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ÚVOD 

 

Medzi politikami boja proti sociálnemu vylúčeniu má špecifické miesto politika sociálnej 

pomoci a to svojou flexibilitou, šírkou záberu, množstvom aktérov, ktorí v jej rámci môžu 

uplatňovať svoje zámery, jej rozmerom celoštátnym aj lokálnym, možnosťou jej uplatňovania vo 

sfére inštitucionálnej, mimo-inštitucionálnej aj quazi-inštitucionálnej, ale hlavne viac ako 

poldruhatisícročnou tradíciou boja proti sociálnemu vylúčeniu v kultúre Európy. Pádom 

komunistického režimu sa otvoril priestor pre návrat k týmto tradíciám, vrátane nebezpečí 

spojených so špatným používaním nástrojov sociálnej pomoci. 

Rómska problematika tvorí špecifickú súčasť problému sociálneho vylúčenia. Špecifickú 

svojou niekoľko storočnou históriou, dlhodobo vysokou intenzitou negatívnych postojov majoritnej 

časti spoločnosti, trvalosťou a flexibilitou stereotypov a predsudkov a to nielen v ČR, ale v celej 

Európe a svojim dnes už neprehliadnuteľným rozsahom. V súlade s tým je potrebné venovať sa 

rómskemu problému osobitne, to znamená skúmať ho oddelene od problémov ostatných etník a 

národností a to až do momentu ujasnenia jeho špecifík. V opačnom prípade hrozí, že sa špecifiká 

„stratia“ v množine ostatných menšín. 

 

Východiskové konštatovania 

Sociálna pomoc je inštitucionalizovanou reakciou spoločnosti na sociálnu depriváciu. V 

súčasnosti jej úlohou je nielen garantovať pomoc na úrovni minima existencie a poskytovať ju tak, 

aby aktivizovala k svojpomoci, ale pomáhať sociálne potrebným aj v integrácii do spoločnosti a 

vytvárať tak podmienky pre posilnenie jej súdržnosti. Predpokladá to špecifický prístup ku kultúrne 

odlišným ľuďom a ich zoskupeniam, čo však neznamená odlišný systém sociálneho zabezpečenia 

pre kultúrne odlišné skupiny. 

Príslušníci menšín ktoré majú odlišnú kultúru, hlavne väčšina etnických menšín, riešia 

špecifické a jedinečné životné situácie a preto pomoc v systéme sociálnej pomoci vyžaduje 

špecifické a jedinečné prístupy. Adresátom sociálnej pomoci nie sú Rómovia ako príslušníci etnika, 

ale sociálne potrební Rómovia. Títo sociálne potrební ľudia vytvárajú v súčasnosti v ČR sociálne 

vylúčené zoskupenia a preto sa na prvý pohľad zdá, že hlavný problém tejto cieľovej populácie má 

sociálny charakter. Jeho etnické prvky a migračný aspekt problematiky sa prehliadajú. Rómovia v 

ČR sú však vo svojej väčšine prisťahovalci, zväčša v prvej a druhej generácii, maximálne však vo 

štvrtej, ktorí vďaka svojmu špecifickému spôsobu príchodu do ČR a svojim špecifickým črtám 

tvoria osobitnú kategóriu imigrantov. 
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Cieľ práce 

Cieľom práce je poznať prístupy k riešeniu rómskeho problému v ČR uplatňované v rámci 

systému sociálnej pomoci a to na úrovni centrálneho riadenia (vláda) a vybraných samospráv 

lokálnych spoločenstiev a poznať, či ide o prístupy diskriminačné. Rozlíšením prístupov 

a charakterizovaním diskriminačného prístupu upozorniť kompetentných sociálnych pracovníkov 

samospráv v ČR na potrebu riešiť rómsky problém bez predsudkov a riešiť ho ako problém 

komplexný a dlhodobý. Za tým účelom autor vypracuje ako príspevok do diskusie sústavu 

princípov nediskriminačného a integračného riešenia rómskeho problému na úrovni samospráv ako 

súčasti systému sociálnej pomoci. 

 

Zdôvodnenie 

Nedostatočný ľudský potenciál sociálne potrebných Rómov v ČR je dôsledok ich 

dlhodobého sociálneho vylúčenia v materskej krajine, na Slovensku, s kontinuitou v ČR najmä po 

roku 1989. Možno predpokladať, že sociálne vylúčenie sociálne potrebných Rómov je výsledkom 

diskriminácie Rómov v ČR. Dôsledkom diskriminácie (ale zrejme aj zdôvodniteľného 

znevýhodnenia) je koncentrovanie sa sociálne potrebných rómskych rodín v územne a sociálne 

izolovaných rómskych sociálnych zoskupeniach. Život v týchto zoskupeniach znásobuje pôvodný 

problém týchto ľudí - ich nedostatočný ľudský potenciál - a prakticky znemožňuje ich návrat, resp. 

prechod do hlavného prúdu spoločnosti. Títo ľudia potrebujú vhodnú a dostatočne masívnu pomoc 

od majority, inak hrozí ich trvalé sociálne vylúčenie. 

Možno sa domnievať, že ide o nepriamu inštitucionálnu diskrimináciu na úrovni 

predovšetkým lokálnych spoločenstiev, ktorá je reakciou majority na prevažne násilne realizovaný 

príchod príslušníkov tradične nechceného a stigmatizovaného rómskeho etnika do ČR (najmä v 

rokoch 60-tych a 70-tych) a na správanie a sociálnu činnosť sociálne potrebných Rómov, ktoré sú 

predmetom sociálnej kontroly zo strany majority, a ktoré majorita hodnotí negatívne. Negatívne 

hodnotené správanie a sociálna činnosť sociálne potrebných Rómov utvrdzuje majoritu v 

negatívnom hodnotení rómskeho etnika, posilňuje tradičnú stigmatizáciu a slúži ako zdôvodnenie a 

racionalizácia diskriminácie. 

