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Riadite¾ Ústavu rómskych európskych �túdií  

sv. Sáry de Marseille  
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.  

 
Zavádzanie sociálnej práce v rómskych 
osadách? V rómskych osadách naïalej 
pretrváva hlad a bieda. Za príèiny 
nepriaznivej �ivotnej situácie, v ktorej �ijú 
dne�ní Rómovia v osadách sú nieko¾ko: 

1) je to predov�etkým skoro �iadny prístup k zamestnaniu, 
2) k zdravotnej starostlivosti od ktorej sa odrá�a zdravie 
Rómov a kvalita ich �ivota, 3) vzdelanie  - ak nie sú 
zabezpeèené základné �ivotné podmienky (zabezpeèenie 
stravy, bývania, zdravotnej starostlivosti) ve¾mi �a�ko sa 
Rómovia dostanú ku kvalitnému vzdelaniu.   
 Sociálna práca v rómskych komunitách je preto 
�iaduca  a jej cie¾om má by� pomoc v situáciách, kedy si 
sami Rómovia nedoká�u pomôc�.  Pomoc v oblastiach 
rie�enia zamestnania, bývania, vzdelávania a zdravotnej 
starostlivosti.  V oblasti zamestnania h¾ada� a vytvára� 
pracovné príle�itosti za spolupráce obce, podnikate¾ov 
a zástupcov rómskej komunity, v oblasti bývania dba� na 
zabezpeèenie aspoò minimálneho �tandardu (bytu 
s kuchyòou a hygienickým vybavením, zabezpeèi� prístup 
k pitnej vode a elektrine atï.). V oblasti vzdelávania 
zabezpeèi�, aby die�a malo v�etko to, èo potrebuje k svojmu 
rozvoju (zabezpeèi� teplú stravu, o�atenie, �kolské 
pomôcky, prístup k vo¾noèasovým aktivitám atï.). V oblasti 
zdravotnej starostlivosti predov�etkým zabezpeèi�, aby 

ka�dý obyvate¾ osady mal zabezpeèené kompletné 
vy�etrenie zdravotného stavu, v prípade civilizaèných 
ochorení ako je napríklad chrípka zabezpeèi� lieky atï.  
 Toto sú oblasti, o ktorých si myslím, �e by v nich sa 
mala plne realizova� sociálna práca - cielene, dlhodobo 
a kvalitne. Dúfam, �e budete aj Vy èi u� poèas �túdia alebo 
u� ako absolventi �tudijného programu sociálna práca 
aktívne pristupova� k rie�eniu nielen týchto problémov, 
ktoré som spomenul ale aj ostatných problémov, ktoré èi 
chceme alebo nechceme �ivot priná�a.  
 Milé �tudentky, milí �tudenti prajem Vám ve¾a 
trpezlivosti a úspechov v �túdiu!  
 
SOCIÁLNE SLU�BY PRE SENIOROV � NEVYHNUTNOS� 
SÚÈASNOSTI, NALIEHAVOS� BUDÚCNOSTI 
 
 Ka�dý z nás má svoj �ivot, svoje plány, sny, ciele. 
Ka�dý z nás má pocit, �e vládze, �e chce, �e e�te mô�e. Ale 
�ivot pomaly plynie. Raz v�ak nadíde èas, kedy sa na�e sily 
strácajú, kedy na�e telo prestáva poslúcha� a kedy na�a 
myse¾ a na�e pre�ívanie odrazu potrebujú pomoc, a to 
hlavne odbornú. Rodina sa sna�í, ale starostlivos� o ¾udí 
v seniorskom veku nie je v�dy jednoduchá. 
 Sociálnu politiku  ka�dého �tátu ovplyvòuje celý 
rad faktorov. Mô�u to by� ekonomické, sociálne faktory, ale 
hlavne je to demografický vývoj. Je èoraz viac ¾udí , ktorí 
dosahujú vy��í  vek. Na druhej strane v�ak klesá pôrodnos� 
a preto sme svedkami starnutia populácie. V súèasnej dobe 
je u� vidite¾ný a cite¾ný zvy�ujúci sa podiel obèanov, ktorí sú 
spravidla odkázaní na zdravotnú starostlivos� a sociálnu 
pomoc. Máme medzi sebou aj seniorov vitálnych, 

sebestaèných, aktívnych, so záujmom o �túdium, 
cestovanie, �port a podobne. 
 Pre ka�dého seniora je rodina najdôle�itej�í prvok, 
ktorý pomáha star�iemu èloveku sa vyrovna� so zmenami, 
ktoré staroba so sebou priná�a. Senior sa najlep�ie cíti 
v domácom prostredí, v kruhu svojich najbli��ích. Domáce 
prostredie má nenahradite¾nú úlohu, bez toho, aby som 
akoko¾vek zneva�ovala  alebo podceòovala úlohu ústavnej 
starostlivosti  a to v emocionálnej, sociálnej i  psychologickej 
rovine star�ieho èloveka. Sociálne kontakty sa odchodom 
z práce do dôchodku automaticky zu�ujú. Èlovek sa cíti 
opustený, sám. Vtedy sa senior viac via�e na rodinu, ale 
väè�inou je v opozícií pracovná zaneprázdnenos� rodiny. 
Vtedy dochádza k dileme. Èo s na�ou mamou, s otcom ? 
Na jednej strane rodiè, poprípade starý rodiè , ktorý 
vy�aduje sústavnú nepretr�itú starostlivos�, pomoc pri 
be�ných ka�dodenných úkonoch a hlavne prítomnos� 
niekoho blízkeho. Na druhej strane zaneprázdnenos�, 
finanèné nároky rodiny, nemo�nos� osta� doma a stara� sa 
o blízkeho èloveka, preto�e sú tu e�te poväè�ine malé deti, 
�kolopovinné deti, a to vy�aduje ekonomickú aktivitu. 
Jedným slovom, musíme pracova�, aby finanèný chod 
rodiny netrpel. Èlovek poci�uje v�ak zodpovednos�. 
Mô�eme to porovna� s rozprávkou �Tri gro�e�. Pocit 
zodpovednosti za vrátenie toho,  èo sme dostali od rodièov 
a za preddavok, ktorý  sme povinní , ale i ochotní da� svojim 
de�om. Je to neuverite¾ná pravda �ivota. 
 Ako nájdeme to rie�enie? Ako to spravi� s rodièmi, 
starými rodièmi, ak sme v produktívnom veku? Rie�enie je 
spolupráca sociálnych zariadení s rodinou a so �tátom. 
Sociálna starostlivos� musí vychádza� z princípov �tátnej 



