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Milé čitateľky, milí čitatelia,

príručka Rómovia mýty a fakty je určená 
pre vás, ktorí chcete bližšie porozumieť 
Rómom, problematike (sociálneho) vylú-
čenia, či získať odpovede na rôzne otázky. 
Príručka vám umožní pracovať s  vašimi 
postojmi, ako aj s postojmi žiakov a mla-
dých ľudí.

Prvá, informačná časť, detailne a veľmi 
citlivo rozoberá najčastejšie mýty a ste-
reotypy o Rómoch. Tie, ktoré veľakrát za-
znievajú v mediálnom aj verejnom priesto-
re a predstavujú len nejaký, oklieštený 
výsek reality. Táto časť obsahuje mýty 
ako napríklad Rómom sa nechce praco-
vať, Rómovia sa nechcú integrovať, je im 
lepšie medzi sebou, väčšina Rómov žije 
v chatrčiach či všetci Rómovia sú rovnakí.

V  metodickej časti nájdete podnetné 
aktivity, ktoré sú prispôsobené školské-
mu prostrediu, a  preto sú pripravené na 
45-minútovú vyučovaciu hodinu. Ide o in-

teraktívne metódy, ktoré využívajú E-U- R 
model (evokácia, uvedomenie a reflexia), 
rozvíjajú kritické myslenie a podnecujú 
diskusiu. Sú vhodné pre žiakov od 14 rokov. 
Jednotlivé aktivity obsahujú doplňujú-
ce odkazy na ďalšie zaujímavé príspevky 
k  téme. Často využívajú formu, ktorá je 
žiakom blízka a pre nich zaujímavá (videá, 
príbehy). Veríme, že aktivity sú atraktívne 
a využiteľné aj v  kontexte neformálneho 
vzdelávania.

Príručku sme pripravovali so zámerom bliž-
šie porozumieť veciam, ktoré nás formujú 
a ovplyvňujú. Autorský tím tvorili odborníci 
na tvorbu metodických materiálov, terén-
nu sociálnu prácu a ľudské práva so zame-
raním na práva menšín. Veríme, že aj takto 
môžeme prispieť k  lepšiemu porozumeniu 
si medzi sebou.

Tím autorov

Úvod
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Väčšina 
Rómov žije 

v chatrčiach

Mýtus

skupina respondentov (29 %) si myslela, že 
až 80 % Rómov je vyčlenených zo spoloč-
nosti. Ďalších 27 % tipovalo, že je to viac ako 
60 % Rómov.

Aká je však skutočnosť? Ešte pred pár rokmi 
sme mohli len hádať a vyvracať mýty o poč-
te a živote Rómov, bolo to teda oveľa ťažšie. 
Avšak v roku 2013 sa uskutočnilo doposiaľ 
najpresnejšie terénne mapovanie, ktoré je 
známe ako Atlas rómskych komunít, ktoré 
nám poskytuje obrovské množstvo zaují-
mavých údajov.

Podľa reprezentatívneho prieskumu Vníma-
nie chudoby na Slovensku, ktorý v roku 2014 
uskutočnila agentúra Focus, majú ľudia veľmi 
„nafúknuté“ predstavy o Rómoch. Až 47 % 
respondentov vtedy odpovedalo, že u nás žije 
viac ako 500 000 Rómov. Dokonca 5 % tipo-
valo, že ich počet prevyšuje 2 milióny. V prie-
mere odhadli respondenti počet Rómov na 
viac ako 850 000.

Ďalšia otázka prieskumu Focus sa zas pý-
tala na to, koľko Rómov nie je začlenených 
medzi väčšinovú spoločnosť. Najväčšia 

Poznáme to všetci dobre. Takmer vždy, keď 
v televízii dávajú reportáž o rómskej téme, 
máme možnosť takto sprostredkovane 
navštíviť nejakú rómsku osadu. Zväčša biednu 
a plnú pobehujúcich polonahých detičiek. 
A tak sa nemožno čudovať, že väčšina ľudí 
časom uverí rovnici Rómovia = chatrče.

1
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Treba si však uvedomiť, že na Slovensku, na 
Slovensku žije len čosi vyše 400 000 Rómov, 
čo predstavuje približne 7,5 % celej populá-
cie štátu. Teda o polovicu menej, ako si väč-
šina z nás myslí. 

Odpoveď na druhú otázku, koľkí Rómovia žijú 
mimo zvyšku spoločnosti, už nie je taká jed-
noduchá. Ale možno aj vás prekvapí, že pod-
ľa Atlasu až 46 % Rómov žije v takzvanom 
rozptyle, teda medzi ostatnými obyvateľmi 
Slovenska. Zvyšná skupina, približne 54 % 
Rómov žije v nejakej forme koncentrácie, to 
znamená spolu ako komunita. Avšak ani to 
ešte nemusí znamenať, že nie sú začlenení 
medzi väčšinovú spoločnosť. Pretože pri-
bližne 24 % Rómov žije síce v koncentrácii, 
ale na okraji obce a asi 12 % v koncentrácii 
vo vnútri obce. Len o poslednej skupine asi 
18 % všetkých Rómov, čo je približne 74 000 
ľudí, môžeme povedať, že žijú úplne segre-
govane, teda mimo obce. 

No a poďme ešte k nášmu mýtu. Koľkí z Ró-
mov teda žijú v chatrčiach? Atlas rómskych 
komunít porátal aj to. V už spomínaných kon-
centráciách (teda nie v rozptyle), ktorých je 
803, žije spolu 215 000 Rómov. Veľká väčši-
na z nich býva v legálnych obydliach, ktorých 
je približne 30 000. Najviac z nich v bytoch, 
ktorých je vyše 10 000. Druhá najpočetnejšia 
skupina má svoje legálne, murované domy 
zapísané v katastri nehnuteľností a tých je 
takmer 9.000. Ďalej je to kategória legálnych 
dreveníc a domov so stavebným povolením, 
ktorých je tiež takmer 10 000. To znamená, 
že aj v takýchto koncentráciách, ktoré často 
považujeme za osady, býva až 67 % Rómov  
v nejakej forme legálneho obydlia. 

Ani toto však nie je úplný záver. Aj zo zvyšných 
Rómov veľká časť býva buď v murovanom 
dome alebo drevenici, ktoré však nemajú le-
gálny status. Chatrčí napočítali výskumníci 
iba niečo vyše 4 000 a bývalo v nich vtedy asi 
32 000 ľudí. Toto číslo predstavuje iba 8 % zo 
všetkých Rómov.

Aj to je však dosť. Zároveň nechceme ani 
tvrdiť, že všetci ostatní Rómovia bývajú na 
rovnakej úrovni ako majoritné obyvateľ-
stvo. Aj mnoho z domov, bytov a dreveníc je 
v zlom stave a nepredstavujú zázemie pre 
dostatočne kvalitný život. Dokonca, ak spo-
čítame priemerný počet Rómov na 1 obydlie 
vo všetkých typoch koncentrácií, dostane-
me sa k priemeru 7,3 obyvateľov na obydlie, 
čo sa s majoritou nedá ani porovnať. 

Navyše nesmieme zabúdať na fakt, že ani 
trend nie je pozitívny. Aj dnes vznikajú nové 
osady a v mnohých osadách pribúdajú nové 
chatrče. A život množstva rómskych rodín 
sa nezlepšuje, ba práve naopak. Asi najzná-
mejším z nedávneho obdobia je prípad no-
vovzniknutej osady Mašličkovo. Tá vznikla 
na okraji košického sídliska Luník IX približ-
ne v roku 2010 a odvtedy sa rozrastá. Prečo 
je to tak? Niektorí jej obyvatelia boli nepla-
tičmi a vysťahovali ich z pôvodných bytov. 
Zároveň mesto Košice v posledných rokoch 
zbúralo z dôvodu havarijného stavu viacero 
panelákov na Luníku IX, avšak neposkyt-
lo obyvateľom náhradné bývanie. V nepo-
slednom rade, rómske rodiny sa rozrastajú, 
pribúdajú ďalšie generácie a v jednej chvíli 
už im je ich súčasné bývanie malé. Napriek 
tomu, že štát podporuje viacero nástrojov 
rozvoja bývania pre sociálne slabšie rodiny, 
najmä výstavbu bytov nižšieho štandardu, 
zďaleka to v súčasnosti nestačí na uspo-
kojenie potrieb všetkých rodín, ktoré bývajú  
v nevhodných obydliach. Čo iné potom tým-
to ľuďom ostáva, ako nájsť si nejakú záhrad-
nú chatku alebo zbúchať si novú chatrč?

Avšak, ak máme uveriť, že zmena je mož-
ná a spolužitie Rómov a Nerómov môže byť  
v budúcnosti lepšie, je dobré si zapamätať, že 
takmer polovica Rómov žije už dnes integro-
vane a že len 8 % Rómov žije v chatrčiach.

Napriek tomu, že 
štát podporuje 
viacero nástrojov 
rozvoja bývania, 
zďaleka to nestačí.
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Rómovia 
sa nechcú 

integrovať

Mýtus

Prvý prístup, ktorému nepochybne verí veľa 
ľudí, hovorí o neochote Rómov žiť „na úrov-
ni“. Teda podľa prevažujúcich pravidiel. 
Máme, samozrejme, na mysli najmä Rómov 
z osád, kde už na prvý pohľad panuje iný ži-
votný štandard i iné pravidlá. Avšak život  
v osade nie je primárne určovaný etnicitou, 
teda rómskou kultúrou, ale dá sa charak-
terizovať ako život chudobnej komunity, 
respektíve nižšej spoločenskej triedy. Všade 
v modernom svete, teda aj v najbohatších 
krajinách, sa ľudia delia do troch hlavných 
ekonomických skupín – tried. Nižšia trieda 

alebo chudobní ľudia, stredná trieda alebo 
najpočetnejšia vrstva spoločnosti, do kto-
rej patrí väčšina obyvateľov (manažéri, uči-
telia, úradníci, ale aj niektorí robotníci a iní)  
a vyššia trieda alebo bohatí ľudia. Sociológo-
via zistili, že tieto triedy sa navzájom nelíšia 
iba po finančnej stránke, teda výškou príjmu 
alebo majetkom, ale aj hodnotami, pravidla-
mi, zvykmi a správaním. A práve kvôli tomu 
sa tieto triedy často navzájom nechápu. Ak 
sa človek narodí do strednej triedy, postupne 
si v rámci socializácie osvojí pravidlá svojej 
triedy a nedokáže pochopiť, prečo chudobní 

Tento mýtus môže mať hneď dva 
významy. Buď sa ním myslí, že Rómovia 
nechcú žiť tak, ako ostatní obyvatelia, 
teda na rovnakej sociálnej úrovni a podľa 
rovnakých spoločenských noriem. Alebo 
si pod ním predstavujeme, že Rómovia 
nechcú žiť medzi ostatnými obyvateľmi, 
majoritou. Skúsme sa teda zamyslieť nad 
oboma týmito tvrdeniami.

2
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ostávajú chudobnými a nesnažia sa to zme-
niť. A zároveň nerozumie ani tomu, ako fun-
guje svet bohatých. Názorným príkladom 
tejto rôznosti tried je ich prístup k jedlu. Pre 
chudobných je dôležité sa vôbec najesť, preto 
otázka po jedle zvykne byť „Mal si dosť?“. Pre 
strednú triedu už nie je témou kvantita, ale 
kvalita, preto otázka zvykne byť „Chutilo ti?“. 
A medzi bohatými často ide aj o zážitok, pre-
to i otázka znie „Ako sa ti jedlo páčilo?“.

Normami chudobných ľudí sa zaoberalo už 
mnoho sociológov či antropológov. Medzi 
najtypickejšie zistenia patrí, že chudobní ľu-
dia sa sústredia na prítomnosť, na otázku 
každodenného prežitia. Je to pochopiteľné, 
pretože ich sociálna situácia ich núti prak-
ticky každý deň sa o seba postarať. Nemajú 
preto kapacitu premýšľať o budúcnosti, čo 
sa prejavuje napríklad v tom, že si nevytvára-
jú finančné úspory „na horšie časy“, prípadne 
neinvestujú do vlastného vzdelávania alebo 
vzdelávania svojich detí, pretože návratnosť 
takejto investície je v nedohľadne. Naproti 
tomu príslušníci strednej vrstvy sa primárne 
zameriavajú na budúcnosť, učia sa nové veci 
a získavajú nové zručnosti, aby mohli stúpať 
po kariérnom rebríčku a zvyšovať svoj príjem, 
šetria pre seba i svoje deti, investujú do býva-
nia a vzdelávania, plánujú si dovolenky či väč-
šie nákupy. A niektorí aspoň tajne snívajú, že 
raz možno oni, alebo aspoň ich deti, preniknú 
medzi „smotánku“, teda do vyššej triedy.

A podobne aj chudobní ľudia všade na svete 
snívajú, že raz budú viesť život ako ostat-
ní ľudia, teda že sa stanú strednou triedou.  
Avšak vymaniť sa z chudoby je omnoho 
ťažšie, ako si myslíme. Život v chudobe je 
plný existenčnej neistoty a mnohých ne-
gatívnych aspektov. Človek, ktorý sa chce  
z chudoby dostať, potrebuje veľa pevnej vôle, 
podpory a často i šťastia. A navyše si musí 
osvojiť pravidlá a normy strednej triedy, ktoré 
často dobre nepozná.

Aj väčšina našich Rómov žijúcich v osadách 
alebo chudobných komunitách túži po as-
poň malom vlastnom dome alebo byte, 
po stabilnej práci a kvalitnom vzdelaní pre 
svoje deti. No v súčasnosti sa tento sen spl-
ní iba veľmi malej skupine z nich. Avšak prax 
z niektorých lokalít ukazuje, že v prípade dl-
hodobej a systematickej práce s rómskou 
komunitou, ktorá zahŕňa kombináciu rôz-
nych podporných programov a asistenciu 
viacerých pomáhajúcich profesií, je možné 
posunúť niektoré rodiny na vyššiu úroveň, 
teda do strednej triedy. Odborne tomu ho-
voríme individuálna sociálna mobilita. 

A teraz ešte stručne o druhom význame neo-
choty sa integrovať, teda „zamiešať sa“ medzi 
ostatné obyvateľstvo. V tomto prípade zohrá-
va oveľa väčšiu úlohu povaha jednotlivca či 
kultúra skupiny. Aj niektorí z nás sú veľmi silno 
naviazaní na svoju rodinu, domov či domovinu 
a nedokázali by nikdy opustiť svoj rodný kraj 
alebo rodnú krajinu. Niekedy aj odídu študovať 
alebo žiť do zahraničia, avšak už od začiat-
ku vedia, že sa raz určite vrátia. Pritom sa im 
často v cudzine aj darí a návrat domov môže 
byť dokonca materiálne nevýhodný. Ďalší  
z nás však toto puto neprežívajú tak intenzív-
ne, prípadne majú oveľa dobrodružnejšiu pova-
hu a už od detstva snívajú o živote vo vysníva-
nej krajine. To je tá individuálna rovina, ktorá sa 
však čiastočne mieša aj so skupinovou kultú-
rou. Sú národnosti či etnické alebo náboženské 
skupiny, o ktorých je známe, že v menšinovom 
postavení v spoločnosti vytvárajú uzavretejšie 
komunity. To je známe napríklad o väčšine ázij-
ských národov žijúcich v emigrácii či o Židoch  
v diaspóre. Rovnako to platí o olašských Ró-
moch, ktorých je však na Slovensku len niekoľ-
ko tisíc. Dobre známy je však aj prípad poľských 
komunít v zahraničí, ktoré sú veľmi súdržné,  
vzájomne si pomáhajú a často bývajú v rovna- 
kých štvrtiach. Je otázne, či aj Slováci majú  
podobnú tendenciu, len je menej viditeľná, keďže 
nás je v zahraničí oveľa menej ako Poliakov.

Chudobní ľudia 
všade na svete 
snívajú, že raz  
budú viesť život 
ako ostatní.
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Dôvodov pre takéto združovanie je viacero. 
Môže ísť o národnú či náboženskú hrdosť, 
ale aj o praktické otázky dorozumievania sa 
a dodržiavania rovnakých zvykov a pravidiel, 
ale taktiež o pocit istoty. Mnoho ľudí sa totiž 
cíti najlepšie a najbezpečnejšie medzi svojimi. 

Odpovedať jednoznačne, čo z toho platí  
o Rómoch, nie je možné. Avšak už dnes vieme, 
že približne polovica Rómov na Slovensku žije  
v takzvanom rozptyle, teda sú zamiešaní me-
dzi ostatných obyvateľov. Druhá polovica žije 
buď v separovaných alebo segregovaných ko-
munitách. Je pravda, že mnoho z nich si nevie 
predstaviť, že by mali svoju komunitu opus-
tiť, často môže ísť aj o strach z neznámeho. 
Rómovia od malička zažívajú na vlastnej koži 
rôzne formy odmietnutia či dokonca ponižo-
vania a diskriminácie zo strany majority, a tak 
sa im vlastne ani nemožno čudovať. Niektorí 
preto chcú ostať bývať tam, kde sa narodili, 
ale chceli by si zlepšiť úroveň bývania a teda 
i celkovú kvalitu života. Iní sú zas otvorení aj 
možnosti presťahovať sa za prácou do mesta, 
či dokonca do zahraničia. 

A na záver, okrem chudoby a kultúry je tu ešte 
jedna prekážka. Možno dokonca tá najťažšia. 
Máme tendenciu obviňovať Rómov, že sa ne-
chcú integrovať. Ale pýtame sa aj majority, 
či ich ona chce prijať medzi seba? Možno, že 
aj chceme, aby žili ako my, ale už nie medzi 
nami. Prieskumy v rámci schémy Eurobaro-
meter opakovane ukazujú, že obyvatelia Slo-
venska najviac odmietajú práve Rómov, cel-
kovo sa v miere „anticiganizmu“ radíme na 
prvé miesta v Európe. Nechceme, aby bývali 
na našej ulici, aby pracovali v našej firme, aby 
ich deti chodili do školy spolu s našimi. Kam 
sa potom vlastne majú integrovať?

Počas takmer tisícročného spolužitia Rómov  
a majority na území Slovenska sme zažili rôzne 
obdobia. Aj časy, keď boli Rómovia prenasle-
dovaní a vyháňaní, aj časy, keď bola priepasť 
medzi nimi a ostatnými obyvateľmi oveľa 
menšia. Aj to dokazuje, že Rómovia by chceli  
a mohli žiť ako my a medzi nami, ak im na to 
vytvoríme príležitosti a pomôžeme im.

Prieskumy opakovane 
ukazujú, že obyvatelia 
Slovenska najviac 
odmietajú práve Rómov.
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Rómom 
sa nechce 
pracovať

Mýtus

Prečo ľudia vlastne pracujú? Je to otázka 
chcenia? Alebo povinnosti či nevyhnutnos-
ti? Či nebodaj naučené správanie a plnenie 
očakávaní spoločnosti? Rôzne štúdie doka-
zujú, že práca je pre nás dôležitá nielen kvô-
li finančnej odmene. Pre človeka má aj veľa 
iných prínosov: pomáha mu formovať jeho 
osobnú a sociálnu identitu, budovať rodinné 
a sociálne vzťahy, poskytuje mu každodennú 
rutinu a činnosť, prispieva k fyzickej a men-

tálnej pohode a tiež posilňuje sebavedomie, 
sebahodnotu a pocit užitočnosti pre spo-
ločnosť a komunitu. Práca je teda jedným  
z hlavných foriem sebarealizácie človeka.

Napriek tomu si väčšina obyvateľov myslí, 
že Rómom sa nechce pracovať, dokonca je 
to pravdepodobne jeden z najzaužívanejších 
názorov o nich. Prečo je to tak? 

Koľkokrát ste si už povedali „Dnes sa mi 
nechce ísť do roboty!” alebo „Dnes sa mi 
nechce učiť!” Niektorí to zažívajú možno každý 
deň, iní menej často, ale pravdepodobne každý 
z nás sa aspoň  raz v živote zobudil s týmto 
pocitom. A pracovali by ste aj v prípade, ak 
by ste boli takí bohatí, že by ste sa nemuseli 
trápiť s príjmami a výdavkami? 

3



10 Späť na obsah

Rôzne štúdie odhadujú, že iba približ-
ne 15 % rómskej populácie má dnes 
legálnu prácu, oproti 65 % v prípa-
de zvyšnej časti obyvateľov. Pri hľada-
ní príčin tohto obrovského nepomeru 
sa však ponúka hneď viacero závaž-
ných dôvodov:

•	 Väčšina Rómov žije v  menej rozvinutých 
regiónoch na strednom a východnom Slo-
vensku, kde je aj všeobecná miera neza-
mestnanosti vyššia. Aj mnohí Nerómovia si 
tam prácu hľadajú ťažko a dlho, čo potom 
Rómovia zo znevýhodneného prostredia?

•	 Aj keď na Slovensku začína byť nedostatok 
pracovnej sily a  mnohí zamestnávatelia 
čoraz hlasnejšie volajú po dovážaní za-
mestnancov zo zahraničia, mnohí Rómovia 
sa o ňu nemôžu uchádzať pre kvalifikačné 
predpoklady či nemožnosť dochádzania.

•	 Ak	Rómovia	aj	majú	prácu,	často	je	nesta-
bilná, dočasná, v čoho dôsledku sa takíto 
pracujúci opakovane ocitajú medzi neza-
mestnanými.

•	 Smutným	zistením	 je	aj	 fakt,	 že	ani	vyš-
šie vzdelanie nezaručuje Rómom šancu na 
zamestnanie. Veľká časť takýchto Rómov 
si nedokáže nájsť prácu, pretože ak sa aj 
o nejakú pozíciu uchádzajú, je na ňu napo-
kon väčšinou prijatý nerómsky uchádzač. 

•	 Rôzne	 prieskumy,	 výskumy	 i  konkrétne	
skúsenosti tisícov Rómov dokazujú, že et-
nická diskriminácia na trhu práce je ex-
trémne vysoká. Dokonca aj zo Slovenska 
poznáme prípady, keď v  inzerátoch bolo 
priamo uvedené, že „Cigáni“ sa nemajú 
hlásiť. Nie sú to len tvrdenia aktivistov 
a  mimovládnych organizácií. Aj Inštitút 
finančnej politiky pri Ministerstve financií 
experimentálne zistil, že Rómovia majú 
o viac ako polovicu nižšiu šancu, že budú 
zavolaní na pracovný pohovor.

Čo môže byť následkom takejto situácie? 
Predstavte si, že ste Róm a máte za sebou 
sériu neúspechov pri hľadaní práce. Ply-
nú mesiace a  roky vašej nezamestnanosti, 
ak ste aj dosiahli nejaké vzdelanie a  pra-
covné návyky, už ste na ne aj zabudli, po-
stupne strácate sebadôveru, motiváciu aj 
chuť. A  hlavne, už ste zažili dosť poníženia 
z neúspechov. Koľkokrát by ste sa dokáza-
li uchádzať o prácu a byť odmietnutý? Päť, 
desať, dvadsať? Navyše, štát vám posiela 
každý mesiac dávky, a aj keď tie nie sú nijako 
vysoké, nejako prežijete.

Ako sa vaša nezamestnanosť prejaví na va-
šich deťoch? Aké ambície môžu mať, ak ich 
rodičia nikdy nemali trvalú prácu? Mnohé 
z  detí potom pochopiteľne snívajú maxi-
málne o  tom, že si budú privyrábať aktivi-
začnými prácami.

Tu je vhodné dodať, že v  niektorých prípa-
doch môžu byť dokonca dávky samotné 
príčinou nezamestnanosti, pretože pri sú-
časnom nastavení sociálneho systému sa 
niektorým ľuďom nemusí oplatiť legálne 
pracovať. A opäť, kto z nás by bol ochotný 
pracovať 160 hodín mesačne, ak by to malo 
zlepšiť rozpočet jeho rodiny o 100 eur?

Väčšina z nás by v podobnej situácii postup-
ne rezignovala. Človek si prestane veriť a len 
pasívne prijíma pomoc od štátu. V odbornej 
literatúre sa tomu niekedy hovorí „naučená 
bezmocnosť“. 

Nepochybne je 
pravdou, že veľká 
časť Rómov 
nepracuje. 
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Znamená to však, že veľká väčšina Ró-
mov už navždy ostane nezamestnaná? 
Že ak aj uveríme, že sa im pracovať chce, 
prelomiť tento začarovaný kruh bude 
nemožné? Nie celkom! Nebude to ľahké, 
lebo miera rezignácie a  znevýhodnenia 
na strane Rómov a  hĺbka predsudkov 
na strane zamestnávateľov nesľubujú 
veľa optimizmu. Avšak existuje niekoľko 
argumentov, prečo by sme to nemuseli 
vzdávať:

•	 Zamestnanosť	 Rómov	 v  rôznych	 kraji-
nách sa veľmi líši, dokonca aj v niektorých 
postkomunistických krajinách je dvakrát 
vyššia ako u nás. To znamená, že pracovať 
sa im chce a aj dokážu, ak im spoločnosť 
vytvorí vhodné podmienky.

•	 Pohľad	do	histórie	ukazuje,	že	Rómovia	sa	
do ekonomickej aktivity zapájali v takom 
rozsahu, aký im vytvorila či umožnila spo-
ločnosť.

•	 Dokonca	to	platí	aj	o nedávnej	minulosti.	
Všimnite si, že ak sa ekonomike začalo da-
riť, zrazu vidieť oveľa viac Rómov pracovať 
na stavbách či vo fabrikách. Tak tomu bolo 
pred krízou, teda okolo roku 2007 a  po-
dobný trend badať aj v posledných rokoch. 
Trúfame si preto tvrdiť, že veľa Rómov vždy 
malo a má záujem o prácu, avšak akoby ju 
najprv museli dostať všetci ostatní a  až 
potom sa nájde aj pre Rómov.

•	 Aj	na	Slovensku	už	máme	viacero	úspešne	
overených projektov postupného návratu 
Rómov na trh práce. V zahraničí sú dokon-
ca overené rôzne modely takzvanej pra-
covnej reintegrácie. Nie je to jednoduché, 
vyžaduje si to veľa času, energie i porozu-
menia, dokonca aj medzikultúrnej komu-
nikácie. Ale s  pomocou špecializovaných 
pracovných poradcov či sprostredkova-
teľov by sa určite veľká časť Rómov doká-
zala postupne zamestnať.

Je však dobré uvedomiť si ešte pár súvis-
lostí. Napríklad, že aj keď človek nemá za-
mestnanie, neznamená to automaticky, že 
nič nerobí a  celý deň len leňoší. Aj mnohí 
nezamestnaní Rómovia sa narobia viac, ako 
by ste si možno mysleli. Starajú sa o počet-
nú domácnosť, zbierajú drevo a všeličo iné, 
pomáhajú miestnym obyvateľom s rôznymi 
prácami a podobne. 