Na úrovni lokálnych spoločenstiev sa to premieta do zväčša diskriminačných prístupov 

k riešeniu problematiky sociálne potrebných Rómov, ktoré sa odlišujú podľa rôzneho používania 

sociálnych dávok, služieb a príležitostí a rôznych názorov na rozsah súdržného a solidárneho 

spoločenstva. Na úrovni centrálneho riadenia možno predpokladať prístupy nediskriminačné. 
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Existencia sociálne vylúčených rómskych zoskupení, ktorá sa postupne mení na trvalú 

súčasť života miest v ČR svedčí o tom, že sociálni pracovníci v roli iniciátorov a tvorcov procedúr 

a politík sociálnej pomoci neuplatňujú vo svojej činnosti nediskriminačné a integračné prístupy do 

projektovania zmien v lokálnom sociálnom prostredí, zmien ktoré by sociálne potrebným Rómom 

pomohli prekonať vlastné nedostatky a integrovať sa do spoločnosti. Možno sa domnievať, že 

príčinou okrem iného je nereflektovanie toho, že ich činnosť môže byť ovplyvnená predsudkami 

a negatívnymi stereotypami, ktoré sa premietajú do preferovania administratívneho prístupu 

k riešeniu rómskeho problému. 

V súvislosti s tým sa možno domnievať, že pozitívnu úlohu môžu zohrať poznatky, ktoré sa 

budú týkať zásad spracovávania úspešných projektov sociálnej pomoci, ktoré sú orientované 

nediskriminačne a integračne a ktoré by boli spracované vo forme prakticky použiteľných 

doporučení. 

 

Štruktúra práce 

Práca sleduje štandardnú štruktúru dizertačnej práce - konceptuálne vymedzenie 

problematiky, metodická a empirická časť, záver. Ako prvý sa uskutočnil výskum príčin migrácie 

Rómov do krajín EÚ. Išlo o pomerne náročný a rozsiahly výskum na Slovensku. Pre potreby tejto 

práce som ho nakoniec využil iba ako jeden z podkladov na komparáciu s podobnými výskumami 

v ČR. Ukázalo sa totiž, že napriek tomu, že v tomto výskume som získal cenné poznatky, podstata 

problému stále unikala. Porozumenie problému sa ukázalo ako vzdialená méta a jeho 

konceptualizácia tak vznikala priebežne s realizovanými čiastkovými prieskumami. Pokiaľ teda 

prvá kapitola vymedzuje problém, tak ide o výsledok dlhotrvajúcej snahy porozumieť problému 

aspoň do tej miery, aby ho bolo možné pomenovať. Prvá časť práce odpovedá na prvú výskumnú 

otázku – Ako možno charakterizovať rómsky problém? V nadväznosti na charakterizovanie 

rómskeho problému ako problému na jednej strane sociálneho a etnického a na druhej strane ako 

problému s diskrimináciou a s multikultúrnym prístupom, práca sa v súlade s výsledkami výskumu 

príčin migrácie zamerala na skúmanie prístupov k riešeniu rómskeho problému ako problému 

diskriminácie a to v oblasti sociálnej pomoci. 

Druhú časť práce, aj keď takto nie je pomenovaná, tvoria dve kapitoly, v ktorých sa 

zaoberám pojmami diskriminácia a sociálna pomoc. Tieto pojmy som nevybral náhodne. Výskum 

migrácie ukázal, že hlavné príčiny migrácie Rómov sú diskriminácia zo strany majority a rozdielne 

predstavy majority a sociálne odkázaných Rómov o sociálnej pomoci. 

V časti v ktorej sa venujem výskumnému postupu sa snažím vymedziť tie javy a procesy, 

ktoré sa analýzou teoretických konceptov ukázali ako dôležité. Ide o vymedzenie dilem na pomedzí 
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tolerancie a sociálnej pomoci, ktoré pri rozhodovaní musia predstavitelia obcí riešiť, ide o hľadanie 

podôb a foriem ktoré môže diskriminácia prijímať a nakoniec o špecifikovanie tých procesov, ktoré 

by projekty ktorým ide o riešenie problému diskriminácie a integrácie mali tlmiť. Táto časť 

rozpracováva druhú výskumnú otázku – Sú prístupy k riešeniu rómskeho problému v ČR na úrovni 

centrálneho riadenia a na úrovni samospráv lokálnych spoločenstiev diskriminačné? Nejedná sa 

pritom o diskrimináciu realizovanú na úrovni jednotlivých sociálnych pracovníkov, ale 

o diskrimináciu, ktorú možno charakterizovať ako skupinovú, neuvedomelú a nepriamu 

(inštitucionálnu). 

V štvrtej časti práce opisujem výsledky uskutočnených čiastkových výskumov. V dvoch 

prípadoch ide o analýzu dokumentov - uznesenia a koncepcie vlády a úspešné projekty riešenia 

problému sociálne vylúčených rómskych zoskupení. V treťom prípade ide o analýzu opatrení 

súvisiacich s ulicou Matičnou v Ústí nad Labem a Bratislavskou v Brne. 

Práca je ukončená dvomi samostatnými časťami. Prvá, ktorá má názov Záver, formuluje 

prístupy územných samospráv k riešeniu problematiky sociálne odkázaných Rómov vo vylúčených 

sociálnych zoskupeniach a snažím sa špecifikovať v čom spočíva podstata tých prístupov, ktoré 

možno považovať za diskriminačné. V druhej časti, ktorá má názov Odporúčania, odporúčam 

metódy intervencie. Oproti tomu, čo predpokladal cieľ práce, odporúčania sú formulované 

podstatne širšie. Cieľ predpokladal formulovať „sústavu princípov nediskriminačného 

a integračného riešenia rómskeho problému na úrovni samospráv ako súčasti sociálnej pomoci“. Na 

základe získaných poznatkov navrhujem zber údajov o základných sociálnych potrebách 

vylúčených rómskych zoskupení, navrhujem ich indikátory, spôsob objektivizácie získaných 

údajov, spôsob zberu údajov potrebných pre formulovanie opatrení na ich uspokojovanie a na záver 

formulujem návrh sústavy princípov pre zostavenie nediskriminačného a integračného 

programu/projektu integrácie. 
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1. VYMEDZENIE PROBLÉMU 

 

Keď sa hovorí o rómskom probléme1 nemožno si nevšimnúť, že sa hovorí o všetkých 

závažných sociálnych problémoch súčasnosti. Ide o problém, v ktorom sa ako v lieviku koncentrujú 

vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti Rómov pri súčasnej ich vysokej účasti na nelegálnom trhu 

práce, nízka úroveň vzdelanosti a kvalifikácie väčšiny populácie, jej zlé bytové podmienky, zlé 

podmienky hygienické a zdravotné, nižší priemerný vek členov rómskej menšiny, ich vo 

všeobecnosti nízka životná úroveň, problematická školská dochádzka detí, vysoká miera drogovej 

závislosti mládeže, gamblerstvo, vysoká miera závislosti na sociálnych dávkach pri súčasnom 

veľkom rozsahu rómskeho úžerníctva a nízkej miere kontaktov s majoritou. 

