzniká silné citové 

puto. Spolupatričnosť a pevné putá viažu nielen matku s deťmi, ale i rodinu a rodiny navzá-

jom. Spoločne prežívajú radosti a starosti, zároveň očakávajú, že ten, ktorý je v biede dostane 

pomoc a podporu ostatných. Zdá sa, ako keby v rodine a rómskej komunite bolo dieťa 

pokojnejšie. Pravdepodobne to súvisí i s tým, že je ponechané na seba, má väčšiu slobodu 

a samostatnosť, môže naplno prejaviť svoju osobnosť. 



Rómske deti sa v rýchlosti a následnosti vývinu biologických funkcií neodlišujú (výrazne) 

od ostatných detí, preto by aj ich psychosociálny rozvoj mohol byť taký ako u ostatných detí. 

Že to tak nie je, je pravdepodobne (okrem iného) ovplyvnené: 

- zvykmi a tradíciami rómskych rodín, 

- postavením rómskeho dieťaťa v škole a postojmi okolia voči nemu. 

Napriek pomoci štátu a iných neštátnych organizácií je sociálne prostredie súčasných 

Rómov stále nevyhovujúce. V súvislosti so zmenami našej spoločnosti, ktoré nastali 

v poslednom desaťročí a ktoré mnohokrát prinášajú ťaživú ekonomicko-sociálnu situáciu do 

slovenských rodín, vzrastá sociálna patológia. Veľa rómskych rodín je neúplných, častý je 

výskyt asociálneho konania, prítomný alkoholizmus rodičov aj detí, a pod., čo všetko prináša 

rad negatívnych následkov. Deťom začína chýbať stabilnejšie prostredie úzkeho rodinného 

kruhu, ktoré by im poskytovalo možnosti identifikácie (pozitívnej) so vzorom otca, matky, čo 

je jeden z predpokladov socializácie detí. Deti sú veľmi skoro zaťažované starostlivosťou 

o mladších súrodencov, čím výchova a prenos hodnôt, ale i spôsob správania môže byť 

neprimeraný ich veku. Prostredie rómskej rodiny sa takto pre deti môže stať vysoko 

deprivačný a retardačný činiteľ.  

Je však chybou, keď sú akosi paušálne rómske rodiny považované za zdroj nekultúrnosti, 

príživníctva, kriminality a podobne. Takéto informácie pramenia snáď z toho, že bývajú 

zväčša sprostredkované, nezohľadňujúce poznanie in natura, sú plytké a zaťažené 

predpojatosťou. Aj v rómskej komunite je nemálo svetlých príkladov spokojného rodinného 

života a pozoruhodných osobností, ktoré vzišli z tohto prostredia. Napriek tomu deti z tejto 

spoločnosti sú veľakrát a priori predurčené za adeptov osobitných škôl. 

Pri edukácii rómskych žiakov je dôležité uvedomiť si, že sociálne prostredie, rodina 

Rómov je odlišná od našej. Či deti majú takú alebo onakú rodinnú výchovu, sú ňou 

ovplyvňované. Učiteľ by mal vychádzať z faktu, že hlboká láska Rómov k deťom je 

podmienená aj strachom, ktorý je v nich: ochrániť dieťa za každú cenu od toho, čo rómsky 

národ v minulej histórii zažil. 

Chceme tiež upozorniť na skutočnosť, že rómski žiaci z dedín žijú dvojakým spôsobom 

(životom?). Prvý – v osade, je charakteristický spoločnými hrami s rovnocennými partnermi 

bez vnímania času a priestoru. Druhý – v škole, v dedine, charakteristický kontaktami s inými, 

ktorí ich neberú ako rovnocenných, kde je možnosť ponižovania, prenasledovania, ale 

i požadovania vysokej náročnosti morálne a „civilizovane“ sa správať tak, ako to oni nevedia, 

pretože v rodine, vo svojom spoločenstve to nepoznali. Preto sa tomuto spôsobu života bránia. 



O niečo lepšie sú na tom rómske deti, ktoré vyrastajú medzi ostatným obyvateľstvom 

(viď spomínaný príklad v Českom Krumlove). Tu sa už rodiny vzájomne poznajú 

a ovplyvňujú. Deti majú možnosť poznať sa (aj kamarátiť) – pokiaľ nie sú silne ovplyvňované 

predsudkami a tradíciami dospelých. Ešte lepšie sú na tom rómske deti, pochádzajúce zo 

zmiešaných manželstiev, pretože okolie ich posudzuje podľa „bieleho“ rodiča. 

To sú len niektoré negatíva, s ktorými by mal učiteľ pri práci s rómskymi deťmi počítať. Sú 

však i pozitívne stránky ich edukácie. Predovšetkým je to: hravosť, pohyblivosť, spontánnosť, 

srdečnosť, úprimnosť, veselosť a vďačnosť, prejavovaná tým, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú 

im. Rovnako aj to, že sú náklonní k viere v nadprirodzené sily, čo by ich pri správnom 

katechetickom usmernení mohlo priviesť k náboženskému cíteniu. Tým by ich edukácia mohla 

mať synergický efekt. 

Iste budú súhlasiť tí, ktorí s rómskymi žiakmi pracujú, že ich motivácia správať sa 

v súlade s normami spoločnosti je naozaj slabá. Pravdou je však aj to, že vplyv tradícií 

a zvykov Rómov nie sú všeobecne platné normy správania a konania. U čoraz väčšej časti 

rómskych žiakov sa stretávame s vysokou osobnou motiváciou priblížiť sa pozitívnym 

hodnotám, normám a morálnym princípom spoločnosti napriek problémom, ktoré v nej majú. 

Už i preto sa žiada vytvoriť pre nich také podmienky, ktoré by im umožnili získať skúsenosti 

zo subjektívneho zážitku úspechov medzi ostatnými deťmi v činnostiach, ktoré sú pre 

majoritnú populáciu žiakov charakteristické: pochvaly za dobrý výkon a správanie, uznania, 

zapojenie do skupinových hier a pocit víťazstva, tvorivé výkony prezentované na výstavách 

a súťažiach, zapojenie do práce v umeleckých súboroch a podobne. 

Vyššie uvedené umožňuje edukácia, ktorá vytvára také pedagogické situácie, ktoré 

umožňujú prezentovať a rozvíjať tie špecifické schopnosti rómskych detí, ktoré ich vedú 

k úspechu, k sebauplatneniu v skupine s ostatnými deťmi. Zároveň im pomáha postupne sa 

socializovať a žiť v spoločnosti. 
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RESUME 

In the paper the author describes social relations and family environment of Romany 

children. She analyses the relationship of these children to their mothers, fathers, relatives but 

also the relationships in their own community. She points out to the fact that the education of 

Romany children must take into account these specifications because otherwise it is not 

effective. 
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