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Abstrakt 
Príspevok prináša preh�ad sú�asnej problematiky rómskej populácie a jej 

uplatnenia na pracovnom trhu v súvislosti s absenciou odborných vedomostí 

a pracovných návykov. Zaoberá sa aktuálnymi národnými aktivitami vyvíjanými 

v prospech riešenia tejto dlhodobo pretrvávajúcej spolo�ensky negatívnej situácie 

a poukazuje na hlavné prínosy, ktoré boli v dosiahnuté v období posledného desa�ro�ia. 

Práca taktiež pojednáva o možnostiach využitia prostriedkov výpo�tovej techniky na 

zvyšovanie motivácie rómskej populácie uplatni� sa na trhu práce a to formou realizácie 

kvalifikovaných kurzov s dôrazom na riešenie praktických problémov ako aj na 

samotné zvyšovanie vzdelanostnej úrovne. 

K�ú�ové slová: informa�né a komunika�né technológie, vzdelávanie, rómska populácia

Úvod 
Pri posudzovaní a h�adaní riešenia problematiky využitia výpo�tovej techniky 

u rómskej skupiny obyvate�stva je potrebné zodpoveda� viaceré základné otázky 

týkajúce sa sú�asnej pozície rómskej komunity v našej spolo�nosti. Sociálna situácia 

Rómov je v mestách a na dedinách úplne odlišná ako v osadách (vybudovaných najmä 

samotnými Rómami). Možnosti a vplyv "nerómskeho" sociálneho okolia na Rómov sú 

pochopite�ne ove�a menšie v osadách, než je tomu v mestách �i na dedinách. Avšak, 

ve�a Rómov "nevydrží" ži� dlhodobo v mestských alebo dedinských lokalitách, 

napríklad aj kvôli neschopnosti plati� nájom. �alším �astým dôvodom je "svojvo�né" 

nas�ahovanie sa iných príslušníkov tejto národnostnej menšiny priamo do domácnosti 

Rómov, ktorí sa rozhodli býva� napríklad v panelovej zástavbe, pri�om neskôr �asto 

dochádza k úplnému zdevastovaniu takto obývaného bytu. �ažko potom o�akáva�

akúko�vek vyššiu formu komunikácie a už vôbec nie prostredníctvom výpo�tovej 

techniky. Jednotlivci alebo aj menšie skupiny si síce zadovážia moderné vybavenie, 

napr. príjem satelitnej televízie a drvivá vä�šina taktiež vlastní mobilné telefóny, ale 

miera a hlavne kvalita využitia takýchto moderných komunika�ných prostriedkov je na 

ve�mi nízkej úrovni. Existuje však nieko�ko oblastí, ktoré je možné považova� za 

vhodné pre rozvíjanie po�íta�ových aktivít Rómov a ich uplatnenie v bežnom 

ob�ianskom ale i v pracovnom živote. Jedná sa najmä o tejto komunite blízku umeleckú 

�innos� (spev, hudba, tanec), ktorá môže významne obohati� aj kultúry iných národov 

a národností. �alej je možné zefektívni� kontakt s verejnou správou cez moderné 

komunika�né prostriedky (internet, mobil), �o by rovnako významne u�ah�ilo 
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komunikáciu úradníkov/úradov s Rómami, osvojenie si elektronických finan�ných 

transakcií pri bežnom nakupovaní, objednávaní a pod., kde by sa mohol vyrovna�

pomer príjmov a výdavkov pe�ažných prostriedkov v rómskych rodinách (známy 

problém „hospodárenia“ s príjmami a sociálnymi dávkami). 

Rómska problematika 
Riešenie otázok rómskej problematiky musí by� spojené s analýzou faktorov 

vychádzajúcich zo štúdia historických súvislostí i sú�asného stavu a životných návykov 

Rómov (najmä detí), žijúcich v osadách. Zárove� je potrebné h�ada� vhodné riešenia 

v už realizovaných úspešných aktivitách rôznych aj mimovládnych organizácií a tiež 

v hodnotení výsledkov opierajúcich sa o doterajšiu prax pri využívaní (niekedy, žia� aj 

zneužívaní) podporných fondov Európskej únie. 