 

1.1. RÓMSKY PROBLÉM AKO PROBLÉM DISKRIMINÁCIE 

A MULTIKULTURALITY 

 

Diskriminačná a multikultúrna stránka rómskeho problému sa prvý krát naplno prejavila 

koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia v súvislosti s migráciou Rómov zo Slovenska 

a z ČR do krajín EÚ. Migrácia bola predmetom výskumov predovšetkým v ČR aj SR. Porovnajme 

výsledky štyroch z nich. V ČR ide o výskum I. Gabala (Analýza, 2000), v SR o výskumy I. 

Vašečku (Vašečka, 2000) a A. Pompovej (Pompová, 2000) a vo Veľkej Británii o výskum A. 

Trojanovej (Trojanová, 1999). Od ukončenia týchto výskumov boli v oboch krajinách prijaté vo 

vzťahu k migrácii Rómov a k tzv. rómskemu problému vôbec určité opatrenia. Skutočnosť 

nenasvedčuje tomu, že viedli k takým zmenám, aby výsledky menovaných výskumov stratili svoju 

aktuálnosť. 

Nejde o výskumy reprezentatívne. V danom čase to ani nebolo možné. Výsledky týchto 

výskumov umožňujú orientáciu v problematike a umožňujú určiť tie skutočnosti, ktoré by mali byť 

predmetom intervencií. Doteraz realizované výskumy migrácie budú slúžiť ako podklad pre 

rekonštrukciu kontextu, v ktorom sa Rómovia rozhodujú migrovať, alebo nemigrovať. Tento 

kontext plní dve funkcie. Je pokusom o formulovanie uceleného obrazu a všetkých súvislostí a má 

                                                        
1 Rómsky problém ako taký neexistuje. Ide o rómsky problém z pohľadu majority a kritériami jeho vymedzenia sú jej 
vlastné normy a hodnoty. Možno oprávnene očakávať, že rómsky problém z pohľadu Rómov bude mať inú podobu a 
zrejme aj iný názov. V tejto práci sa snažím vychádzať z ne-etnocentrických kritérií majority. 
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preto nutne hypotetický charakter. Na druhej strane je tiež pokusom charakterizovať potreby 

Rómov z hľadiska ich emancipácie a integrácie, tak, ako o nich vypovedá ich masová migrácia. 

Výsledky výskumov hovoria o tom, že hlavnými príčinami migrácie Rómov sú vyblokované 

rozvojové šance pre túto menšinu a súvisiaci pocit diskriminácie, ktorý menšina má a 

nepreferovanie rozvojových stratégií samotnou menšinou. Všeobecne berúc ide o problém 

emancipácie menšiny a zároveň integrácie menšiny a dominujúcej časti spoločnosti. Tento problém 

má dve polohy – diskriminačnú a multikultúrnu.  

 

1.1.1. Opis výsledkov jednotlivých výskumov 

 

Všetky výskumy vo všeobecnej rovine v zásade konštatujú podobné príčiny migrácie 

Rómov. Výskumy Gabala a Vašečku sa zhodujú tiež v tom, že odlišujú príčiny a bezprostredné 

podnety, ktoré uvoľnili masovú migráciu Rómov. Rozdiely vo výsledkoch sú spôsobené niektorými 

sytémovými a niektorými subjektívnymi faktormi.  

V prvom rade, výskumy sa uskutočnili v rôznom čase, líšili sa respondenti, boli rozdiely v 

spôsobe získavania údajov a v ich charaktere. Výskum Trojanovej sa uskutočnil vo Veľkej Británii 

v druhej polovici roku 1999. Jej respondentov tvorili Rómovia, ktorí odchádzali zo Slovenska a z 

ČR v rokoch 1996 - 1998, to znamená medzi prvými. V čase výskumu ich žiadosti boli ešte stále 

prejednávané, mali ešte stále nádej na udelenie azylu. Gabal, Pompová a Vašečka uskutočnili svoje 

výskumy v období apríl až jún 2000. Ich respondentov tvorili tí žiadatelia o azyl, ktorí sa z rôznych 

dôvodov dobrovoľne alebo nútene vrátili naspäť do materskej krajiny. V každom prípade išlo o 

neúspešných žiadateľov, o žiadateľov v rôznych krajinách, nielen vo Veľkej Británii a o žiadateľov 

aj z neskoršieho obdobia ako respondenti Trojanovej. To sú dôvody určitých odlišností vo 

výpovediach respondentov. Trojanová urobila výskum prostredníctvom rozhovorov so žiadateľmi o 

azyl, Pompová prostredníctvom ankety s tými, ktorí sa vrátili, Vašečka a Gabal prostredníctvom 

rozhovorov s tými, ktorí sa vrátili a navyše aj s úradníkmi verejnej správy, učiteľmi a pod. 

Výskumy Vašečku a Pompovej boli súčasťou širších reportov, ktoré obsahovali okrem iných aj 

monitoring tlače, štatistické údaje, správy o dodržiavaní ľudských práv v krajine, správy o sociálnej 

politike vo vzťahu k Rómom atď. Výskumy Trojanovej a Pompovej nie sú transparentné z 

metodologického hľadiska. Všetky tieto rozdiely sa prejavili v tom, na ktoré príčiny jednotlivé 

výskumy kladú dôraz a ako ich interpretujú. 

Výskum Trojanovej jednoznačne poukazuje na rasovú diskrimináciu a rasové násilie ako 

hlavné príčiny hromadnej migrácie Rómov zo Slovenska aj z ČR. Upozorňuje na javy, ktoré z 

domácej perspektívy nie sú pre majoritu dobre viditeľné. Získala vyjadrenia prvých migrantov a 
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získala ich v neutrálnom prostredí. Umožnilo jej to položiť dôraz na skutočnosti, ktorým sa v 

domácom prostredí prisudzuje iný význam a dôležitosť. Jej respondenti hovoria najmä o tom, že v 

materskej krajine mali strach o budúcnosť svojich detí, mali strach z rasove motivovaného násilia, 

hovorili o nedôvere k polícii a štátnym inštitúciám a o tom, že sa stretávali s odlišným prístupom k 

Rómom. Trojanová uvádza: 