politiky. Musí by� zameraná na zachovanie ich dôstojnosti, 
sebarealizácie. Roky v�ak pribúdajú, zdravotné problémy 
tie�. Po urèitom èase nastupuje téma paliatívnej 
starostlivosti, starostlivosti zameranej na zlep�enie kvality 
�ivota seniorov  nevylieèite¾ných  chorých. Je zameraná na  
lieèenie bolesti � fyzických, psychosociálnych a duchovných 
problémov. Nastáva ve¾mi nároèné obdobie pre seniora, 
ale aj pre okolie, rodinu, najbli��ích.  A v tých chví¾ach je 
nenahradite¾ná odborná o�etrovate¾ská starostlivos�, 
rehabilitácia, duchovná starostlivos� a hlavne sociálne 
poradenstvo. 
 Aký cie¾ by sme si my mali da�? 

 mali by sme neustále zvy�ova� dostupnos� 
ústavnej starostlivosti o seniora; 

 mali by sme neustále zvy�ova� kvalitu 
poskytovaných slu�ieb; 

 malo by sa zrovnoprávni� verejné a neverejné 
poskytovanie sociálnych slu�ieb, preto�e 
existencia zariadení a vytváranie ich, je u� dnes 
nevyhnutnos�ou; 

 hlavne by malo by� samozrejmos�ou príprava na 
starnutie, na neskor�ie fázy �ivota èloveka; 

 a �tát by mal by� ústretový, nápomocný a mal by 
sa meni� pod¾a demografického rozpolo�enia 
spoloènosti. 

 A èo my, poskytovatelia  sociálnych slu�ieb? 
Mô�eme  dúfa� v pru�nosti a flexibility �tátu v tomto smere. 
Dúfame, �e sa nájdu ochotní ¾udia , ktorí sa budú stara� 
o ¾udí v zariadení sociálnej starostlivosti, ktorí sú odkázaní  
na druhých ¾udí. Je to neohodnotená práca, ale pocit, �e 
sme pomohli niekomu je krásny. 

 Preèo som sa rozhodla pre napísanie tohto 
èlánku? Som u� sedem rokov zamestnankyòa Domova 
sociálnych slu�ieb. Predtým som vy�e dvoch rokov 
pracovala v domácom prostredí pri starostlivosti o seniora. 
Mám kladný vz�ah k seniorom. Sú to ¾udia, takí istí ako my, 
len majú o pár rôèkov viac a to viac i skúseností. Majú 
pracovné skúsenosti , ale i rodinné. Sú vlastne klenotnicou  
na�ej kultúry a zvykov. 

 Vypracovala: Jana Korèoková, �tudentka ÚRE�, 
V�ZaSP sv.  Al�bety 

 
POSKYTOVANIE  SOCIÁLNYCH SLU�IEB PRE DOSPELÝCH 
¼UDÍ S MENTÁLNYM POSTIHUNTÍM 
 
 Poskytovanie sociálnych slu�ieb pre dospelých ¾udí 
s mentálnym postihnutím je ve¾mi zlo�itá, odborná èinnos�, 
ktorá sa musí v podmienkach na�ej republiky popasova�  
s mnohými problémami, èi  sa to týka legislatívy, plánovania 
budúcnosti, finanèného a materiálneho zabezpeèenia, a to 
nielen skupiny ¾udí s �a�kým zdravotným postihnutím, ale  
aj ich súvz�a�ného zväè�a taktie�  marginalizovaného okolia, 
ktorého sa táto problematika tie� dotýka. 
 Rodièia klientov zariadení sociálnych slu�ieb zväè�a 
myslia s obavami na budúcnos� svojich detí. Boja sa hlavne 
o to, aby sa v�dy na�iel niekto, kto sa postará o v�etky 
potreby ich dospelých detí s mentálnym postihnutím.  
 Èo je v�ak èasto paradoxne? Po mnohých 
negatívnych skúsenostiach, ktoré sa v spoloènosti vyskytli, 
neustále najviac dôverujú svojim najbli��ím príbuzným 
a svoje deti s mentálnym postihnutím zväè�a nechávajú 
bez finanèného, materiálneho a bytového zabezpeèenia. 

Po smrti najèastej�ie práve najbli��í príbuzní sú prvými, ktorí 
rie�ia situáciu, èo najskor�ím umiestnením v celoroènej 
forme do zariadenia sociálnych slu�ieb a to s èo najni��ou 
spoluúèas�ou klienta, ktorá v �iadnom prípade nesmie 
prevy�ova� jeho dôchodok. Nie sú ochotní dopláca�. 
 Ako sa cíti rodiè po narodení takéhoto die�a�a, 
s mentálnym postihnutím? V mnohých prípadoch jeden 
z rodièov vzniknutú situáciu psychicky nezvláda, 
a v najhor�ích prípadoch svoj �ia¾ utápa v alkohole, 
v návykových látkach, prípadne od rodiny uteká. Tak na 
výchovu die�a�a ostáva zväè�a len jeden z rodièov. Pritom 
musíme podotknú�, �e výchova die�a�a s mentálnym 
postihnutím je z finanèného èi psychického poh¾adu ve¾mi 
nároèná. Po dovà�ení 18-teho roku veku má die�a, vlastne 
dospelý jedinec nárok na invalidný dôchodok. Do 18-teho 
roku veku die�a�a majú rodièia len obmedzenú mo�nos� 
èerpania rôznych kompenzaèných príspevkov a sociálnych 
dávok. 
 Èo s ¾uïmi s mentálnym postihnutím v dospelosti? 
Kvalitné zariadenia pre ¾udí s mentálnym postihnutím 
v starobe na Slovensku vo ve¾kej miere absentujú. Príèina je 
v tom, �e systém bol nadstavený z predchádzajúceho 
spoloèenského zariadenia, zväè�a to boli ve¾kokapacitné 
ústavné zariadenia, mimo obydlia be�nej väè�inovej 
spoloènosti. V 80. rokoch 20. storoèia zaèali vznika� aj 
ambulantné formy sociálnych slu�ieb, pre takýchto klientov 
v rámci ústavov sociálnej starostlivosti, neskôr domovov 
sociálnych slu�ieb v mestách.  
 Pôsobnos�ou neziskových sektorov sa podmienky 
sociálnych slu�ieb skvalitnili  a zlep�ili. Aj legislatíva priniesla 
nové formy sociálnych slu�ieb, ktoré umo�òujú realizova� 



