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ABSTRAKT: V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovensku vo veci segregácie 

rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávacom procese a ich zaraďovania do systému špeciálnych 

škôl sa stávajú legitímnymi aj otázky spojené s ich následným pracovným uplatnením. Cieľom 

príspevku je identifikovať, ako vplýva vzdelávanie v špeciálnych školách na ich uplatnenie sa 

na trhu práce. Vychádzame zo sekundárnej analýzy dát, ktoré sú dostupné v oblasti vzdelávania 

a štatistík z oblasti nezamestnanosti. Z našich zistení vyplýva, že na Slovensku je veľký podiel 

detí s diagnostikovaným mentálnych znevýhodnením. Pri komparácii so stavom v zahraničí 

hovoríme o trojnásobne, v niektorých regiónoch až o štvornásobne vyššom podiele detí 

s diagnostikovaným mentálnym znevýhodnení. Pre rómske deti to v praxi znamená, že 

vzdelávanie absolvujú segregovane od svojich rovesníkov a majú len obmedzenú možnosť 

pokračovať vo svojom štúdiu na stredných školách. Môžeme skonštatovať, že slovenských 

vzdelávací systém systematicky vylučuje desaťtisíce detí a mladých ľudí nie len zo systému 

vzdelávania, ale aj z možnosti plnohodnotne sa uplatniť vo svojom živote a na trhu práce. 

 

Klíčová slova: špeciálne vzdelávanie – trh práce - zamestnanosť 

 

ABSTRACT: In connection with the European Commission's action against Slovakia 

concerning the segregation of Roma pupils in the educational process and their inclusion in the 

system of special schools, issues related to their subsequent employment are also becoming 

legitimate. The aim of the paper is to identify how education in special schools affects their 

employment ability in the labour market. It is based on a secondary analysis of data available 

in the field of education and unemployment statistics. Our findings show that in Slovakia, there 

is a large proportion of children diagnosed with mental disabilities. When comparing with the 

situation abroad, we speak of a threefold, in some regions up to four times higher proportion of 

children diagnosed with mental disabilities. For Roma children, this means in practice that they 

complete their education segregated from their peers and have only a limited opportunity to 

continue their studies at secondary schools. We can state that the Slovak education system 

systematically excludes tens of thousands of children and young people not only from the 

education system, but also from the possibility of full employment in their lives and on the 

labour market. 
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ÚVOD 

 

Vzdelávanie vo svojej formálnej a neformálnej podobe presahuje všetky aspekty 

ľudského života. Vzdelávanie, implicitne všetko to, čo s ním priamo súvisí, ponúka 

spoločenskú prestíž a zároveň sa môže stať prostriedkom sociálnych nerovností (Toma, 2021). 

Základným rysom slovenského vzdelávacieho systému je skoré a rigidné prerozdelenie detí do 

jednotlivých vrstiev vzdelávania s rozdelením na špeciálne a štandardné vzdelávanie. To 

umocňuje sociálne nerovnosti a u detí z nízkopríjmových rodín prispieva k väčšej 

pravdepodobnosti dosiahnutia nižšieho vzdelania, čo zvyšuje riziko chudoby a sociálnej 

exklúzie (Friedman, a kol., 2009). 

Veľké množstvo rómskych detí žije v tak neštandardných podmienkach, že majú sťažený 

prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti (Horňák, 2005; Klaus, 

Marsh, 2014). Pod vplyvom chudoby a sociálnej exklúzie čelia výrazným bariéram, ktoré sa 

odrážajú aj v oblasti vzdelávania (Portik, 2004; Facuna, 2016; Radó, 2020). Absencia 

kvalitného vzdelania následne zapríčiňuje vznik väčšiny identifikovaných problémov Rómov 

(Šlosár, 2003; Klein, a kol., 2011).  

 

Segregácia vo vzdelávacom systéme na Slovensku 

Hlavná myšlienka segregácie je podľa Masseyovej teórie segregácie jednoduchá. 

Segregácia oddeľuje skupiny s vysokou mierou chudoby od skupín s nízkou mierou chudoby. 