Bohužia�, s biedou v rómskych osadách si doteraz nedokázala poradi� žiadna 

z porevolu�ných vlád, a to aj napriek mnohým predvolebným s�ubom, ktoré si 

s ob�ubou dávali do svojich volebných programov takmer všetky politické strany 

a združenia. Na alarmujúci stav poukazujú dennodenne lekári, najmä pediatri, ktorí 

prichádzajú do kontaktu s de�mi v rómskych osadách. Tu sa �asto stretávame 

s parazitickými ochoreniami typickými skôr pre rozvojové krajiny. Vzh�adom na 

extrémne nízku úrove� hygienických návykov musia dnes lekári lie�i� závažné detské 

ochorenia a rovnako tak aj následky rôznych poranení, napríklad po útokoch túlavých 

psov �i dokonca premnožených hlodavcov. Deti sú �asto podvyživené, ke�že ich 

rodi�ia minú sociálne dávky i detské prídavky v priebehu nieko�kých dní. Situáciu sa 

aspo� z �asti snaží zachra�ova� staršia generácia rómskych matiek, ktoré ešte majú 

pracovné návyky, ako pozostatok s predrevolu�ného obdobia. Avšak, mladí, �asto 

maloletí rodi�ia už v drvivej vä�šinou nemajú žiadne vzdelanie ani skúsenosti 

s výchovou. Narodenie die�a�a do rómskej rodiny je �asto chápané ako jediný zdroj 

príjmov. 

Vzdelanostná a intelektuálna úrove� sú�asných mladých Rómov je na nízkej 

úrovni a tento trend zatia� nemá pozitívne smerovanie. Mnohé deti staršie ako desa�

rokov majú dokonca problém pracova� s elementárnymi informáciami ako sú dni 

v týždni, ktorý je mesiac a pod. Z tohto poh�adu by rómske deti potrebovali cielenú 

predškolskú výchovu a starostlivos�. Viaceré štúdie odhadujú, že takto bude možné 

zvýši� úspešnos� zvládnutia aspo� povinnej školskej dochádzky. Zrejme najzjavnejším 

negatívom tejto reality je skuto�nos�, že Rómovia bez motivácie vzdeláva� sa a bez 

akýchko�vek pracovných návykov majú minimálnu šancu uplatni� sa v spolo�nosti 

a teda aj na pracovnom trhu. Do ur�itej miery je to výsledkom „štedrého“ sociálneho 

systému, v ktorom sú im poskytované relatívne vysoké finan�né prostriedky. Samotní 

Rómovia už potom nemajú žiadnu motiváciu zabezpe�i� si financie vlastnou prácou, 

najmä ak je výška zarobených finan�ných prostriedkov porovnate�né �i dokonca nižšia 

ako sú�et „prislúchajúcich“ dávok. V takomto „demoraliza�nom prostredí" je potom 
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nemožné presadzova� a uplat�ova� vzdelávacie aktivity, ktoré sú povä�šine spojené aj s 

aktívnou ú�as�ou �lenov vzdelávanej komunity. V neposlednom rade je pri prípadnej 

snahe vzdeláva� rómsku menšinu aj jazyková bariéra (rómskych školite�ov je žalostne 

málo, nehovoriac o ich odbornej kvalite). V tomto smere by sa mohla by� nápomocná aj 

odborná príprava lektorov (najlepšie bilingválnych).

Nadnárodné projekty a financie 
Európska únia neberie rómsku otázku na �ahkú váhu a cielene sa venuje aj kontrole 

jednotlivých �lenských štátov a dodržiavaniu rómskych stratégií orientovaných hlavne 

na vzdelanie, zamestnanos�, bývanie a zdravotnú starostlivos�. Nové stratégie sú 

realizované v rámci možností vo všetkých regiónoch, no o�akáva sa, že výsledky by 

mali prinies� za 40 až 50 rokov. Európska komisia si uvedomuje, že obrovské po�ty 

mladých Rómov bez vzdelania a zamestnania sú z dlhodobého h�adiska 

celospolo�enským a dlhodobo nezvládnute�ným problémom. Zlé životné podmienky, 

nízka vzdelanostná úrove� sú taktiež faktormi ovplyv�ujúcimi strednú d�žku života 

Rómov, ktorá je až o desa� rokov nižšia ako je celkový priemer EÚ. 