projekty integraèného a� inkluzívneho charakteru a tým 
zvy�ujú aj kvalitu �ivota ¾udí s mentálnym postihnutím. Ide 
hlavne o zariadenia podporného bývania a rehabilitaèné 
strediská, ale aj mo�nos� zriaïovania chránených dielní, èi 
èerpanie kompenzácií na skvalitnenie �ivota a osobnú 
asistenciu. 
 Aký je rozdiel v zariadeniach? Zariadenia 
verejného charakteru väè�inou nerie�ia a neplánujú 
budúcnos�, ale vychádzajú z metodických usmernení od 
svojich zriaïovate¾ov, ktorí im udávajú zväè�a aktuálny 
trend. A èo doda� na záver? Pomoc ¾uïom s mentálnym 
postihnutím bude v�dy aktuálna. Sú to predsa ¾udské 
bytosti, ktoré patria do rodiny, sú klientmi sociálnych 
slu�ieb, ale patria i do na�ej spoloènosti. Na�ou snahou by 
malo by� zlep�enie a skvalitnenie sociálnych slu�ieb, aby sa 
cítili v na�ej spoloènosti potrební a oso�ní.  

 Vypracovala:  Agáta Koreòová, �tudentka ÚRE�, 
V�ZaSP sv.  Al�bety 

 
TÝRANÉ, ZNEU�IVANÉ A ZANEDBÁVANIE DETI 
 
 V�etky formy týrania  a zneu�ívania sú pre na�u 
spoloènos� neprijate¾né a preto by sme mali vyvinú� úsilie 
èo najviac takéto formy týrania odha¾ova�. V nedávnej 
minulosti to bol  problém skôr prehliadaný. Bola to vec len  
rodiny, v  ktorej sa tento problém stal  a rie�il sa len vo vnútri 
rodiny.  A� keï sa priblí�il na hranicu trestného èinu, vtedy 
sa zaèal rie�i� orgánmi èinnými v trestnom konaní, aj na 
sociálnom úrade a vinníkovi sa ulo�il trest, ale nikto sa 
nezaoberal detskou du�ou alebo psychikou die�a�a ako 
ono zvláda  danú situáciu, ako sa s òou má vysporiada�. 

Popri tom die�a trpelo e�te viac, pri nespoèetných 
vypoèúvaniach a tzv. vyzvedaniach ako to bolo, a èo sa stalo 
a ako sa to stalo. Ve¾akrát sa e�te na die�a pozeralo ako na 
vinné za to, �e èlen rodiny � násilník bol vzatý do 
nápravného zariadenia a die�a uvrhlo hanbu na celú 
rodinu. 
 Chcem len upozorni� v�etkých ¾udí, ktorí si v�imnú 
èo najmen�ie  príznaky týrania, aby neostávali ¾ahostajnými 
pozorovate¾mi, ale aby dokázali, �e sa dá  proti tomuto javu 
bojova�. Èasto krát poèujeme ako die�a u susedov plaèe, 
polo�me si ruku na srdce, kto sa �iel pozrie� alebo opýta� èo 
sa deje. Ten kto to spravil mô�e by� hrdý, ale takých ¾udí je 
v dne�nej dobe ve¾mi málo, nechávajú to na sociálnych 
pracovníkov. Ale ako sa má aj sociálny pracovník dozvedie� 
o takomto poèínaní rodièov, keï nebýva niekde v blízkosti 
rodiny. Mo�no je to len banálna malièkos�, ale èo ak  to 
die�a naozaj potrebuje pomoc? 
 Èo by sme mali spravi�, keï vieme o takomto 
týraní alebo máme len podozrenie, z týrania? Treba takýto 
stav, alebo len podozrenie bezodkladne ohlási� na políciu, 
alebo ak nechceme , aby bolo niekde uvedené na�e meno 
staèí toto podozrenie nahlási� aj  anonymne na Úrad práce 
a sociálnych vecí.  § 167 a 168 trestného zákona nám 
hovorí, �e aj neoznámenie podozrenia z trestného èinu sa 
trestá. 
 Aj K. Fuchsová vo svojej knihe Týrané die�a  hovorí, 
�e týrané die�a, ktoré vyrastá v prostredí kde je týrané musí 
èeli� problémom adaptácie a vedie� si zachova� dôveru 
k nedôveryhodným ¾udom a nájs� si pocit bezpeèia 
v neustálom nebezpeèenstve. 

 Ten kto takéto týranie nepre�il, málokedy sa vie 
vcíti� do úlohy die�a�a èo pre�íva. Poznám prípad, keï 
�iaèku  rodièia zbili aj za to, �e jej  kvapka sirupu ostala na 
linke alebo stole, keï si nalievala sirup do pohára.  Hovorili 
jej, �e je neporiadna a kto bude po nej stále upratova�. 
Povedala som to pani uèite¾ke, ale �ia¾ neviem  ako to 
skonèilo, lebo tú �iaèku preradili na inú �kolu. Tu chcem v�ak 
upozorni� na to, �e rola �dobrého uèite¾a� je pre �iaka 
nenahradite¾ná. Keï sa mu mô�e zveri� s hoci èím. Uèite¾ 
ako dobrý pozorovate¾, by mal takéto problémy u die�a�a 
vycíti�  a doda� mu odvahu, aby sa zverilo. Na ka�dej �kole 
by mal by� aj �kolský sociálny pracovník, ktorého úlohou je 
rie�i� takéto situácie, èi u� pohovorom s rodièmi alebo aj 
náv�tevou die�a�a v jeho prirodzenom prostredí. 
 V dne�nej dobe sa èasto vyskytuje na �kolách 
�ikanovanie. Aj tu je úloha �kolského sociálneho pracovníka 
nevyhnutná, aby vedel vèas takéto situácie odha¾ova� a na 
odbornej úrovni ich rie�i�. Preto je potrebné vzdelanie i 
v odbore sociálna práca. 
 Preto treba neustále poukazova� na nedostatok 
sociálnych pracovníkov, ktorí majú na starosti desiatky 
prípadov  a nemô�u sa im dostatoène dlho venova�. Bolo 
by potrebné zdvojnásobi� poèet sociálnych pracovníkov èi  
u� terénnych, alebo len na poradenských centrách. 
 Nebuïme ¾ahostajní k tomuto problému, èi u� ide 
o týranie alebo �ikanovanie. Zastaòme si v�dy toho èloveka, 
ktorý sa v takejto nepríjemnej situácii ocitne a podajme mu 
pomoc, èi u� na emocionálnej alebo odbornej úrovni. 