„Podle výpovědí lze však usuzovat, že problémy související s ekonomickým zajištěním 
rodin a jedinců jsou druhořadé. Na prvním místě byly citovány důvody, které se týkaly 
problémů ve školství a strachu o budoucnost dětí, osobní zkušenosti s otevřeným rasismem 
a napadením, špatnými zkušenostmi při jednání s policií a celkový pocit malého zázemí. U 
většiny Romů se projevovaly pocity nejistoty a strachu, který po traumatických zážitcích 
někdy přetrvával i v novém prostředí. Téměř každou výpověď provázel pocit nedůvěry k 
úředním a policejním orgánům a zklamání z fungování demokratického systému, kterému 
původně i oni sami kladli velkou naději. Romové upozorňovali na to, že důsledky politické 
proměny, která měla nepříznivý dopad na sociálně slabé skupiny, jsou pro ně násobeny 
nárůstem rasismu a xenofobie, který je oproti dřívějším obdobím otevřený a programový. ... 
pocit strachu... byl obvykle vyvolán špatnou osobní zkušeností blízkých. Tento pocit 
obvykle provázel každodenní život a omezoval tím pocit svobody při běžné lidské činnosti. 
S formou rasismu a xenofobie se Romové setkali téměř všude: při pohybu po ulici, při 
chození do škol a školek, při jednání s policií a s úřady. ... Podle toho, který typ Romů v 
současnosti odchází, se často jedná o ty, kteří tvoří střední vrstvu a část romské inteligence. 
Romové, kteří odešli, vidí jako primární příčinu odchodu porušování svých práv a někteří 
dokonce chápou svou situaci jako jistou obdobu emigrace v dobách totality.“ 
 

Výskum Pompovej sa týka migrácie Rómov zo Slovenska. Podľa jej zistení migrujú najmä 

Rómovia z rómskych osád a rómskych sídlisk v mestách, ktorí vlastnia byty a domy, nezamestnaní 

a hlavne z východného Slovenska. V ankete (120 respondentov z východného Slovenska, 

neúspešných žiadateľov o azyl) sa pýta na príčiny migrácie a na podmienky života Rómov na 

Slovensku. Postavenie a život Rómov na Slovensku vidia respondenti takto: Rómovia nemajú 

zaručené rovnaké postavenie a práva v spoločnosti ako ne-Rómovia (94,1% respondentov) a sú v 

spoločnosti vystavení ohrozeniu (93,3%). Príčiny napätia vo vzájomných vzťahoch vidia na strane 

Rómov v zlých sociálno-ekonomických podmienkach ich života a na strane ne-Rómov v zlých 

sociálno-ekonomických podmienkach života ne-Rómov a v ich rasizme. Takmer všetci respondenti 

považujú spoločnosť na Slovensku za nespravodlivú, tak z hľadiska ekonomického ako aj 

sociálneho (95,8%). Takmer polovica respondentov má pocit vlastnej zodpovednosti za svoju 

životnú úroveň (48,3%), druhá polovica si myslí, že je to povinnosťou štátu a samospráv. Za príčiny 

migrácie 38,3% respondentov považuje diskrimináciu zo strany štátnych úradníkov, úradníkov 

samospráv a zamestnávateľov, 32,5% rasovú diskrimináciu a útoky skínov a 29,2% ekonomickú 

motiváciu. 36,7% respondentov získali prostriedky na letenky pôžičkou od rodiny, 23,2% pôžičkou 

od cudzích, 14,2% z vlastných úspor a 9,2% predajom vlastného domu. 92% respondentov uviedlo, 
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že sa v zahraničí cítili lepšie a bezpečnejšie ako na Slovensku. Len 7,5% už neplánuje opustiť 

opätovne Slovensko. Správa sa končí slovami: 

„Vláda SR pristupuje pod heslom ‚nepracuje len ten, komu sa nechce‛ k reštrikčným 
opatreniam vo forme znižovania sociálnych dávok. Lenže práve na východnom Slovensku 
(kde je koncentrácia Rómov najpočetnejšia) jednoducho v okruhu 50 km neexistuje 
možnosť zamestnať sa. A tak často jediným riešením zostáva odchod z krajiny. Od srdca 
povedané: Čo vlastne ostáva? Kradnúť? Dať sa biť, či odísť? ...“ 
 
Výskum Vašečku sa tiež týka migrácie Rómov zo Slovenska. Vašečka rozlišuje príčiny, 

podnety a podmienky migrácie. Zaoberá sa tiež potenciálnou migráciou. Podľa jeho zistení je 

hromadná migrácia Rómov zo Slovenska do niektorých štátov Európskej únie vo všeobecnosti 

zapríčinená: 

- Degradáciou materiálneho a sociálneho postavenia tzv. rómskej strednej vrstvy, 

zablokovaním mobilitných kanálov vzostupu pre deti týchto ľudí a poklesom už dosiahnutej 

úrovne integrácie tejto vrstvy v lokálnych spoločenstvách. Vo všeobecnosti ide o dôsledok 

enormne vysokej nezamestnanosti Rómov po roku 1989. 

- Postojmi časti rómskej menšiny, ktoré sú príznačné pre kultúru chudoby.  

- Nedôverou Rómov v nerómske inštitúcie a organizácie, ktorá vyvoláva problémy s 

rešpektovaním pravidiel a zásad v nich platných a zároveň intenzívny pocit ohrozenia a 

diskriminácie. 

Prebiehajúca hromadná migrácia Rómov má podľa Vašečku zatiaľ lokálny charakter (určité 

časti východného Slovenska), migrujú najmä tí, ktorých možno považovať za príslušníkov tzv. 

rómskej socialistickej strednej vrstvy, nemigrujú Olaskí Rómovia a Rómovia z území, kde lokálnu 

majoritu tvoria predovšetkým Maďari. Hromadná migrácia bola bezprostredne vyvolaná vzájomne 

neformálne poskytovanou informáciou a pomocou v rámci rómskej pospolitosti. K tomuto podnetu 

sa následne pridružili iné podnety, ako kalkulácia okamžitého zisku, ktorý možno migráciou 

dosiahnuť a organizovanie migrácie. 

Vašečka záverom konštatuje, že riešením iba podnetov, ktoré vyvolali migráciu a nie aj jej 

hlbších príčin, sa dosiahne to, že napätie a frustrácia, ktoré v rómskom spoločenstve sú, sa onedlho 

prejavia v inej forme – predpokladá radikalizáciu rómskej politickej scény a ďalší rast sociálnej 

patológie v tejto menšine. 