Výsledkom tohto procesu oddelenia je koncentrácia chudobných, ktorá sa ďalej kumuluje 

(Massey, Tannen, 2016; Hess, a kol., 2019). Jedným zo závažných dopadov segregácie je práve 

segregácia vo vzdelávaní. Rómske deti sú vystavené  segregácii v rámci vzdelávacích systémov 

v celom európskom priestore (Peleg, 2018). Často sú posielané do špeciálnych škôl, ktoré sú 

vnímané ako alternatíva k integrovanému vzdelaniu a nie sú pre nich vhodnou alternatívou. 

Rómske deti sú automaticky umiestňované do tried pre mentálne znevýhodnené detí, alebo sú 

premiestnené do samostatných tried. Napriek snahe riešiť znevýhodnenie vo vzdelávaní, 

predstavuje segregácia rómskych žiakov a žiačok trvalý a multidimenzionálny problém. Takéto 

praktiky  nepriaznivo vplývajú na vývoj rómskych detí, čo následne obmedzuje ich možnosť 

uspieť v dospelosti na pracovnom trhu (O’Nions, 2010; Šuvada, 2015; Rostas, Kostka, 2014; 

O’Hanlon, 2016; Cashman, 2017; Nyitray, 2017).   
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Špeciálne vzdelávanie rómskych detí s variantom A 

  Špeciálna základná škola zabezpečuje vzdelávanie na základe výchovno-vzdelávacích 

programov pre žiakov s mentálnym znevýhodnením (Klein, Rusnáková, Šilonová, 2012). 

Špecifickým problémom vo vzdelávaní rómskych detí je ich vysoké zastúpenie v systéme 

špeciálneho školstva. Za hlavnú príčinu tohto stavu považujeme proces diagnostiky školskej 

zrelosti rómskych detí, v absencii komunikačných zručností najmä detí z marginalizovaného 

prostredia rómskych komunít a vo vyššom výskyte mentálneho znevýhodnenia v tomto 

prostredí (Lukáč, 2015). Dostupné metodologické testy, ktoré sú na Slovensku najčastejšie, nie 

sú metodologicky vhodné pre posudzovanie rómskych detí. Deti sú umiestňované do 

špeciálnych škôl na základne neadekvátneho psychologického testovania. Preukázalo sa, že 

došlo k porušeniu predpisov pri hodnotení testov rómskych detí (Roma Education Fund, 2007; 

Friedman, a kol., 2009). Dôvodov, ktoré vplývajú na umiestnenie detí do špeciálnej školy, je 

mnoho. Veľké množstvo rómskych detí v európskom priestore nenavštevuje materskú školu a 

v ich prirodzenom rodinnom prostredí nemajú dostatok podnetov pre rozvoj svojich schopnosti. 

Ďalším dôvodom je, že základné školy zlyhávajú v procese edukácie rómskych detí z dôvodu 

prehliadania potrieb spojených so sociálnoekonomickým postavením detí so segregovaného 

prostredia. Preraďovanie rómskych detí z bežnej školy do špeciálnych škôl považujeme za 

prejav jej dysfunkčnosti na administratívnej-politickej-vzdelávacej úrovni (Daniel, a kol. 

2011). 

  V špecializovaných triedach sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklady na to, aby 

úspešne zvládli obsah vzdelávania príslušného ročníka. Špecializovanú triedu môžu zriadiť len 

tam, kde majú najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov jedného ročníka (245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní). Podľa Školského zákona základná škola, ktorá vzdeláva žiakov 

s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, 

vnútorne člení žiakov a žiačky podľa stupňa mentálneho postihnutia na: 

a) variant A  s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.  

Pre účely našej analýzy je dôležité si uvedomiť, že do variantu A, do ktorého sa dostávajú deti 

z marginalizovaného prostredia rómskych komunít, patria jednotlivci s diagnózou ľahká 

duševná zaostalosť F(70) do ktorej spadajú jedinci s IQ 50-69 (Vančová, a kol., 2007; 

Gogolová, Verešová, 2020).  
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METODIKA A CIEĽ 

 

Hlavným cieľom príspevku je identifikovať, ako vplýva vzdelávanie rómskych žiakov 

a žiačok z prostredia marginalizovaných rómskych komunít v špeciálnych školách (variant A), 

na ich následnú schopnosť uplatniť sa na trhu práce. Pre účely sekundárnej analýzy sme pri 

výbere dokumentov, výskumných štúdií postupovali na základe intencionálneho výberu 

(Gavora, 2015). Zamerali sme sa na tie, ktoré boli svojim obsahom zamerané na vzdelávanie 

rómskych detí v špeciálnych školách, konkrétne s variantom A, ktorý je z hľadiska využívania 

diagnostických nástrojom konfrontovaný nedostatočnou flexibilitou a schopnosťou prihliadať 

na sociálnokultúrny kontext, v ktorom žijú a vyrastajú rómske deti. Našim zámerom je priniesť 

odpovede na otázky, ako vplýva vzdelávanie rómskych žiakov a žiačok v špeciálnych školách, 

na ich segregáciu, životné šance a možnosti uplatniť sa na súčasnom trhu práce.  