A  možno ešte jedna otázka na záver. Ak by 
bola naozaj pravda, že Rómom sa nechce 
pracovať, že sú dokonca od narodenia leniví, 
prečo potom mnohí z  nich odchádzajú za 
prácou do Českej republiky, Anglicka a všeli-
kam inam? A prečo mnohí z nich vykonávajú 
tie najťažšie manuálne práce na stavbách? 
Stále totiž platí, že pre ľudí žijúcich v osade je 
práca skutočnou výsadou a otázkou prestíže 
v komunite.

Takže, keď sa vám najbližšie nebude chcieť 
vstávať do roboty, možno bude dobré si 
pripomenúť, aké vlastne máte šťastie, že 
vôbec prácu máte. Nie vždy nás síce robí 
šťastnými, ale bez nej by sme boli po neja-
kom čase oveľa zúfalejší.
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Rómom  
nezáleží  

na vzdelaní

Mýtus

Na druhej strane je téma vzdelávania mimo-
riadne komplexná a mnohofaktorová, a je 
preto veľmi náročné vysvetliť ju niekoľkými 
vetami. Napriek tomu sa pokúsime uviesť pár 
faktov súvisiacich s celkovým presvedčením, 
že Rómom na vzdelaní veľmi nezáleží.

Na úvod možno jednoznačne povedať, že 
rómske deti – predovšetkým tie z margina-
lizovaných komunít – sú vo vzdelávaní me-
nej úspešné ako ostatné deti. Do základnej 
školy nastupujú slabšie pripravené, majú 
väčšiu mieru absencie ako deti z majority, 

dosahujú horšie výsledky a častejšie opa-
kujú ročníky. Niektoré nedokončia ani všet-
ky ročníky základnej školy a mnohé ďalšie 
zas nepokračujú v štúdiu na strednej škole, 
prípadne ju nedokončia. Z toho vplýva, že 
aj počet rómskych študentov na vysokých 
školách je stále žalostne nízky.

Keby išlo len o dosiahnuté vzdelanie či titul, 
možno by sme sa otázke vzdelania tak neve-
novali. Ale nízka vzdelanostná úroveň zákoni-
te vedie k ďalším problémom a neúspechom  
v budúcnosti. Sťažuje totiž šance na dobre 

Nízke vzdelanie je asi najviac skloňovaný 
pojem, keď sa hovorí o Rómoch a naopak 
vzdelávanie sa asi najčastejšie spomína 
ako najkľúčovejšie (či dokonca zázračné) 
opatrenie pre dosiahnutie akejkoľvek 
pozitívnej zmeny v budúcnosti. Navyše, 
ide aj o najviac vedecky skúmanú otázku 
spomedzi všetkých hlavných oblastí 
záujmu verejných politík vo vzťahu 
k rómskym komunitám (vzdelanie, 
zamestnanosť, bývanie, zdravie).

4
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V odbornej literatúre sa možno stretnúť na-
príklad s takýmto vymedzením základných 
znakov výchovy v rómskej rodine:

– Výchova je kolektivistická –  je záležitos-
ťou matky a starších súrodencov, ale za-
sahuje do nej aj širšie príbuzenstvo a celá 
komunita (ide o zásadný rozdiel oproti 
majoritnej spoločnosti, kde je výchova 
viac individualistická, ochranárska a vý-
chovné praktiky sa považujú za výsostne 
súkromnú záležitosť rodiny).

– Základom výchovy je dôraz na voľnosť 
dieťaťa – vo výchove nie je toľko zákazov, 
príkazov a obmedzení ako v prípade ma-
joritnej populácie, deti viac samy objavujú 
svet, experimentujú a učia sa pozorovaním 
činností v komunite (aj v dôsledku toho sú 
rómske deti živšie, hravejšie a uvoľnenejšie 
a len zriedka sa u nich objavujú neurotické 
rysy, často sa však toto správanie róm-
skych detí považuje za nevychovanosť).

– Deti nie sú vedené k samostatnosti a roz-
voju individuality, ale sú vnímané ako čle-
novia kolektívu, nekladie sa dôraz na rozvoj 
osobnosti a vlastných záujmov, schopností 
a zručností –  keďže sú súčasťou veľkej ro-
diny, málokedy sa budú rozhodovať samy 
(toto výchovné pôsobenie rómskej rodiny 
sa dostáva do rozporu s výchovných pôso-
bením školy – hovoríme o fenoméne zdvo-
jenej socializácie, ktorá nemôže zaručiť 
plnú sociálnu integráciu do spoločnosti).

– Deti nie sú vedené k introspekcii a se-
bapoznávaniu, čo má za dôsledok aj nižšiu 
mieru empatie – to má vplyv aj na školskú 
úspešnosť, pretože tento prístup môže 
viesť k apatii, nedostatočnej súťaživos-
ti a snahe o prekonávanie samého seba. 
Navyše rodina od dieťaťa ani neočakáva 
enormné úsilie pri školskej príprave, čo sa 
prejavuje aj na menšej sebadisciplíne. Vo 
výchove prevažuje živelnosť a bezcieľnosť 
s dôrazom na emocionalitu.

platenú prácu, ktorá by mohla viesť k slušné-
mu bývaniu a životnému štandardu. V dôsled-
ku toho sa začarovaný kruh chudoby opakuje, 
prenáša sa z generácie na generáciu (tento 
jav nazývame cyklická chudoba).

Úspešnosť rómskych detí však ovplyvňuje 
obrovské množstvo faktorov, niektoré mož-
no považovať za kultúrne, ďalšie za sociálne: 
počnúc nedostatočnou prípravou na školu  
v predškolskom veku, pokračujúc nezara-
dením sa do plnohodnotného života školy, 
slabšou znalosťou vyučovacieho jazyka, ne-
vhodnými domácimi podmienkami na štú-
dium, až po neprijatie zo strany nerómskych 
spolužiakov, ale často aj zo strany učiteľov, 
ale aj problémy so správaním či syndróm 
naučenej bezmocnosti. Osobitnú tému po-
tom predstavuje zaraďovanie rómskych detí 
do špeciálnych škôl. 

Nesmieme však zabudnúť aj na odlišný ži-
votný štýl a tradičnú kultúru rómskych ko-
munít. Viaceré výskumy ukazujú, že výchovný 
proces a prístup k vzdelávaniu je v tradičnej 
rómskej rodine značne odlišný od majority. 
Funkcie rodiny sa v priebehu posledných de-
saťročí menia, avšak stále si zachováva do-
minantné postavenie v prvotnej socializácii 
a výchove detí. 

Nízka vzdelanostná 
úroveň sťažuje šance  
na dobre platenú prácu.
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– V rómskych rodinách sú stále výrazne 
prítomné rodové stereotypy vo vzťahu  
k výchove dievčat a chlapcov a deti sa 
učia hlavne napodobňovaním rodičov, 
od skorého veku sa zúčastňujú domácich 
prác, chlapci pomáhajú otcom.

– Rodina odovzdáva dieťaťu rómsku kultúru, 
jej hodnoty, normy, vzorce správania, ktoré 
sú odlišné od kultúry majority. Pre mno-
hých Rómov zo segregovaných a separo-
vaných sídiel je pritom spoločnosť synony-
mom rómskej komunity, keďže do vyššieho 
sociálneho útvaru sa nemajú možnosť za-
členiť. Rómske dieťa je teda vychovávané 
pre život vo vlastnej komunite, čo ho na 
druhej strane obmedzuje a nepripravuje 
pre život v širšej spoločnosti.

Uvedené špecifiká čiastočne vysvetľujú príči-
ny neúspechu mnohých rómskych detí v ško-
lách a mohli by nás viesť k mylnému záveru, 
že tento systém výchovy je v porovnaní s tým 
v majoritných rodinách horší. To je však veľmi 
etnocentrický pohľad, aj keď je v našej spo-
ločnosti absolútne rozšírený. Sme navyknutí 
posudzovať funkčnosť a efektívnosť nejaké-
ho správania len optikou väčšinových noriem 
a nedokážeme dostatočne pochopiť odlišné 
kultúrne vzorce. 

Český psychológ Pavel Říčan v tejto sú-
vislosti napísal: „Líšime sa od Rómov tak 
trochu ako domestifikované zvieratá od 
zvierat žijúcich voľne v prírode“. Táto meta-
fora môže výborne poslúžiť na pochopenie 

rozdielov vo výchove. Majorita je totiž pre-
svedčená, že Rómom (rómskym rodičom) 
na vzdelaní nezáleží. Pravda je však taká, že 
všetkým kultúram na svete záleží na vzde-
laní a výchove svojich detí, avšak za dôleži-
té pre život môže považovať každá kultúra 
niečo iné. Pre Rómov nemusí predstavo-
vať štandardné školské vzdelanie rovna-
kú hodnotu ako pre ostatných rodičov, to 
však neznamená, že nechcú, aby ich deti 
boli múdre. Múdrosť však nemajú do takej 
miery spojenú s poznatkami a zručnosťami 
získanými v škole. 

Rómske dieťa prichádzajúce prvý deň do 
školy si so sebou v aktovke vlastne nesie 
dva hendikepy. Jednak pochádza z inej kul-
túry, ktorá má čiastočne odlišné normy  
a taktiež veľa týchto detí žije v sociálne 
znevýhodňujúcom prostredí, čo má tiež via-
cero negatívnych vplyvov na vývoj dieťaťa. 
My máme tendenciu myslieť si, že takéto 
deti nie sú pripravené na vzdelávanie, avšak 
už sa nepýtame, či naše školy sú pripravené 
vzdelávať takéto deti. Podľa medzinárod-
ného testovania PISA patrí Slovensko do 
skupiny krajín, ktoré sú najmenej schopné 
prekonať sociálno-ekonomické nerovnosti 
medzi žiakmi. V niektorých štátoch má so-
ciálny status dieťaťa iba minimálny vplyv 
na jeho výsledky, žiaľ, u nás je tento vplyv 
stále zásadný.

O našich školách teda možno povedať, že sú 
etnocentrické (nepripravené zohľadniť odliš-
né kultúrne normy) a zároveň sociocentrické 

Všetkým kultúram na 
svete záleží na vzdelaní 
a výchove svojich detí, 
avšak za dôležité pre 
život môže považovať 
každá kultúra niečo iné.
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Na tomto mieste sa nemôžeme venovať ná-
vrhom, ako túto nelichotivú situáciu v oblasti 
vzdelávania rómskych detí zmeniť a ani si na 
to netrúfame. Ale aj na základe uvedených 
argumentov sme presvedčení, že slovenské 
školstvo sa potrebuje zásadne zreformovať  
a vykročiť na cestu inkluzívneho vzdelávania, 
o ktorom sa už aj u nás čoraz častejšie hovorí. 
Ide o prístup založený na práve každého die-
ťa na kvalitné vzdelanie a osobnostný rozvoj. 
Inkluzívne vzdelávanie sa preto v maximálnej 
miere snaží uspokojiť rôznorodé vzdelávacie 
potreby každého žiaka, čo vytvára predpokla-
dy pre jeho úspešnosť a plnohodnotné začle-
nenie sa do spoločenského, hospodárskeho  
a kultúrneho života. Žiadne dieťa si nevyberá, 
do akej rodiny a akého prostredia sa narodí. 
Preto by ani nemalo pykať či niesť následky 
za menej priaznivé sociálne podmienky či zly-
hávajúcich rodičov. Má byť povinnosťou i zá-
ujmom celej spoločnosti umožniť plnohod-
notný rozvoj každému dieťaťu a zabezpečiť 
mu kvalitné vzdelanie.

(nepripravené prekonávať sociálne znevý-
hodnenie). Navyše už spomínané testovanie 
PISA ukázalo, že deti na Slovensku sa vo vše-
obecnosti v školách necítia dobre. Čo potom 
ešte deti z odlišného kultúrneho a sociálneho 
prostredia.

Vzniká tak začarovaný kruh vzájomnej nedô-
very. Škola nie je pripravená na rómske deti  
a Rómovia škole nedôverujú. Rodičia rómskych 
detí si sami pamätajú, ako nepríjemne a cu-
dzo sa v škole cítili oni, ako tam zažívali svoj 
vlastný neúspech. V dôsledku nízkeho vzdela-
nia nedokážu svojim deťom pomôcť ani s do-
mácou prípravou. Zároveň si dobre uvedomu-
jú – z vlastnej skúsenosti alebo zo skúseností  
v komunite – že lepšie školské výsledky ne-
musia zákonite viesť k lepšiemu životu. Všetci 
poznajú nejakých Rómov so strednou školou 
či maturitou, ktorí si aj tak nedokážu nájsť 
prácu. Logicky sa potom núka otázka, pre-
čo by mali intenzívne podporovať svoje deti  
v klasickom vzdelávaní.

Neznamená to však vôbec, že by sa tento ne-
utešený stav nemohol v budúcnosti zmeniť. 
Podobne ako v prípade mýtu o neochote Ró-
mov pracovať, aj vo vzdelávaní máme množ-
stvo príkladov o tom, že rómskym deťom sa 
po odsťahovaní do zahraničia začne dariť 
lepšie. Aj v našich médiách sa objavilo viace-
ro článkov o úspešných slovenských Rómoch 
najmä z Veľkej Británie. Pritom niektorí z nich 
boli dokonca zaradení na Slovensku do špe-
ciálnych škôl.

Má byť povinnosťou 
celej spoločnosti 
umožniť plnohodnotný 
rozvoj každému dieťaťu.
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Osada je 
nebezpečné 

miesto

Mýtus

Vo všeobecnosti sme totiž presvedčení, že 
medzi Rómami je oveľa viac zločincov a kri-
minálnikov, a preto musí byť miesto, kde 
žijú, veľmi nebezpečné. V poslednom období 
hovoril dokonca o takzvanej „rómskej krimi-
nalite” aj samotný minister vnútra. Za svoje 
vyjadrenia však zožal aj veľa kritiky od rôz-
nych politikov, odborníkov i novinárov. 

Ako to teda naozaj je so zvýšenou kriminali-
tou našich Rómov? Je to mýtus alebo fakt? 
Aj, aj! Podobne ako pri mnohých iných mý-

toch musíme totiž rozlišovať medzi etnickou 
príslušnosťou a chudobou. Napriek rozšíre-
nému presvedčeniu dôkazy, že Rómovia ako 
etnická skupina majú väčší sklon ku krimi-
nálnemu správaniu, neexistujú. Avšak vzťahu 
medzi chudobou a kriminalitou venujú po-
zornosť vedci z rôznych oblastí už veľmi dlho. 

V zásade bolo preukázané, že existuje súvis-
losť medzi chudobou jednotlivca i komunity 
a trestnou činnosťou. Avšak nejde o priamu 
súvislosť a nemožno povedať, že chudobnejší 

Väčšina ľudí – dokonca ani tí žijúci  
v malých obciach – asi nikdy typickú 
rómsku osadu nenavštívila a o pomeroch 
v nej má veľmi skreslenú predstavu. 
Mnohí by tak ani nikdy nespravili, pretože 
majú strach. Rôzne strachy: z nedostatku 
hygieny, špiny, chorôb. Ale asi najviac sa 
ľudia boja, že by ich v osade určite okradli, 
či im dokonca fyzicky ublížili.

5
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Mapa zločinu. Ide o projekt, ktorý prehľadnou 
formou sprístupňuje a vizualizuje štatistiky 
počtu trestných činov podľa typu, časového 
obdobia a regionálneho členenia v absolút-
nych a relatívnych číslach. Z tohto porovna-
nia napríklad vyplýva, že v Prešovskom kraji, 
kde žije najviac Rómov, bola v roku 2014 úpl-
ne najnižšia miera kriminality (11,29 trest-
ných činov na 1 000 obyvateľov). Naopak, 
zďaleka najviac trestných činov sa pácha  
v Bratislavskom kraji (24,71 na 1 000 obyva-
teľov), pričom v tomto kraji Rómovia takmer 
nežijú. Druhý najvyšší počet (16,01 na 1 000 
obyvateľov) je v Košickom kraji. Pokiaľ ide  
o jednotlivé okresy, prvenstvo v počte trest-
ných činov si v posledných rokoch striedajú 
Bratislava a Košice. Na chvoste rebríčka sú 
zas Svidník, Stará Ľubovňa či Bardejov. Pri-
tom aj v týchto okresoch žijú početné róm-
ske komunity. S istým zjednodušením teda 
možno povedať, že vyššia miera kriminality 
je najmä vo väčších mestách.

A čo ak sa pozrieme špecificky na regióny, kde 
vo väčšom počte žijú Rómovia? Na Slovensku 
máme podľa Atlasu rómskych komunít vyše 
400 000 Rómov. Väčšina z nich žije v pätnás-
tich okresoch. A až jedenásť z nich patrí me-
dzi tie bezpečnejšie, teda majú nižšiu mieru 
kriminality. 

Aj oficiálne štatistiky teda dokazujú, že 
všeobecné tvrdenie o vyššej kriminalite Ró-
mov jednoducho neplatí. Na druhej strane 
je nutné pripustiť, že v niektorých obciach 
či okresoch je výskyt patologického a kri-
minálneho správania v rómskych komuni-
tách naozaj vysoký a spôsobuje závažné 
problémy vo vzájomnom spolužití s majo-
ritou. Viacero takýchto lokalít je neslávne 
známych z početných správ v médiách.

človek má automaticky väčší sklon páchať 
trestnú činnosť. Veľkú rolu tu totiž zohrávajú 
rôzne ďalšie faktory spojené s chudobou, ako 
napríklad nezamestnanosť, rodinná štruk-
túra, sociálne siete, psychologické napätie 
alebo intenzita násilia v okolí jednotlivca.

Rovnako existuje silný vzťah medzi chudob-
nou komunitou a celkovou mierou kriminality. 
Avšak aj tu existujú veľké rozdiely, ktoré závi-
sia od sociálnych procesov na miestnej úrovni, 
súdržnosti a dôvery a aktivít, ktoré majú za-
medziť kriminálnemu správaniu. Preto chu-
dobu skôr možno považovať za jeden z viace-
rých faktorov, ktoré môžu viesť k zvýšenému 
výskytu kriminality v niektorej lokalite.

V minulosti sa pozornosť zameriavala iba 
na osobu páchateľa a vychádzalo sa z pred-
pokladu, že chudobný človek má vyšší sklon 
páchať ekonomickú trestnú činnosť. Jedno  
z novších zistení v tejto oblasti však dokazuje, 
že na páchanie trestnej činnosti majú veľký 
vplyv až 3 okolnosti: potenciálny páchateľ, 
vhodná obeť a neprítomnosť „strážcu”, ktorý 
by mohol takýmto činom zabrániť. 

Ďalším novým poznaním je aj skutočnosť, 
že v chudobných komunitách je vyššia mo-
bilita obyvateľov, ktorá rozrušuje procesy 
neformálnej sociálnej kontroly a súdržnosti, 
teda akejsi kolektívnej vymožiteľnosti žia-
dúceho správania. Práve to prispieva k zvý-
šenej miere kriminality v chudobných loka-
litách, kde verejná kontrola nad poriadkom 
a dodržiavaním spoločných noriem jed-
noducho zlyháva.  Z uvedeného vyplýva, že 
charakteristiky platia rovnako o niektorých 
rómskych osadách v Európe, ako aj o getách 
v USA alebo o favelách v Južnej Amerike. 
Kriminalitu teda treba vidieť ako negatívny 
dôsledok extrémneho sociálneho vylúčenia, 
a dokonca čím je miera segregácie a mar-
ginalizácie vyššia, tým nižšia bude verejná 
kontrola v danej lokalite a tým skôr sa roz-
padnú štandardné modely správania sa.

Dá sa teda povedať, že sa dlho verilo rovni-
ci, že chudobný jednotlivec má väčší sklon  
k páchaniu trestných činov a následne pre-
to v komunite, kde žije veľa chudobných ľudí, 
musí byť vyššia miera celkovej kriminality. 
Výskumy ale ukazujú, že takáto priama úme-
ra neplatí, čo ukazuje aj empirická skúsenosť 
z rôznych rómskych komunít na Slovensku.

Jedným z nástrojov, ktorý nám môže pomôcť 
pri vyvracaní mýtu o rómskej kriminalite, je 

Nemožno povedať,  
že chudobnejší človek 
má automaticky 
väčší sklon páchať 
trestnú činnosť.
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Možno sa aj vy pýtate, prečo je to tak, že 
niekde sa miestna rómska komunita doká-
že správať slušne, ako ostatní obyvatelia,  
a inde to nejde? Vysvetlenie nie je jednodu-
ché, avšak pokúsime sa uviesť aspoň jeden 
dôvod. V celej tejto časti príručky sa snažíme 
ukázať, že Rómovia, tak isto ako Slováci, Ma-
ďari, Američania alebo Číňania, nie sú všetci 
rovnakí. A teda, že na celkové správanie jed-
notlivca, rodiny či komunity nemá samotná 
etnická či národnostná príslušnosť takmer 
žiadny vplyv. Svetonázor, postoje, morálka či 
správanie každého z nás v oveľa väčšej mie-
re závisí od iných faktorov, ako sú napríklad 
sociálna trieda, náboženstvo, širšia komuni-
ta, vzory v  bezprostrednom okolí. A rovnako 
aj každá rómska osada či lokalita je odrazom 
mnohých historických i súčasných vplyvov.  
V jednej bývajú takmer všetci Rómovia v mu-
rovaných domoch a o niekoľko kilometrov 
ďalej zas v úplne biednych chatrčiach. Deti 
z jednej osady chodia na stredné či vysoké 
školy a v susednej horko-ťažko doštudujú 
„deviatku“. Každá komunita má totiž svoje 
vlastné normy, štandardy, očakávania voči 
jednotlivým členom. Tam, kde sa podarilo 
udržať zdravé vzťahy a pravidlá a kde Ró-
movia neboli celkom vytlačení z majoritnej 
spoločnosti, žijú úplne rovnako ako majoritné 
obyvateľstvo. Tam, kde však v dôsledku rôz-
nych vplyvov, udalostí či osôb došlo k deš-
trukcii hodnôt a vzťahov, bujnejú negatívne 
javy a rôzne formy patológie a normy komu-
nity sa postupne stávajú nezdravými. A preto, 
aj keď sa to možno nepočúva príjemne, aj tu 
platí frazeologizmus „Aký gádžo, taký Róm“.

Na tomto mieste treba dodať ešte jeden 
fakt. A síce, že ak aj niektorí Rómovia, naj-
mä v dôsledku chudoby a sociálneho vylú-
čenia, páchajú trestnú činnosť, ide v prevaž-
nej miere o drobnú majetkovú kriminalitu 
spojenú s materiálnou núdzou. Naša spo-

ločnosť má však sklon vnímať skôr počet 
páchateľov z niektorej etnickej skupiny, ale 
oveľa menej sa zamýšľať nad závažnosťou 
ich činov. Len málo Rómov sa dopustilo tu-
nelovania eurofondov, korumpovania verej-
ných funkcionárov, či podvodov vo verejných 
obstarávaniach. A teda z hľadiska krimina-
lity Slovensku najväčšiu majetkovú škodu 
vždy spôsobovali samotní Slováci. Teda nie 
tí, ktorí ukradnú pár zemiakov, ale podvod-
níci, ktorí dokážu roztočiť biznis „vo veľkom“. 

Ak sa teda vrátime na úplný začiatok,  
s čistým svedomím si dovolíme tvrdiť, že do 
väčšiny rómskych osád by sa mohol každý 
z nás vybrať bez akéhokoľvek rizika. A ak sa 
bude k miestnym obyvateľom správať úcti-
vo, dostane sa mu milého prijatia. Dokonca 
v mnohých lokalitách sa miestni potešia, že 
ich nejaký Neróm navštívil, pretože sami si 
dobre uvedomujú, ako negatívne sú osady 
vnímané a ocenia takýto pozitívny signál 
záujmu. Desiatky, stovky, či dokonca tisíce 
„bielych“ už skúsenosť s návštevou osady 
majú a mnohí o nej hovoria ako o zásadnej 
pre zmenu ich pohľadu na Rómov. A dokon-
ca aj v tých lokalitách, ktoré sa považujú 
za menej bezpečné či komplikovanejšie, by 
vás pravdepodobne nikto nezlynčoval na 
ulici, avšak požičiavať tu mobil miestnym 
by nemuselo byť najmúdrejšie. Ale to isté 
platí aj o mnohých nerómskych lokalitách  
a sídliskách. Napríklad bratislavská Petr-
žalka mala dlho zlú povesť medzi obyvateľ-
mi hlavného mesta a mnohí by vám aj dnes 
povedali, že by sa tam po zotmení nevybrali 
na prechádzku. 

Áno, máme na Slovensku bezpečnejšie a me-
nej bezpečné ulice, sídliská a osady, ale et-
nickú príslušnosť za tým proste nehľadajme.

Tam, kde Rómovia neboli 
celkom vytlačení z majoritnej 
spoločnosti, žijú úplne rovnako 
ako majoritné obyvateľstvo.
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Rómovia 
majú hudbu 

v krvi

Mýtus

Núkalo by sa vysvetlenie, že je to snáď za-
príčinené tónovým charakterom ázijských 
jazykov, v  ktorých výška tónu ovplyvňuje 
význam konkrétneho slova. Napríklad v čín-
štine slovo  sī  (s vysokým tónom) znamená 
„myšlienka“, sì (s klesajúcim tónom) zname-
ná „štyri“ a sǐ (s mierne klesajúcim a stúpa-
júcim tónom) znamená „smrť“. Avšak rov-
nako dobrý hudobný sluch majú aj Japonci, 
ktorých jazyk nie je tónový.

Sociálni a prírodní vedci sa už niekoľko de-
saťročí zaoberajú skúmaním muzikálneho 
talentu u  jednotlivcov, skupín a  dokonca 
celých etnických či  národnostných skupín 
a pátrajú po „hudobnom“ géne. Bolo už pub-
likovaných mnoho výskumov na túto tému 
a  niektoré priniesli zaujímavé zistenia, na-
príklad že u viacerých ázijských národov je 
zvýšený výskyt absolútneho hudobného 
sluchu v  porovnaní, trebárs, s  Európanmi. 

O Rómoch panuje veľa mýtov a stereotypov, 
ale len minimum z nich je pozitívnych. 
Asi najrozšírenejší je ten o ich vrodenom 
hudobnom talente. Aj tí, ktorí Rómov veľmi 
nemusia, sa dokážu rozcitlivieť pri tónoch 
cigánskych husieľ a divoko tancovať na rómske 
šlágre. Dokonca sa stáva čoraz častejším 
zvykom zavolať si na svadbu aj rómsku kapelu. 
Ako to teda vlastne je? Majú naozaj Rómovia 
hudbu v krvi?