Gabalov výskum sa týka migrácie Rómov z ČR. Táto migrácia má lokálny charakter iba 

čiastočne- nemigrujú Rómovia z južných a východných Čiech. Migrujú iba určité skupiny Rómov - 

Olaskí Rómovia nemigrujú. Migráciu možno podľa Gabala považovať za vzostupnú mobilitu pre 

aktívnych a informovaných. Migrácia Rómov podľa Gabala mení s pribúdajúcim časom svoj 

charakter – „... v současnosti již migrační chování nese nepřehlédnutelné rysy aktivního 
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cílevědomého sociálně - tržního chování s rostoucí racionalitou...“. Táto charakteristika a 

charakteristika podaná Trojanovou sa významne líšia. Odlišnosť zrejme spôsobil časový posun - 

Trojanová skúmala prvú vlnu migrantov. 

Za rozhodujúce motívy a spúšťacie mechanizmy migračného chovania Gabal považuje: 

- Nezamestnanosť Rómov. Gabal nezistil „žádný signifikantní rozdíl v naladění Romů k emigraci 

mezi lokalitami s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a s nejnižší mírou nezaměstnanosti.“ 

- Bývanie Rómov. Priamy vplyv na migráciu Gabal nekonštatuje, so zistení však možno usudzovať, 

že mnohé rómske rodiny majú problémy so získaním a udržaním bytu. 

- Rasizmus, rasová diskriminácia, bezpečnosť. Tejto problematike venuje Gabal najväčšiu 

pozornosť. Gabal v tejto súvislosti hovorí o oprávnenom pocite nedostatku bezpečnosti u Rómov, o 

nedôvere majority voči Rómom, o bezpečnejšom a pozitívnejšom sociálnom prostredí krajín EÚ, o 

znížených vzdelanostných šanciach pre rómske deti, o hlbokej alienácii oboch komunít - rómskej a 

nerómskej. 

 

Na základe tohoto stručného prehľadu výsledkov jednotlivých výskumov možno 

konštatovať tieto spoločné znaky: 

- Migrácia „zasahuje“ iba určité rómske komunity a v ich rámci skôr tzv. rómsku strednú 

vrstvu, alebo inak povedané, integrovaných Rómov. Zdá sa, že strácajú sociálne postavenie, ktoré 

získali v minulosti a mladí strácajú nádej na zlepšenie svojej situácie. 

- Za významnú príčinu migrácie Rómov možno považovať tiež strach pred rasovo 

motivovaným násilím a nedôveru v nestrannosť polície a verejnej správy vôbec. Na vysvetlenie 

treba doplniť, že vôbec nezáleží na tom, či tento strach a nedôvera majú alebo nemajú pokrytie v 

realite. Podstatné je, že Rómovia takto realitu vnímajú a podľa toho orientujú aj svoje správanie. 

- Za významnú okolnosť, ktorá napomáha migrácii považujú všetky výskumy to, že 

Rómovia si v rámci komunity odovzdávajú skúsenosti a informácie efektívnejšie, ako to dokážu 

masovo-komunikačné prostriedky. Mimo komunitu sa informácia nešíri, čím možno vysvetliť do 

istej miery lokálny charakter tejto hromadnej migrácie. 

 

1.1.2. Príčiny masovej migrácie Rómov - sumarizácia poznatkov z uskutočnených 

výskumov 

 

Predchádzajúci text umožňuje poukázať na tri skupiny príčin aktuálnej migrácie Rómov do 

krajín EÚ. Neide samozrejme o príčiny v zmysle kauzálnych súvislostí. Ide, ako už bolo povedané, 

o rekonštrukciu kontextu, v ktorom sa Rómovia rozhodujú migrovať alebo nemigrovať. 
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1. Po roku 1989 sa významne skomplikovala cesta Rómov k emancipácii a prekonaniu 

nerovností. Ide o výsledok ohrození a neprístupnosti šancí, ktoré sa pred rómskou menšinou otvorili 

po roku 1989. Respondenti hľadali možnosti zlepšenia tohoto stavu v migrácii. Táto skupina príčin 

spoluvystupuje s ďalšími dvomi. 

2. Protikladné vzory činnosti, ktoré orientovali správanie niektorých respondentov odlišne 

vo verejnej sfére a odlišne vo sfére súkromia. Prejavom tejto protikladnosti je to, že respondenti 

nepreferovali adaptačné alebo rozvojové stratégie riešenia svojej obtiažnej situácie (rekvalifikácie, 

zvýšenie kvalifikácie, podnikanie, odchod za prácou a pod.), ale vrátili sa k tradičnej rómskej 

obrannej stratégii - k hromadnej migrácii. Možno to povedať tiež tak, že upadajúca rómska stredná 

vrstva, ktorá vznikla za socializmu, a ktorá sa na migrácii najviac podieľa, nedokáže bez vonkajšej 

pomoci a v podmienkach diskriminácie uhájiť svoje postavenie. Za takých okolností považuje 

migráciu za jedinú zmysluplnú stratégiu riešenia problémov, v ktorých sa ocitla. 

3. Nedôvera k majorite a jej inštitúciám, s čím súvisí pocit diskriminácie, o ktorej 

respondenti hovorili ako o dominujúcej príčine. 

 

A. Skomplikovala sa cesta Rómov k emancipácii a k prekonaniu nerovností 

Ak výsledky výskumov príčin masovej migrácie Rómov hovoria o tom, že sa Rómom 

skomplikovala cesta  k emancipácii a k prekonaniu nerovností, tak hovoria o sociálnom zostupe tej 

časti rómskej populácie, ktorá sa pred rokom 1989 stala súčasťou českej a slovenskej globálnej 

spoločnosti. Ide tiež o problém tej časti rómskej populácie, u ktorej sa po roku 1989 zastavil proces 

adaptácie na podmienky modernej civilizácie. Rómovia tento problém všeobecne vnímajú ako 

problém etnickej diskriminácie, a až druhotne ako problém sociálno-ekonomický. 

Z predmetných výskumov a z bežného pozorovania sa v období masovej migrácie Rómov 

črtal tento obraz ich situácie: 

Zhoršila sa bytová situácia väčšiny rómskych rodín, nezamestnanosť medzi Rómami 

vzrástla do enormných rozmerov, školský systém naďalej reprodukuje nízku úroveň vzdelanosti 

rómskej menšiny. Medzi Rómami vzrástla kriminalita a drogová závislosť ako dôsledok chudoby a 

sociálnej dezorganizácie etnika. Narastá sociálna exklúzia väčšiny členov rómskej menšiny, narastá 

sociálna dištancia medzi touto menšinou a dominujúcou časťou spoločnosti, inter-etnické vzťahy sa 

stále viac radikalizujú. Rómovia sú vytláčaní z priestorov, ktoré sa v nových ekonomických a 

sociálnych podmienkach stali pre ne-Rómov z nejakého dôvodu atraktívne. 