V minulosti bolo realizovaných viacero projektov s rómskou problematikou, 

vä�šinou s nejasným prípadne krátkodobým ú�inkom. Mapovanie úspešnosti výstupov 

takýchto projektov bolo aj cie�om výskumu s názvom „Identifikácia úspešných 

rómskych projektov a princípov vedúcich k úspechu pri riešení rómskej problematiky 

v Slovenskej republike“. Samotný výskum realizovaný na základe informácií 

o dostupných projektoch riešených v období rokov 1993 až 2000 a vyžiadali si ho 

majoritné organizácie zapojené financovania takto orientovaných aktivít. 

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že Európska únia cez projekty Phare, zabezpe�ila 

až 50,30% financií na realizáciu 961 tu obsiahnutých projektov. Rôzne zahrani�né 

organizácie podporili priamo alebo prostredníctvom ve�vyslanectiev �alších 19,66% 

financií. Štátne inštitúcie poskytli 16,90% a nadácie 11,02% objemu finan�ných 

prostriedkov. �alej to boli samosprávy 1,07%, vlastné zdroje 0,69%, cirkvi 0,14% a bez 

uvedeného donora bola zabezpe�ená finan�ná podpora vo výške 0,22%. Európska únia 

má každý rok k dispozícii 26,5 miliardy eur na rómske projekty, no v roku 2010 z nich 

�lenské štáty využili len 30 percent. 

Realizácia európskych projektov je spojená s kontrolou dodržiavania jednotlivých 

etáp. Tá by mala prebieha� primárne už na Slovensku samotnými realizátormi projektov 

tak, aby sa zabránilo napríklad neoprávnenému nakladaniu s pridelenými finan�nými 

prostriedkami a ich následnému vráteniu eurofondom. Takto by mali by� vylú�ené aj 

prípadné chyby spojené so zle navrhnutým alebo nerealizovate�ným projektom. �asto 

sa totiž stáva, že navrhnuté projekty nerešpektujú špecifické potreby Rómskych skupín. 

Zoh�adni� by sa mali taktiež vekové �i záujmové preferencie. V opa�nom prípade sú 

neefektívne vynaložené finan�né prostriedky nielen priamou finan�ne vy�íslite�nou 

škodou ale aj morálnym znehodnotením snahy ostatných zainteresovaných riešite�ov 
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projektov �i samotných Rómov. Názory širokej verejnosti sú potom taktiež 

zdeformované a �asto prevládajú negatívne názory na podporu riešenia problematiky 

ako aj negatívne postoje k možnostiam dosiahnutia efektívnejších výsledkov 

vzdelávacích cie�ov. 

V období rokov 2007 až 2013 bolo pre Slovensko a riešenie rómskych projektov 

vy�lenených 200 miliónov eur. Bohužia�, mnohé projektové aktivity boli 

zabezpe�ované „neštandardne“ a nezainteresovaným sa môže zda�, že na Rómskych 

projektoch zarobia rôzne organizácie a firmy, no samotným ob�ianskym združeniam 

a Rómskym skupinám sa ve�a pe�azí nedostane. Len na samotnú kontrolu projektov 

a ich riadenie odchádza až 20 percent vy�lenených finan�ných prostriedkov. V spojení 

s nekoncep�nou prípravou a realizáciou projektových úloh nemajú mnohé riešené 

projektu ani krátkodobí ú�inok. Niektorí odborníci v rómskej problematike taktiež 

uvádzajú, že projekty sú vo vä�šine prípadov administratívne a formálne v poriadku, ale 

pri ich realizácii sa kone�ný efekt premietne do nevýhodného pomeru vynaložených 

financií medzi byrokratickú �as� projektu a reálnu finan�nú/materiálnu/duševnú pomoc 

samotným Rómom. 

Výpo�tová technika a vzdelávanie 
Skuto�ne pozitívne výstupy projektov sú tie, ktoré sú implementované priamo 

v rómskych spolo�enstvách. Jedným z mála pozitívnych príkladov je projekt Sunshine 

a jeho program „Po�íta� a internet v každodennom živote“. V rámci tohto projektu u�ia 

riešitelia Rómov priamo v rómskych osadách pracova� s po�íta�om a internetom. 