Sekundárna analýza dát je vhodným nástrojom na komparáciu národných, 

medzinárodných výskumných štúdií a dát zhromaždených inými výskumníkmi (Cheng, 

Phillips, 2014; Šťastný, 2016; Wickham, 2019). V procese sekundárnej analýzy výskumných 

dát sme ďalej analyzovali výstupy, ktoré dokazujú vplyv vzdelávania v špeciálnych školách na 

prehlbovanie priestorovej segregácie a znižovanie šancí nájsť si vhodné zamestnanie (Roma 

Education Fund, 2007; Friedman, a kol., 2009; Daniel, a kol., 2011; Klein, Rusnáková, 

Šilonová, 2012; Lukáč, 2015; RECI, 2017). Pre uvedenú analýzu sme vyžívali aj dáta zo 

zdrojov Centra vedecko-technických informácií o špeciálnych školách na Slovensku a Inštitútu 

pre výskum práce a rodiny. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Hlavným cieľom špeciálneho primárneho vzdelávania je rozvoj vedomostí, skúseností 

a postojov žiakov s ľahkým stupňom duševnej zaostalosti na úrovni, ktorá je pre nich 

dosiahnuteľná. (ŠVP, 2010). Z medzinárodných štúdií vyplýva, že priemerný výskyt 

mentálneho znevýhodnenia medzi deťmi a mládežou sa pohybuje na úrovni 1,83 % (Maulik, 

a kol., 2010). Na Slovensku je však počet detí s diagnózou mentálneho postihnutia dlhodobo 

takmer trojnásobne vyšší. Napríklad v školskom roku 2019/2020 navštevuje špeciálne školy 

18 397 žiakov s variantom A, čo predstavuje až 70 % všetkých žiakov a žiačok v špeciálnych 

školách (CVTISR, 2020). 
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Obrázok č. 1: Špeciálne školy na Slovensku 

 

Zdroj: CVTISR (2020). 

 

Obrázok č. 2: Novozaradení žiaci/ky podľa ročníkov 

 

Zdroj: CVTISR (2020). 

 

Počet žiakov preradených zo špeciálnej školy na bežnú základnú školu sa podľa údajov 

v tabuľke 1 zvyšuje od školského roka 2017/2018, do tohto školského roka sa údaje o prestupe 

žiakov zo špeciálnej školy do bežnej základnej školy nezverejňovali v štatistikách. Pri týchto 

štatistikách však nie je zreteľné, či žiaci prestúpili do bežnej triedy alebo do špeciálnej triedy 

v rámci základnej školy.  

        Tabuľka 1: Žiaci a žiačky v špeciálnych školách na Slovensku 

Školský rok 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Celkový počet žiakov v špeciálnych 

školách 
14 146 19 759 26 038 

Počet prestupov zo špeciálnej školy na 

základnú školu 
189 224 

301 

 

Percentuálny podiel prestupov zo 

špeciálnej školy na základnú 
1,33 % 1,13 % 1,15 % 

        Zdroj: Vlastná tvorba. 

 

Vysoký počet detí s diagnózou mentálneho znevýhodnenia nie je prítomný naprieč celým 

Slovenskom. Viac ako 70 % detí s takouto diagnózou žije v troch krajoch: v Prešovskom 

samosprávnom kraji (28 %), Košickom samosprávnom kraji (27 %) a Banskobystrickom 

samosprávnom kraji (15 %). V Košickom a Prešovskom kraji tvoria deti s mentálnym 

postihnutím takmer 8 %, v Banskobystrickom viac ako 6 % žiakov základných škôl, zatiaľ čo 

napríklad v Bratislavskom kraji má mentálne znevýhodnenie diagnostikované iba 1,3 % žiakov 

základných škôl. Vysoký podiel detí s diagnózou mentálneho znevýhodnenia v Prešovskom, 
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Košickom a Banskobystrickom samosprávnom kraji pravdepodobne súvisí s tým, že tam žije 