Všeobecne možno konštatovať, že sociálne náklady ekonomickej transformácie sú v rámci 

rómskej menšiny mimoriadne vysoké. Nad nevyhnutnú hranicu boli zbytočne zvýšené tým, že 

rozpad komunistickým režimom vybudovaného systému starostlivosti o túto časť spoločnosti, 
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sprevádzal až do druhej polovice deväťdesiatych rokov nezáujem štátu o osudy týchto ľudí. 

Dôsledkom je sociálna degradácia väčšiny príslušníkov rómskej menšiny a ich znížená schopnosť 

využívať šance, ktoré ponúkla politická zmena po roku 1989. Rozvoj rómskej menšiny 

zabezpečovaný za komunizmu, v súlade s ideológiou sociálneho inžinierstva, vonkajšou pomocou a 

dozorom štátu vystriedal po roku 1989 jej úpadok v súlade s presvedčením o individuálnej 

zodpovednosti každého za svoj osud. Ostalo nepovšimnuté, že zásada osobnej zodpovednosti je 

uplatniteľná iba v kontinuite so zodpovednosťou silnejších za osudy slabších. 

Hlavné zlyhania štátu vo vzťahu k situácii Rómov po roku 1989 možno vidieť v tom, že keď 

sa zastavila emancipácia Rómov tak, ako ju uskutočňovalo predchádzajúce zriadenie, nezačala sa 

uskutočňovať emancipácia na nových základoch a vo všetkých oblastiach (nielen v politickej a 

kultúrnej, ale aj v ekonomickej a sociálnej). Výsledkom je stav, kedy si rómska menšina, zvlášť jej 

stredná vrstva, nie je v stave pomôcť sama. Zároveň možno predpokladať, že táto vrstva sa už 

nechce vrátiť tam, odkiaľ pred rokmi odišla - do života v segregovaných rómskych sídlach a do 

závislosti na rómskej aj nerómskej „vrchnosti“. 

 

Výsledky výskumov naznačujú, že hromadná migrácia Rómov je reakciou rómskej 

„strednej“ vrstvy na ohrozenia vo všetkých oblastiach svojho života a na neprístupnosť šancí 

otvorených po roku 1989. Je to síce hypotéza, ktorú nie je možné plne potvrdiť kvalitatívnymi 

výskumami, ale je to významný signál pre zameranie sociálnych intervencií. Intervencie by v súlade 

s výsledkami výskumov mali byť zamerané najmä na tie skupiny Rómov, ktoré sa v 

predchádzajúcich rokoch adaptovali na podmienky civilizácie konca 20. storočia. 

 

B. Ohrozenia, pred ktorými stojí rómska menšina, sú výsledkom obmedzení a diskriminácie, 

ktoré sa vo vzťahu k tejto menšine zviditeľnili po roku 1989. 

Z obmedzení možno za najdôležitejšie považovať tie, ktoré zapríčiňujú, že mimoriadne 

vysoký počet Rómov je nekvalifikovaných, nezamestnaných a znižujú sa ich možnosti získať a 

udržať si obecný byt. Problematika vzdelávania a bytová sú pomerne známe. Za kľúčovú a pritom 

najmenej ujasnenú možno považovať problematiku nezamestnanosti. 

Je známe, že vysoká nezamestnanosť Rómov je z dlhodobého hľadiska dôsledkom úbytku 

počtu nízkokvalifikovaných pracovných miest na trhu práce, je tiež dôsledkom nevyhovujúceho 

systému vzdelávania rómskych detí a mládeže a svoju úlohu zohráva aj ľahostajnosť mnohých 

rómskych rodičov k úrovni vzdelania svojich detí. Vysokú nezamestnanosť Rómov možno z 

krátkodobého hľadiska dať do súvislosti s konkurenciou pracovných síl hlavne z Ukrajiny. To však 

ani zďaleka nevysvetľuje podstatu problému. Výskumy príčin migrácie umožňujú vysloviť 
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domnienku, že vysoká miera nezamestnanosti Rómov vznikla a stále sa aktualizuje ako súčasné 

pôsobenie ďalších troch faktorov: 

- Farba pokožky. Mnohí zamestnávatelia sa vo vzťahu k Rómom správajú podľa predsudku, 

že Róm zvyčajne nie je spoľahlivý pracovník, a preto radšej nebude riskovať problémy. Nebolo 

respondenta ktorý by neuviedol, ako ho po telefonáte pozvali na pohovor a keď ho videli, tak mu 

povedali, že miesto je už obsadené. Je možné, že všetci hovorili svoju osobnú skúsenosť, je ale tiež 

možné, že ide o legendu či racionalizáciu. 

- Zle nastavený systém sociálnych dávok. Ide o prípady, keď sumár všetkých sociálnych 

príjmov v rodine je na takej výške, že pracovať za mzdu prislúchajúcu pre nekvalifikované práce sa 

nevyplatí. V takej situácii je riešením práca načierno doplnená sociálnymi dávkami. U samotných 

Rómov možno teda predpokladať záujem o prácu v režime nelegálnej práce načierno. 

- Diskriminujúce praktiky nerómskych podnikateľov v spolupráci s rómskymi. 

Zamestnávanie Rómov v režime práce načierno je výhodným prostriedkom pre zníženie nákladov 

firmy na úkor daňových poplatníkov. 

Možno predpokladať, že samotní Rómovia tak vlastne svojou ponukou nekvalifikovanej a 

sezónnej práce povzbudzujú dopyt na zamestnávanie ich v režime nelegálnej práce načierno. 

Možno sa domnievať, že aj samotným zamestnávateľom vyhovuje reprodukcia rómskej 

nekvalifikovanej a sezónne disponibilnej pracovnej sily. Nech je to už akokoľvek, faktom ostáva, že 

krátkodobo na prácu načierno dopláca daňový poplatník a dlhodobo samotní Rómovia, ktorí takto 

minimalizujú svoju účasť v systémoch sociálneho a zdravotného poistenia. Riešenie je možné 

hľadať v reorganizácii dávkového systému. 