6
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Taktiež sa zistilo, že hudobný sluch je do 
značnej miery dedičný. Avšak hudobný sluch 
ešte neznamená talent na hudbu a gén, kto-
rý by priamo zodpovedal za muzikálnosť je-
dinca, sa doteraz nepodarilo objaviť. Vedci sú 
presvedčení, že ani neexistuje, pretože pro-
dukcia hudby je veľmi komplexná schopnosť.

Existujú však rôzne teórie, ako hudobný ta-
lent u  človeka „vyklíči“.  Niektoré hovoria 
o dynamickom procese, v ktorom sa kombi-
nuje viacero faktorov – vrodené predispozí-
cie jedinca sa prostredníctvom katalyzáto-
rov prostredia a sociálnych vplyvov rozvíjajú 
smerom k  objaveniu sa talentu. Tento roz-
vojový proces však nie je výlučne zodpoved-
ný za hudobný talent. Svoju rolu zohráva aj 
vnútorné presvedčenie o talente, skoré vy-
stavenie hudobným zážitkom a dokonca aj 
bilingválnosť. A  práve tieto faktory môžu 
vniesť viac svetla do toho, prečo nám Ró-
movia pripadajú takí muzikálni. 

Stereotypom o  rómskom talente na hudbu 
totiž „netrpia“ iba gádžovia, ale aj samot-
ní Rómovia. Väčšina z  nich tiež verí tomuto 
mýtu, dokonca vás aj Róm „hluchý ako peň“ 
dokáže presviedčať, že on je druhý Rinaldo 
Oláh (jeden z  najväčších slovenských husľo-
vých virtuózov). Oveľa viac rómskych detí je 
preto rodičmi „nútených“ od mladosti fidlikať. 

Zároveň platí, že v rómskych komunitách je 
muzika stále veľmi prítomná. Aj preto, že ide 
o ľahko dostupný zdroj zábavy a rozptýlenia 
v  chudobných spoločenstvách. V  podstate 

rómske deti hudba sprevádza od prvého dňa 
a v rodine je jej venovaná výrazne väčšia po-
zornosť ako v  iných rodinách. A  práve táto 
raná skúsenosť v nich môže prebudiť a roz-
vinúť cit pre hudbu. Ale k samotnému maj-
strovstvu v speve či hre na husle je ešte dlhá 
cesta a  väčšina z  rómskych muzikantov si 
to musí „odmakať“ presne rovnako, ako kto-
rýkoľvek iný hudobník.

Tento mýtus môže byť zapríčinený ešte jed-
nou skutočnosťou, a síce častým objavova-
ním sa rómskych hudobníkov na verejnosti 
a  v  médiách. Len ťažko sa rovnako často 
stretneme s rómskym učiteľom alebo soci-
álnym pracovníkom, keďže ich práca je me-
nej viditeľná.

Ak sa vám však toto naše vysvetlenie stá-
le dáko nepozdáva, a  vždy vo vás trocha 
vŕta pochybnosť, skúste si ešte položiť 
jednu otázku. Je pomerne známe, že mno-
ho „našich“ slovenských chlapcov sa do-
kázalo presadiť v  NHL, najlepšej hokejovej 
súťaži na svete. Na taký malý národ je to 
veľký úspech. A  keď sa pozrieme na kolek-
ciu zlatých medailí Slovákov a Sloveniek vo 
vodnom slalome, sme pravdepodobne naj-
úspešnejšia krajina na zemeguli, ak už nie 
v absolútnych číslach, tak určite v prepočte 
na tisíc obyvateľov. Znamená to nebodaj, že 
Slováci majú vodný slalom v krvi?

Asi vás teda sklameme, 
ale Rómom nekolujú  
v krvi tóny a žiaden Róm 
sa ako muzikant nerodí. 
Musí sa ním stať.
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Všetci 
Rómovia  

sú rovnakí

Mýtus

7

Prvý úryvok ste možno úspešne rozpoznali. 
Ide pravdepodobne o celosvetovo najzná-
mejší citát o Slovákoch, ktorý pochádza  
z knihy Brama Stokera Dracula z konca  
19. storočia. Avšak v niektorých slovenských 
prekladoch ho vôbec nenájdete, jednoducho 
bol vypustený. Je to pritom takmer učebni-
cový príklad stereotypizácie, navyše zalo-
ženej na nesprávnych informáciách. Dnes 
by sme mohli pokojne hovoriť o „fake news“, 
pretože Slováci nežili v tej časti Rumunska, 
kde sa asi najznámejší upírsky príbeh odo-
hráva. A napriek tomu si tisíce, ba možno 
milióny čitateľov po celom svete dodnes 
vytvárajú obraz o Slovákoch aj na základe 
tohto opisu.

1. „Najčudesnejšie vyzerali Slováci. Vo svo-
jich veľkých pastierskych klobúkoch, ši-
rokých špinavobielych nohaviciach, bie-
lych ľanových košeliach a obrovských, 
ťažkých, takmer stopu širokých kože-
ných opaskoch, povybíjaných mosadz-
nými klincami, pôsobili barbarskejšie ako 
ostatní. Boli obutí do vysokých čižiem, do 
ktorých mali zakasané nohavice a tváre 
im zdobili dlhé čierne vlasy a ťažké fúzy. 
Vyzerajú veľmi malebne, ale nepôsobia 
príťažlivo. Kdesi na divadelnom javisku 
by ich určite uviedli ako akúsi orientálnu 
tlupu banditov. Povedali mi však, že sú 
neškodní a nepriebojní.“

2. „Slováci sú emocionálny národ. S emó-
ciami prežívame svoje radosti, úspechy, 
smútky aj sklamania. Sme úprimní, pria-
teľskí, otvorení, srdeční, pohostinní, ale aj 
vzťahovační. A tým sa líšime od ostat-
ných okolitých národov. Napokon však ví-
ťazí naša dobrosrdečnosť a dôverčivosť. 
Vieme naplno prežívať radosti aj starosti 
svojich návštevníkov, vieme sa vžiť do ich 
pocitov. Sme krajina priateľov!”

Vedeli by ste určiť, odkiaľ 
pochádzajú nasledujúce 
dva citáty?
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Druhý citát je zo súčasnosti a pochádza  
z webstránky, ktorá pozýva turistov navštíviť 
našu krajinu. Ten by sme zas mohli s čistým 
svedomím označiť za typický príklad auto- 
stereotypizácie, teda vytvárania si obrazu  
o sebe samých, teda o skupine, do ktorej 
patríme. Prečítajte si ho ešte raz pozorne  
a dobre si všimnite, koľko pozitívnych a nega-
tívnych vlastností v ňom nájdete.

Toto boli dva príklady predsudkov alebo 
stereotypov, ktoré sa týkajú Slovákov. Po-
dobné predsudky o rôznych skupinách osôb 
nás sprevádzajú takmer na každom kroku. 
Preto je vhodné si uvedomiť, že akékoľvek 
tvrdenie, či pocit, že všetci (Rómovia, Maďa-
ri, Američania, moslimovia, muži, ženy, atď.) 
sú nejakí, je už z princípu stereotypom, teda 
určitým zovšeobecnením.

V stredoveku sa začalo používať slovo 
praejudicium, ktoré znamenalo úsudok opie-
rajúci sa o predošlé rozhodnutie alebo skú-
senosť. Neskôr prebrala angličtina termín 
prejudice (po slovensky predsudok) na ozna-
čovanie úsudku, ktorý si človek vytvorí skôr, 
ako preskúma a zváži fakty – teda predčas-
ný, unáhlený názor. A napokon získal tento 
výraz aj dnešný emocionálny nádych priazne 
alebo nepriazne založenej na takomto pred-
časnom úsudku.

Predsudok je teda fixovaný, vopred sformo-
vaný postoj k nejakému objektu bez ohľadu 
na individualitu alebo povahu tohto objektu. 

Človek s predsudkom nezvažuje pri posu-
dzovaní iných žiadne alternatívne vysvetle-
nie. Z tejto definície potom vyplývajú všet-
ky nepríjemnosti spojené s predsudkami. Sú 
zovšeobecňujúce, teda určité hodnotenie sa 
vzťahuje na všetkých členov danej skupiny  
a na individualitu sa neprihliada. Navyše, 
väčšinou ide o negatívne hodnotenie, ako 
napríklad „Rómovia páchajú kriminalitu“.  
A čo je ešte horšie, predsudky sú veľmi stabil-
né, dokonca sa prenášajú medzi generáciami 
a len ťažko dochádza k ich zmene, pretože 
sú iracionálne a odolávajú rozumovým ar-
gumentom. Možno ich pokojne nazvať víťaz-
stvom emócií nad „ráciom“. Zároveň sa často 
zakladajú na neúplných alebo nepravdivých 
informáciách a prispievajú aj k legitimizova-
niu diskriminačného zaobchádzania.

Na druhej strane je dobré uvedomiť si, že 
vznik predsudkov a stereotypov mal svoju 
historickú a evolučnú funkciu. Kedysi bol svet 
omnoho nebezpečnejším miestom pre život 
ľudí a prílišná dôvera sa nemusela vyplácať. 
Od praveku mali preto ľudia tendenciu nedô-
verovať komukoľvek a čomukoľvek cudziemu, 
pretože to mohlo predstavovať ohrozenie. 
Ľudia z iného kmeňa, dediny, štátu, etnickej 
a náboženskej skupiny boli automaticky as-
poň trochu podozriví a pripisovali sa im rôzne 
negatívne vlastnosti či pomenovania. Avšak 
schopnosť prekonať toto evolučné delenie na 
„my“ a „oni“ je jednou z najväčších civilizač-
ných výziev. Dnes je svet oveľa premiešanejší, 
mobilnejší, multikultúrnejší a nekonfliktnejší 

Predsudky sa prenášajú 
medzi generáciami  
a len ťažko dochádza  
k ich zmene.
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a cudzí ľudia a cudzie kultúry už nemajú pre-
čo predstavovať ohrozenie nejakej kultúry či 
svetonázoru.

Predsudky a stereotypy má každý z nás a čím 
viac si to uvedomíme, tým to bude lepšie. Po-
dobne, ako všetci Slováci a všetky Slovenky 
nie sú rovnakí a rovnaké, neplatí to ani o žiad-
nom inom národe či etnickej skupine. Teda ani 
o Rómoch. Jednotlivé národnosti, etniká či 
sociálne skupiny majú svoju vlastnú kultúru, 
ktorá sa vytvárala po stáročia a zároveň sa 
stále vyvíja. Jednotlivé národy a spoločenstvá 
sa preto navzájom čiastočne odlišujú a dá sa 
hovoriť o istých národných vlastnostiach. Tie 
však nemáme v génoch, ale ich získavame  
v rámci výchovy či života v nejakej komuni-
te. Táto skupinová kultúra však neznamená, 
že všetci jej členovia vyzerajú a správajú sa 
ako „cez kopirák“. Aj vy osobne môžete mať  
z hľadiska hodnôt, názorov a správania sa 
viac spoločného s nejakým Nemcom a Fran-
cúzom ako s obyvateľom Slovenska z druhého 
konca republiky, ktorý je príslušníkom nejakej 
inej sociálnej skupiny. 

Predsudky sú zároveň etnocentrické. Hodno-
ty a spôsoby správania sa vlastnej skupiny 
majú ľudia tendenciu považovať za všeobec-
ne platné a nadraďovať ich nad kultúru cu-
dzej skupiny. Zohrávajú tak aj kľúčovú rolu 
pri formovaní národnej identity. Či to platí 
aj na vás, si môžete otestovať zaujímavou 
metódou v Teste implicitných asociácií (IAT), 
ktorý je dostupný vo viacerých jazykových 
mutáciách vrátane češtiny – https://impli-
cit.harvard.edu/implicit/czech. Tento test sa 
nepýta na názory, ale meria rýchlosť reakcií 
na určité slová a obrazy. A práve takto, po-
mocou podvedomých reakcií, možno odhaliť 
aj naše nevedomé stereotypy.

Každý z nás má okrem nejakých zaužívaných 
predstáv o iných národoch, náboženstvách či 
etnických skupinách aj svoje vlastné zážitky 
s nimi. A veľa ľudí vám napríklad povie, že má 

s Rómami len samé zlé osobné skúsenosti. 
Dokonca sa ukazuje, že tí, ktorí žijú v blízkosti 
Rómov, majú na nich horší názor, ako tí, čo ich 
takmer nepoznajú (je to presne naopak ako 
vo vzťahu k Maďarom, homosexuálom či cu-
dzincom, kde platí opačná rovnica – čím lep-
šie ich poznáme, tým menej ich odmietame). 
Aj pri nepríjemných skúsenostiach s konkrét-
nymi jednotlivcami je však dobré si uvedo-
miť, že ich správanie a vlastnosti, ktoré nám 
nemusia vyhovovať, sú oveľa viac dôsledkom 
prostredia, v ktorom vyrastali, ako vrodených 
daností. A život v sociálnom vylúčení, izolá-
cii a chudobe bude mať na ľudí jednoducho 
vždy nejaký negatívny dopad. Avšak i napriek 
tomu, aj z tohto prostredia môžu vzísť jed-
notlivci, ktorí sa stanú úspešnými vzormi pre 
iných a svojím osobným príkladom dokážu 
poprieť väčšinu predsudkov o nejakej sociál-
nej skupine. Možno ani neviete, že aj celebrity 
ako Leonardo DiCaprio, Celine Dion či Oprah 
Winfrey a mnohé ďalšie sa narodili do chu-
dobných rodín. A to isté platí aj o mnohých 
našich úspešných Rómoch a Rómkach.

Čo dodať na záver. Všetci sme celkom pri-
rodzene zajatcami istých predsudkov a ste-
reotypov, ktoré sa prenášajú z generácie na 
generáciu. Niektoré z nich môžu byť čias-
točne pravdivé, iné sú zas úplne vymyslené 
alebo už historicky prekonané. Je dobré mať 
to na pamäti vždy, keď stretneme nového 
človeka. Predtým, ako si naň vytvoríme ná-
zor, by sme sa mali pokúsiť najprv ho alebo 
ju lepšie spoznať. Škatuľkovanie, nálepko-
vanie a stereotypizovanie nám totiž bráni 
navzájom si porozumieť a rešpektovať sa.

Predtým, ako si na niekoho 
vytvoríme názor, by sme  
sa mali pokúsiť najprv ho 
lepšie spoznať.
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Aj tak sa  
s tým nedá 

nič robiť!

Mýtus

Spoločnosť prepadá čoraz väčšej beznáde-
ji a presvedčeniu, že integrácia Rómov nie 
je možná a s rómskymi osadami sa aj tak 
nedá nič robiť. Veď koľko o nej rozprávame, 
koľko bájnych miliárd sme už na ňu minuli,  
a aj tak nič nepomohlo!

Na úvod je potrebné priznať, že od roku 1989 
sa celková situácia v rómskych komunitách 
výrazne zhoršila. Po Nežnej revolúcii mno-
hí Rómovia ako prví stratili prácu a ocitli 
sa v začarovanom kruhu nezamestnanosti  
a chudoby. V dôsledku toho sa často stávali 
neplatičmi a po niekoľkých rokoch tak pri-

chádzali aj o bývanie. Súviselo to aj s tým, 
že Slovenská republika vtedy prechádza-
la zásadnou ekonomickou transformáciou  
a obdobím „uťahovania opaskov“. Štát po-
stupne sprísňoval aj sociálnu politiku a ne-
venoval veľkú pozornosť marginalizovaným 
rómskym komunitám ani ďalším znevýhod-
neným skupinám. Životná úroveň v mnohých 
osadách sa dlhodobo zhoršovala, osady sa 
nekontrolovane rozrastali a začali pribúdať 
aj nové. Sociológovia preto pre Rómov, a to 
nielen na Slovensku, ale v celom postkomu-
nistickom regióne, vymysleli označenie „lo-
sers of transformation“, čo by sa dalo preložiť 

8
Negatívny vzťah veľkej časti majoritnej 
populácie k Rómom sa dá v posledných 
rokoch charakterizovať aj skepsou 
a rezignáciou. Už viac ako 20 rokov 
zovšadiaľ počúvame o riešení rómskej 
témy, avšak výsledky bežní ľudia nevidia, 
prípadne len v minimálnej miere. 
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ako „tí, ktorí boli porazení transformáciou“, 
prípadne „tí, ktorí pre transformáciu stratili 
najviac“. Avšak treba aj tu pripomenúť, že nie 
kvôli svojej etnickej príslušnosti, ale v dô-
sledku svojho sociálneho postavenia. Počas 
socializmu sa zdalo, že asimilácia Rómov 
prebehla úspešne, deti chodili do škôl a skoro 
všetci dospelí pracovali. No po páde režimu 
sa naplno ukázalo, že to bola len ilúzia sociál- 
neho začlenenia.

Spoločnosť si začala postupne uvedomovať, 
že situácia rómskych osád a vzájomné spo-
lužitie s majoritou sa stávajú jedným z naj-
väčších problémov či výziev pre našu krajinu. 
Navyše, skeptik by možno ešte dodal, že je 
otázne, či sme už vôbec narazili na dno tohto 
bolestného etnicko-sociálneho prepadu a od-
razili sa od neho. Na túto otázku je veľmi ťaž-
ké jednoznačne odpovedať, pretože na Slo-
vensku stále nezbierame etnické dáta a tak 
okrem Atlasu rómskych komunít z roku 2013 
nemáme dostatok presvedčivých údajov, aby 
sme vedeli jednoznačne posúdiť, či sa situácia 
v oblasti dosiahnutého vzdelania, zamestna-
nosti, zdravotného stavu či kvality bývania 
rómskych komunít zlepšuje alebo zhoršuje. 

Napriek tomu máme niekoľko indícií, 
ktoré nám dávajú akú-takú nádej, že ak 
sa aj situácia zatiaľ nezlepšuje, v budúc-
nosti by sa to mohlo zmeniť. Určite sa 
totiž dá tvrdiť, že za ostatných 30 rokov 
sme dosiahli aspoň tieto úspechy:

1. O Rómoch dnes vieme oveľa viac ako  
v minulosti. Do roku 1991 neboli u nás Ró-
movia považovaní za národnostnú men-
šinu, ale iba za sociálnu skupinu. Rov-
nako kvalita vedeckého skúmania bola, 
až na výnimky na veľmi nízkej úrovni.  
V posledných desaťročiach sa začala po-
zornosť mnohých akademikov a expertov 
na Slovensku i v zahraničí zameriavať na 
snahu o pochopenie špecifík marginalizo-
vaných Rómov a ich situácie. Rôzne me-
dzinárodné organizácie:  Svetová banka, 
Rozvojový program OSN, Európska komi-
sia, Rada Európy či Európske centrum pre 
práva Rómov, alebo domáce univerzity  
a akademické inštitúcie, ale aj think-tanky  
a mimovládne organizácie nás dnes záso-
bujú množstvom komplexných výskumov, 
štúdií a analýz. Dnes teda oveľa lepšie 
rozumieme súčasnému stavu v margi-
nalizovaných rómskych komunitách, ale 
najmä jeho príčinám a mechanizmom 
sociálneho vylučovania a začleňovania. 
Taktiež sme začali čoraz viac a čoraz lep-
šie evaluovať (vyhodnocovať) jednotlivé 

projekty a programy, či už mimovládne 
alebo štátne. A vďaka tomu sme schop-
ní oveľa lepšie posúdiť, čo naozaj funguje  
a do čoho sa oplatí investovať. 

2. Druhým významným úspechom je množ-
stvo pilotných projektov a aktivít, kto-
ré sa v posledných troch desaťročiach 
vyskúšali v rôznych rómskych komuni-
tách. Dnes už preto nemožno tvrdiť, že 
nevieme, čo by sa malo v osadách robiť 
pre zlepšenie situácie. Nie, nikto zatiaľ 
nepozná zaručený recept na absolútne 
vyriešenie problémov a úplnú integráciu 
rómskych komunít do majoritnej spoloč-
nosti. Ale poznáme množstvo čiastko-
vých riešení, ktorých vhodná kombinácia, 
intenzita a najmä dlhodobosť začínajú 
prinášať svoje ovocie v mnohých obciach. 
Každá komunita je síce iná, ale Spišský 
Hrhov, Raslavice, Sveržov, Čičava a mno-
hé ďalšie obce jasne dokazujú, že zmena  
k lepšiemu je možná. Nie je to už len te-
ória alebo nereálny cieľ, niekde sa to už 
darí. Tak napríklad oficiálna Stratégie 
Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 
do roku 2020 obsahuje viac ako 100 kon-
krétnych úloh a opatrení. A mnohé ďalšie 
možno nájsť v iných koncepčných mate-
riáloch, akčných plánoch či v rámcových 
dokumentoch na čerpanie európskych 
štrukturálnych fondov. Dnes už teda pri-
bližne poznáme nástroje, ktoré by mohli 
pomôcť zlepšiť situáciu rómskych ko-
munít, v tomto momente preto ide skôr 
už o ich kvalitnú a dlhodobú realizáciu. 
A najmä v dostatočnom rozsahu, preto-
že mnohé existujúce programy nedokážu 
uspokojiť celkový dopyt v regiónoch, na-
príklad program výstavby bytov nižšieho 
štandardu či program asistentov učiteľa.

3. Tretím dôležitým faktorom i úspechom je 
čoraz väčšie zapájanie samotných Rómov 
do celého procesu plánovania a realizácie 
rôznych programov. Zahraničné skúsenos-
ti totiž ukazujú, že princíp „o nich bez nich“ 
nemá šancu fungovať. Za posledných 30 
rokov dorástli mnohí rómski aktivisti, ako 
aj celá generácia vysokoškolsky vzdela-
ných Rómov. Zďaleka ešte na univerzitách 
neštuduje taká časť z nich, ktorá by sa vy-
rovnala množstvu študentov z majoritnej 
populácie, ale ich počet neustále pribúda. 
Nie všetci sa chcú nevyhnutne venovať 
riešeniu rómskej témy a pomoci v margi-
nalizovaných komunitách. Ale mnohí áno. 
A práve tí sa môžu stať nositeľmi zmeny, 
ktorá je taká potrebná najmä na lokálnej 
úrovni. Zároveň môžu predstavovať aj vzor 
pre ďalšie generácie mladých Rómov.
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Áno, kombinácia kvalitných dát a poznat-
kov, overených projektov a politík a najmä 
správnych ľudí na správnych miestach do-
káže viesť k postupnej, aj keď možno po-
malej zmene. Ak sa chcete dozvedieť viac  
o niektorých úspešných projektoch a inicia-
tívach, môžete siahnuť napríklad po kniž-
ke Alexandra Mušinku: Podarilo sa (Príkla-
dy úspešných aktivít na úrovni samospráv 
smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov, 
Prešov 2012).

Avšak netreba mať prehnané očakávania, 
ani o 20 a možno ani o 50 rokov sa nám 
asi nepodarí úplne zbaviť rómskych osád  
a posunúť všetkých Rómov bližšie k majorit-
nému obyvateľstvu. Napríklad v Spojených 
štátoch amerických sa už viac ako 50 rokov 
intenzívne venujú odstraňovaniu diskrimi-
nácie a začleňovaniu afroamerických ko-
munít do spoločnosti a napriek tomu tam 
dodnes existujú chudobné getá a výsledky 
Afroameričanov vo vzdelávaní či v prístupe 
k práci stále nedosiahli úroveň belošského 
obyvateľstva. Ale aj tak zaznamenali ob-
rovský pokrok, ktorý umožnil mnohým jed-
notlivcom a rodinám vymaniť sa zo zajatia 
chudoby a sociálneho vylúčenia, čoho prí-
kladom bol aj príbeh prezidenta Baracka 
Obamu. A to je nádej aj pre Slovensko. Asi sa 
nám nepodarí stopercentne pomôcť všet-
kým rómskym rodinám, ale mnohým snáď 
áno. Či už v zvýšení kvality života alebo  
v lepšej perspektíve pre ich deti, ktoré budú 
mať možnosť zaradiť sa medzi bežných ľudí. 
Dokonca, tí najtalentovanejší z nich môžu 
reprezentovať našu krajinu aj na poli vedy, 
športu, umenia či politiky.

K tomu nám však stále chýba dostatok 
vôle a aj financií. My všetci, vrátane politi-
kov, musíme uveriť, že sa to dá. A zároveň 
pochopiť, že to nebude ľahké, ani lacné. Za-
stavme sa preto ešte na chvíľu pri ochote 
aj peniazoch.

Jednou z príčin, prečo možno vnímame celú 
situáciu tak beznádejne, je aj to, že jednak 
médiá často informujú iba o negatívnych skú-
senostiach a udalostiach a tiež to, že aj mno-
hí politici majú protirómsku rétoriku. Často 
sa oháňajú množstvom vynaloženej práce 
v tejto oblasti, avšak nehovoria už o tom, či 
sa politika začleňovania marginalizovaných 
rómskych komunít realizuje naozaj kvalitne,  
v dostatočnom rozsahu a s primeraným fi-
nancovaním. A práve v tom môže byť ukrytá 
príčina mnohých neúspechov i rozčarovaní.

A teraz ešte krátko k financiám. Súčasťou 
rozšíreného mýtu o zbytočnosti akejkoľvek 
snahy v tejto oblasti je aj presvedčenie o tom, 
aké množstvo financií na Rómov „dávame“. 
Vyčísliť to presne nie je dnes možné, ale pred-
sa len existuje pár údajov, ktoré hovoria o tom, 
že tých našich Rómov až tak veľmi nezvýhod-
ňujeme. Často sa napríklad spomína, že na 
marginalizované rómske komunity pôjde z eu-
rofondov v rokoch 2014 až 2020 „neuveriteľ-
ných“ 380 miliónov eur. Vedeli ste však, že to 
predstavuje len 2,5 % z celkového objemu eu-
rofondov pre Slovensko na toto obdobie (15,3 
miliardy eur). Je to naozaj tak veľa? Často sa 
spomínajú aj dávky v hmotnej núdzi, ale vedeli 
ste, že nás ročne stoja približne len 270 mi-
liónov eur, čo predstavuje asi 1,7 % výdavkov 
štátneho rozpočtu. A na dôchodky pritom dá-
vame 20-násobne viac financií. A čo myslíte, 
koľko je medzi dôchodcami Rómov vzhľadom 
na ich kratšiu priemernú dĺžku života?

Ďalšie zaujímavé informácie z tejto oblasti 
sa môžete dozvedieť napríklad na stránke 
Cena štátu (www.cenastatu.sme.sk) alebo 
Rómsky mýtus (www.iness.sk/mytus/). 

Takže na záver  –  dosiahnuť obrat v riešení róm-
skej otázky je možné, len najprv tomu budeme 
musieť všetci uveriť. Aj v tomto prípade totiž 
platí okrídlený výrok: „Kde je vôľa, tam je cesta“.