  Vypracovala:  Mária Gregorèoková, �tudentka 
ÚRE�, V�ZaSP sv.  Al�bety 

 



SKUTOÈNE PIJEME NA ZDRAVIE? 
 
 Zoznamovanie s alkoholom zaèína u� v mladom 
veku èloveka. Mnohí rodièia, zvlá�� tí, èo podliehajú 
miestnym tradíciám pri oslavách rôznych sviatkov èi 
udalostí  v rodine, ponúkajú alkohol i maloletým. Jeden 
malièký �tamperlík v�ak mô�e, èo je na tom... aj my sme  tak 
vyrastali! Klasickým príkladom je �ibaèka. Ko¾kí dospelí sa 
zabávajú na tom, ako rýchlo mladým chlapcom stúpa 
pálenka do hlavy! Tu jeden pohárik, tam druhý � tradícia 
opíjania pri �ibaèke v�ak pretrváva. Veï je to raz do roka!! 
 Na drogovom  informaènom portáli � �Alkohol� sa 
uvádza, �e v roku 1994 a� 51 % opýtaných sedemroèných 
detí kladne odpovedalo na otázku, èi im rodièia ponúkli  
�ampanské ako prípitok na Nový rok! Spomedzi  
�trnás�roèných to u� bolo 88,3 %. Mnohí sa v príli� mladom 
veku zoznamujú s alkoholom, èasto si hovoria, preèo to 
neskúsi�, keï to dospelým tak chutí a potom ako sa hovorí 
zakázané ovocie chutí najlep�ie!?! 
 �kolský výlet v základnej �kole testuje 
zaèiatoèníkov a odha¾uje borcov v pití alkoholu. Bohu�ia¾, 
niekedy aj uèite¾ov. Ly�iarsky výcvik? Dobrá príle�itos�. 
Rodièia chcú na víkend cestova�? Hurá, aká super príle�itos� 
ochutna� zakázané ovocie.  
 Radikálne zákazy, príkazy ani nariadenia problém 
pitia alkoholu u detí a nadmerného pitia v spoloènosti niè 
nerie�ili. My, ¾udia, sme v tom ako obís� zákony nesmierne 
vynaliezaví, preto je dôle�ité, aká je výchova v rodine ku 
striedmosti a aký je osobný príklad dospelých. 
 Pod¾a �tatistík a rôznych prieskumov sa pí�e, �e 
motivácia k pitiu  vo  vrstve mladistvých, ktorá ve¾mi skoro 

okúsila úèinky alkoholu je rôzna  a tendencia je ís� a� na 
doraz. To je � in�. V mnohých prípadoch alkohol prestáva 
staèi� a prechádza sa na tvrdé drogy. Úèelom pitia prestáva 
by� �ma� dobrú náladu�, ale doslovne sa �s�a��. Keï�e 
alkohol rozpú��a zábrany, sme èasto svedkami vulgárnych 
a� obscénnych prejavov. Konformita, súdr�nos�  týchto 
skupín funguje perfektne. Napríklad �Kto nevládze �aha�, 
odpadá� alebo �Kto viac znesie je ná��. Bez oh¾adu na 
pohlavie. Dievèatá u� dlh�ie zdatne dobiehajú chlapcov. 
Kde sa stala chyba?  Ide o biznis. Hoci v mnohých smeroch 
dekadentný, ale ohromne vyná�ajúci. 
 Nie je to iba ná�, slovenský problém. Týmto 
syndrómom  ochorela celá Európa.  Prevencia a kontrola  
sú na okraji.  Akéko¾vek vylep�ovanie zákonov nebude vies� 
k nièomu, ak sa v jadre niè nezmení. Napísané ostane iba na 
papieri a prevádzkovatelia barov a re�taurácií budú 
bohatnú� na de�och za výdatného sekundovania 
spoloènosti. Hovorí sa, �e spoloènos� má vychováva� a nie 
stresta�. Nemyslím, �e by toto prestalo plati�. Preèo je tak 
málo vidie�, èo sa v tomto smere robí? 
 Nízka anga�ovanos� vy��ích spoloèensko-
politických �truktúr je vo v�eobecnosti po¾utovania hodne 
nedostatoèná. Z èasu na èas sa dozvieme, ko¾ko sa u nás 
vypije èistého alkoholu priemerne na jedného èloveka, 
podebatuje sa o závislosti, vysúkajú sa �tatistiky, ale 
morálna stránka veci v �ir�om meradle sa nerie�i. 
Maximálne obèas sa ve¾mi opatrne otvorí, aby sa znova 
rýchlo zavrela. Kde je zodpovednos� �tátu, jeho 
predstavite¾ov? Zákonodarnej moci, výkonnej moci, za 
spoluúèasti rodièov a ostatných èlánkov spoloènosti? 

Obrovská èierna diera!!! Zamyslime sa spoloène, skutoène 
pijeme na zdravie? 

 Vypracovala: Tereza Hermanová, �tudentka 
ÚRE�, V�ZaSP sv.  Al�bety 

 
METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ KOOPERÁCIE 
PEDAGÓGA A SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V PROCESE 
VZDELÁVANIA RÓMSKYCH �IAKOV 
 
THE METHODOLOGICAL BASES OF COOPERATION PEDAGOGUE AND 
SOCIAL WORKER IN THE PROCESS OF EDUCATION OF ROMA PUPILS  

 
Resume 
 The education of pupils of primary and secondary 
schools from Roma marginalized communities with the 
goal  to expand their opportunities in the labor market  is 
still current in the last twenty years. Poverty, social situation, 
discrimination are accompanying phenomena of the 
problem by multiplying the intensity (professional, financial, 
time) to solve it. This article summarizes the key circuit of 
failure  school of pupils in schools. We propose cooperation 
of pedagogue and social worker in schools as one of the 
options to improve the process of education of Roma 
pupils. Instead, the conclusion we describe the 
methodology of research devoted to the competence 
limits and possibilities of cooperation of pedagogue and 
social worker  in the process of education of Roma pupils. 
 