 

Možnosť prekonať tieto obmedzenia je spojená s prijatím adekvátnych opatrení v oblasti 

vzdelávania, zamestnanosti a bytovej politiky:  

V oblasti vzdelávania ide o to, či sa podarí vytvoriť podmienky pre vzdelávanie rómskych 

detí a mládeže tak, aby generácia dnešných 6 – 10 ročných rómskych detí sa nestala ďalšou 

“stratenou” rómskou generáciou, generáciou bez vzdelania, ale aj bez šancí ho využiť. Dôležité je 

to predovšetkým v rodinách, kde sú predpoklady pre pomoc deťom zo strany rodičov. 

V oblasti zamestnanosti ide o to, či pre generáciu rodičov týchto detí sa podarí zmeniť 

pracovné miesta v prácach načierno na pracovné miesta v riadnom pracovnom pomere. 

Predpokladom sú zmeny v systéme dávok v kontinuite so odborným výkonom špeciálne zameranej 

sociálnej práce a poradenstva. 
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V oblasti bytovej ide o to, či sa v mestách podarí zastaviť vytváranie zoskupení neplatičov - 

Rómov, či sa podarí zastaviť proces ich ghettoizácie a či sa podarí navodiť takú situáciu, aby 

rómska sociálne odkázaná rodina dokázala získať a udržať si obecný byt. 

 

Z diskriminácie je najdôležitejší strach, ktorý sa s ňou spája. 

Respondenti hovorili o tom, že odchádzajú hlavne pre diskrimináciu. Diskrimináciu pritom 

chápu veľmi široko - majú strach pred skinheadmi, majú strach pred štátnou políciou, strach pred 

úradmi, majú strach vystúpiť z ochranného pásma rómskej komunity (zákazy vstupu do reštaurácií, 

obava z cesty dopravnými prostriedkami a pod.), majú strach o svoje deti, ktoré chodia do školy 

mimo osadu, enklávu či ulicu, a pod. Vonkajší svet ohrozuje, k Rómovi sa chová nerovnako, 

vonkajší svet diskriminuje. 

Z výskumov sa vynárajú tri podoby diskriminácie Rómov v SR aj v ČR: 

- Diskriminácia štrukturálna, ukrytá. Možno predpokladať, že nezámerná, v každom prípade 

však ťažko dokázateľná. Diskriminujú administratívne procedúry a systémy, a to napriek tomu, že 

používané kritériá a pravidlá sú postavené na občianskom princípe. Zdalo by sa, že keď sú 

používané voči všetkým občanom rovnako, tak sú v poriadku. Respondenti mnohé z nich však 

považovali za diskriminujúce. Vo svojom dôsledku skutočne znamenajú znevýhodnenie Rómov, 

pretože ich eliminujú zo systému nie ako jednotlivcov, ktorí sa málo snažia a nemajú na to, aby 

dosiahli na náročné kritériá, ale ako príslušníkov etnika, ktorí sú hendikepovaní samotnou svojou 

etnickou príslušnosťou. 

 

Ide o postupy, ktoré na báze občianskeho princípu a individuálnych práv a zodpovednosti 

nenechávajú žiadnu nádej na pozitívne riešenie pre tých, ktorí sú handicapovaní ako príslušníci 

etnika. Väčšina respondentov vnímala takéto postupy ako diskrimináciu, a to zámernú. Ak medzi 

klientmi je jeden jediný pre ktorého je použité kritérium diskriminačné a nespravodlivé, je to dôvod 

na preverenie a nápravu celého systému. 

 

- Diskriminácia etnická. Uskutočňuje sa predovšetkým v symbolickej rovine, a to hlavne v 

školstve a pri jednaní s Rómmi ako stigmatizovanou skupinou. Diskriminácia v školskom systéme 

spočíva v tom, že referenčným rámcom pre vyučovanie je slovenská/česká kultúra, ktoré sú pre 

rómske deti zväčša kultúrou cudzou. Problém je v tom, že v cieľových krajinách rómske deti chodili 

do škôl, ktoré tiež reprezentovali cudziu kultúru - a rodičia aj deti boli spokojné. Bolo by 
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nepochybne inšpiratívne zistiť, ako boli rómske deti prijaté v týchto školách svojimi rovesníkmi, 

učiteľmi a ako prospievali v systéme odlišnej výučby. 

Mnohí respondenti tvrdili, že kompetentní úradníci, policajti a podobne jednajú s nimi ako s 

Rómmi inak, ako s „vlastnými“. Rómovia sú v tomto prípade stigmatizovanou skupinou. Príkladom 

nech sú útoky policajných jednotiek na rómske sídla v Žehre a v Rudňanoch, zaobchádzanie s 

Rómmi na policajných staniciach (Červeňák, 2000: 19). Tiež nízky počet Rómov zamestnávaných v 

riadnom pracovnom pomere pri súčasne vysokom počte Rómov zamestnávaných v prácach 

načierno môže svedčiť o odlišných zásadách prijímania do práce. A opäť treba povedať, že 

respondenti vo všetkých výskumoch tvrdili, že v cieľových krajinách s nimi jednali úplne inak ako 

doma, že mali pocit, že sa konečne stali ľuďmi (výrok jednej respondentky: V Anglii riadia farební, 

tam s nami jednali slušne). 

Na druhej strane treba tiež konštatovať, že správanie mnohých sociálne odkázaných 

rómskych klientov na sociálnych úradoch má ďaleko k elementárnej slušnosti. Upozorňujú na to 

Gabal aj Vašečka vo svojich výskumoch. Úradníci si sťažovali na nadávky a urážky (ty rakovino 

patrí medzi najjemnejšie), agresívne až ohrozujúce správanie - niektorí pracovníci si dokonca 

žiadali v úradných hodinách ochranu. 

Pozitívna diskriminácia. Rómski predstavitelia ju v rozhovoroch rozhodne odmietali, 

odvolávajúc sa na neblahé skúsenosti z obdobia komunistického režimu. Zároveň sa vyslovili za 

odstránenie benevolencie pri porušovaní zásad spoločného spolunažívania. Respondenti - migranti 

do krajín EÚ, mali podľa ich vyjadrení problém so získaním práce aj vtedy, keď mali vyššie 

vzdelanie ako základné, ich deti boli podľa nich neoprávnene zaraďované do osobitných škôl alebo 

do čisto „rómskych“ tried, získať byt mimo rómske sústredenie považovali za obtiažne a podobne. 

Problémom je ako prekonať handicapy týchto ľudí bez špeciálne na ich problémy orientovaných 

opatrení. 