Možno ani o 50 rokov 
sa nám nepodarí úplne 
zbaviť rómskych osád.
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Metodická
časť

45’
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Aktivita

Ako ma vnímajú iní?

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti, Etická výchova

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

flipchart/tabuľa, písacie potreby, pripojenie na internet (pripravené alebo stiahnuté video Z Kali-
fornie na slovenské lazy: siedmačka rozpráva o rasizme).

  Ciele:  

Žiak vie vysvetliť pojem stereotypy a predsudky.

Žiak porozumie, v čom sú stereotypy a predsudky nebezpečné.

Žiak sa dokáže na základe príbehov viac vcítiť do kože rasovo diskriminovaného človeka.

  Evokácia:  

Na tabuľu napíšte nasledujúce výrazy. Vyzvite žiakov, aby doplnili 2 – 3 prídavné mená, 
ktoré im v súvislosti s daným slovom napadnú ako prvé. Nie je dôležité, či sú pozitívne 
alebo negatívne, podstatné je, aby napísali prvé asociácie, ktoré im k daným výrazom 
bezprostredne napadnú.

Východniar

Blavák

Dedinčan

Bezdomovec

Róm

Domovák (niekto z detského domova)

Čech

Opýtajte sa žiakov, ako by nazvali jedným slovom predstavy, ktoré si o druhých ľuďoch, 
skupinách obyvateľov (národoch alebo aj náboženstvách), vytvárame na základe ob-
medzených osobných skúseností, alebo dnes už aj pod vplyvom médií – televízie, novín, 
časopisov, internetových stránok. 

POSTUP

10’
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30’

Sú to stereotypy. Mnohokrát vznikajú z  nedostatku informácií. Môžu sa zakladať na 
pravde, tvoria však len malú časť oveľa zložitejšieho celku. 

Stereotyp je predstava, ktorá môže, ale aj nemusí byť falošná, o sku-
pine ľudí, ako napríklad národ, menšina, ľudia v  určitom povolaní, 
ľudia určitej vekovej kategórie a podobne. Je vytvorená na základe 
malej vzorky či limitovanej osobnej skúsenosti.

 Uvedomenie:  

Povedzte žiakom, že im ukážete krátke video (4:50 min.) o  12-ročnej Iniyi, ktorá 
má otca Inda a mamu Slovenku. Žije na strednom Slovensku na lazoch a často sa 
stretáva so stereotypmi a predsudkami. 

Z Kalifornie na slovenské lazy: Siedmačka rozpráva o rasizme 

Po dopozeraní sa žiakov spýtajte, čo z videa v nich najviac zarezonovalo. Násled-
ne im položte otázku, v čom môžu byť stereotypy nebezpečné. Dostanete sa tak 
k predsudkom. Skúste si ich spoločne zadefinovať.

Predsudok je fixovaný, nekriticky vytvorený a preberaný, zjednodušený 
názor, ktorý vopred predpokladá zaujatosť voči hodnotenému.*

V  ďalšej časti hodiny budete pracovať s  príbehom Natálie, rómskeho dievčaťa, 
ktoré bolo adoptované. Natáliin príbeh – Čierna v bielom svete – je rozdelený na 
dve časti. Rozdeľte žiakov na cca 4-členné skupiny. Polovica skupín bude mať prvú 
časť, zvyšná druhú časť. (Natáliin príbeh je súčasť blogov – Živé knihy.)

Predstavte žiakom Natáliu a následne ich vyzvite, aby si prečítali jej príbeh.

Natália sa narodila v roku 1996, je tanečnica a živá knižka „Porodila ma úžasná 
žena, ktorá ale, bohužiaľ o 2 mesiace zomrela na srdiečko.“ Natáliin otec sa k nej 
nepriznal, nikdy sa o ňu nezaujímal, a tak musela ísť do detského domova.

1.

2.

3.

4.

VIDEO

* KREKOVIČOVÁ, Eva. 2001. Medzi autoobrazom a heteroobrazom. In Kol. autorov. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních 
oborů. Brno: Etnologický ústav AVČR, s. 17–34.

https://dennikn.sk/blog/260713/cierna-v-bielom-svete/
https://dennikn.sk/autor/ziveknihy/
https://www.youtube.com/watch?v=36ftCdqNmJc


30 Späť na obsah

Po prečítaní textu nechajte žiakov v skupinke diskutovať o nasledujúcich otázkach.

K čomu môžu viesť predsudky?

Ako sa podľa vás Natália v opísaných situáciách cítila? 

Požiadajte niekoho z  prvej aj druhej skupiny, aby predstavili Natáliin príbeh, aby 
každý žiak mal ucelený obraz. Následne sa každá skupinka podelí s triedou, na čom 
sa ako skupinka v odpovediach zhodli.

  Reflexia:  

Akým prekážkam, situáciám čelia u nás ľudia inej pleti?

Čo je podľa vás pre nich najťažšie?

V čom to môžem ja, ako jednotlivec, zmeniť?

Aký je rozdiel medzi stereotypom a predsudkom?

5’

5.

6.

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY:

Menej alebo viac?  
Jakub Čevajka – Kristína Uhlíková

Online živá knižnica –  
príbeh Martina Karena

Nebezpečenstvo jediného príbehu  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=PNl8QORE4Z8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=PNl8QORE4Z8
https://onlinezivakniznica.sk/videa/Telesny-hendikep/Mato-Ako-sa-zije-s-fyzickym-hendikepom2
https://onlinezivakniznica.sk/videa/Telesny-hendikep/Mato-Ako-sa-zije-s-fyzickym-hendikepom2
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=sk
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Adopcia
Jej adoptívni rodičia skúšali rôzne detské domovy, od Bratislavy až po Košice, kde nepochodili. Veľakrát spo-
mínajú príhodu, keď prišli prvýkrát do domova v Prešove a riaditeľka sa ich spýtala, či chcú biele alebo rómske 
deti. Vtedy jej otec pochopil, že to asi nebude až tak jednoduché a povedal si, že v tom nevidí rozdiel a nech 
im ukáže oboje.

Natáliinho nevlastného brata našli ako prvého. Natáliu našiel otec v izbe, keď všetky deti spali, a ona jedi-
ná kričala na celú izbu. Jej mama pôvodne nechcela dcéru, no keď uvidela Natáliu, neodolala. Natália je za 
adopciu veľmi vďačná. Vraví, že keby si ju jej rodičia nezobrali, alebo keby jej mama žila, zrejme by žila v osade 
v Sabinove, odkadiaľ pochádza, a bola by viacnásobnou matkou. Biologického otca nechce nikdy spoznať. 
Hovorí, že jej dal život a tým sa to končí. Jej babka bola ochotná sa o ňu postarať, no keď pochopila, že sa musí 
postarať o ďalších Natálkiných súrodencov, súhlasila s adopciou. 

Škola
„Ako každé dieťa som začala chodiť do škôlky, čo bolo peklo. Prvýkrát som sa stretla s rasizmom, už v škôlke 
sa so mnou odmietali deti hrať. Ocina sa pýtalo jedno dievčatko, prečo je Natálka taká čierna, ocino samo-
zrejme odpovedal, že preto, lebo pije veľa kakauka. Začala som to tiež používať, ale dlho to nefungovalo.“

Na základnej škole si musela podľa vlastných slov začať zvykať, že ju ponižujú. Hneď v prvý deň prišla domov 
s plačom, lebo sa bála reakcií nových spolužiakov. Mama jej vtedy dodala silu: „Natálka, si výnimočný človek, 
pamätaj si to. Nikdy ťa nikto nemôže ponížiť tým, že si čierna, alebo že si Cigánka, ber to ako veľký dar od 
mamy, ktorý si dostala a musíš ho so sebou niesť.“

Hádzali do nej banánové šupky, zatvárali ju do šatne, na WC, ubližovali jej kadejako. Zo začiatku to neve-
dela riešiť, pod falošnými zámienkami sa vraj vyhýbala škole aj tréningom, aby nemusela čeliť šikanovaniu. 
V deviatom ročníku jej spolužiak povedal, „že keď je Cigánka, tak sa má obesiť, že on keby bol Cigán, tak sa 
rozhodne zabije“.

1. skupina

2. skupina

Láska a predsudky
V sedemnástich sa prvýkrát zaľúbila a po rok a pol trvajúcom vzťahu sa stretla s rasizmom aj v láske. „Môj 
priateľ mi povedal, že keď som Cigánka, tak so mnou nemôže chodiť.“ Bolo to ťažké, Natália sa obávala, že 
podobný problém bude musieť riešiť pri ďalšom vzťahu znova. Po čase si však povedala, že ju to nesmie od-
radiť. „Povedala som si, že mu vlastne ďakujem. Naučil ma, že niekto ťa poníži, ty musíš ešte o stokrát vyjsť 
hore a makať na sebe a dokázať mu, že urobil chybu.“

Nový pohľad a živé knižnice
V istom momente pochopila, že sa na to díva z nesprávneho konca. V piatich rokoch začala tancovať, ne-
skôr s Lacim Strikeom absolvovala mnoho televíznych vystúpení a koncertov, momentálne učí deti latin-
sko-americké tance. Povedala si: „Prečo? Ja som normálny človek, ako všetci ostatní, prečo by som sa ja 
mala skrývať doma?“

Veľmi jej, podľa vlastných slov, pomohli aj živé knižnice. Priznala sa, že z prvého školenia živých knižníc vybehla 
s plačom, keďže ju príbeh jednej knihy veľmi dojal. Najskôr sa nechcela na projekte podieľať. Strach z toho, že 
na ňu môžu čitatelia reagovať rovnako emocionálne, ju vydesil. Nakoniec sa ale rozhodla, že je to správna vec. 

Čierna v bielom svete

Príloha
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Aktivita

Vzdelanie pre všetkých?

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti, Triednická hodina

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

pracovný list, flipcharty (alebo baliaci papier, staré plagáty) a fixky (podľa počtu skupín),  
3 zápalkové krabičky.

  Ciele:  

Žiak zhodnotí vplyv jeho/jej (rodinného) zázemia na úspech vo vzdelávacom procese.

Žiak vlastnými slovami zhodnotí dôležitosť podpory svojho okolia pri jeho/jej úspechu.

Žiak analyzuje a porovnáva dopady rozdielneho sociálneho prostredia na úspešnosť detí.

Žiak zhodnotí podmienky a príležitosti detí a mladých zo sociálne vylúčených komunít.

Žiak je schopný zhodnotiť/analyzovať efektívne spôsoby integrácie do vzdelávacieho systému.

  Mýtus z príručky:  

Rómom nezáleží na vzdelaní.

  Evokácia:  

Predstavte žiakom tému hodiny, zdôraznite, že bude zameraná na skúmanie od-
lišných podmienok a príležitostí, ktoré majú deti a mladí vo vzdelávacom procese.

Pozvite dopredu 3 dobrovoľníkov a každému z nich dajte zápalkovú krabičku. Po-
vedzte im, nech si predstavia, že idú súťažiť. Úlohou by bolo čo najskôr zapáliť oheň. 
Následne ich vyzvite, aby otvorili svoje zápalkové škatuľky a ukázali ich spolužiakom 
v triede (jedna krabička je plná zápaliek, v druhej sú dve zápalky, tretia je prázdna).

Opýtajte sa triedy, kto by pravdepodobne súťaž vyhral a prečo. Bola by súťaž fér?

Vysvetlite žiakom, že zápalkové krabičky môžu v súvislosti so vzdelávaním pred-
stavovať „podporný balíček“, ktorý pred nástupom do školy dostaneme od rodičov, 
súrodencov či prostredia, z ktorého pochádzame.

POSTUP

1.

2.

3.

4.

5’
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  Uvedomenie:  

1. AKTIVITA: Zápalky

Rozdajte žiakom pracovné listy a prečítajte zadanie:

Predstavte si, že zápalková krabička predstavuje „podporný balík“, ktorý ste do-
stali od rodičov, súrodencov, starých rodičov alebo kohokoľvek z vášho pros-
tredia pred nástupom do školy. Zápalky sú rozličné formy podpory (napr. číta-
nie knižiek pred spaním, kreslenie, návšteva ZOO a spoznávanie zvierat, príprava  
desiaty...), ktoré vám zjednodušili nástup do školy aj proces učenia. Do pracovného 
listu heslovite zaznačte čo najviac „zápaliek“, ktoré vo vašej krabičke pri nástupe do 
školy a počas prvých rokov štúdia boli. Môže ísť o materiálne veci, hodnoty a vlast-
nosti, ktoré vám vštepovali, konkrétne aktivity – buďte kreatívni.

Následne individuálne vypracujú pracovný list a v prípade potreby konzultácie sa 
prihlásia.

Vyzvite žiakov, aby ukončili aktivitu (nemusia vyplniť všetky políčka v pracovnom 
liste). Zdieľajte so žiakmi odpovede na dobrovoľnej báze – využite metódu, v ktorej 
žiak prečíta odpoveď a tí žiaci, ktorí ju uviedli tiež, zdvihnú ruku. Žiaci môžu svoje 
odpovede krátko odôvodniť a vysvetliť, prečo danú vec považovali za dôležitú. Naj-
častejšie vyskytujúce sa odpovede môžete zapísať na tabuľu.

2. AKTIVITA: Predpoklady (ne)úspechu

Rozdeľte žiakov do 4 – 5 členných skupín. Polovica z nich bude skupina A (odpovedá 
na otázku A) a zvyšní skupina B (odpovedajú na otázku B). Každá skupina dostane 
flipchart a fixky na zapisovanie, určí si zapisovateľa a hovorcu.

Vyzvite žiakov, aby si prečítali pojmy uvedené v pracovnom liste k aktivite 2 a v rámci 
tímu si spoločne vybrali 5 pojmov, ktoré:

Skupina A: zvyšujú úspešnosť žiakov zo sociálne vylúčených komunít* vo vzde-
lávacom procese.

Skupina B: znižujú úspešnosť žiakov zo sociálne vylúčených komunít* vo vzdelá-
vacom procese.

Žiaci v skupine pripravia odôvodnenie, prečo si každý z pojmov zvolili a vytvoria plagát, 
ktorý využijú pri ich prezentovaní.

Každý hovorca skupiny má minútu na to, aby prezentoval plagát a svoje vybrané 
pojmy pred triedou. Vytvorené plagáty môžete nalepiť na tabuľu a aktivitu uzav-
rieť sumarizáciou výstupov.

  Reflexia:  

Diskusia môže prebiehať v rámci triedy alebo v rámci menších skupín, pričom na záver 
budú skupiny svoje výstupy zdieľať.

Aké očakávania, v súvislosti so vzdelaním, mali od vás vaši rodičia, keď ste nastupo-
vali do školy? Aké očakávania majú od vás teraz?

Aké majú, podľa vás, očakávania od svojich 6-ročných detí rómski rodičia? Sú odliš-
né od očakávaní vašich rodičov, ktoré ste spomenuli? Od čoho to závisí? 

Akú úlohu v nastavovaní očakávaní zohrávajú životné podmienky, vzdelanie rodičov, 
materiálne zabezpečenie, skúsenosti?

Aké očakávania má od rómskych detí spoločnosť? Aké očakávania má od detí zo 
sociálne vylúčených komunít spoločnosť? Vidíte medzi týmito dvomi kategóriami 
rozdiel? Ak áno, v čom?

Aké očakávania majú sami od seba rómski žiaci? Na základe čoho sa tieto očaká-
vania tvoria?

Čo by pre vás v ideálnom svete znamenala rovnosť príležitostí?

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

25’

15’

* Ak je potrebné, učiteľ/ka vysvetlí žiakom pojem sociálne vylúčené komunity. 

15’

10’
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ZAUJÍMAVÉ ODKAZY:

Príbehy šikovných mladých Rómov 
zapojených do programu Divé Maky.

Mladí Rómski lídri na Facebooku  
Generation of a Revolution.

Od mlada programuje a hovorí piatimi  
jazykmi. Mladý Róm otvorene  

o predsudkoch a diskriminácii.

.pod lampou: My, vaši Rómovia
Príbehy Rómov, ktorí mali sen. Príbeh ľudí, 
ktorí im pomohli. A príbeh nás, ostatných.

http://divemaky.sk/kategoria/absolventi/
http://divemaky.sk/kategoria/absolventi/
https://www.facebook.com/goformladiromskilidri/
https://www.facebook.com/goformladiromskilidri/
https://style.hnonline.sk/osobnosti/1695549-od-mlada-programuje-a-hovori-piatimi-jazykmi-mlady-rom-otvorene-o-predsudkoch-a-diskriminacii
https://style.hnonline.sk/osobnosti/1695549-od-mlada-programuje-a-hovori-piatimi-jazykmi-mlady-rom-otvorene-o-predsudkoch-a-diskriminacii
https://style.hnonline.sk/osobnosti/1695549-od-mlada-programuje-a-hovori-piatimi-jazykmi-mlady-rom-otvorene-o-predsudkoch-a-diskriminacii
https://www.tyzden.sk/podlampou/34148/pod-lampou-my-vasi-romovia/
https://www.tyzden.sk/podlampou/34148/pod-lampou-my-vasi-romovia/
https://www.tyzden.sk/podlampou/34148/pod-lampou-my-vasi-romovia/
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Zápalky
Predstavte si, že zápalková krabička predstavuje „podporný balík“, ktorý ste dostali 
od rodičov, súrodencov, starých rodičov alebo kohokoľvek z vášho prostredia pred 
nástupom do školy. Zápalky sú rozličné formy podpory (napr. čítanie knižiek pred 
spaním, kreslenie, návšteva ZOO a spoznávanie zvierat, príprava desiaty...), ktoré vám 
zjednodušili nástup do školy aj proces učenia. Do pracovného listu heslovite zaznačte  
čo najviac „zápaliek“, ktoré vo vašej krabičke pri nástupe do školy a počas prvých rokov 
štúdia boli. Môže ísť o materiálne veci, hodnoty a vlastnosti, ktoré vám vštepovali, 
konkrétne aktivity – buďte kreatívni.

MOJA ZÁPALKOVÁ KRABIČKA

Pracovný list č. 1
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Predpoklady (ne)úspechu
Z nasledujúcich pojmov vyberte 5 tých, ktoré podľa vás najviac:

Skupina A: zvyšujú úspešnosť žiakov zo sociálne vylúčených 
komunít vo vzdelávacom procese.

Skupina B: znižujú úspešnosť žiakov zo sociálne vylúčených 
komunít vo vzdelávacom procese.

Jednotlivé možnosti prediskutujte v tíme a hľadajte argumenty, prečo sú niektoré 
veci vo vzdelávacom procese viac dôležité a iné menej. Z vybraných pojmov vytvorte 
plagát vášho tímu, ktorý budete prezentovať, výber jednotlivých pojmov vysvetlite 
spolužiakom.

-       Jazyk

-       Pravidlá

-       Dochádzka

-       Naplnenie základných potrieb

-       Podpora

-       Inteligencia

-       Dôvera učiteľa

-       Životné podmienky

-       Rešpekt

-       Šikana

-       Prijatie

-       Záujem

-       Predchádzajúce skúsenosti

-       Výber učiva

-       Komunita

-       Školský systém

-       Vzdelanie rodičov

-       Návyky

-       Prístup majority

Pracovný list č. 2
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Podľa Ivattsa je nevyhnutné uznať 
potenciál rómskych detí. Očakávania 
rómskych rodín vo vzťahu k úspešnosti 
ich detí, ako aj očakávania majority 
musia byť vyššie.

Sú schopné všetkého! Toto posolstvo 
sa ťažko prijíma nerómskym rodičom, 
ale ešte ťažšie tým rómskym. Potre-
bujú pochopiť, že ich deti sú úžasné  
a aj oni môžu dosiahnuť čokoľvek.

Ivatts, A. 2009. An apology would change 
everything. In The Slovak Spectator

V prípade, že žiakov téma vzdelávania a rovnosti príležitostí zaujala, môžete túto 
aktivitu využiť na rozšírenie vedomostí a prehĺbenie diskusie na ďalšej hodine.

V prílohe nájdete výroky týkajúce sa vzdelávania zozbierané z novinových článkov, štúdií, 
ako aj výpovede rómskych rodičov, ktorých deti boli súčasťou vzdelávacieho systému na 
Slovensku i vo Veľkej  Británii. Prečítajte si jednotlivé výroky a diskutujte o nich.

Rozširujúca aktivita

Ager, Strang - Understanding Integration: 
A Conceptual Framework. In Journal of 

Refugee Studies. 2008, vol.21

Predpokladom úspešnej integrácie 
rómskych detí je prijatie etnických, 
sociálnych a kultúrnych odlišností.

Šotolová. V. 2011.  Vzdelávaní Romu. 
Praha: Karolinum

Podľa Stratégie Slovenskej republiky 
pre integráciu Rómov má slovenský 
vzdelávací systém viaceré nedostatky, 
ktoré je potrebné odstrániť. Globálnym 
cieľom v oblasti vzdelávania je: zlep-
šiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
vrátane vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve, ale aj základného, 
stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania s osobitným dôrazom 
na odstránenie segregácie v školách; 
predchádzať predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky a zabezpečiť úspeš-
ný prechod zo školy do zamestnania. 
Realizovať také politiky, ktoré budú 
odstraňovať rozdiely vo vzdelanostnej 
úrovni Rómov a ostatnej populácie.

Vzdelanie zabezpečuje predpoklady 
na získanie takých zručností a schop-
ností, ktoré zvýšia mieru možnosti 
zamestnať sa a  dáva tak  príležitosť 
stať sa konštruktívnejším a aktívnej-
ším členom spoločnosti. Vzdelanie 
preto predstavuje významný nástroj 
integrácie, pretože podporuje formo-
vanie sociálneho kapitálu, umožňuje 
interakciu medzi odlišnými kultúrami 
a poskytuje prístup k informáciám.

Stratégia Slovenskej republiky pre 
integráciu Rómov do roku 2020, 

2011, s.29

Slovensko je členským štátom EU, kde sú rasizmus, 
segregácia a diskriminácia  považované za nezá- 
konné, no napriek tomu stále praktizované.

Traynor, I. 2007.  Apartheid in the heart of Europe:  
how Roma children lose out on education. In The Guardian
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Učitelia by mali s deťmi hovoriť v ich rodnej reči. Nie je 
zvláštne, že vedia menej ako biele deti, lebo niektoré 
nerozumejú, čo ich učiteľka rozpráva. Keď sú v prvej triede, 
tí najmenší, učitelia vravia, že robia zle, ale niekedy to len 
nerozumejú, čo hovoria. Keď nepočúvajú, to neznamená, že 
chcú neposlúchať, že nemajú rešpekt, niekedy sa len nudia. 
Bolo dobré, keď mali asistentov, deti viac vedeli a počúvali, 
lebo rozumeli.

Predtým, ako som bol v Anglicku, som 
dúfal, že moje deti dokončia aspoň 
povinnú dochádzku, aspoň šiestu, siedmu 
triedu. Tam som si uvedomil, že môžu 
byť oveľa lepšie. Sú šikovné. Keď sme sa 
vrátili, vidím, že sú iné ako ostatné deti. 
Majú dobré známky, učíme sa aj spolu. 
Majú na to, aby si našli dobrú prácu a 
niečo z nich bolo.

Skončil som učňovku, ale 
nebolo u nás veľa Rómov, čo 
by sa im to podarilo. Daktorí 
mali problém skončiť vôbec 
základnú. Niektorých to ne-
baví, niektorí už majú rodiny. 
Rodičia by mali deťom vysvet-
liť, že škola je dôležitá. Ale čo 
keď veľa rodičov to nevie!

Keď som videla svoje deti, ako 
sedia v jedálni a jedia so všetkými 
ostatnými deťmi, nechcelo sa mi 
tomu veriť. Hrali sa spolu, učili sa 
spolu, všetko robili spolu. Toto je 
život, ako má byť! Učitelia k nim 
boli dobrí. Nepozerali na ne inak. Aj 
keď mali niekedy staré oblečenie.

Sabina

Jitka Anastázia

Sabina – o skúsenosti z VB

Marek

Janka

Janko

Učia iba svoje deti…  o naše sa 
nestarajú, je im to jedno. Nie je 
dosť práce pre Slovákov, tak 
prečo by učili Rómov? Niektorí 
by chceli učiť aj našich, ale 
nevedia ako. Nerozumejú im, 
nepoznajú ich. Potrebujeme 
učiteľov - Rómov!

Názory rodičov rómskych detí 
na segregáciu sa líšia. Niektorí 
respondenti uviedli, že oddelené 
vzdelávanie považujú za vhod- 
nejšie pre rómske deti.

Väčšina oslovených rodičov vníma 
segregáciu negatívne ako rasovú 
stigmatizáciu od skorého detstva.

Lepšie im je, keď sú bez bielych 
detí. Rozumejú si, poznajú sa, 
vedia, čo môžu čakať.

Mali by byť spolu od malička, 
nech si zvykajú. Nech nerobia 
rozdiely, kto je a odkiaľ je. Deťom 
je to jedno, či je Róm, či je biely. 
Bolo by im ľahšie v škole.
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Aktivita

Bez práce nie sú koláče

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

flipchart/tabuľa, písacie potreby, pripojenie na internet.

  Ciele:  

Žiak na základe skutočných príbehov reálnejšie popíše život ľudí na okraji spoločnosti.

Žiak uvedie príčiny nezamestnanosti v segregovaných lokalitách.

Žiak na základe príkladov kriticky reflektuje situáciu Rómov pri hľadaní zamestnania.

Žiak dokáže vyhľadať informácie a kriticky zhodnotiť ich objektívnosť.

Žiak pracuje v skupine a dokáže hľadať a navrhovať riešenia.

  Mýtus z príručky:  

Rómom sa nechce pracovať.

  Evokácia:  

So žiakmi sa zamyslite nad tým, prečo sa hovorí, že Rómom sa nechce pracovať. Myslia 
si žiaci, že je to pravda? Ak áno, prečo?  

Základné myšlienky zaznamenávajte na flipchart alebo tabuľu.

  Uvedomenie:  

Rozdeľte triedu na 4 skupiny. Každá skupina dostane jednu rolu (osobný príbeh), s kto-
rou sa majú žiaci zoznámiť a stotožniť. Povedzte im, aby si prečítali informácie o svojej 
postave. Následne spolu v skupine vyplnia otázky uvedené v pracovnom liste. (Skupín 
môžete mať viac, niektoré však budú mať rovnakú postavu.) Názory a postrehy žiakov  
z aktivity zapíšte na flipchart/tabuľu a porovnajte s názormi na začiatku hodiny.

POSTUP

5’

25’
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Zadanie pre žiakov: 

Domyslite vašej postave charakter, mená ľudí okolo nej a ďalšie charakteristiky, 
ktoré podľa vás má.