Program pozostáva s nieko�kých pä�d�ových školení Rómov v oblasti internetu 

a zvyšovania po�íta�ovej gramotnosti. Projekt bol financovaný z Fondu sociálneho 

rozvoja, štátneho rozpo�tu a rozpo�tu obce (Marha�, okres Bardejov). V prenosnej 

u�ebni s agregátom na elektrickú energiu a po�íta�mi pripojenými na 3G-internet sa 

denne vzdelávalo do 30 Rómov. Ich reakcie boli spo�iatku negatívne, no napokon sa 

školenie úspešne rozbehlo. Podiel na úspechu projektu malo aj zapojenie rómskych 

lektorov. 

Iným pozitívnym príkladom je prístup vedenia školy zo Žiaru nad Hronom, ktoré 

za�alo rieši� problematiku vzdelávania alternatívne a to aktívnym zapájaním žiakov 

nielen do výu�by ale aj do procesu prípravy výu�by. Pri transformácii u�ební pomáhali 

aj žiaci a takto si vybavenie a prostredie viacej vážia. Ich najob�úbenejšou triedou je 

po�íta�ová miestnos�, ktorá bola zriadená v rámci riešenia projektu programu Infovek a 

Po�íta�e školám. Žiaci sa tu u�ia pracova� s po�íta�om a internetom cielene a to na 

konkrétnych úlohách po�as vyu�ovania. Okrem toho v rámci projektu Otvorená škola 

poskytujú vzdelávanie po�íta�ovej gramotnosti aj pre bývalých absolventov školy, teda 

rodi�ov žiakov. Aj tu rodi�ia využívajú nové poznatky hlavne pri h�adaní zamestnania. 

Nau�ili sa písa� žiadosti do zamestnania, h�ada� vo�né pracovné príležitosti a pod. 
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Výsledkom takýchto projektov je, že v�aka si jednotlivci i skupiny 

marginalizovaných Rómov dokážu h�ada� prácu aj prostredníctvom služieb internetu. 

Dokážu komunikova� elektronicky, napríklad zaslaním svojho životopisu do 

pracovných agentúr. Zvýšenú motiváciu v práci s po�íta�om je možné dosiahnu�

vysvetlením výhod on-line komunikácie, napríklad využívaním vo�ne dostupných 

komunika�ných aplikácií cez ktoré sa Rómovia môžu spoji� so svojimi známymi po 

celom svete. Každá možnos� vzdeláva� príslušníkov rómskeho etnika je obvykle 

užito�ná a má perspektívu pre dlhodobé výsledky zvyšovania ich vedomostnej úrovne. 

Využitím výpo�tovej techniky sa zárove� zvyšuje možnos� úspešného h�adania si 

práce. Na druhej strane, reálna prax ukazuje, že aj ke� po�íta�ovo zdatný rómsky 

uchádza� o prácu úspešne prešiel výberovým konaním, pri fyzickom kontakte, ke�

zástupcovia firiem zistia, že ide o Róma, pracovné miesto už nie je vo�né. Tu však treba 

pracova� aj na odbúravaní predsudkov majoritnej spolo�nosti. 

Ve�kým pozitívom práce s po�íta�om je dopad na vzdelanostnú úrove� Rómov, 

ke�že samotná práca s po�íta�mi zárove� zvyšuje gramotnos� používate�ov. Zvláš�

efektívne je to u detí, ktoré sa zdokona�ujú v �ítaní, ale aj v samotnom gramatickom 

prejave a písaní. Využívaním výpo�tovej techniky sa Rómovia dostávajú k novým 

informáciám, spoznávajú nové veci a rozširujú si svoj obzor poznania. Napriek tomu, že 

nieko�kod�ové programy prinášajú krátkodobé pôsobenie školiacich pracovníkov, �i 

združení na rómsku komunitu o�akáva sa, že prínosom bude aj zvýšenie motivácie 

Rómov poznáva� nové veci a vzdeláva� sa. Na druhej strane, dlhodobým zámerom je 

postupné vytváranie a udržanie tradi�ných predškolských a školské zariadení, 

systematicky zabezpe�ujúcich základnú výchovu i stredné a vyššie vzdelávanie. Jedným 

z mála pozitívnych príkladov, ktorý sa už podarilo vytvori�, udrža� a �alej rozvíja� je 

Súkromné gymnázium v Košiciach. Tu sa u�ia prakticky len rómski žiaci a okrem iných 

aktivít oce�ujú najmä vytvorenie po�íta�ovej u�ebne s prístupom na internet. 