väčšina obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (takmer 80 %). Na to, že časti 

rómskych detí je diagnostikované mentálne znevýhodnenie, aj keď ho reálne nemajú a sú 

neopodstatnene smerované do špeciálneho školstva, už viac ako desať rokov upozorňujú 

slovenské aj zahraničné mimovládne organizácie a medzinárodné organizácie, Európska 

komisia, ako aj štátna školská inšpekcia, verejná ochrankyňa práv, či Metodicko-pedagogické 

centrum. Podľa najnovších údajov Útvaru hodnoty za peniaze má každé piate dieťa (19,3 %) 

z prostredia marginalizovaných rómskych komunít diagnostikované ľahké mentálne 

postihnutie. Zároveň deti z marginalizovaných rómskych komunít tvoria až 71,2  % žiakov 

špeciálnych tried pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím a 41,7 % žiakov špeciálnych škôl, 

hoci ich celkové zastúpenie v populácii žiakov základných škôl je len 12,3 % (Denník N, 2019). 

Z hľadiska vplyvu vzdelávania rómskych detí z marginalizovaného prostredia 

v špeciálnych školách, je potrebné urobiť zmenu aj v oblasti stredoškolského vzdelávania. Žiaci 

a žiačky, ktorí ukončia špeciálne vzdelávanie nemôžu pokračovať na riadnych stredných 

školách. Ďalej sa môžu vzdelávať len na praktických školách alebo odborných učilištiach 

(Uznesenie Vlády SR, 2018). Pri pohľade na štatistické dáta o nezamestnanosti na základe 

dosiahnutého vzdelania, zistíme, že najviac uchádzačov o zamestnanie má nižšie vzdelanie ako 

úplné stredoškolské vzdelanie, čo predstavuje 59,15 % všetkých uchádzačov o zamestnanie 

v mesiaci január 2020 (IZ, 2019). 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 20.10.2021 vládny návrh, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v ktorom sa objavil 

pojem inkluzívne vzdelávanie. Inkluzívne vzdelávanie predstavuje spoločnú výchovu a 

vzdelávanie, ktorá je uskutočňovaná na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania výchovno-

vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí žiakov a žiačok (Uznesenie 1010, 2021). Stále 

však nedošlo k presnému zadefinovaniu pojmu segregácia. Školský zákon síce segregáciu 

zakazuje, ale neuvádza definíciu tohto pojmu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky vyjadrilo svoj záujem podporovať model inkluzívneho vzdelávania aj 

prostredníctvom národných projektov, ako napríklad NP PRINED a tiež NP Škola otvorená 

všetkým. Avšak aj v tomto prípade je potrebné uviesť, že inkluzívne vzdelávanie musí byť 

systémová zmena a nesmie byť riešená projektovým prístupom. V Monitorovacej správe 

občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku 

(2018) môžeme vidieť, že Slovensko malo ambíciu byť inkluzívne, ale implementácia 

konkrétnych opatrení narážala na prekážky v rôznych lokalitách. Zámerom nášho príspevku 

nebolo hodnotiť jednotlivé národné projekty. Ich hodnotenie je k dispozícii prostredníctvom 
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externých evaluačných správ, ktoré sú povinnou súčasťou každého národného projektu a tiež 

sú spomenuté v monitorovacích správach neziskových organizácií  (napr. Roma Civil Monitor). 

 

 

ZÁVER 

 

 V súčasnosti sa Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie (viď. VÚDPaP) 

snaží nájsť inovatívne spôsoby v oblasti diagnostiky a rediagnostiky tak, aby rómske deti neboli 

obeťami testovania, ktoré im predurčí život. Ak totiž dieťa absolvuje špeciálne vzdelanie, má 

veľmi mizivé šance na to, aby sa mohlo v živote a profesijne uplatniť. Diagnóza mentálneho 

znevýhodnenia predurčuje jeho nositeľa študovať len na praktickej škole. A i napriek tomu, že 

absolvuje takéto vzdelávanie, nemôže pokračovať v ďalšom štúdiu, aby získal úplné 

stredoškolské vzdelanie. A bez úplného stredoškolského vzdelania majú takmer nulovú šancu 

pokračovať napríklad na vysokej škole alebo uplatniť sa na trhu práce.  
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