Aká práca by bola vhodná pre vašu rolu?

Vyhľadajte na internete, aké podmienky musí spĺňať uchádzač o túto pozíciu.

Porozmýšľajte, čo všetko by mala podstúpiť vaša postava, aby si prácu našla a udržala.

Vyzvite žiakov, aby si v skupine rozdelili úlohy tak, aby zvládli splniť všetky 
zadania v pridelenom čase.

  Reflexia:  

Pýtajte sa žiakov nasledujúce otázky. Žiaci si môžu odpovede najskôr zapísať, neskôr 
ich budú prezentovať pred triedou. 

Zmenil sa váš pohľad na problematiku zamestnanosti?

Čo všetko by ste boli ochotní sami podstúpiť pre to, aby ste sa zamestnali? 

Opustili by ste bezpečný priestor svojej komunity a šli do nepriateľského prostredia, 
ktoré nepoznáte? 

Išli by ste pracovať do rómskej osady?

Vedeli by ste si predstaviť, že vás v škole učí Róm? Čo by na to povedali vaši rodičia?

15’

5’

5’

15’

10’
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DENIS

Voláš sa Denis, máš 18 rokov a bývaš v malej dedinke, teda za dedinkou, asi dva kilometre pod 
lesom, v časti, ktorú volajú rómska osada. Býva tu celá tvoja rodina, doma nemáte vodu, deti 
chodia pre ňu do studne uprostred osady. Keď prší, tak je všade blato a do mesta chodí auto-
bus len z dediny. Cesta do dediny vedie cez roľu.

Školu si skončil v 8. ročníku a študovať ďalej si nešiel, lebo si nemal dobré známky a škola ťa 
nudila. Chodíš sa teda hlásiť na Úrad práce, ale nedostávaš žiadne peniaze, lebo ešte nemáš 
25 rokov. Musíš teda bývať s mamou a otcom a ďalšími 4 súrodencami. Najstaršia sestra sa 
bude vydávať, lebo čaká dieťa. Novomanželia nemajú kam ísť, teda prídu bývať k vám. 

Jediné východisko, ktoré vidíš, je nájsť si robotu. Máš skúsenosti s pomocnými prácami na 
stavbe, lebo si chodil v lete s otcom na fušky. Platili na ruku. Nemáš však vodičák a autobusy 
stoja až dole v dedine. Najbližšie väčšie mesto je 20 km ďaleko. Frajerke sa to nepáči, bojí sa, 
že si nájdeš v meste inú.

LOJZO

Voláš sa Lojzo. Máš 30 rokov, si slobodný, ale staráš sa o bratove choré dieťa. Malú Janku, 
ktorá bola operovaná na srdiečko. Brat má 10 detí a nevyhovujúce podmienky na bývanie. Tak 
si si vzal malé bábätko k sebe. Bývate spolu s mamou v domčeku s jednou izbou. Mame bola 
zverená do opatery vnučka, ktorá ma práve 16 rokov a nechce chodiť do školy. Snažíš sa jej dať 
dobrý príklad a hľadáš si prácu. 

Máš skúsenosti s manuálnymi pomocnými prácami. Chcel by si trvalejšiu prácu. Nie len fušky 
na leto. Nemáš však ani počítač ani internet. Posledné slušné veci si spálil v peci, keď bola 
zima a drevo na kúrenie došlo. Nemôžeš ísť do lesa, máš podmienku, lebo ťa chytili policajti, 
keď si bral drevo lesníkom. Lístky na drevo ti odmietli predať lebo „Cigánom nedávajú“. Malej 
Janke však nemôže byť zima, nemôže chytiť zápal pľúc, nahlásili by to na sociálke a vzali by 
ju do domova. Prácu teda súrne potrebuješ.

SOŇA

Voláš sa Soňa, máš 18 rokov a skončila si učňovku v odbore výroba konfekcie. Žiješ len s ma-
mou. Na otca spadol múr na stavbe, keď bol vypomáhať jednému gádžovi. Odvtedy ste samé. 
Máš priateľa, ktorému sa nepáči, že sa nechceš vydať. Už na teba dlho čakal.

Bývaš v mestskej časti spolu s ostatnými Rómami, s gádžami sa veľmi nepoznáš. Bojíš sa ich, 
pretože na teba vždy pokrikujú a mama vravela, že keď sa im dostaneš do rúk, určite ťa zná-
silnia. Gádžom netreba veriť. 

Život v chudobe sa ti ale nepáči a chceš odísť. Máš však obavu o mamu a mladšiu sestru. Preto by 
si si chcela nájsť prácu niekde nablízku. V živote si nebola ďalej ako 30 km od mesta a sama sa 
bojíš chodiť autobusom. Minule ťa naháňali nejakí skinheadi zo zastávky až domov. Napriek tomu 
rozmýšľaš, že pôjdeš k sesternici do Anglicka, tá má špeciálnu školu, ale tam sa jej dobre darí. 

DANA

Voláš sa Dana, máš 24 rokov a práve si skončila vysokú školu, odbor učiteľka dejepisu a vý-
tvarnej výchovy. Máš priateľa, ktorý pracuje ako pomocník na stavbe. V lete sa budete brať. 
Hľadáš si prácu vo svojom okolí. Tvoj otec pracuje na obecnom úrade a mama je doma na 
invalidnom dôchodku. Bývate zatiaľ spolu v dome v dedine. S gádžami sa poznáš, vieš dobre 
po slovensky a vašu rodinu majú všetci v obci radi. Málokto tuší, že si Rómka. 

Príloha
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1. Domyslite vašej postave charakter, mená ľudí okolo nej a ďalšie veci 
či charakteristiky, ktoré sa jej týkajú. 

2. Aká práca by bola vhodná pre vašu rolu? 

3. Vyhľadajte na internete, aké podmienky musí spĺňať uchádzač.

4. Porozmýšľajte, čo všetko by mala podstúpiť vaša postava, aby si 
prácu našla a udržala.

Pracovný list
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Aktivita

Sociálna identita

  Cieľová skupina:  

15+

  Predmet:  

Náuka o spoločnosti, Etická výchova

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

Písacie potreby, flipchart/tabuľa, vytlačené pracovné listy č. 1 a 2 pre každého žiaka.

  Ciele:  

Žiak vlastnými slovami vysvetlí pojem sociálna identita.

Žiak identifikuje a rozlíši zložky svojej sociálnej identity.

Žiak analyzuje možné zmeny v sociálnej identite na základe zmeny spoločenského či sociálno- 
ekonomického prostredia.

Žiak zhodnotí svoje postavenie v spoločnosti a z nej vyplývajúce príležitosti/obmedzenia.  

Žiak vysvetlí pojem index ľudského rozvoja.

  Evokácia:  

Napíšte na tabuľu veľkými písmenami slovo identita. Úlohou žiakov je spoločne nájsť 
čo najviac asociácií na každé písmenko (alebo aspoň na každé jednu), ktoré sa im spája 
s týmto pojmom. Napr. I – individualita, D – dar, E – etnicita, T – talent, N – národnosť 
a pod. Žiaci voľne hovoria asociácie a vy ich zapisujete. 

  Uvedomenie:  

V ďalšej časti hodiny budete pracovať s modelom sociálnej identity*. Rozdajte žia-
kom pracovný list č. 1, na ktorom je pripravený model (cibuľový graf). Úlohou každé-
ho je vyplniť za seba graf, pričom do každej časti uvedie niekoľko pojmov (hodnôt, 
vlastností). Ideálne je, aby si svoj model s 2 – 3 príkladmi v každej časti pripravil/a 
dopredu aj učiteľ/ka, a tak predstavil/a zadanie.

POSTUP

5’

20’
1.

* Zdroj: Social Identity: Knowing Yourself, Leading Others by Kelly Hannum. 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/social-identity-knowing/9781604910001/ch04.html
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Zadanie: 

v strede grafu je JADRO, predstavuje základné hodnoty a vlastnosti, ktoré sú pre 
teba kľúčové (napr. introvert, kreatívny človek, zodpovedný, dobrodruh);

druhá vrstva je ZVOLENÁ, tu si zapíš veci, ktoré si si sám/a vo svojom živote vybral/a – 
koníčky, činnosti, ktorým sa venuješ (bežec, skaut, maliar, hudobník, lezec, dobrovoľník...);

tretia vrstva je DANÁ, tu si zapíš to, čo ti je dané, s čím sa narodil/a, ako je pohlavie, 
farba pokožky, sociálny status, rodinné zázemie a pod. (biela, žena, sestra, strednej 
výšky, narodená v rodine VŠ vzdelaných ľudí/v robotníckej rodine a pod.).

Tento model vám poslúži dostať sa k téme privilégií, ktoré máme. Ako súvisí 
to, čo mi je dané, s tým, čo si zvolím: čo robím (profesiu) a čomu sa venujem 
(koníčky a pod.)? Žiaci budú nad touto vecou uvažovať v kontexte, ako by 
to bolo, keby som bol/a inej farby pleti, iného pohlavia, sociálnej vrstvy, či 
pochádzal/a z krajiny, ktorá je ďaleko menej rozvinutá ako Slovensko.

Nechajte žiakom 5 – 7 min. na vyplnenie ich modelu. Potom ich vyzvite, aby si vo dvo-
jiciach povedali, čo si zapísali. Ak sa nájde dobrovoľník či dobrovoľníčka, ktorý/ktorá 
chce svoj model predstaviť, dajte mu/jej priestor.

Rozdajte žiakom pracovný list č. 2, v ktorom budú mať za úlohu porozmýšľať a odpo-
vedať každý sám za seba na nasledujúce otázky:

a. Ako by vyzeral môj život, keby som mal/a: iné pohlavie, inú farba pokožky, bol/a 
jedináčik vs. z viacero deti, iný sociálny status? V čom by bol iný?

Keby som mal/a:

iné pohlavie;

inú farbu pokožky;

3 – 5 súrodencov (ak mám dvoch a viac, keby som bol/a jedináčik);

keby som sa narodil/a v menej rozvinutej krajine ako je Slovensko, napr. 
v Maroku, Keni*.

b. Vďaka čomu som teraz tým, kým som? Za čo som v živote najviac vďačný?

  Reflexia:  

Ako sa vám darilo doplniť jednotlivé časti grafu?

Ako sa vám vyplňoval pracovný list č. 2?

Bolo ťažké si predstaviť váš život, keby...?

Aký typ pokožky, etnicity ste si predstavili pod inou farbou pleti?

Koľkí z vás ste si predstavili Róma?

Aké je to byť Rómom na Slovensku?

Poznáte osobne nejakého mladého Róma, Rómku a jeho osobný príbeh?**

Čo vo vás najviac zarezonovalo z tejto aktivity?

Je niečo nové, čo ste si o sebe uvedomili?

*Podľa Indexu ľudského rozvoja je Slovensko na 40. mieste, Maroko na 123., Keňa na 146. Index ľudského rozvoja angl. Hu-
man Development Index (skr. HDI) je porovnávací údaj chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti  
a ďalších faktorov štátov sveta vypracúvaný Organizáciou Spojených národov (OSN). Štandardne sa používa na meranie po-
tenciálnej sociálnej prosperity. Index vymyslel v roku 1990 pakistanský ekonóm Mahbúb al-Hak (angl. Mahbub ul Haq) a od 
roku 1993 ho OSN používa vo svojej ročnej správe. Údaje sú zo správy UNDP z roku 2016.

**Pozri zaujímavé odkazy za aktivitou Vzdelanie pre všetkých?

2.

3.

20’

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2016-human-development-everyone
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Pracovný list č. 1
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a. Ako by vyzeral môj život, keby som mal/a: iné pohlavie, inú farba pokožky, bol/a 
jedináčik vs. z rodiny s viacerými deťmi, iný sociálny status? V čom by bol iný?

(Porozmýšľaj nad tým, ako by sa líšilo napr. tvoje bývanie, voľnočasové aktivity, 
rodinné zázemie, finančná situácia, sny do budúcnosti...)

Keby som mal/a:

iné pohlavie:

inú farbu pokožky:

3 - 5 súrodencov (ak mám dvoch a viac, keby som bol/a jedináčik):

keby som sa narodil/a v menej rozvinutej krajine, ako je Slovensko  
(napr. v Maroku, Keni, Afganistane...):

b. Vďaka čomu som teraz tým, kým som? Za čo som v živote najviac vďačný/á?

Pracovný list č. 2
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Aktivita

Zo života

  Cieľová skupina:  

16+

  Predmet:  

Občianska náuka, Náuka o spoločnosti, Etická výchova, Slovenský jazyk

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

písacie potreby, flipchart/tabuľa, vytlačené blogy podľa počtu skupín (aspoň 2 do skupiny), vytlačený 
pracovný list s otázkami pre každého žiaka.

  Ciele:  

Žiak na základe skutočných príbehov popíše prekážky pri integrácii sa do väčšinovej spoločnosti. 

Žiak na základne popisu reálnych situácií analyzuje, s akými prejavmi diskriminácie môžu byť 
konfrontovaní Rómovia (príslušníci menšín).

Žiak vysvetlí, čo je to blog a dokáže popísať rozdiely od novinového článku.

Žiak interpretuje text a na základe jeho obsahu dokáže diskutovať.

  Evokácia:  

Opýtajte sa žiakov, čo je podľa nich blog a ako sa líši od bežného novinového článku? 
Spýtajte sa, či čítajú blogy, či majú nejakého obľúbeného blogera/blogerku? Nájdu sa 
u vás v triede nejakí, ktorí blogy píšu? 

  Uvedomenie:  

Povedzte žiakom, že dnes budete pracovať s blogmi jednej ženy, ktorá sa dlhý čas 
venuje vzdelávaniu a práci s mládežou. Aktuálne pôsobí ako lektorka, vedie semi-
náre a kurzy, ako pre ľudí zo sociálnej oblasti, tak aj z medzinárodných spoločností 
a oblasti obchodu. Táto žena sa volá Janette Motlová (Mazíniová) a je Rómka.

K dispozícii máte štyri rôzne blogy z Janettinho života. Žiakov rozdeľte do skupín 
(4 – 6 členných) a každá skupina dostane jeden blog z prílohy. Ideálne je, ak bude 
v  jednej skupine viacero kópií, aby sa žiakom dobre čítalo. Nechajte im dostatok 
času na prečítanie blogu.

POSTUP

5’

30’
1.

2.
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Po prečítaní blogov rozdajte žiakom pracovný list. Každý žiak vyplní sám za seba 
prvé dve otázky. Vyzvite žiakov, aby vo svojich skupinkách zdieľali, čo si zapísali. 
Tretiu otázku prediskutujú žiaci spoločne v skupinke a zapíšu si, na čom sa zhodli.

Vyzvite štyroch žiakov (každého z inej skupiny), aby v skratke predstavili príbehy –
blogy, s ktorými pracovali.

  Reflexia:  

Na začiatku doplňte žiakom základné informácie o Janette (z opisu na konci).

V čom bol/i pre vás príbeh/y, ktoré ste si prečítali silné?

Čo je podľa vás pre mladého Róma/Rómku najťažšie, ak chce žiť ako „poriadny gádžo“?

Aké sú najčastejšie prekážky, ktorým musí čeliť?

Bolo niečo, čo vás prekvapilo?

3.

4.

10’

Pochádza z Trenčína a svoje vzdelanie si vybojovala neutíchajúcim 
hladom po vedomostiach a spoznávaní nepoznaného. Vyštudovala 
sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univer-
zity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovala ako poistná poradkyňa, 
robotníčka, asistentka učiteľa na základnej škole, manažérka pre 
vzdelávanie na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komuni-
ty a projektová manažérka v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mlá-
deže. Dnes vedie vlastnú organizáciu Eduma (od emócií k poznaniu) 
a je aktívna lektorka. Svoje názory, príbehy a postrehy publikuje na 
blogoch, v roku 2009 za ne získala Novinársku cenu. V roku 2018 
získala ocenenie lektorka roka. Janette je matka troch detí, z toho 
jedno má adoptované a jej manžel je „gádžo“ (nie je Róm).

Janette Maziniová
Foto: Nadácia Orange Slovensko

Zaujímavé odkazy:

Blogy Janette Motlová Mazíniová Janette Motlová:  
Rómčina nepozná slovo budúcnosť

Článok, v ktorom Janette hovorí o tom,  
aké to je byť Cigánkou v gádžovskom svete.

Janette často využíva pomenovanie gádžo. Označuje sa tak človek, 
ktorý nie je Róm. Ak tento pojem nie je žiakom známy, objasnite im ho 
skôr ako začnú čítať blogy. 

https://maziniova.blog.sme.sk/
https://www.zenyvmeste.sk/janette-motlova--romcina-nema-slovo-buducnost
https://www.zenyvmeste.sk/janette-motlova--romcina-nema-slovo-buducnost
https://www.zenyvmeste.sk/janette-motlova--romcina-nema-slovo-buducnost
https://www.zenyvmeste.sk/janette-motlova--romcina-nema-slovo-buducnost
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Lesk vratných fliaš…

Niekedy človek urobí niečo, o čom nerád rozpráva. 
Vie, že to musel urobiť, no bojí sa reakcie ľudí. 
Veď čo by si o ňom pomysleli, ak by to vedeli? 
Najlepšie rýchlo zabudnúť…

Piatok, prvý deň novomestského 
jarmoku…

Taká udalosť a vždy v tom nespráv-
nom čase! Pár dní pred materskou, 
bez jedinej koruny navyše... A akoby 
to nestačilo, bývam priamo na ná-
mestí – v centre toho všetkého…

„Maminka, čo to budú predávať 
v tom zelenom stánku? Myslíš, že 
by sme sa tam mohli ísť pozrieť? 
A koľko detičiek môže ísť na jeden 
kolotoč?”

S pribúdajúcimi hodinami sa zvy-
šuje nielen počet ľudí na námestí, 
ale aj intenzita Marekových otá-
zok. Či sú tie kolotoče farebné, či 
tam môže ísť aj on, či sú v  tých 
stánkoch aj perníky pre diabeti-
kov. Snažím sa mu vysvetliť, že 
nemáme peniažky. Ešte čakajú na 
pošte a my si po ne môžeme ísť až 
o pár dní.

„Ale to už nebudú kolotoče!!!”, ne-
šťastne zvolá, otočí sa späť k oknu. 
Nasledujúce hodiny je v  byte ne-
zvyčajné ticho… Kedykoľvek sa na 
neho pozriem, vidím ako z  okna 
sleduje jarmočnú atmosféru nale-
pený na sklo.

Zviera mi hrudník. Hnevám sa 
na seba, no nič viac neviem te-
raz urobiť. Nikto z  našich penia-
ze nemá. Dávky chodia všetkým 
v  rovnakom čase. Buď máme 
všetci, alebo nikto…

Sobota, druhý deň novomest-
ského jarmoku

Nevydržala som ten jeho smutný 
pohľad a vzala ho medzi stánky. 
Len sa pozrieť, nasať ruch a jar-
močnú atmosféru…

„No čo maličký, čo si vyberieš?”

„Viete teta, máte to tu pekné. Ale 
my si nemôžeme nič kúpiť, ešte 
sme nemali materskú.”

Nedeľa, posledný deň novomest-
ského jarmoku...

Vstávam skoro. Bývať na námestí 
je výhodné, ale nie vždy príjemné... 
Nočná zábava nejakých mladíkov 
pod oknami zanechala nejaké tie 
stopy - črepy, zvratky a fľaše všet-
kého druhu. Plastové, pivové, víno-
vé. Niektoré z nich úplne celé, len 
smradľavé a – určite zálohované…

Pri poslednej myšlienke sa mi v ža-
lúdku rozlieva čudný, neidentifiko-
vateľný pocit. Zálohované fľaše! 
Váham len pár sekúnd. Rýchlo 
zbieram tie naokolo a bleskovo vy-
behnem do bytu, nech mám lepší 
rozhľad... Nemýlila som sa, všade 
- po celom námestí - sú porozha-
dzované fľaše. Komodity! Len tak 
pohodené peniaze, o  ktoré nikto 
nestojí!

O  dve hodiny síce Marek veľmi ne-
chápe, že sedí na kolotoči, aj keď sme 
ešte neboli na pošte, ale očividne si 
jazdu na reťazáku užíva. Rovnako 
ako cigánsku v žemli a zhadzovanie 
plechoviek loptičkou…

Večer, s  obavou aj očakávaním, 
pozerám z okna. Stratégiu mám 
vymyslenú - musíme počkať, až sa 
zotmie, ale súčasne pozbierať fľa-
še skôr než zamestnanci technic-
kých služieb začnú ten jarmočný 
neporiadok upratovať. Malého ne-
chávam doma s mojím desaťroč-
ným bratom a v  priebehu niekoľ-
kých desiatok minút pozbieram  
s manželom to, čo iní považujú za 

„zbytočne vynaloženú energiu pre 
pár korún”. My nie. Za každou fľa-
šou vidíme 4 koruny. A  za každou 
korunou jedlo pre rodinu.

Zvyšok noci trávim nad vaňou 
umývaním a  čistením všetkých 
fliaš od etikiet a  štupľov. Nejde 
to ľahko, no keď si spomeniem 
na prekvapenie v  očiach spolu-
žiačky z  gympla, drhnem viac... 
Videla ma práve vtedy, keď som 
spomedzi kartónových krabíc pri 
smetiaku vyberala dve vínovky... 
Muselo to vyzerať „úžasne” - jed-
na z výborných študentiek a hľa-
dá fľaše pri smetiakoch... To som 
teda dopadla…

Zrazu ma prepadne ľútosť a zve-
ziem sa na kolená. Neviem, či pla-
čem viac od hanby, hnevu, poníženia, 
alebo nad svojou neschopnosťou…

Pondelok a ďalšie dni po novo-
mestskom jarmoku

Už od šiestej ráno obehávam ob-
chody a  mením fľaše za peniaze. 
A peniaze za jedlo... Presne 72 fliaš... 
Mali sme raňajky, obed a večeru na 
ďalšie tri dni. No hoci pociťujem spo-
kojnosť pri pohľade na šťastný výraz 
syna pri raňajkách á la švédsky stôl, 
sľubujem si, že nikdy viac nepodnik-
nem podobnú „akciu” sebaponíženia 
zberom fliaš po opilcoch…
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Zajtrajšok nerieši…

Ide ma poraziť, keď vidím, koľko vyvára. Dokonca  
aj u mňa doma je schopná moje týždenné zásoby 
minúť za jeden deň....

Telefonát...

„Kristínka, mohla by si mi poslať 
dvadsať euro na lieky?”

„Mami, veď si včera mala dôcho-
dok... To si už všetko minula??”

„Ale Kristínka, však potrebujeme 
jesť. A čo to je - ten malý dôcho-
dok? Pár kúskov bôčika,  kúsok 
stehna a  hneď je po peniazoch. 
Za lieky sa naši nenajedia, ale   
z mäsa áno.”

No, to jej „pár kúskov mäsa” po-
znám... Ja by som to mala na tri 
týždne – ona v  lepšom prípade 
na dva dni, v horšom len na obed. 
A  tak som jej tie peniaze na lie-
ky poslala - veď čo už narobím? 
Zmeniť ju neviem a  bez liekov ju 
tiež nenechám...

Návšteva…

Vyberám z mrazničky mäso. Práve 
vo chvíli, keď sa už niekoľko mi-
nút rozhodujem medzi bravčovým 
a kuracím,  vchádza mama. Chvíľu 
neveriacky na mňa pozerá ako vy-
kladám a opäť schovávam  mäso, 
potom si sadne, pokrúti hlavou 
a  začne plakať. Tak nezvyčajne 
– tichučko. Bez afektu, bez kriku. 
Prekvapene na ňu pozerám  a már-
ne sa snažím  zistiť, čo sa deje...

Po niekoľkých minútach sa na 
mňa konečne pozrie s  pohľadom, 

ktorý mi neskutočne zachádza 
pod kožu: „Kristínka, povedz mi, čo 
som to ja vychovala za dcéru? Ako 
len ty môžeš každý večer spokoj-
ne zaspávať s  plným mrazákom 
mäsa?? Ako sa ty ráno môžeš 
spokojne zobudiť a  usmievať sa, 
keď vieš, že kúsok od teba žijú ro-
diny, ktoré nemajú dať deťom čo 
jesť ???”

Tentokrát som bola prekvapená 
ja - zmohla som sa len na jediný 
„gádžovský” argument, ktorý mi 
napadol: „Mama, ale to mám pre 
svoje deti! Veď  kto dá mne, keď ja 
nebudem mať!?”

Mama ma opäť prevŕta tým svo- 
jim pohľadom a so slzami v očiach 
odpovedá:  „Nikto, Kristínka, nik-
to... Lebo ty nedávaš nikomu.”

MOJA mama…

Dôležité pre ňu je, aby  dnes všet-
ci boli najedení... A keď všetci, tak 
naozaj všetci – je jej jedno, či je to 
jej vnuk alebo susedovo dieťa. Veď 
dnes dá ona – zajtra dajú oni...

A odo mňa, samozrejme, očaká-
va tiež, že budem dávať. Pretože 
mám vraj viac, ako k životu  nevy-
hnutne potrebujem. Chápem ju, 
no aj tak nie som schopná žiť ako 
ona. Žiť ako mnoho ďalších. Spo-
liehať sa na to, že niekto predsa 
niečo zoženie a podelí sa.

Viem, že jej stále budem posie-
lať na lieky, aj na to „masso”. Na 
zmenu je už príliš stará... No nie-
kde v kútiku duše dúfam, že čoraz 
viac mladých v  komunite začne 
myslieť na zajtrajšok...

Aj keď  – možno raz motyka vy-
strelí a  moja mama mi jedného 
dňa zavolá:  „Kristínka, odložila 
som si k tebe do mrazničky mäso 
na budúcu nedeľu.”
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Miluj suseda svojho…

Máme byt. Pekný, trojizbový, v našej vysnívanej 
lokalite, s dobrou cenou. Už len urobiť nejaké tie 
nevyhnutné úpravy a môžeme bývať...

Tri týždne pred dňom D...

„A vy, kam idete?”,  pýta sa ma 
chlapík vo výťahu.

„Na druhé”, odpovedám.

„A kľúče máte?”

Zaštrngotám mu nimi pred očami 
a  nechávam ho prekvapeného vo 
výťahu samého...

O niečo neskôr premýšľam, či som 
predsa len nemala reagovať o nie-
čo „štipľavejšie”... Nakoniec ma 
upokojuje priateľ objatím a slova-
mi:  „Neboj, veď keď nás spoznajú, 
bude dobre.”

Dva týždne pred dňom D...