Resume 
 Problematika vzdelávania �iakov základných a 
stredných �kôl z marginalizovaných rómskych komunít s 



cie¾om roz�íri� mo�nosti ich uplatnenia na trhu práce je za 
posledných dvadsa� rokov stále aktuálna. Chudoba, 
sociálna situácia, diskriminácia sú sprevádzajúce fenomény 
tohto problému, ktoré znásobujú nároènos� (odborná, 
finanèná, èasová) rie�i� ho. V príspevku sumarizujeme 
k¾úèové okruhové oblasti �kolskej neúspe�nosti �iakov na 
�kolách a navrhujeme kooperáciu pedagóga a sociálneho 
pracovníka na �kolách ako jednu z mo�nosti zlep�i� proces 
vzdelávania rómskych �iakov. Namiesto záveru 
predkladáme návrh metodológie výskumu zameraného 
na kompetenèné limity a mo�nosti kooperácie pedagóga a 
sociálneho pracovníka v procese vzdelávania rómskych 
�iakov. 
 
Keywords: Education. Pedagogue. Social worker. Pupils 
from the Roma marginalized communities. 
 
K¾úèové slová: Vzdelávanie. Pedagóg. Sociálny pracovník. 
�iaci z marginalizovaných rómskych komunít. 
 
Úvod 
 V Slovenskej republike je druhou najpoèetnej�ou 
národnostnou men�inou rómska men�ina, ku ktorej sa 
hlási  105 738 obyvate¾ov, èo predstavuje podiel 2%1. 
Skutoène zastúpenie rómskej národnostnej men�iny je 
pod¾a odhadov expertov nieko¾konásobne vy��ie. 
Napríklad, ak by sme posudzovali poèet obyvate¾ov pod¾a 
toho, akým jazykom doma hovoria, potom by sme mohli 

                                                             
1 �tatistický úrad SR. Tab. 10 Obyvate¾stvo SR pod¾a 
národnosti � sèítanie 2011, 2001, 1991. In: Výsledky SODB 
2011 (http://www.scitanie2011.sk/). 

predpoklada�, �e na Slovensku je v priemere 300.0002 
rómskeho obyvate¾stva, èo je a� trojnásobok poètu 
obyvate¾ov, ktorí sa hlásia k rómskej národnostnej 
men�ine. Vo vz�ahu k uvedeným odhadom mô�eme 
kon�tatova�, �e rómska problematika má by� urèujúcou 
prioritou ka�dej novo nastupujúcej vlády Slovenskej 
republiky. 
 Problematika vzdelávania �iakov pochádzajúcich 
z marginalizovaných rómskych komunít (ïalej len �rómski 
�iaci�) ostáva fenoménom aj pre 21. storoèie. Otázky 
diskriminácie a segregácie rómskych �iakov neustále 
rezonujú v médiách ale aj v odborných kruhoch, na 
domácich a zahranièných konferenciách. Rie�enia 
s dlhodobým efektom u nás ale i v zahranièí absentujú. 
Poznáme mnohé nástroje rie�enia týchto problémov av�ak 
len s krátkodobým efektom a ve¾mi nároèným na ich 
financovanie.   
 Prístup ku kvalitnému vzdelaniu je jedným z 
najdôle�itej�ích hybných èinite¾ov, prostredníctvom 
ktorého sa mô�e posilòova� integrácia men�ín do 
väè�inovej spoloènosti. Kvalita vzdelávania mô�e napomôc� 
kompenzova� sociálne a ekonomické nevýhody, posilni� 
zá�itok z výuèby, pomôc� de�om naplni� potenciál a v 
koneènom dôsledku ich pripravi� na aktívnu integráciu do 
spoloènosti. Naopak, nízka kvalita vzdelávania ovplyvòuje 
vysokú mieru predèasného ukonèovania �kolskej 
dochádzky rómskych �iakov, ktorá je èiastoène zapríèinená 
neúspe�nos�ou �kolského systému � jeho snahou vybavi� 
tieto deti základnými zruènos�ami (OSI, 2007). 
                                                             
2 (NationMaster - centrálny zdroj údajov CIA World Factbook, 
OSN a OECD, www.nationmaster.com).   

Sociálny background alebo sociálne zázemie? 
 
 Preva�ná väè�ina rómskych �iakov pochádza 
z chudobných rodín, ktorých príjem  je tesne pod hranicou 
�ivotného minima. Rodièia rómskych �iakov sú väè�inou 
dlhodobo nezamestnaní z dôvodu nízkej resp. �iadnej 
odbornej kvalifikácie, av�ak pokú�ajú si h¾ada� zamestnanie, 
napríklad  rôzne sezónne práce a brigády. Príjem, ktorý 
majú nie je dostatoèný na pokrytie výdavkov na základné 
�ivotné potreby (strava, bývanie, zdravotná starostlivos�, 
o�atenie) a sociálne potreby (koníèky, divadlo, kino). 
Myslíme si, �e pripravenos� die�a�a na �kolu nie je len 
podmienené zrením ale aj kultúrou a spôsobom jeho 
�ivota. 
 Napríklad rodina v rómskej komunite a jej plány sú 
skôr zamerané na prítomnos� ako na budúcnos�, nemajú 
vlastné majetky a majú ve¾kú nedôveru k okoliu. Väè�ina 
rodín má finanèné problémy, napríklad nestíhajú plati� 
pô�ièky dôsledkom èoho vznikajú v týchto komunitách 
rôzne ne�iaduce javy ako je sociálne napätie, kriminalita 
a ïal�ie. Die�a vyrastajúce v takomto prostredí má s�a�ené 
podmienky pre vlastnú sebarealizáciu a hlavne pre prípravu 
na vyuèovanie resp. prípravu do �koly. 
 Socioekonomická situácia ve¾kej èasti rómskych 
rodín nie je priaznivá � nízke vzdelanie a nezamestnanos� 
rodièov, a s tým súvisiaca chudoba nevytvárajú materiálne 
ani intelektuálne podmienky pre rozvoj �iaka (deti nemajú 
zodpovedajúce obleèenie a obuv, a do �koly prichádzajú 
hladné). Samotné dochádzanie do �koly je èasto s�a�ené 
priestorovou segregáciou rómskych obydlí, nevhodným 