Informatika je u žiakov tejto školy jedným z najob�úbenejších, �o vyplýva jednak 

z vysokého prirodzeného záujmu rómskych mladých žiakov o túto problematiku ako aj 

z možností, ktoré moderné technológie poskytujú. 

Záver 
Projektové aktivity zamerané na riešenie rómskej otázky sú v teoretickej rovine 

jasné, no v reálnej praxi je práca s rómskym etnikom ve�mi náro�ná a �asto s neistým 

dopadom. Aktivity projektov je potrebné transformova� do ú�innej pomoci a kreovania 

princípov pre úspešné riešenie konkrétnych problémov Rómov. Nesprávne vynakladané 

finan�né prostriedky rôznych združení a organizácií smerujú k praktickej neschopnosti 

rieši� rómsku problematiku. Priamo v rómskom prostredí získané poznatky sú najlepším 

indikátorom odporú�aní pre realizáciu takýchto opatrení. Tu je potrebné získava� vä�ší 

po�et verejných aj súkromných inštitúcií aby sa podie�ali na riešení problémov. �alej je 

potrebné vytvori� jednotný a komplexný prístup pri postupe návrhu i realizácie 

konkrétnych riešení, vytvori� spoluprácu rómskeho i nerómskeho obyvate�stva, 
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zlepšova� obraz rómskej komunity u majoritnej �asti spolo�nosti na základe reálnych 

pozitívnych výsledkov �lenov rómskeho etnika, umožni� vzdelaným Rómom 

spolurozhodova� vo verejnom sektore, monitorova� pozitívne výsledky aktivít rómskej 

komunity a pružne ich implementova� a prispôsobova� pod�a potrieb Rómov, 

porovnáva� a využíva� úspešné riešenia aj z iných štátov s podobnou štruktúrou 

etnického zloženia obyvate�stva, zvyšova� podiel finan�ných prostriedkov ur�ených pre 

projekty oproti administratívnym nákladom tak, aby sa dosiahla ove�a vä�šia efektivita 

dopadu na reálne vyriešenie konkrétnych problémov v rómskom etniku, zvyšova�

vzájomnú odbornú informovanos� verejného a tretieho sektora v prospech vä�šej 

ú�innosti realizovaných diel�ích riešení, vyškoli� viac lektorov z radov Rómov, �ím by 

sa zlepšila motivácia ostatných vzdelávaných Rómov a výrazne zlepšil ich vz�ah 

i dôvera k prebiehajúcim projektom. Pri tvorbe obsahu i foriem projektov je potrebné 

vychádza� zo skúseností a poznatkov rómskeho etnika, pretože oni spravidla najlepšie 

poznajú špecifické aspekty prístupu a vz�ahu školených Rómov k formám 

pripravovaných školení. Zapoji� je potrebné taktiež programátorské kapacity pre tvorbu 

cielených špecifických programov, ktoré budú vyhotovené v pútavom grafickom 

prevedení, �o vo vä�šej miere zaujme skupiny vzdelávaných Rómov. Tvorbu 

po�íta�ového aplika�ného softvéru orientova� cielene pre potreby školených skupín, 

rozlišova� záujmy a využite�né témy vekovo mladších a starších Rómov. Rešpektova�

v projektoch osobitné vlastnosti Rómov (typicky krátkodobá výdrž pri sústredení sa na 

tému a pod.) aplikovaním zaradenia napr. vä�šieho po�tu kratších prestávok v rámci 

školenia, podchyti� u vybraných jedincov, �i skupín umelecko-kreatívne sklony a pod. 

Ako ve�mi motivujúci príklad z krajín tretieho sveta sa javí napríklad model 

sprístupni� pre Rómov (a nielen pre nich) možnos� zadováži� si vybranú výpo�tovú 

techniku so základnými funkciami za mimoriadne nízke ceny, �o by ú�inne 

spropagovalo zavedenie a zvládnutie informa�ných technológií v rómskej komunite. 
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