Vychádzame s  mamkou, bratom, 
otčimom a malou Rebeccou z bytu 
patrične zmorení - kuchyňa vyma-
ľovaná, stierka nahodená, staré 
záclony zvesené. Už len vyhodiť 
všetky rárohy a zaviezť našich do-
mov... Na odchod sme si však vy-
brali tú najnevhodnejšiu chvíľu - vo 
vchode sa koná domová porada. 
Takmer dvadsať ľudí…

„Preboha, a toto čo má zname-
nať?”, zvolá pani v momente, keď 
nás vidí vychádzať zo schodiska 
priamo do vestibulu. No, podľa 
niekoľkých naozaj zhnusených vý-
razov tvárí naokolo usudzujem, že 
pohľad na zástup 4 a pol Cigána 
s kartónmi a tesco-taškami  v ru-
kách pre tento „slušný” panelák 
asi nie je veľmi lákavý. A hoci som 
sa cítim neskutočne ponížená, 
ťahám mamu von v obave, aby si 
nezmyslela očistiť česť jej tvrdo 
pracujúcej dcéry.  Dámu, ktorá nás 
evidentne považuje za bezdomov-

cov, stíham ešte  upokojiť slova-
mi: „Pani, ale ja tu bývam!”

Pri jej rozšírených zreniciach si 
však nie som celkom istá, či práve 
tieto slová chcela počuť. No to som 
už nemala čas rozoberať, pretože 
sa ozvala ďalšia ženská: „A dvere sú 
tam!”

Týždeň pred dňom D...

Už niekoľko dní premýšľam, či sa 
ešte vôbec teším na nový byt... 
Som smutná, nešťastná a  nahne-
vaná na svoju naivitu. Takmer som 
už začala veriť, že ľudia predsa 
musia vidieť, že som „normálna”.  
V celej tejto situácii si uvedo-
mujem, že život v  meste plnom 
cudzincov mi úplne vzal moju 
schopnosť odrážať a  prehliadať 
útoky ľudí, ktorí mi môžu slovami 
ublížiť... Akosi prirýchlo som si za 
posledné dva roky zvykla na prí-
jemné pohľady ľudí, ústretovosť 
predavačiek a akceptáciu inakos-
ti.   O to viac ma opätovný nega-
tívny zážitok zabolel. Cítim zlosť, 
bezmocnosť z  toho, že po pre-
konaní bariér a presvedčení ľudí  
o mojej serióznosti pri kúpe bytu, 
musím odolávať ďalším – tým 
ťažším... Presvedčiť susedov, že 
nie som neprispôsobivá a  naozaj 
mám právo kúpiť si byt v  ich pa-
neláku ako ktokoľvek iný.

Hm, už dávno som necítila takú 
frustráciu ako v týchto chvíľach...

Deň D...

Sťahujeme sa. Už po niekoľkýkrát 
vynášame nábytok hore - dolu vý-
ťahom. Deti sú poučené o „našej 

situácii” a ja som vyzbrojená ener-
giou a chuťou reagovať na kameň 
chlebom… Každého, koho stretá-
vam, zdravím so širokým úsme-
vom. Nie všetci síce môj úsmev 
opätujú, ale predsa len s niektorý-
mi nejaké to slovo prehodím...

Dva týždne po...

Po pár dňoch zisťujem, že najlepší 
priestor na dotiahnutie svojej mi-
sie je výťah – ľudia mi odtiaľ ne-
môžu ujsť a ja s nimi môžem viesť 
v  lepšom prípade dialóg, v  hor-
šom monológ.  Onedlho spokojne 
konštatujem, že susedia ma čo-
raz častejšie zdravia s  úsmevom 
a  nejakou tou iskrou v  očiach, 
prajú mi príjemné bývanie a  do-
konca sa ponúkajú pomôcť vy-
niesť našu novú posteľ… Nechce 
sa mi tej zmene veriť… Zdá sa mi 
to celkom ľahké… (aj keď ma zo-
žiera pocit, že ak by priateľ nebol 
čistokrvný Gádžo, tak by to tak 
ľahko nešlo...).

Minulý pondelok

Už pár minút sedím v obľúbe-
nom   kresle a nasávam priestor, 
ktorý je mojím novým domovom… 
Držím v ruke svoje kľúče a po prvý 
krát mi železo vonia… V tej zvlášt-
nej atmosfére si zrazu spomeniem 
na slová, ktoré mi povedala pria-
teľka v ťažkej chvíli: „Janette, raz 
sa Ti všetko dobré vráti.”

Napĺňa ma pocit, že začína mať 
pravdu...
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Kto chýba Cigánčatám?

Sú také, ako som bola ja – zvedavé, nadšené a plné 
chuti niečo vidieť, dokázať, zažiť. Niečo, čo doteraz 
nemohli… Zvedavé Cigánčatá, ktoré už majú svojich 
kamarátov Gádžov. Vždy, keď čítam ich slová, 
som taká namäkko – neviem, či starnem a som 
citlivejšia, alebo je to tým, že si spomeniem na moju 
Lenku – spolužiačku z gymnázia…

Trinástka so žltočerveným 
šálom…

„Prečo žltočervený? Veď budeš 
vyzerať ako Cigánka!”, spýtala sa 
ma mamka, keď som ju konečne 
donútila uštrikovať mi šál, kto-
rý bude mať aspoň dva metre 
a presne len tieto dve farby.

„Aj Lenka taký má, tak prečo nie ja?”

Mamka akceptovala, uštrikova-
la – a  ja som až po troch rokoch 
pochopila, že tými farbami som 
preukazovala svoju oddanosť 
trenčianskej Dukle...

Štrnástka, čo si po prvýkrát 
umyla zuby…

„Ty si nejdeš umyť zuby?”, spýtala 
sa ma Lenka na lyžiarskom výcviku.

„O chvíľku”, odpovedala som a pre-
mýšľala, či mi moje vreckové po-
stačí na zubnú kefku a pastu dolu 
v bufete.

Vystačilo. Síce som minula takmer 
všetko, ale ten pocit, keď som si 
prvýkrát prešla jazykom po čis-
tých zuboch   a  cítila tú sviežosť, 
stál za to...

Šestnástka so zmaľovaným 
ksichtom…

„To čo máš za mejkap? Veď vyze-
ráš ako semafor”, poznamenala 
so smiechom dva mesiace pred 
stužkovou, keď som chcela vyze-
rať staršia, krajšia a príťažlivejšia. 
Taká ako ona…

Na stužkovej som už bola vybavená 
vhodnou kozmetikou a  schopnos-
ťou upraviť sa. Mama krútila hlavou 
a ja som zaspávala s úžasným poci-
tom odmaľovanej a čistej pokožky. 
Už žiadne čierne škvrny na perine 
a  niekoľko dní zlepené mihalnice, 
ktoré sa vodou nedali umyť…

Takmer ako moja sestra…

Tie štyri roky boli pre mňa tie naj-
šťastnejšie – cítila som sa ako 
človek, dievča, žena. Lenka mi 
otvárala oči a ukazovala čarovný 
svet, ktorý bol pre ňu úplnou sa-
mozrejmosťou. Vždy s  prekvape-
ním zisťovala, čo všetko neviem 
a  nemám. A  ja som s  prekvape-
ním, a aj so smútkom, vnímala, čo 
ona má a JA nemám…

Zvláštne – pokiaľ som o tom všet-
kom nevedela, nikdy mi to nechý-
balo…

Tak, ako nikdy nechýbal „biely svet” 
mojej mame, ani jej mame...

Tak, ako nechýba ani tým našim 
Cigánčatám…

Veľa z  nich nemá svoju „Lenku”, 
ktorá by im ukázala, čo všetko im 
svet mimo hraníc ich malej ko-
munity môže dať.
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Otázky k blogom

1. Napíšte prvý pocit (slovo), ktoré vo vás po prečítaní blogu zostalo  
(ktoré vám napadlo).

2. Čo z príbehu vo vás najviac zarezonovalo? 

3. Skúste sa zhodnúť v tom, čo bolo na opísanej skúsenosti pre Janette najťažšie.

Pracovný list
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Aktivita

Speed Hating -  
Rande s diskrimináciou

  Cieľová skupina:  

14+ (aktivita pre skupinu max. 20 žiakov)

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

kartičky s textom na simulácie, stopky, pracovný list na zaznamenávanie reakcií žiakov.

  Ciele:  

Žiak si na základe simulácie reálnych situácií uvedomí, s akými prejavmi diskriminácie  
môžu byť konfrontovaní Rómovia (príslušníci menšín).

Žiak vlastnými slovami zhodnotí postoje voči Rómom.

Žiak je schopný analyzovať kontext pri spoznávaní nového človeka a pri iných situáciách, 
s dôrazom na nevyhnutnosť vyhnúť sa predsudkom na základe prvého dojmu.

Žiak pomenuje prejavy diskriminácie a kriticky posúdi ich vyskytovanie v každodenných situáciách.

  Mýtus z príručky:  

Všetci Rómovia sú rovnakí.

  Evokácia:  

Pozvite žiakov do triedy, vyzvite ich, aby utvorili dvojice a usaďte ich do lavíc oproti 
sebe.

Opýtajte sa žiakov, či poznajú koncept Speed datingu (rýchle rande) a vyzvite ich, 
aby popísali jeho priebeh.

POSTUP

1.

2.

5’

Príprava: Pred začatím aktivity/hodiny pripravte miestnosť – sedenie má byť prispôsobené 
na „speed dating“. Lavice rozložte do línie vedľa seba podľa počtu účastníkov, pri každej 
lavici nech sú 2 stoličky oproti sebe, na lavice položte 2 kartičky s textami simulácií. Dajte 
pozor, aby boli kartičky obrátené textom dole, aby sa kartičky nepomiešali a obaja partneri 
mali texty k rovnakej simulácii.
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V čom vidia výhody a nevýhody tohto druhu spoznávania? Zapojili (by) sa? Nakoľko 
je pre nich pri spoznávaní nových ľudí dôležitý prvý dojem? Čo ho môže ovplyvniť?

  Predstavenie aktivity žiakom:  

V nasledujúcich minútach si spoločne vyskúšame aktivitu podobnú Speed datingu, 
ktorá vám priblíži situácie, s ktorými sa ľudia v našej spoločnosti bežne stretávajú, no 
my si to  často v našej pozícii neuvedomujeme. Nepôjde o klasické „rande“, stretnutia 
partnerov, ale simulácie bežných situácií z reálneho života. Polovica z vás bude sedieť 
na pravej strane lavíc a bude mať počas „randenia“ fixnú rolu (rola B), druhá polovica 
bude sedieť na ľavej strane a svoje roly bude striedať (rola A). 

V prípade, že je počet žiakov v triede nepárny, učiteľ dá jednému 
rolu „reportéra“, ktorého úlohou bude zaznamenať rozdiely v simu-
láciách, ktoré sú hrané na základe daného scenára, so simuláciami  
6 – 10, kde majú aktéri možnosť improvizovať. Môže sa pohybovať po 
triede, sledovať rozhovory a svoje pozorovania, zmeny v priebehu situ-
ácie a zaujímavé reakcie aktérov zapíše do pracovného listu.

Na každej lavici nájdete kartičku – na pokyn ju otočíte, v tichosti si prečítate po-
pis vašej postavy, následne vás vyzvem, aby ste začali „randiť“. Dialóg budete viesť  
s partnerom oproti vám podľa scenára, ktorý máte napísaný na kartičke – poradie 
je označené číslami. Nedopĺňajte text o vlastné názory, pokiaľ na to nedostanete 
pokyn. Po skončení každého dialógu zapíšete vaše reakcie a dojmy do pracovného 
listu. Na záver zhodnotíme priebeh aktivity, budeme zdieľať dojmy a postrehy a hľa-
dať alternatívne riešenia daných situácií. 

Scenáre, ktoré budete hrať, boli vytvorené na základe skutočných výpovedí ľudí, 
ktorí ich zažili na vlastnej koži, ide o reálne situácie, s ktorými sa stretli. Cieľom 
aktivity je mať možnosť ocitnúť sa v pozícii niekoho iného, stotožniť sa s ním na 
chvíľu a vyvodiť závery a pozorovania k motívom a prejavom diskriminácie. Chcel/a 
by som vás pozvať k tomu, aby ste vyšli zo svojej komfortnej zóny a svoje roly hrali 
autenticky – buďte skutoční, otvorení, aktívni, aby ste dané situácie prežili naplno 
a boli schopní vyvodiť závery.

Na záver môžete vyzvať jedného zo žiakov, aby zhrnul pokyny a ešte raz zopakoval 
priebeh aktivity.

  Uvedomenie:  

Pripravte lavice podľa pokynov na začiatku. V prípade, že chcete dať žiakom viac času na 
aktivitu a reflexiu, môžete „randenie“ rozdeliť na dva samostatné tímy a tomu prispôsobiť 
aj sedenie. V tom prípade prvá skupina hrá iba situácie 1 – 5 a druhá situácie 6 – 10. Mož-
nosť improvizovať pre rolu B nastáva v tomto prípade nie po piatom, ale po treťom kole.

Rozdajte každému žiakovi pracovný list na zaznamenávanie reakcií a dojmov.

Odštartujte prvý rozhovor (2 min.) a vyzvite žiakov, aby si prečítali popis svojej roly 
a následne začali dialóg. Požiadajte ich, aby diskutovali autenticky a zároveň s 
ohľadom na ostatné dvojice, ktoré sa aktivity zúčastňujú. Po ukončení dialógu si 
každý účastník zapíše dojmy z rozhovoru do pracovného listu a v tichosti čaká na 
začatie ďalšieho rozhovoru. Žiaci, ktorí sedia na pravej strane, ostávajú na svojich 
miestach, žiaci naľavo sa posunú o jedno miesto doprava. Spustite ďalšiu sériu roz-
hovorov a pokračujte podobným spôsobom.

V istom momente (napr. po 5. rozhovoroch) môžete oznámiť žiakom na pravej strane 
(rola B – fixná rola), že môžu do dialógu vložiť vlastné reakcie a svoje texty upraviť. 
Žiaci na ľavej strane (rola A) sa taktiež nemusia striktne držať scenára, ale reagovať 
na texty partnera. Zdôraznite žiakom, aby improvizované rozhovory výrazne nepredl-
žovali a držali sa témy. Taktiež, aby svoje reakcie na nové simulácie detailne zazna-
menali do pracovných listov.

2’

28’

3.

2.

3.

1.
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Po ukončení všetkých rozhovorov ukončite aktivitu, vyzvite žiakov, aby si zobrali sto-
ličky a usadili sa do kruhu, opýtajte sa žiakov na celkové dojmy z aktivity a plynule 
prejdite do časti reflexia.

  Reflexia:  

Položte žiakom nasledujúce otázky:

Ako sa cítite po aktivite?

Na zachytenie bezprostredných dojmov žiakov môžete použiť jedno slovo: 
každý žiak povie jedno prídavné meno, ktoré najviac vystihuje jeho aktuál-
ny pocit. Žiaci odpovedajú podľa poradia, v akom sedia.

 Ako ste sa cítili vo svojich pozíciách? Mali ste pocit kontroly nad situáciou?

Na základe pracovných listov si prejdite prvých 5 simulácií (alebo menej – podľa časo-
vých možností). Pýtajte sa najskôr žiakov, ktorí sedeli na pravej strane (rola B – fixná 
rola) a neskôr tých, na ľavej strane. Zdieľanie je dobrovoľné.

Aké dojmy vo vás vyvolala daná situácia? Ktorá situácia bola najpríjemnejšia a prečo?

Špeciálnu pozornosť venujte reportérovi, pokiaľ bol určený, ktorý poskytne pohľad 
na simulácie zvonka. 

Prejdite k situáciám, keď ste dali žiakom možnosť prispôsobiť si scenár. Pýtajte sa 
najskôr žiakov, ktorí sedeli na pravej strane (fixná rola): 

Ako ste sa cítili? Akým smerom ste posúvali dialóg?

Opýtajte sa žiakov na ľavej strane: 

Zmenilo sa niečo? Ako ste reagovali?

Pokiaľ sa žiaci na pravej strane rozhodli reagovať v improvizovanej časti miernejšie, 
opýtajte sa, prečo sa tak rozhodli a ako/či sa priebeh simulácie zmenil. Čo z toho 
vyplýva?

Ako možno získané poznatky a zážitky z tejto aktivity uplatniť pri téme stereotypizácie 
Rómov? Zmenilo sa niečo vo vašom pohľade na túto oblasť? Čo pre vás znamená prvý 
dojem? Ako vieme tieto zážitky či poznatky premietnuť do bežného života?

Poznámka autora: Táto metodika bola vytvorené podľa aktivity z odde-
lenia pre multikultúrne záležitosti študentského parlamentu Univerzity 
na Floride.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

10’

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY:

Chcela by som sa prejsť po meste bez 
toho, aby si ľudia chytali veci

O rizikách prvého dojmu píše vo svojom blogu 
12-ročná polovičná Indka Iniya.*

*Príbeh Iniye vo forme videa je využitý v aktivite s názvom Ako ma vnímajú druhí.

http://ciernalabut.sk/1870/chcela-by-sa-prejst-meste-bez-toho-aby-ludia-chytali-veci-pise-12-rocna-polovicna-indka/
http://ciernalabut.sk/1870/chcela-by-sa-prejst-meste-bez-toho-aby-ludia-chytali-veci-pise-12-rocna-polovicna-indka/
http://ciernalabut.sk/1870/chcela-by-sa-prejst-meste-bez-toho-aby-ludia-chytali-veci-pise-12-rocna-polovicna-indka/
http://ciernalabut.sk/1870/chcela-by-sa-prejst-meste-bez-toho-aby-ludia-chytali-veci-pise-12-rocna-polovicna-indka/
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Po ukončení každej simulácie využite čas a zaznamenajte do pracovného listu svoje pocity, 
dojmy či postrehy. Môžete sa inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Situácia 1 - Pracovný pohovor

Situácia 2 - Škôlka

Situácia 3 - Autobus - bez lístka?

Situácia 4 - Skúšanie oblečenia

Situácia 5 - Lekárka: čakáreň

Mal som kontrolu nad priebehom situácie?

Cítil som sa komfortne vo svojej role?

Prečo môj partner reagoval daným spôsobom? Bolo to primerané?  
Čo som mohol urobiť inak?

Aké emócie vyvolali vo mne reakcie druhej osoby?

Kde v dialógu nastal zlomový bod, ktorý mohol otočiť smerovanie situácie?

Iné...

PRACOVNÝ LIST: SPEED HATING – RANDE S DISKRIMINÁCIOU

ROLA: A

Príloha č. 1
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Simulácia 6 – 10

Tu sa môžete inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Mal som kontrolu nad priebehom situácie?

Cítil som sa vo svojej role komfortne?

Zmenilo sa niečo?

Akým spôsobom reagoval môj partner? Bolo to primerané?

Aké emócie vo mne vyvolali reakcie druhej osoby?

Aký efekt malo správanie môjho partnera na moje správanie?

Cítil som sa (viac, menej, rovnako) komfortne ako v S1 – S5?

Situácia 1 - Obchod: prehliadka tašky

Situácia 2 - Pošta

Situácia 3 - Škola

Situácia 4 - Muzikanti

Situácia 5 - Medzi nami
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PRACOVNÝ LIST: SPEED HATING – RANDE S DISKRIMINÁCIOU

Po ukončení každej simulácie využite čas a zaznamenajte do pracovného listu svoje pocity, 
dojmy či postrehy. Môžete sa inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Situácia 1

Situácia 2

Situácia 3

Situácia 4

Situácia 5

Mal som kontrolu nad priebehom situácie?

Cítil som sa vo svojej role komfortne? Viac či menej komfortne ako v predošlej 
simulácii?

Prečo moja postava reagovala takto? Bolo to primerané? Čo (by) som urobil inak?

Aké emócie vyvolali moje reakcie (odpovede) u druhej osoby?

Kde v dialógu nastal zlomový bod, ktorý mohol otočiť smerovanie situácie?

Iné...

ROLA: B



60 Späť na obsah

Simulácia 6 – 10 (improvizovaná)

Môžete sa inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Mal som kontrolu nad priebehom situácie?

Čo som v dialógu zmenil?

Aký efekt mala zmena dialógu na mňa?

Aký efekt mala zmena dialógu na druhú osobu?

Cítil som sa (viac, menej, rovnako) komfortne?

Situácia 6

Situácia 7

Situácia 8

Situácia 9

Situácia 10
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Pozorujte aktérov a vaše postrehy, pocity či dojmy zaznamenajte do pracovného listu. 
Môžete sa inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Simulácia 1 – 5 (prečítaná)

Situácia 1

Situácia 2

Situácia 3

Situácia 4

Situácia 5

Aké emócie vyvolala simulácia u aktérov?

Ako sa tieto emócie prejavovali v dialógu?

Kto bol v silnejšej pozícii a prečo?

Iné...

PRACOVNÝ LIST: SPEED HATING – RANDE S DISKRIMINÁCIOU

ROLA: REPORTÉR
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Simulácia 6 – 10 (improvizovaná)

Môžete sa inšpirovať odpoveďou na pomocné otázky:

Aké emócie vyvolala simulácia u aktérov?

Ako sa tieto emócie prejavovali v dialógu?

V čom sa líšili simulácie 5 – 10 od simulácií 6 – 10?

Spolupracovali aktéri pri improvizácii?

Iné...

Situácia 6

Situácia 7

Situácia 8

Situácia 9

Situácia 10
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Alexandra ukončila vysokú školu v odbore sociálna práca. 
Už dlhšie si neúspešne hľadá prácu v odbore. Nakoľko spĺňa 
podmienky uvedené v ponuke, hlási sa na miesto asistent-
ky v menšej firme zameranej na opravu počítačov. Alexan-
dra má v danej oblasti dostatok skúseností a cíti sa se-
bavedome kvôli získanému vzdelaniu a úspechom v škole. 
Predchádzajúce negatívne skúsenosti s tým, že ju zamest-
návatelia podceňujú pre to, že je Rómka, ju však frustrujú. 
Zvyčajnou súčasťou pracovných pohovorov sú aj nepríjem-
né otázky na telo. Dnes má pohovor so šéfom firmy.

Jozef je šéfom firmy, v ktorej zamestnáva 4 mužov. Je cieľa-
vedomý podnikateľ, ktorému sa v práci darí. Momentálne 
hľadá asistentku, ktorá by vypomáhala s administratívnou 
činnosťou a komunikáciou v kancelárii. Dnes má pohovory 
s 3 kandidátkami, má veľa ďalších povinností a výber asis-
tentky je pre neho záťažou. Kandidátka, ktorá prišla na po-
hovor je Rómka.

2. Dobrý deň, pán Daňovič, som Alexandra Čonková, mám záujem o pozíciu asistentky vo vašej 
firme.

4. Môžem vás uistiť, že spĺňam všetky požiadavky, ktoré ste uviedli v ponuke práce – pred ča-
som som ukončila vysokú školu, mám skúsenosti s písaním reportov, prácou v Exceli, ovlá-
dam cudzí jazyk a som pripravená učiť sa, aby som bola pre vašu firmu prínosom.

6. Prepáčte, pán Daňovič, nemám takéto zámery. Myslím, že pokračovať v tejto debate nemá 
význam, zdá sa, že ste si utvorili svoj obraz. Dovidenia.

8. Ďakujem, nemám záujem.

 1. Dobrý deň slečna... alebo už pani? Jozef Daňovič. Čo vás k nám privádza?

3. Rozumiem. Verím, že si uvedomujete, že o pozíciu je veľký záujem, pred vami som mal pohovo-
ry s ďalšími 4 kandidátmi. Aké máte skúsenosti? Čo bude vašou pridanou hodnotou pre našu 
firmu?

5. Je pekné, že máš motiváciu, moja, nehovorím, že nemôžeš byť šikovná, ale radšej ostaň v tej 
sociálnej oblasti. Toto je biznis, uvedom si, že ja hľadám niekoho na koho sa budem môcť 
spoľahnúť, nie niekoho, kto mi po pol roku povie, že ide na materskú.

7. Slečna, nemusíte hneď robiť scény, pokiaľ máte záujem, môžeme vám ponúknuť inú pozíciu, 
hľadáme niekoho aj na pomocné práce.

ROZHOVORY/SITUÁCIE

Simulácia 1A – Pracovný pohovor

Simulácia 1B – Pracovný pohovor

Meno: Alexandra Čonková

Pohlavie: Žena (Rómka)

Vek: 21

Meno: Jozef Daňovič

Pohlavie: Muž

Vek: 56

Príloha č. 2
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Kristína je študentkou 3. ročníka na SŠ, má 3 mladších sú-
rodencov. Pochádza z funkčnej rodiny, obaja rodičia pracujú. 
Nedávno sa s rodinou presťahovali do novej lokality. Nakoľ-
ko sú rodičia v práci, po škole ide vyzdvihnúť najmladšieho 
brata zo škôlky. Kristína sa v minulosti často nestretávala 
s predsudkami, keďže ich rodina mala v predošlej obci dobré 
zázemie. V ich novom bydlisku ich rodinu veľmi nepoznajú. 

Simona pracuje na čiastočný úväzok v MŠ, nastúpila nedáv-
no a pracuje len niekoľko dní v týždni. Prostredie je pre ňu 
nové, deti na ňu taktiež nie sú zvyknuté, preto často nevie, 
ako má reagovať. V triede má rómske i nerómske deti. Via-
ceré rómske deti sú zo sociálne slabších rodín, nerozumejú 
jej, do škôlky chodia hladné a špinavé. Simonu rozčuľuje ne-
zodpovedný prístup rodičov a myslí si, že toto je aj prípad 
Miška Horvátha. Slečnu, ktorá ho prišla vyzdvihnúť, považu-
je za jeho matku. 

1. Dobrý deň, pani učiteľka, prišla som po Miška Horvátha.

2. Áno, mal raňajky, aj keď on toho ráno veľa nezje.

4. Ale on sa vie pýtať na záchod.

6. Áno, veď taký máme doma.

8. Naša mama neotehotnela v pätnástich a dobre sa o nás stará. Nabudúce vám to vysvetlí, 
pani učiteľka.

2. Konečne ste prišli! Celý deň reve, kričí, nejde ho zastaviť. Ráno prišiel nervózny, jedol niečo?

3. Mňa to nezaujíma, mohli ste mu niečo zabaliť. To nie je hodiť nám sem hladné dieťa na krk.  
A k tomu, nevie sa pýtať na záchod. Dnes sa pocikal.

5. Ako sa vie pýtať, keď dnes nevedel? Nič ste mu tu nenechali, nemala som ho do čoho preobliecť. 
Plakal. Bol on vôbec niekedy na splachovacom záchode?

7. Tak keď máte, čo sa nestaráte, aby ste ho to naučili? Tieto nezodpovedné matky... v pätnástich 
otehotnieť, to áno, ale starať sa potom o dieťa, to už je problém.