http://www.nationmaster.com


bývaním a zlými (�iadnymi) hygienickými návykmi 
(Marcinèin � Marcinèinová, 2009). 
 Napríklad pod¾a Portíka �rodina je prvým 
sprostredkovate¾om hodnôt v priebehu ontogenézy 
die�a�a, je základným atribútom v súvislosti s jeho 
výchovou. Rodina, ktorá die�a nedostatoène stimuluje po 
stránke intelektovej, citovej a charakterovo-morálnej, 
determinuje veku neprimeraný mentálny, citový a sociálny 
vývin, ktorý sa v �kole prejavuje zo strany objektu jej 
pôsobenia � die�a�a � aj ako �kolská neúspe�nos�. Takáto 
rodina svojimi zvykmi skôr negatívne zasahuje do rozvoja 
schopností die�a�a, do vypestovaného základného systému 
kultúrno-spoloèenských a morálnych návykov, 
nevyhnutných pre úspe�ne plnenie systematickej vá�nej 
èinnosti v �kole� (Portík, 2005, s. 123). 
 
Kultúrny background alebo kultúrne zázemie? 
 
 O väè�ine Rómoch je v�eobecne známe, �e sú 
prirodzene umeleckí nadaní, svoj talent prejavujú v hudbe, 
speve a tanci, preto nie je nieèím zvlá�tnym, keï svoje 
nadanie prejavujú kdeko¾vek, kedyko¾vek a s kýmko¾vek. 
Charakteristickou èrtou rómskej rodiny je mnohodetnos�, 
mnohopoèetnos�, rodina tak ako v minulosti tak aj 
v súèasnosti je viacgeneraèná. Rómovia najväè�iu hodnotu 
prisudzujú ve¾korodine � fajte (tri generácie) alebo fameliji 
(viac ako tri generácie), ktorá je zlo�ená nielen z rodièov 
a detí, ale aj starých rodièov, bratrancov, sesterníc, tiet, ujov, 
ako aj z príbuzných z toho ktorého �kolena�. Detí sú 
vychovávané svojimi rodièmi a aj starými rodièmi (phuri daj 
the o phuro dad). Výchovno-vzdelávacie problémy svojich 

detí sa sna�ia spoloène rie�i�, tieto problémy sa netýkajú len 
detí a ich rodièov, ale aj �ir�ej rodiny. K rie�eniu problému 
pristupujú kolektívne, kolektívny prístup je nadradený 
individuálnemu prístupu. 
 Výchova v rómskych rodinách je vo¾ná, 
nedirektívna, teda bez obmedzovania, zákazov, príkazov. 
Spomenieme napríklad aj tu skutoènos�, �e výchova 
v rómskych rodinách tak ako v 20. storoèí tak aj v súèasnosti 
je naïalej prí�a�livá, hlavne pre rodiny, v ktorých detí 
nemajú prirodzenú vo¾nos�. Niekedy tieto detí skonèia svoj 
útek v rómskej rodine, ktorá je charakteristická svojou 
otvorenos�ou a priate¾skou atmosférou.   
 �pecifiká, kultúrna symbolika (jazyk, tradície, zvyky 
a obyèaje) prinále�í ka�dej etnickej skupine. Ka�dý jazyk je 
jedineèným kultúrnym bohatstvom, ktoré by sa malo 
ochraòova� a rozvíja�. Ka�dý jazyk má kompetencie rozvíja� 
¾udské vedomie a myslenie. Ak je jazyk, ktorým doma deti 
hovoria rómsky, stáva sa pre nich jazykom materinským, 
výchovným, rodinným jazykom. U� v pred�kolských 
zariadeniach by mal by� rómsky jazyk súèas�ou 
edukaèného procesu detí. Jazyk je pre tieto detí benefitom, 
nie nieèím, èomu by sme mali poveda� STOP.  
 
Úloha sociálneho pracovníka v �kolskom vzdelávaní 
 
 Pod¾a Levickej úlohy sociálneho pracovníka sú 
nasledujúce: a) pomáha� klientom vytvára� rovnováhu 
medzi mo�nos�ami a po�iadavkami sociálneho prostredia, 
a medzi vlastnými potrebami  a schopnos�ami; b) nabáda� 
klientov k správnym postojom k �ivotu a k spoloèensky 
vhodným spôsobom správania; c) uèi� klientov rozvíja� 

a zlep�ova�  ich schopnos� rie�i� problémy; d) vychováva� 
klientov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu 
vlastnej rodiny apod. (Levická, 2007). 
 Okrem uvedených úloh pova�ujeme za dôle�ité 
spomenú� aj tieto úlohy sociálneho pracovníka v kontexte 
vzdelávania rómskych �iakov: a) spolupracova� s uèite¾om 
a ïal�ími pedagogickými zamestnancami; b) spolupracova� 
s rodièmi �iakov resp. s rodinou; c) spolupracova� so 
�tátnymi a verejnými in�titúciami (�koly, úrady, reedukaèné 
centrá apod.). 
 Myslíme si, �e sociálny pracovník v �kolskom 
vzdelávaní je viac ako �iaduci, preto�e uèite¾ sa zameriava 
skôr na plánovanie a prípravu vyuèovacej hodiny s cie¾om 
vytvori� také prostredie, aby v�etci �iaci boli zapojení do 
vzdelávacej èinnosti, a aby sa �iaci voèi sebe správali slu�ne, 
priate¾sky. Prièom sociálny pracovník  by mal rie�i� sociálno 
� patologické javy a sociálno � výchovné problémy 
(diskriminácia, �ikanovanie, zá�koláctvo), poskytova� 
sociálne poradenstvo uèite¾om a ïal�ím pedagogickým 
zamestnancom, �iakom a ich rodinám. Ïalej by mal 
realizova� preventívne opatrenia, �kolské a mimo�kolské 
aktivity za úèasti �koly � rodiny � komunity. Sociálny 
pracovník by mal by� zamestnancom �koly a priamo 
pôsobi� v �kole. 
 