Simulácia 2A – Škôlka

Simulácia 2B – Škôlka

Meno: Kristína Horváthová

Pohlavie: Žena (Rómka)

Vek: 19

Meno: Simona Franková

Pohlavie: Žena

Vek: 34
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Dávid je otec 6-člennej rodiny, s manželkou a deťmi býva 
v nájomnom byte. Už 4 roky pracuje v konštrukčnej firme. 
Každý deň cestuje do práce autobusom, má mesačný lístok. 
Dnes po práci išiel do centra, aby vyzdvihol oblečenie pre 
deti od kolegovej rodiny.  Cestou domov nastúpil s väčšou 
taškou plnou vecí do autobusu, má oblečené montérky. Cíti, 
že spolucestujúci na neho podozrievavo pozerajú. 

Zdeno je vodič autobusu. Práca ho baví, je pedant, dáva si 
záležať, aby prichádzal načas a udržuje si v autobuse po-
riadok. Nemá rád bandy puberťákov, ktorí v autobuse ro-
bia neporiadok. Vidí do autobusu vchádzať Róma s taškou, 
rozčúli ho, že si neoznačí lístok.

2. Ja? Áno?

4. Hovoríte so mnou? Prečo mám vystúpiť?

6. Nikam nejdem, čo chcete? Prečo by som mal ísť von?

8. Ach, o toto vám ide! Za to, že som Róm, som hneď aj čierny pasažier?

 Automaticky nemám lístok a chcem sa voziť zadarmo, hej?

 Môžete ísť pán šofér, mám mesačný, tu sa pozrite. 

1. Hej, mladý pán...  pane, vy tam, s tou taškou? Kamže?

3. Vystúpte si!

5. Pane, nebudem si kvôli vám robiť meškanie, hovorím, vystúpte si!

7. Pre všetkých platia rovnaké pravidlá. Musíte si označiť lístok. Bez lístka sa nikam nedostanete.

9. To som nevedel, prepáčte.

Simulácia 3A – Autobus – bez lístka

Simulácia 3B – Autobus – bez lístka

Meno: Dávid Bílý

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 27

Meno: Zdeno Jelenčík

Pohlavie: Muž

Vek: 48
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Kristína je na strednej škole, chce sa stať krajčírkou. Býva 
s matkou v menšej dedinke, jej starší súrodenci žijú s ro-
dinami mimo domu. Matka nepracuje, je na invalidnom 
dôchodku, snaží sa však zabezpečiť, aby bolo o dcéru po-
starané. Kristína je pekná mladá dáma, dáva si na výzore 
záležať, lebo nechce, aby o náročnej situácii doma vedeli 
spolužiaci. Od staršieho brata dostala peniaze na narode-
niny, po škole ide do nákupného centra spolu s kamarátka-
mi, aby si niečo nakúpila.

Natália popri škole pracuje ako predavačka v známom ob-
chode s oblečením vo veľkom nákupnom centre. Snaží sa 
budovať si dôveru u manažérky predajne, nakoľko je atmo-
sféra v kolektíve súťaživá. Natália je dôsledná, dbá na to, 
aby bola predajňa upravená. Vidí mladé dámy, ktoré sa za-
bávajú pri výbere oblečenia a obáva sa, že prišli kradnúť.

2. Nie ďakujeme, len pozeráme.

4. Hmm... áno, ale chceme si to možno aj vyskúšať.

6. Nie, chceme si vyskúšať tieto veci. Je to naša vec, čo si vyberieme, nie?

8. Ako viete, že si to nekúpime?

10. Môžete si to tu nechať. Aj so svojimi hlúpymi rečami, slečna!

1. Slečny, môžem vám nejako pomôcť?

3.  Pozerať si to môžete aj bez toho, aby ste všetko chytali, však?

5.  Áno? A nechcete si radšej vybrať nejaké kúsky z akciového tovaru, tie máme v boxe pri pok-
ladni, môžete sa tam pohrabať.

7. Áno, ale nerozumiem prečo si musíte skúšať oblečenie, ktoré si aj tak  nekúpite. Nie sme na 
módnej prehliadke.

9.  Netvárte sa, že neviem o čom hovorím. Ak si budete brať veci do kabínky, tak len po dva kusy.  
A máme tam kamery.

Simulácia 4A – Skúšanie oblečenia

Simulácia 4B – Skúšanie oblečenia

Meno: Kristína Čuláková

Pohlavie: Žena (Rómka)

Vek: 19

Meno: Natália Vyteková

Pohlavie: Žena

Vek: 24
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Henrieta je matka 4 detí. V minulosti pracovala ako upra-
tovačka, momentálne je už dlhšie na materskej dovolenke. 
Manžel je murár, pracuje v stavebnej firme v Českej repub-
like na 2-týždňových turnusoch. Henrietin syn ochorel, má 
zvýšenú teplotu a kašeľ, Henrieta s ním prišla k obvodnej 
lekárke. Od skorého rána sedí v čakárni, je prekvapená, že 
ju predbiehajú pacienti, ktorí prišli po nej. Najskôr čaká, no 
dieťa je unavené a plače, odhodlá sa opýtať sa sestričky. 

Zuzana pracuje ako zdravotná sestra v ambulancii detskej 
lekárky. Je ústretová k pacientom, svoju prácu robí zodpo-
vedne. Ambulancia je dnes plná, pacienti stále prichádzajú. 
Všimla si, že pani Henrieta sedí v čakárni dosť dlho, ale ne-
zareagovala. Je zaneprázdnená, čaká ju dlhý deň a sama sa 
necíti najlepšie.

1. Pani sestrička, prepáčte...

3. Pani sestrička, ja som ráno prišla so synom, je chorý, má horúčku... už od včera kašle, neve-
dela som, čo mu je, nemal s ním kto ísť na pohotovosť, muž je v robote... ale už mu je lepšie, 
horúčka prešla, len kašle.

5. Pani sestrička, ale ja tu už čakám od rána... a vy stále voláte niekoho iného! A teraz znova? Ani 
vás nezaujíma, čo je s mojím synom! To preto, že som Cigánka? Tak nás tu necháte do večera? 
Nech sa aj zadusí? Veď nepočujete, ako kašle?

7. Ale veď ste videli, že som tu od samého rána. Ja som nevedela, že sa treba zapísať. Čakala 
som, že nás zavoláte.

2. Áno, prosím?

4. Prepáčte, musím ísť, toto poviete pani doktorke, keď budete v ambulancii.

6. Pani, samozrejme, že nikoho neuprednostňujeme. Veď pozrite, tu máme zoznam, tu nikde nie 
je vaše meno.

8. Prepáčte, ale my tu máme pravidlá. Po príchode sa máte zapísať do poradia, máte to tu 
napísané na dverách. Nemôžem za to, že si to neviete prečítať. My toho máme taktiež veľa, 
pozrite sa, koľko tu je ľudí. Nemôžem si pamätať každého pacienta. Zapíšte sa a čakajte.

Simulácia 5A – Lekárka – čakáreň

Simulácia 5B – Lekárka – čakáreň

Meno: Henrieta Siváková

Pohlavie: Žena (Rómka)

Vek: 38

Meno: Zuzana Kráľovičová

Pohlavie: Žena

Vek: 42
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Kristína je matkou 3 detí, pracuje ako predavačka v potra-
vinách. Manžel pracuje v stavebnej firme v Česku, domov 
sa vracia každé 2 týždne. Kristína dostala peniaze z man-
želovej výplaty, ide do obchodného centra, kde chce kúpiť 
oblečenie pre svoje deti. Teší sa, že im konečne urobí radosť. 

Karol pracuje ako SBS-kár v známom obchodnom centre. 
Má rodinu s 2 deťmi. Je vyšportovaný, vysoký muž, v práci 
ho rešpektujú. Viackrát sa stretol s prípadmi, keď vypočí-
taví zákazníci chceli ukradnúť tovar, boli to Rómovia. Keď 
zbadá z obchodu vychádzať Rómku s taškou, po minulých 
skúsenostiach si ju chce preveriť. Je presvedčený, že niečo 
ukradla.

2. Nie.

4. Prosím?

6. Žiadate všetkých zákazníkov, aby pred odchodom prevracali kabelky či iba „vybraných“? 
Máte na toto právo? Mám v taške osobné veci, môžete sa do nej pozrieť.

8.  Nestačí, keď sa pozriete? Mám tam osobné veci, je mi nepríjemné všetko to vykladať.

10. Ja som zákazník. Ako každý iný si môžem prezerať, čo chcem a ako dlho chcem, nie? Máte na 
kabínkach maximálnu dobu skúšania? Máte tu kamery, pozrite si ich. 

12. Prosím? Toto nie je v poriadku.  Prehliadate ma iba preto, že som Rómka. Vidíte, že v tej taške 
nič nemám.

14. Nedotýkajte sa ma! Nemáte právo, aby ste to robili. Zavolám svojmu mužovi a ten vám to 
rýchlo vysvetlí!

16. Keby ste si ich rovnako poctivo plnili, aj keď tu máte iných klientov!

1. Nič sme si nevybrali, pani?

3. Ukážte mi tašku.

5. Otvorte tašku a ukážte, čo v nej máte. Som tu od toho, aby som to tu strážil, je to moja práca.

7. Pokiaľ sú to vaše osobné veci, je to v poriadku. Vyberte si všetko z tašky, poukladajte to sem 
na pult.

9. Mne je to takisto nepríjemné, verte mi. Keby ste neboli tak dlho v kabínkach a nemotali by 
ste sa okolo všetkých pultíkov s detským oblečením, neboli by ste podozrivá. Čo ste tam tak 
dlho robili?

11. Taška je prázdna. Kde ste to dali? Musím vás prehľadať... Vyzlečte si sveter.

13. Pani, musím vás prehľadať. Vystrite ruky („skontroluje ju“).

15. Pani, toto je súčasťou mojej práce, musím si plniť povinnosti.

Simulácia 6A – Obchod – prehliadka tašky

Simulácia 6B – Obchod – prehliadka tašky

Meno: Kristína Čuláková

Pohlavie: Žena (Rómka)

Vek: 31

Meno: Karol Borovský

Pohlavie: Muž

Vek: 38



69 Späť na obsah

Tomáš ukončil povinnú školskú dochádzku na špeciálnej ZŠ. 
Viackrát prepadol, veľa vymeškával, do školy nikdy nechodil 
systematicky. Pochádza z rodiny, kde obaja rodičia holdo-
vali alkoholu, otec značnú časť jeho detstva strávil vo vä-
zení, matka sa starala o domácnosť s 5 deťmi, no taktiež 
bojovala so závislosťami. Tomáš sa dal na alkohol, neskôr 
aj drogy. Žil na ulici. Matke odobrali deti, Tomáš sa s nimi 
nestretáva, chce im poslať do detského domova list. Nevie 
dobre písať, preto ho nadiktoval kamarátovi, ktorý mu list 
napísal. Tomáš sa cíti neistý, keď ide na úrady alebo do in-
štitúcií, má pocit, že ho vnímajú ako hlupáka a sám sa cíti 
neschopne, kvôli tomu, že nevie dobre po slovensky.

Eva celý život pracuje na pošte. Má 2 dospelé deti, tešia ju 
vnúčatá.  Práca ju už značne vyčerpáva, s modernizáciou  
a zavádzaním nových technológií sa zmenilo veľa procesov 
a ťažko si na ne zvyká. Všetko jej trvá dlhšie ako mladým ko-
legyniam. Teší sa do dôchodku. Klient, ktorý vošiel na poštu, 
je záhadný.

2. Chcel by som poslať tento dopis.

4. Tu je, navrchu.

6. Zmätene pozerá, skúša odpísať písmená, ale ide mu to pomaly.

8. Zabudol som niečo. (Vezme obálku aj pero a vybehne von.)

1. Dobrý deň, nech sa páči.

3. Áno, ale kde máte adresu?

5. Musíte si vypísať obálku, nech sa páči, bude to 30 centov. Tu máte pero, len si to prepíšte.

7. No čo, neviete písať? Rýchlo to spravte, máme tu ľudí, zdržujete.

9. Stojte! Kam utekáte? Zlodejisko jeden! Ani obálku nezaplatil, pero mi ukradol. Títo Cigáni!

Simulácia 7A – Pošta

Simulácia 7B – Pošta

Meno: Tomáš Kyselý

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 23

Meno: Eva Krausová

Pohlavie: Žena

Vek: 60
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Miro žil v rómskej osade, v náročných podmienkach bez vody 
a elektriny. Pred 6 rokmi odišiel za bratom do Veľkej Británie, 
začal tam pracovať vo fabrike na výrobu súčiastok, dobre sa 
zabehol a po 2 rokoch za ním prišla aj manželka s 2 deťmi.  
Deti tam navštevovali miestnu školu a škôlku. Miro sa vra-
cia na Slovensko, pretože továreň zavreli a prišiel o prácu. 
Našiel si miesto v podniku na Slovensku. Ide zapísať deti do 
ZŠ. Miro je sebavedomý, vie sa postarať o seba aj o rodinu, 
má prehľad a v komunite má rešpekt.

Klára 13-rokov pracuje ako učiteľka na ZŠ v obci, na okraji 
ktorej žije rómska komunita. Veľa rómskych detí navštevuje 
špeciálne triedy. Rómske deti majú výrazné problémy s po-
rozumením a logickými operáciami. Kláru situácia na škole 
frustruje, napätie medzi komunitami sa prenáša do vzťahov 
medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi.  Rómski rodičia sa podľa 
nej o deti nezaujímajú. Je presvedčená, že rodič, ktorý za ňou 
prišiel, nevie, čo je pre jeho deti to najlepšie. 

1. Dobrý deň, vy ste pani učiteľka Hradská?

3. Poslali ma za vami, kvôli testom, ktoré moje deti robili. Chcem ich zapísať do školy a pove-
dali mi, že neprešli testom.

5. Pani učiteľka, deti chodili normálne do školy, nemali problémy. Nie sú hlúpe. Prečo by mali ísť 
do špeciálnej školy?

7. Prosím? My s manželkou sa svojím deťom venujeme a záleží nám na tom, aby sa mali dobre. 
Keď pôjdu do takej školy, nikdy sa lepšie mať nebudú! Deti hovoria po anglicky, mali veľmi 
dobré výsledky. Ako je možné, že tam dokázali bezproblémovo fungovať a tu len čo prídeme, 
už sú zaradené medzi podpriemerných?

2. Áno, som. Ako vám pomôžem?

4. Áno, pán Lysý. Neprešli. Testy napísali veľmi zle, je zrejmé, že potrebujú veľa vecí dobehnúť.

6. Pán Lysý, to nie je moje rozhodnutie. Nenapísali testy, nespĺňajú podmienky, musia ísť do inej 
školy. Mali ste sa im viac venovať, nemali by problémy.

8. Vaše deti zrejme nerozumejú po slovensky. Keď sú tak šikovné, dajte ich na súkromnú anglickú 
školu, tam vám budú excelovať.

Simulácia 8A – Škola

Simulácia 8B – Škola

Meno: Miroslav Lysý

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 28

Meno: Klára Hradská

Pohlavie: Žena

Vek: 38
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Dominik je študentom ZŠ, v škole má veľmi dobré výsledky. 
Pochádza z rodiny so 4 súrodencami. Rád by pokračoval na 
strednej škole, rodičia sa ho snažia podporovať. Z predme-
tov ho baví najmä matematika a informatika. Nebavia ho 
umelecké činnosti. Zastupujúca učiteľka hudobnej, s ktorou 
majú hodinu, ho trochu desí. 

Barbora študuje na VŠ učiteľstvo v predmetoch sloven-
ský jazyk a hudobná výchova. Je to umelecká, citlivá duša.  
V rámci praxe prišla na ZŠ, kde sú rómski i nerómski žiaci. 
Barbora by chcela zvýrazniť potenciál rómskych žiakov, 
pretože má pocit, že sú nedocenení. Je vysoko motivovaná 
ukázať všetkým žiakom, čo je v ich rómskych spolužiakoch. 
Je presvedčená, že hodina hudobnej je skvelou príležitosťou. 

3. Veľa ich je...

5. Aj tak ich nepoznáte...

7. Pani učiteľka, ale ja nechcem spievať.

9. Pani učiteľka, ale ja neviem spievať. Naozaj.

1. Tak, žiaci... dnes si na hudobnej oddýchneme pri tónoch známych ľudových piesní.

 Zaspievame si niekoľko pesničiek – slovenských ale aj rómskych!

2. Dominik, aké rómske pesničky poznáš?

4. Ale napríklad, vymenuj nejaké...

6. Ale napríklad... Nane cocha... Duj, Duj...   tie poznáš, nie? Zaspievaj spolužiakom! Určite ich 
poznajú aj oni. Vy máte všetci také pekné, silné hlasy... no, skús, začni!

8. Ale prečo nechceš? Nehanbi sa. Určite máš pekný hlas.  No poď, budem spievať s tebou...

10. Ale Dominik, akože nevieš... každý Róm krásne spieva. To máte dané!

Simulácia 9A – Muzikanti

Simulácia 9B – Muzikanti

Meno: Dominik Truhák

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 14

Meno: Barbora Závadzká

Pohlavie: Žena

Vek: 23
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Dušan prednedávnom nastúpil na technickú strednú školu 
v meste, kde býva. Jeho otec je podnikateľ a celá rodina je 
dobre materiálne zabezpečená. Na ZŠ Dušan nemal róm-
skych spolužiakov, je zvyknutý fungovať s majoritou, má po-
merne veľké ego a v kolektíve mal vždy svoje miesto. Nový 
žiak ho znepokojuje. 

Dávid nedávno nastúpil na strednú školu. Pochádza z de-
dinky, na okraji ktorej je segregovaná rómska komunita. Ro-
dičia nemajú dokončené  vzdelanie, ale veľmi im záležalo na 
tom, aby Dávid mohol študovať. Je šikovný, preto mu v spo-
lupráci s miestnym občianskym združením vybavili štipen-
dium a možnosť študovať v neďalekom meste. Keď Dávid 
v triede zbadal rómskeho spolužiaka, potešil sa, že nebude 
sám. Cez prestávku ho nadšene osloví.

2. Hovor so mnou po slovensky, hej?

4. Počuj, aký máš problém?

6. Počuj, kamoš, len preto, že sa ti zdá, že sme podobní, nebudeme kamoši.

 Ja som tu niekto. A nenechám si to pokaziť nejakým chudákom z osady.

 Daj mi pokoj a už za mnou nelez.

1. Ahoj, Dušan, me som o David, sar džives? (Preklad: Ahoj Dušan, ja som Dávid. Ako sa máš?)

3. Aha, dobre. Veď môžeme aj tak. Ja len, že som ťa ráno videl v triede, tak som bol rád. 

5. Žiadny, len som sa chcel zoznámiť.

Simulácia 10A – Medzi nami

Simulácia 10B – Medzi nami

Meno: Dušan Puška

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 15

Meno: Dávid Hric

Pohlavie: Muž (Róm)

Vek: 15
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Aktivita

Nepísané pravidlá v spoločnosti

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

písacie potreby, flipchart/tabuľa, vytlačený pracovný list.

  Ciele:  

Žiak si uvedomí prítomnosť nepísaných pravidiel v spoločnosti a dokáže uviesť konkrétne 
príklady.

Žiak popíše, ako (ne)dodržiavanie týchto pravidiel môže vplývať na naše vnímanie iných skupín.

Žiak vysvetlí, ako nedostatok základných podmienok pre spokojný život (tečúca voda,  
kúrenie atď.) môže niektorých ľudí stavať do znevýhodnenej pozície.

Žiak vysvetlí, ako príslušnosť k určitej skupine (Rómovia, väčšinová populácia) vplýva na pocit 
bezpečia.

Žiak na základe aktivity rozumie príkladom, kedy Rómovia vnímali prostredie, v ktorom sa 
ocitli, za cudzie a nepriateľské.

  Evokácia:  

Položte žiakom nasledujúce otázky:

Myslíte si, že pravidlá v spoločnosti sú všetkým jasné? 

Myslíte si, že existujú pravidlá, ktoré si neuvedomujeme a ovplyvňujú to, či je nám 
človek sympatický alebo nie?

  Uvedomenie:  

Rozdajte žiakom pracovný list s troma testami (aristokrat, stredná trieda, chu-
doba), ktoré sú v prílohe na konci aktivity. Každý žiak si označí výroky, s ktorými sa 
stotožňuje. 

POSTUP

1.

5’

35’
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Vyhodnoťte test a určte si, do akej skupiny kto patrí. Predpokladom je, že väčšina žia-
kov bude patriť do strednej vrstvy. Opýtajte sa žiakov, či by vedeli, ako sa majú sprá-
vať, ak by boli pozvaní na jachtu k aristokratom. Položte žiakom nasledujúce otázky:

Akí by, podľa vás, mohli byť títo ľudia?

Poznáte niekoho, kto patrí do tejto vrstvy?

Poznáte základy etikety?

Zahrajte sa na párty aristokracie. Spýtajte sa žiakov, či vedia pravidlá etikety v na-
sledujúcich situáciách: 

Ako miešame čaj?  (Hore dole, nekrúžime.)

Ako si utierame ústa utierkou? (Prikladaním látkového obrúska.)

Kto podáva ruku ako prvý? (Hierarchicky vyššie postavený človek.)

Ako sa predstavíme?  (My sa nepredstavujeme, predstaví nás 
  tretia osoba, ako človeka s kontaktmi na 
   niekoho a vzťahom s niektorým človekom.)

Ako sa ukladá príbor na stôl?

Ako vyzerá dezertná vidlička?

Spýtajte sa žiakov na dojmy zo sveta aristokracie. 

Ako by ste sa cítili vo svete aristokracie?

Vyrobili by ste nejaké faux pas? 

Máte pocit, že by ste zapadli?  

Ak by ste natrafili na niekoho zo strednej vrstvy, mali by ste pocit úľavy?

Myslíte si, že sa takto môžu cítiť ľudia z chudobnej vrstvy vo vašej spoločnosti?

Pustite žiakom video Sveržov – Dža het! (10 min.)

  Reflexia:  

Spýtajte sa žiakov, čo ich vo videu prekvapilo. Nadviažte ďalšími otázkami: 

Akým problémom čelila hlavná hrdinka? 

Čo jej pomohlo ich prekonať? 

Bolo pre hlavnú hrdinku jednoduché zaradiť sa do inej skupiny v spoločnosti?

Spomeňte si na vaše pocity z hry na aristokraciu. V čom môžu byť podobné s pocitmi 
hlavnej hrdinky z videa? 

Ako môžeme porozumieť nepísaným pravidlám v spoločnosti? Prečo také pravidlá 
existujú?

Ako napomôcť tomu, aby sa človek z inej spoločnosti cítil príjemne v inom prostredí?

4.

5.

2.

3.

5’

https://vimeo.com/80980423
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TEST ARISTOKRAT

Viem si objednať jedlo v troch svetových jazykoch.

Moja rodina vlastní dom na minimálne dvoch kontinentoch.

V mojom šatníku nechýbajú modely luxusných svetových značiek.

Moja rodina vlastní koňa s rodokmeňom.

Poznám sa s deťmi vysokopostavených ľudí.

Viem, čo je foie gras.

V izbe mi visí niekoľko diel prestížnych umelcov.

TEST STREDNÁ TRIEDA

Mám poistenie a stavebné sporenie.

Naša rodina spláca hypotéku.

Chodím do nejakého krúžku (futbal, plávanie, výtvarná…).

Viem si objednať jedlo v dobrej reštaurácii.

Viem používať kreditnú kartu.

Rozmýšľam o štúdiu na vysokej škole.

Viem, ako pripraviť narodeninovú oslavu so všetkými náležitosťami.

TEST CHUDOBA

Viem, kde sú najlepšie výpredaje.

Žijem v spoločnej izbe s rodičmi aj súrodencami.

Viem navariť pre celú rodinu za 2 eurá.

Viem sa biť.

Viem, kde je studňa s pitnou vodou.

Viem, čo treba robiť, ak je niekto vo väzení.

Viem, ako funguje záložňa.

Príloha
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Aktivita

„Rómovia sa nechcú integrovať,  
je im lepšie medzi sebou.“

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

písacie potreby, flipchart/tabuľa, pripojenie na internet (pripravené alebo stiahnuté video  
Kto je za dverami?).

  Ciele:  

Žiak pomenuje časté predsudky voči Rómom a identifikuje ich pôvod.

Žiak vlastnými slovami popíše bariéry pri spoznávaní iných skupín obyvateľstva.

Žiak vysvetlí, aká dôležitá je vlastná skúsenosť a priamy kontakt pre skutočné spoznanie 
človeka z inej skupiny obyvateľstva.

Žiak zhodnotí, ako podprahové delenie na „my“ a „oni“ vplýva na tvorbu predsudkov voči 
iným skupinám obyvateľstva.

  Mýtus z príručky:  

Rómovia sa nechcú integrovať.

  Evokácia:  

Na začiatku hodiny položte žiakom nasledujúce otázky a odpovede heslovite zapisujte 
na tabuľu.

Myslíte si, že sa Rómovia nechcú integrovať? 

Uveďte argumenty pre a proti.

  Uvedomenie:  

Rozdeľte tabuľu na dve časti a na jednu napíšte RÓMSKE DIEŤA a na druhú DIEŤA 
GÁDŽOV. Postupne čítajte výroky a vyzvite žiakov, aby rozhodli, či sa s nimi v det-
stve stretáva skôr rómske dieťa alebo dieťa gádžov (väčšiny).

POSTUP

5’

30’
1.
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10’

Banda cigánska, nič nerobíte, len bordel!

Počúvaj ma, inak príde gádžo a zoberie ťa do domova!

Počúvaj ma, inak príde Cigán a zoberie ťa!

Neber to, chytíš vši!

Nechoď tam, to je len pre gádžov!

Drž si tašku, sú tu Cigáni!

Gádžom sa nedá veriť!

Necigáň!

Gádžovia sú vybití!*

S Cigánmi sa nebav! Dávaj si pozor!

Tam nechoď, džús/kofolu ti nedajú!

Nedávaj to do úst, ktovie aký Cigán to mal v ruke!

Tam nechoď, to je cigánsky obchod!

Čo tu robíte, ukáž mi tašku!

Jednotlivé výroky priraďte do správnej časti na tabuli (viď tabuľka v prílohe).

Po skončení priraďovania sa opýtajte žiakov, či sa s týmito výrokmi stretli (tu je priestor 
aj na podrobnejšie vysvetlenie niektorých pojmov). Spýtajte sa ich:

Čo si myslíte, že budujú tieto výroky v deťoch a v nás? 

Myslíte si, že strach z tej druhej skupiny je obojstranný? 

Čo by mali urobiť Rómovia, aby gádžovia verili, že sa chcú integrovať?  

Čo by mali urobiť gádžovia, aby sa Rómovia mohli integrovať? 

Aká je realita?