Návrh metodológie výskumu zameraného na 
kompetenèné limity a mo�nosti kooperácie pedagóga a 
sociálneho pracovníka v procese vzdelávania rómskych 
�iakov 
 
 



Problém 
 Úspe�né vzdelávanie rómskych detí závisí od 
akceptácii kultúry a prostredia, z ktorého tieto detí 
pochádzajú. Systematická príprava na vzdelávanie, záujem 
rodièov  o uèebné výsledky ich detí, vzdelanostná úroveò 
rodièov, sociálne a ekonomické zázemie, spolupráca �kôl 
s rodièmi sú k¾úèové faktory úspe�ného vzdelávania 
rómskych �iakov. V kontexte s tým by sme mali preferova� 
praktickú sociálnu prácu zameranú na sociálnu inklúziu a 
edukáciu, ktorá má by� v kompetencii sociálnych 
pracovníkov.  
 
Hlavný cie¾ a èiastkové ciele 
 Hlavný cie¾: zisti� fakty, názory, presvedèenia 
a postoje pedagógov  a sociálnych pracovníkov  na ich limity 
a mo�nosti kooperácie vo vzdelávacom procese rómskych 
�iakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
 Èiastkové ciele: 1) zisti� názory sociálnych 
pracovníkov a pedagógov o tom, èo �i myslia o ich 
kompetenèných limitoch v procese vzdelávania rómskych 
�iakov; 2) zisti� oèakávania sociálnych pracovníkov 
a pedagógov o ich vzájomnej kooperácii v procese 
vzdelávania rómskych �iakov. 
 
Výskumné otázky 

1) Existujú rozdiely v názoroch participantov na ich 
kompetenèné limity v procese vzdelávania 
rómskych �iakov medzi �enami a mu�mi?  

2) Existujú rozdiely v názoroch pedagógov  
a sociálnych pracovníkov na ich vzájomnú 

kooperáciu v procese vzdelávania rómskych 
�iakov?  

3) Existujú rozdiely, v názoroch pedagógov 
a sociálnych pracovníkov, �e ich vzájomná 
kooperácia mô�e by� nástrojom pre zlep�enie 
procesu vzdelávania rómskych �iakov?   

4) Existujú rozdiely medzi pedagógmi a sociálnymi 
pracovníkmi na proces vzdelávania rómskych 
�iakov? 

 
Metodológia výskumu 
 Metodológia výskumu je vedná disciplína, ktorá 
skúma a opisuje plánovanie, organizáciu a realizáciu 
výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát. Opisuje 
viac ne� len výskumné metódy. Zaoberá sa tým, èo robí 
výskumník pred vstupom do terénu � plánovanie 
výskumu, poèas terénnej fázy výskumu � pou�itie 
výskumných metód a po návrate z terénu � 
vyhodnocovanie a interpretácia dát získaných v teréne 
(Gavora a kol., 2010). 
 Z h¾adiska vz�ahu kvalitatívneho a kvantitatívneho 
výskumu  mô�e ís� o komplementaritu, èo znamená, �e 
mô�eme pou�i� obidve metodológie. Ich spoloèným 
fungovaním dosiahneme efektívnej�ie a plodnej�ie 
bádanie. Ich spolu�itie vo výskume umo�ní na jednej strane 
vyu�i� silné stránky ka�dej z týchto metodológií, na druhej 
strane eliminova� alebo redukova� ich nedostatky. 
 
Metódy výskumu 
 Za hlavnú metódu si mô�eme zvoli� napríklad 
polo�truktúrované interview. Výskumnú metódu  dotazník 

zase mô�eme pou�i� poèas realizácii výskumu ako 
pomocnú metódu. Literárno � analytickú metódu si 
mô�eme zvoli� hlavne v teoretickej èasti výskumu. 
Kvantitatívne údaje získané dotazníkom v kvalitatívnom 
výskume majú potom slú�i� ako pomocné, podporné. 
Tieto údaje sa zis�ujú poèas realizácii polo�truktúrovaného 
interview. Kvantitatívne údaje majú pomôc�  hlb�ie spozna� 
výskumnú vzorku. 
 
Audiálna nahrávka z interview a jej prepis do textovej 
podoby 
 Na úèely analýzy nahrávky sa zvyèajne interview 
prevedie do písomnej podoby do transkriptu. Existuje 
viacero spôsobov, ako urobi� transkript � nahrávku da� do 
písomnej podoby a da� jej formu. Vzh¾adom na výskumný 
problém a èo najviac resp. maximálne zachytenie 
a porozumenie hovoreného textu mô�eme postupova� 
spôsobom doslovného transkriptu. Ide o prepis v�etkých 
výrazov, ktoré  sú na zázname, a to aj nedokonèené slová, 
citoslovcia apod. Pri doslovnom transkripte sa mô�eme 
riadi� pravidlami na prepis pod¾a Gavoru. 
 
Spätná verifikácia zistení z interview 
 Údaje zistené pri interview mô�eme overova� 
spôsobom nazvaným spätná verifikácia zistení � member 
check. Po písomnom zaznamenaní resp. po prepise audio 
nahrávky, hovoreného textu do písomného textu  sa 
spravidla oslovuje a komunikuje prostredníctvom mailu 
s participantmi za úèelom toho, aby sme si záznam mohli 
opravi� a objasni� to, èo participant povedal. Týmto 
spôsobom nielen�e si overíme správnos� záznamu 



z interview, ale tie� mô�eme získa� od participanta ïal�ie 
informácie, ktoré na�u skúmanú problematiku e�te viac 
prehåbi.  
 Spôsob spätnej verifikácie zistení je v súlade 
s etickým princípom informovanosti, preto�e participant 
má právo vedie�, ako sa jeho slová zapísali a vysvetlili a èi 
nedo�lo k deformáciám jeho výrokov. 
 
Výberový súbor a zber dát 
 Výber súboru a zber dát si mô�eme zvoli� typ 
zámerný. �Zámerný výber je potrebný preto, aby vybrané 
osoby boli vhodné, t. j. aby mali potrebné vedomosti 
a skúseností z daného prostredia. Len tak mô�u poda� 
informaène bohatý a pravdivý obraz o òom. Obyèajne ide 
o ¾udí, ktorí dlh�ie �ijú v danom prostredí, ktoré dokonale 
poznajú a sú schopní poda� vernú správu � vyrozpráva�� 
(Gavora, 1999, s. 161). Za výberový súbor v kontexte 
vymedzeného problému mô�eme pova�ova� pedagógov 
základných �kôl (1 �kola � východoslovenský región, 1 �kola 
� stredoslovenský región) a sociálnych pracovníkov z toho 
istého regiónu ako budú pedagógovia. Z h¾adiska typu 
výberu participantov  potom pôjde  o kombinovaný výber. 
Pôjde o taký výber participantov, ktorí majú rovnakú 
osobnú a profesijnú skúsenos�, sú k¾úèovými osobami 
z h¾adiska skúmanej témy. 
 Hlavnou technikou zberu dát teda bude 
polo�truktúrované interview, ktoré sa uskutoèní v prostredí 
participantov. Interview  mô�eme nahráva� na diktafón 
a následne ho potom prepí�eme do textovej podoby. Pri 
interview teda mô�eme pou�íva� dotazník, 

prostredníctvom ktorého získame ïal�ie pomocné dáta 
pre hlb�ie porozumenie participantov. 
 
Závery a prínosy pre prax 
 Najväè�ie prínosy výskumu predpokladáme pre 
prax. Prostredníctvom výskumu predpokladáme, �e je 
mo�ná kooperácia pedagógov a sociálnych pracovníkov, 
ktorej cie¾om by malo by� zefektívnenie vzdelávacieho 
procesu rómskych �iakov. Zistenia vyplývajúce z výskumu 
mô�u by� odborným podkladom pre zaradenie sociálneho 
pracovníka do vzdelávacieho procesu rómskych �iakov.
 Veríme tomu, �e výsledky z výskumu mô�u 
otvori� nové mo�nosti v podmienkach vzdelávania 
rómskych �iakov, èo pova�ujeme za prioritu nielen 
Slovenska ale aj v�etkých �tátov EÚ. 

 Vypracoval: PhDr. Jozef Facuna ,doktorand  
V�ZaSP sv. Al�bety 
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AKTUALITY 
 

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ 
 

dòa 28. februára 2013 od 10, 00 hod. do 14, 00 hod. na 
Palackého 1 v Bratislave s mo�nos�ou oboznámenia 
záujemcov o �túdium v akreditovaných �tudijných 
programoch: 
1. Sociálna práca - bakalársky �tudijný program v dennej 
forme 
2. Sociálna práca - magisterský �tudijný program  v dennej 
forme 
Pre bli��ie informácie: http://vssvalzbety.sk/ 
Informácie o mo�nostiach �túdia a prijímacom konaní pre 
akademický rok 2013/2014 pre BAKALÁRSKY stupeò: 
http://vssvalzbety.sk/ 

http://www.e-
http://www.iz.sk/download-
http://vssvalzbety.sk/
http://vssvalzbety.sk/


LETNÁ PRAX na humanitárnych,  vedeckých 
a vzdelávacích projektov v tre�om svete pre �tudentov 
Vysokej �koly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al�bety 
 
Rektor vypisuje vo¾né miesta na letnú prázdninovú prax na 
pracoviská vysokej �koly do Rwandy (2), Kene (2), Lesota 
(2), Indie (2) a Kirgizska (2) pre �tudentov dennej formy 
�túdia nasledovných �tudijných odborov �koly: 
- misiológia (aj externá forma) 
-sociológia 
-psychológia 
-sociálnapráca  
 
Po�iadavky:  
 

 �tudent Vysokej �koly zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Al�bety, výborná znalos� anglického 
jazyka a dobrý zdravotný stav. 

 
Prihlá�ky prosíme posiela� do 28. 1. 2013 mailom na adresu 
vladimir.krcmery@szu.sk 
 
Vysoká �kola hradí �tudentom cestovné, ubytovanie a 
stravné.  
  

OZNAM  PRE  ZÁUJEMCOV  O VYSOKO�KOLSKÉ 
�TÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 

  
Vysoká  �kola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al�bety 
ZNI�UJE poplatky a �kolné pre záujemcov o �túdium 1. (Bc.) 

stupòa �túdia v akademickom roku 2013/2014, ktorí za�lú 
prihlá�kový spis do 31. 03. 2013 nasledovne: 
  
-         ZÁPISNÉ do 1. roka �túdia ........... 85 � 
-         �KOLNÉ v 1. roku �túdia zní�ené o 20%  
 

Spracoval: doc. PhDr. ¼udovít Hajduk, PhD. 
Zdroj: http://vssvalzbety.sk/ 

KONFERENCIE 
 
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ VIRTUÁLNA KONFERENCIA  
Ústav rómskych európskych �túdii sv. Sáry de Marseille 
Vysokej �koly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al�bety 
Banská Bystrica a Spoloènos� pre sociálnu integráciu v SR -
Trenèín uskutoènili  virtuálnu vedeckú konferenciu na tému  

ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY 
 

Tematické okruhy:  
-Prirodzenos� èloveka a jeho etika  
-Etika slobody jedinca a men�ín v spoloènosti  
-In�titucionálna nesloboda a jej dôsledky  
-Sloboda médií a ich etika  
-Vária  
Vedecký výbor konferencie:  
Dr.h.c. prof. MUDr. Ladislav �oltés, DrSc. -predseda  
Prof. Ing. Libu�a Radková, PhD.  
Prof. PhDr. Ing. Vincent Kovaèiè, CSc.  
Doc. PhDr. Antonín Kozoò, CSc.  
Doc. PhDr. ¼udovít Hajduk, PhD.  
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.  
PaedDr. Milan Hejdi�, PhD.  

Moderátori:  
Doc. PhDr. Antonín Kozoò, CSc.  
Doc. PhDr. ¼udovít Hajduk, PhD.  
PaedDr. Milan Hejdi�, PhD.  
 
Výstupom konferencie je recenzovaná kolektívna 
monografia: http://www.sposointe.eu/news/priebeh-
konferencie/ 

Spracoval: doc. PhDr. ¼udovít Hajduk, PhD. 
Zdroj: http://www.sposointe.eu 

 
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA � VZDELANIE 
A VZDELÁVANIE 
 
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s European 
Neighbours pripravuje medzinárodnú konferenciu s 
názvom Vzdelanie a vzdelávanie, ktorá sa uskutoèní  13. a 
14. marca 2013 v priestoroch historickej radnice v Banskej 
Bystrici. Konferencia je obsahom zameraná na vzdelávanie 
marginalizovaných skupín obyvate¾stva. 
 

Spracovala: Martina Mi�urová  �tudentka ÚRE�,  
V�ZaSP sv.  Al�bety 
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