Následne im pustite video Kto je za dverami? (5 min.) – výpovede mladých Rómov  
z komunitného centra v Roškoviciach a ich pohľad na vzťahy Róm a gádžo. 

  Reflexia:  

Vysvetlite, že integrácia je zložitý proces. Ak by sme sa rozdelili na dve skupiny, jedna 
gádžovia a druhá Rómovia, čo bude prvý krok k integrácii? Ako postupovať ďalej? 

Ak by mali žiaci problém pri hľadaní riešení, zadajte otázku konkrétnejšie, 
na prostredie školy. Čo by bol prvý krok k integrácii, keby do vašej triedy 
prišiel nový spolužiak? (Róm, cudzinec atď.)

2.

3.

4.

* Byť vybitý – slangový výraz, ktorý sa často vyskytuje v rómskych lokalitách a vyjadruje, že človek je „stratený, mimo, hlúpy”.

Gádžo: Rómovia týmto pojmom označujú človeka, ktorý nie je Róm. Ak tento 
pojem nie je žiakom známy, objasnite im ho skôr ako sa pustíte do zadania.  

https://www.youtube.com/watch?v=G5k-DP9i9-k&feature=youtu.be
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Počúvaj ma, inak príde gádžo 
 a zoberie ťa do domova!

Počúvaj ma, inak pride Cigán  
a zoberie ťa!

Banda cigánska, nič nerobíte,  
len bordel!

Nedávaj to do úst, ktovie  
aký Cigán to mal!

Nechoď tam, to je len  
pre gádžov!

Tam nechoď, to je  
cigánsky obchod!

Gádžom sa nedá veriť!

Necigáň!

Gádžovia sú vybití!

Tam nechoď, to je cigánsky obchod!

Tam nechoď, džús/kofolu ti nedajú!

Drž si tašku, sú tu Cigáni!

Čo tu robíte, ukáž mi tašku!

Neber to, chytíš vši!

RÓMSKE DIEŤA

DIEŤA GÁDŽOV

Príloha pre učiteľa/ku
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Aktivita

Strach z neznámeho

 Evokácia: 

Predstavte žiakom tému hodiny Strach z neznámeho a s pomocou nižšie uvedených 
otázok sa presuňte zo všeobecnej diskusie o miestach, ktoré žiakom naháňajú strach, 
k diskusii o Luníku IX/rómskej osade.

Sú miesta, ktoré vám naháňajú strach? (Môžete uviesť príklad: jaskyňa, skládka, 
cintorín...) Aké sú? (Tmavé, desivé, tiché, hlučné...) Sú miesta, kde by ste nikdy nešli? 
(Severná Kórea, Južný Sudán…)

Boli ste niekedy v rómskej osade alebo na Luníku IX?

Aké asociácie máte s týmito miestami? 

Čo vyvoláva u ľudí (príslušníkov majority) strach pred vstupom na Luník/do osady?

Myslíte, že aj Rómovia majú strach, keď opúšťajú osadu a vstupujú do sveta majority?

POSTUP

5’

  Cieľová skupina:  

14+

  Predmet:  

Občianska výchova, Náuka o spoločnosti

  Čas:  

45 min.

  Pomôcky:  

pracovné listy, dataprojektor, plátno.

  Ciele:  

Žiak porovná obraz Luníka IX v médiách a obraz, ktorý vznikol na základe reálnych výpovedí 
vysokoškolských študentov a zreprodukovania ich skúsenosti.

Žiak analyzuje dôvody, prečo je Luník IX považovaný za nebezpečné miesto.

Žiak zhodnotí predsudky, ktoré môže mať voči sociálnym skupinám kvôli prostrediu, v ktorom žijú.

 Mýtus z príručky:  

Osada (Luník IX) je nebezpečné miesto.
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  Uvedomenie:  

Rozdeľte žiakov do 5 skupín. Povedzte im, že v každej skupine sa budú venovať inej 
časti príbehu –  reálnej skúsenosti vysokoškolských študentov. Tí na Luníku IX reali-
zovali aktivity pre deti vo veku 10 – 12 rokov. Aktivity pre deti boli dopredu dohodnuté  
s komunitným centrom a týkali sa ochrany životného prostredia. Všetci študenti 
boli na tomto mieste prvýkrát.

Vaši žiaci budú predstavovať danú skupinu VŠ študentov a vy budete 
vystupovať ako rozprávač/ka, ktorý/á ich sprevádza týmto príbehom.

Zdôraznite, že každá z piatich skupín sa bude zaoberať iným časovým úsekom z tejto 
návštevy:

a) Prvá skupina sa bude zaoberať očakávaniami pred samotnou návštevou.

b) Druhá skupina sa zameria na vnímanie situácie počas aktivít v komunitnom 
centre.

c) Tretia skupina sa zameria na dojmy po ukončení aktivít v komunitnom centre.

d) Štvrtá skupina sa venuje zdieľaniu dojmov v rámci skupiny študentov, ktorá 
robila aktivity v komunitnom centre. 

e) Piata skupina sa zameria na nápady študentov, ako by sa dala situácia na 
Luníku IX vyriešiť, ktoré vznikli na základe ich návštevy Luníka IX.

Každej skupine dajte pracovný list s citátmi VŠ študentov, ktorí aktivity pre deti 
na Luníku IX realizovali (citáty sú na konci v prílohe). Vyzvite žiakov, aby si výroky 
prečítali, diskutovali o nich v skupine a spoločne ich rozdelili na pozitívne výroky  
a negatívne výroky. 

Z takto rozdelených citátov si každý žiak vyberie jeden či dva, ktoré podľa neho naj-
viac vystihujú danú situáciu a ktoré ich zaujali. Úlohou žiakov je premyslieť si, každý 
sám za seba, prečo si vybrali daný výrok. Žiaci budú mať na túto úlohu 10 minút  
a potom bude nasledovať projekcia – znázornenie situácie.

Povedzte žiakom, že si prejdete celý príbeh a že budete mať rolu „sprievodcu/roz-
právača“, ktorý uvedie všetky situácie a vytvorí tak kontext, v ktorom budú žiaci 
zažívať sprítomnenie návštevy na Luníku IX.

Projekcia/znázornenie situácie na Luníku IX:

Prečítajte text vzťahujúci sa na prvú skupinu (príloha – Pokyny pre učiteľa „sprie-
vodcu/rozprávača“). 

Vyzvite žiakov prvej skupiny, aby prečítali (alebo aj zdramatizovali) jeden po dru-
hom citáty, ktoré si vybrali. Ak by zaznievali len pozitívne alebo len negatívne 
vyjadrenia, vyzvite ich, aby uviedli aj nejaký citát z druhej názorovej strany.  

Spýtajte sa, prečo si ich vybrali. Ktoré citáty prevažovali (pozitívne či negatívne)? 
Ku ktorej skupine by sa oni sami zaradili? 

Týmto spôsobom uveďte ďalšie situácie (2 – 5) a spýtajte sa každej skupiny vyššie 
uvedené otázky.

Rozoberte so žiakmi aktivitu, ktorú ste spoločne realizovali. Dajte žiakom priestor, 
aby sa vyjadrili k výberu citátov (podľa čoho si ten-ktorý citát vybrali) a výpove-
diam, ktoré počuli od iných skupín. Ako sa pri aktivite cítili? Čo ich počas aktivity 
prekvapilo? Čakali ste viac negatívnych či pozitívnych výrokov? Prečo?

30’
1.

2.

3.

4.

5.

6.

5’

15’

10’
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  Reflexia:  

Diskutujte so žiakmi o podmienkach na Luníku IX a v segregovaných komunitách. Po-
môžu vám nasledujúce otázky:

Čoho sa báli mladí ľudia, ktorí prišli na Luník?

Čoho sa môže obávať mladý Róm, ktorý príde z takéhoto prostredia do mesta, na 
úrady, do školy?

Aké pocity mali študenti pri práci s deťmi?

Čo vás na výrokoch zaujalo?

Na základe čoho si tvoríme predstavy o miestach ako Luník IX či rómska osada?

Aké aktivity by ste si pre deti z Luníka IX pripravili vy?

  Alternatívna reflexia:  

Pustite žiakom krátke video (3 min.) o tom, ako náš výzor odrážajúci prostredie, z ktorého 
pochádzame, vplýva na reakcie ľudí voči nám.

How Appearance Affects Society Must Watch

Otázky na diskusiu so žiakmi:

Aké pocity vo vás video vyvolalo?

Ako reagovali okoloidúci, keď bolo dieťa upravené a ako, keď vyzeralo ako dieťa z ulice?

Prečo sa viac zaujímali o to, ktoré bolo upravené?

Môžeme povedať, že vo všeobecnosti sme všímavejší a priateľskejší k ľuďom, ktorí majú 
podobné sociálno-ekonomické zázemie?

Ako by sa, podľa vás, v podobnej situácii správali ľudia u nás, na Slovensku?

Ako sa, podľa vás, cítia v spoločnosti deti, ktoré pochádzajú zo sociálne vylúčeného 
prostredia? (Napr. z košického Luníka IX, z rómskych osád...)

Je prostredie, z ktorého pochádzame, kľúčovým faktorom pri zaradení do spoločnosti?

Ako môžeme zmierňovať rozdiely medzi deťmi pochádzajúcimi z rôzneho prostredia?

Viete si spomenúť na situáciu, keď ste sa stretli s diskrimináciou alebo sa k vám niekto 
správal neférovo na základe toho, kto ste alebo odkiaľ pochádzate?

10’

ZAUJÍMAVÉ ODKAZY:

Film Narodil som sa na Luníku IX  
a metodika k nemu

Posilňovňa Luník
(Reportáž)

Môj únik na Luník IX Za plotom

Zážitky mladých ľudí, ktorí prišli ako dobrovoľníci  
do saleziánskeho centra na Luníku IX:

https://www.youtube.com/watch?v=sbUGt90v3fA
http://www.globalnevzdelavanie.sk/narodil-som-sa-na-luniku-ix
http://www.globalnevzdelavanie.sk/narodil-som-sa-na-luniku-ix
https://www.youtube.com/watch?v=NiNef27Vx70
https://www.youtube.com/watch?v=NiNef27Vx70
http://www.lunik9.sk/blog/114-zazitky-z-lunika-ix/822-moj-unik-na-lunik-ix
http://www.lunik9.sk/blog/114-zazitky-z-lunika-ix/799-za-plotom
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Skupina 1
Je štvrtok. V rámci vysokoškolskej praxe, ktorú v škole dnes máte, prichádzate na Luník IX. Pre 
všetkých je to prvýkrát, čo na sídlisko idete. Vystúpite z autobusu na rázcestí a blížite sa k síd-
lisku. Vidíte zničené bytovky, no pracovník komunitného centra vás uisťuje, že vám nič nehrozí. 
Veriť mu, neveriť? Pozeráte sa okolo seba. Máte zmiešané pocity. Každý člen vašej skupiny vníma 
situáciu inak.

Skupina 2
Ste v komunitnom centre. Začala aktivita so skupinou desiatich detí vo veku od 10 do 12 rokov. 
Vyrábate s nimi kvety z farebného papiera a snažíte sa im pritom vysvetliť dôležitosť ochrany 
životného prostredia. Niektoré deti vás privítali s nadšením, iné s  pochybnosťami. Pozeráte sa 
na ne a vnímate, že nevyzerajú až tak zle ako deti z fotiek, ktoré ste videli na internete. Pracujete 
s nimi. Niektoré sú veľmi šikovné, vidno, že vedia samostatne pracovať. Iné potrebujú pomoc, ne-
vedia strihať, lepiť. Snažíte sa ich zaujať, zapojiť do programu, ktorý ste si pripravili. S niektorými 
z vás skvele spolupracujú, odpovedajú na otázky, iných ignorujú. Niektoré deti vyrušujú alebo 
vás ignorujú, iné zas aktivity veľmi bavia. Každý z vás vníma situáciu odlišne, máte z nej takéto 
pocity… 

Skupina 3
Aktivitu na Luníku ste ukončili. Niektoré deti vyrobili krásne kvety, prišli vám poďakovať a daro-
vali vám ich na pamiatku. Iné deti aktivitu odignorovali, ostali sedieť bokom, hoci ste sa s nimi 
snažili rozprávať a pomôcť im, nechceli. Časť Luníka ste videli na vlastné oči, rozprávali ste sa s 
pracovníkmi centra i deťmi. Ako vidíte sídlisko po tejto skúsenosti?

Skupina 4
Svoje pocity a dojmy zdieľate so spolužiakmi. Neviete, čo si myslia, hoci niektoré pocity sa dajú 
odhadnúť aj z neverbálnej komunikácie. Boli medzi vami takí, ktorí boli na začiatku veľmi skep-
tickí, vyjadrovali sa o Luníku a jeho obyvateľoch veľmi kriticky. Boli medzi vami aj takí, ktorí sa na 
túto skúsenosť tešili. Je zjavné, že stretnutie s prostredím, práca s deťmi a skúsenosť na vlastnej 
koži v každom zarezonovali. Je zrejmé, že rôznym spôsobom. Čo ste si z Luníka odniesli? Dojmy sú 
rozporuplné. Povedzte, čo si zo skúsenosti odnášate…

Skupina 5
Jedna skúsenosť môže pomôcť otvoriť oči, pozrieť sa na situáciu z inej perspektívy, no nič ne-
rieši. Mali ste možnosť zažiť workshop s deťmi z Luníka IX. Mali ste príležitosť konfrontovať sa 
s prostredím i vlastnými stereotypmi. Situáciu na Luníku IX a problémy detí zo segregovaných 
lokalít to však nerieši. Potrebné sú systémové zmeny. Rozprávate sa so spolužiakmi o tom, čo 
môžu urobiť mladí ľudia pre to, aby sa situácia na Luníku alebo vo vylúčených lokalitách zlepšila. 
Hlavou vám víria takéto myšlienky…

POKYNY PRE UČITEĽA „SPRIEVODCU/ROZPRÁVAČA“

Príloha č. 1
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Citáty vysokoškolských študentov, ktorí sa zapojili do vzdelávacej aktivity pre deti 
na Luníku IX. Prečítajte si výroky, diskutujte o nich v skupine a každý člen skupiny si 
vyberie jeden výrok. V rámci zobrazenia situácie, ktorú otvorí opisom učiteľ, tento 
výrok poviete pred triedou v prvej osobe, v prítomnom čase.

SKUPINA 1

Pohľad na Luník pred návštevou

Luník som vnímala ako sídlisko,  
na ktoré by som nikdy nešla a ktoré  
je takým „čiernym“ sídliskom Košíc.  

Od prostredia som vlastne neočakávala 
nič, neviem, čo sa od toho dá čakať.

Pred návštevou Luníka IX som očakávala niečo 
hrôzostrašné, bála som sa, že by nám mohli 

obyvatelia nejakým spôsobom ublížiť. 

Mala som rôzne pocity, 
aj strach, aj zvedavosť… 
nevedela som si pred-

staviť, čo ma čaká, preto 
som sa bála. 

Očakávala som  
to najhoršie.

Bála som sa, očakávala 
som, že tam bude nepo-
riadok, napätie, násilie, 

nebezpečenstvo.

Tešila som sa. Myslím, že sama by  
som sa na Luník nikdy nevybrala  

a toto bola pre mňa skvelá možnosť 
stretnúť sa s prostredím aj ľuďmi. 

Očakávala som veľký 
krik, zmätok.

PRACOVNÝ LIST

Na Luník IX som sa bála ísť. 
Od prostredia som očakávala, 

že tam budú smeti, špina a 
nepriateľské prostredie.

Obávala som sa, čo nás tam čaká. Nevedela 
som presne, do čoho ideme, keďže Luník 

poznám len z rozprávania ľudí  
a ohlasy veru neboli veľmi pozitívne. 

Od prostredia som očakávala len to 
najhoršie, keďže už mám za sebou viac  

zlých skúseností s touto komunitou.

Luník IX som pred návštevou  
vnímala nie veľmi pozitívne.  

Prevažovali skôr negatívne pocity  
a emócie. Mala som obavy hlavne  

z toho, že by sa nám po ceste  
mohlo niečo zlé prihodiť. 

Vždy som chcel vedieť, ako to tam naozaj  
vyzerá. V médiách to bolo vykreslené ako z hororu. 

Myslel som, že to bude nebezpečné. 

Neočakávala 
som nič.

Príloha č. 2
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Pri prvom kontakte s deťmi som pociťovala mierne 
obavy z toho, že aké budú, ako sa budú správať,  

ako nás prijmú, a či nás vôbec prijmú.

Deti boli veľmi priateľské, 
hneď, ako sme prišli, nás  

s úsmevom privítali. Bola som 
prekvapená, ako sa im chce 

spolupracovať.

Moje pocity boli najprv zmie-
šané, keďže ich tam bolo dosť 

veľa, ale potom boli decká 
veľmi milé, komunikatívne.

Keď sme prichádzali, deti sa k nám rozbehli, 
čo ma dosť vystrašilo, ale pri práci s nimi  

som bola pokojná a už som sa nebála.

SKUPINA 2

Pocity počas práce s deťmi

Workshop neprebiehal tak celkom podľa  
mojich predstáv. Deti bolo ťažké zaujať,  

nedávali pozor, niektoré nechceli spolupra-
covať. Celkovo boli dosť ťažko zvládnuteľné. 

Napriek tomu sme sa ich snažili utíšiť a nasme-
rovať ich pozornosť na aktivity.

Najviac ma prekvapila čistota  
v komunitnom centre a zapálenie 

detí pre vec. Všetky robili pripravené 
úlohy s nadšením, aj keď sa im to  

niekedy nedarilo.

Najviac ma prekvapilo, že 
deti vedeli poďakovať a 

poprosiť o pomoc, to, ako 
sa tam všetci k sebe milo 
správali, aké majú dobré 

vzťahy medzi sebou :) a že 
deti aktivita veľmi bavila a 

zapojil sa každý.

Prekvapil ma najmä 
záujem detí. Že nás  
s úsmevom prijali, 

komunikovali, tešili sa.

Mňa osobne prekvapilo aj 
 to, že ak som im s niečím 
pomohla (zviazať vence,  
pomôcť urobiť zo stužky 

mašličku…), tak mi  
s úctou poďakovali.

Prekvapilo ma, že  
niektoré deti boli čisté, 

čakala som horšie  
a tiež som čakala, že 

budú nevychované, ale 
pritom boli veľmi milé 

a pekne ďakovali za 
všetko a poprosili, bola 

som milo potešená.

Prekvapilo ma to, keď si pri spätnej väzbe 
deti navzájom hovorili, že ani im sa nepáčilo 
to, ako sa niektoré deti nechceli zúčastniť 

aktivít, že kričali po sebe a bol hluk.

Prekvapilo ma, že sa po 
vonku nikto nepotuloval.

Prekvapilo ma, 
že deti vedia  

aj po anglicky.

Prekvapilo ma, že deti 
sú prístupné, priateľ-

ské a učenlivé. Sú aj 
nesmierne snaživé.
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SKUPINA 3

Pohľad na Luník po návšteve

Určite je to úplne niečo iné, ako sa to 
opisuje v médiách. V podstate to tam 

nebolo skoro vôbec strašné, akurát išlo 
o strach z nepoznaného, a tak často 

negatívne premietaného.

Na Luník mám pohľad celkovo  
asi rovnaký, ale aktivity, ktoré  

sa tam dejú, sú super.

Určite som zistila, že s deťmi z tohto 
prostredia je potrebné pracovať. Na deťoch 
bolo vidieť, že sa snažia spolupracovať, majú 

úctu k autoritám. Je vidieť, že deťom sa 
niekto venuje a nie je to zbytočné. Určite im 

to prospieva.

Na Luník ako sídlisko som názor nezme-
nila (stále si myslím, že sú tam veľmi zlé 
podmienky). Čo sa týka detí, s ktorými 
sme robili, tak tam to beriem pozitívne 

(šikovné, čisto oblečené).Môj názor na Luník IX sa nezmenil.  
Je to prostredie, ktoré naháňa strach. 

Práca s ľuďmi z tohto prostredia,  
z tejto komunity je náročná.  

Náročná vo všetkých aspektoch. Názor určite nie je ucelený a uzavretý, ale môj  
pocit pred a po bol veľmi odlišný. Depresívne smutné 
„geto“, z ktorého sa úplne všade šírila taká beznádej 

a zlyhanie spoločnosti, sa po workshope zrazu  
zmenilo na miesto s úžasnými ľuďmi plnými  

nádeje a hlavne radosti.
Nie je to až také 
hrozné miesto.

Vôbec ho už nevnímam 
tak, ako ho opisovali 

médiá. Žijú tu aj slušní  
a dobrí ľudia a deti, čo 
chcú svoj život zmeniť.

Chcem tam ísť 
znova! Tá práca má 

svoje ovocie a oplatí 
sa ísť vpred. Zmenil som ho. Nebola 

tam až taká špina  
a väčšina ľudí tiež 

vyzerali byť v pohode.

Úplne odlišný ako 
pred návštevou – 
prekvapilo ma to.

Luník IX vnímam po jeho  
návšteve o niečo pozitívnejšie ako 

predtým, ale ten pocit strachu  
a rešpektu pred ním ostal naďalej.

Svet vo svete.

Mám realistickejší pohľad na 
situáciu. Môžem povedať, že sú 
tam deti, ktoré majú potenciál 

to niekam dotiahnuť.
Luník mi je bližší. Keď to budem počuť 

najbližšie, nepredstavím si titulnú 
fotku z novín, ale vlastnú spomienku, 

ktorá sa mi k Luníku viaže.  
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SKUPINA 4

Čo som si z Luníku IX odniesol/odniesla?

Určite to bol pre mňa veľký 
zážitok a veľká skúsenosť 

do života.

Dobrý pocit. Sebapoznanie – zistil som, že 
sám som mal veľa predsudkov, 

o ktorých som nevedel.

Som rád, že som si 
neodniesol nič. Obával 

som sa bĺch a vší.

Odniesla som si to, že aj na 
Luníku IX sa človek môže cítiť 
dobre, keď človek vidí, že deti 
majú záujem spolupracovať je 

to fajn pocit.

Ja som v prvom rade  
zmenila názor na deti  

z tohto prostredia. Stále 
som bola toho názoru, že  

s deťmi z Luníka je nemožné 
 pracovať resp., že je to 

absolútne zbytočné a nikam 
to nevedie. No opak je 

pravdou. 

Naučila som sa, že tvrdou 
prácou, ktorú robili a ro-
bia všetci, ktorí sa o nich 
starajú sa dajú dosiahnuť 

veľké zmeny.

V prvom rade je to skúsenosť. 
Prvýkrát som zažila niečo 
také. Boli to vnímavé deti 
z prostredia, ktoré im veľa 

podnetov nedáva. Ja som si veľa toho 
neodniesla. Vedela som, 

čo približne čakať.Pochopil som, že tieto témy sa 
nesmú zjednodušovať. Vždy si 
musíme pamätať, že na konci 
dňa hovoríme o konkrétnych 

ľuďoch a ich životoch.
Odniesla som si veľmi 

pozitívne dojmy z pros-
tredia, kolektívu, čo bol  

s nami, z kontaktu  
s priateľskými deťmi.

Milo ma to všetko prekvapilo 
a ja som si dokázala niečo, čo 
som myslela, že nedokážem 

nikdy – ísť vôbec na Luník IX.Pochopila som, že o Luníku IX 
nemôžeme hovoriť ako o feno-
méne. Sú to ľudia, ktorí tam žijú 

a každý z nich je iný. 

V spoločnosti si zatvárame oči 
pred realitou. Tvárime sa, že 
niektoré problémy neexistujú 
alebo sa nás netýkajú. To, čo sa 

deje na Luníku nie je len „ich 
problém a ich vina“.

Luník nie je jeden príbeh. Každý človek, 
čo tam žije, má ten svoj a je na nás, ktoré 

príbehy si vyberieme a budeme šíriť ďalej. 
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SKUPINA 5

Čo môžu pre Rómov urobiť mladí ľudia?

Skôr by Rómovia museli najprv 
niečo chcieť zmeniť vo svojom 

spôsobe života, až tak by sa dalo 
s nimi spolupracovať.

Akceptovať ich.

Podstatné je porozumieť ich 
kultúre a životu, ale hlavné 
je, podľa mňa, chcieť niečo 

urobiť a to nielen zo strany 
majority, ale ochota musí 
byť aj na opačnej strane. 

Inak sa nepohneme.

Nedá sa robiť nič, 
musíme čakať kým sa o 

zmenu nebudú snažiť oni.
Môžu vytvárať rôzne projek-
ty alebo plány. Len by to mal 
robiť človek, ktorý je zanie-

tený pre prácu s rómskou 
komunitou, má nejaké silné 

vnútorné presvedčenie  
a nemá predsudky. Je dôležité, aby sa 

aj Rómovia snažili, 
prispôsobili, ukázali,  
že im na tom záleží.

Myslím si, že táto  
situácia by sa vyriešila  

len zmenou politiky  
a systému v štáte.

Myslím, že by sme 
nemali robiť nič. 

Projektov na Rómov 
už bolo dosť, s tým sa 

nedá nič robiť.Mladí ľudia môžu otvárať oči, 
hovoriť o týchto témach v spo- 
ločnosti a prinášať do verejnej 

diskusie balans. Nielen pozitívne 
veci, ale fakty. Riešenia sa  

hľadajú v dialógu.

Je dôležité, aby si ľudia z takéhoto pro-
stredia budovali návyky. Aby sa s nimi 
pracovalo systematicky a dlhodobo.  

Aby nešlo len o jednorazové alebo 
krátkodobé aktivity.

Projekty sú dobré, ak sa budú venovať aspoň  
čiastočnému prispôsobeniu sa zo strany Rómov.  

My máme susedov Arabov a moslimov a prispôsobili  
sa dokonale. Keď to vedia oni, ktorí sem prišli žiť  
z inej krajiny, myslím si, že by sa mohla aj rómska 
komunita vzdelávať, učiť sa pracovným návykom.  

Potom môžu normálne fungovať. 

Podporila by som 
finančne ľudí, ktorí by 
boli ochotní túto prácu 

vykonávať.

Je potrebné, aby sme 
ich prestali súdiť. Dali 
im viac času a odbornú 
podporu, aby sa sami 

postavili na nohy.

Mladí ľudia by sa mohli 
venovať vzdelávaniu  

a práci s deťmi z takéhoto 
prostredia.

Ak by som mala finančné a per- 
sonálne zdroje, tak by som situá-
ciu riešila asi tak, že by som dala 

vybudovať nové byty a školy, hlavne 
z toho dôvodu, že sú tam deti, ktoré 

sa narodili do takého prostredia,  
do akého sa narodili. Nemôžu za to. 
 Práve preto by mali byť vzdelávaní, 

motivovaní a vedení tým  
správnym a žiadúcim smerom.
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