Ide teda o to, že členom rómskej menšiny sa neposkytuje v potrebnom rozsahu a kvalite 

osobitná pomoc, ktorá by ich motivovala k aktivite a neodmeňovala neaktivitu, a ktorá by utvárala a 

uvoľňovala vnútorný potenciál menšiny. Vonkajšiu motivujúcu pomoc zo strany majority možno 

chápať v dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich rovinách: odstránenie všetkej diskriminácie a špeciálna, 

pre sociálne odkázaných Rómov smerujúca vonkajšia motivujúca pomoc. Takto chápaná pomoc 

vyžaduje programy a projekty hlavne na lokálnej úrovni, vrátane projektov na zvýšenie tolerancie 

majority, na dosiahnutie akceptácie takejto pomoci, ako aj na odstránenie benevolencie u všetkých 

zúčastnených. 
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C. Šance, ktoré otvoril rok 1989 sú pre väčšinu Rómov neprístupné, či už pre ich nižšiu 

kvalifikáciu, alebo pre nedostatočnú pomoc spoločnosti a štátu. 

Šancu získavať novú kvalifikáciu a schopnosti Rómovia zatiaľ vo väčšej miere neuplatnili. 

Doteraz využili najmä šancu slobody cestovania a združovania. Migrácia ale ukázala, že pokiaľ 

sloboda nie je spojená so zodpovedajúcou kvalifikáciou a schopnosťami, nestáva sa šancou. 

Respondenti vo výskume na Slovensku (Vašečka, 2000) túto spojitosť pripúšťali skôr deklaratívne, 

za hlavnú šancu považovali samotný fakt bytia v krajine EÚ, resp. odchodu zo Slovenska. Aj to len 

potvrdzuje diskriminačný motív migrácie. 

Hlavný faktor, ktorý väčšine Rómov neumožňuje využiť šance, ktoré priniesla zmena v roku 

1989 je ich nízka kvalifikovanosť. Okrem iného je to dôsledok toho, že školský systém doteraz 

nereaguje adekvátne na dve protichodné skutočnosti. Prvou je, že referenčným rámcom pre 

vyučovanie rómskych detí je slovenská/česká národná kultúra, ktorá je pre mnohé rómske deti 

kultúrou cudzou. Druhou je, že respondenti väčšinou ani nechceli, aby sa ich deti učili v rómčine a 

niektorí nechceli ani učenie o Rómoch. Ambície rómskych rodičov, ako ukazujú iné výskumy, sa 

vo vzťahu k deťom končia maximálne na úrovni strednej školy, zväčša však na vyučení. Taká 

úroveň vzdelania však neuľahčuje uplatnenie na trhu práce. Školský systém v SR aj v ČR nenašiel 

zatiaľ na túto situáciu vhodnú odpoveď a výsledkom je neúnosne vysoký počet rómskych detí v 

osobitných školách a so základným vzdelaním. 

Sťažený prístup Rómov k šanciam súvisí aj s tým, že emancipácia Rómov sa zastavila tiež v 

oblasti prekonávania etnickej stigmatizácie. Pred rokom 1989 sa emancipácia v tejto oblasti chápala 

ako možnosť stať sa súčasťou tzv. ľudu socialistickej krajiny, čiže ako svojho druhu asimilácia. Po 

roku 1989 sa v deklaratívnej polohe zmenila v šancu stať sa rovnoprávnym občanom štátu. Masová 

migrácia Rómov do krajín EÚ svedčí o tom, že Rómovia nehodnotia možnosti v tejto oblasti 

pozitívne, čo pre dominujúcu časť spoločnosti je signál, že deklarácie o občianskom princípe sa pre 

určitú časť spoločnosti nekryjú s realitou. Respondenti vo výskume na Slovensku napríklad 

uvádzali: 

„medzi spolužiakmi som sa necítil cigánom“, „až do svojich 16-tich rokov som nevedela, že 
som cigánka“, „celý čas som bola v prvom rade rovnoprávnou občiankou tohoto štátu a až 
potom Rómkou, dnes som donútená byť v prvom rade Rómkou a až potom som 
nespoľahlivou, druhoradou občiankou tohoto štátu. Byť Slovenkou v tom zmysle ako kedysi 
- byť občiankou štátu - to sa dnes nedá“. 
 

Stať sa rovnoprávnym občanom štátu a nebyť prvoplánovo viditeľný ako Róm, to na 

Slovensku aj v Českej republike Rómom sťažujú dve veci. Nezmazateľná stigma farby pokožky, 

ktorá diskriminuje a vytláča na okraj spoločnosti, pretože dominujúca slovenská majorita opätovne 



 23 

vyzdvihla etnický princíp ako hodnotu, okolo ktorej organizuje svoj národný štát a dominujúca 

česká majorita tento princíp nedokáže jasne odmietnuť. A po druhé je to tlak ťažkých existenčných 

podmienok, ktoré Rómov takisto vytláčajú na okraj spoločnosti. Obidva tieto tlaky Rómov stále 

viac nútia opätovne žiť vo vzájomne si pomáhajúcich a ochraňujúcich pospolitostných väzbách 

lokálneho rómskeho spoločenstva. Je zrejmé, že emancipácia na báze občianstva sa tým odkladá na 

neskôr. 

Nedostatočnú pomoc spoločnosti a štátu pociťovali respondenti ako nezáujem o ich 

problémy, to v lepšom prípade a v horšom ako neposkytovanie toho, k čomu majú prístup iní 

obyvatelia obce. Ako vidieť, súvisí to s už diskutovanou otázkou diskriminácie. Zdá sa, akoby sa 

diskriminácia v jej najrôznejších podobách ukrývala vo všetkom, o čom sa hovorí v súvislosti s 

migráciou Rómov do krajín EÚ a tzv. rómskym problémom vôbec. 

Pomoc zo strany spoločnosti a štátu možno vo všeobecnosti vyjadriť ako pociťovanú 

potrebu vonkajšej pomoci. Komunistický režim sa snažil likvidovať chudobu a civilizačnú 

zaostalosť Rómov prostredníctvom sociálnych opatrení (sociálne dávky a výhody), ktoré boli 

zamerané na vyrovnanie výsledkov, a nie na dosiahnutie rovnosti šancí. Táto vonkajšia pomoc na 

jednej strane obmedzila rozsah chudoby medzi Rómmi, na druhej podporila ich neaktivitu (a nielen 

ich). Vďaka tradičnej stigmatizácii Rómov a vďaka tomu, že väčšina rómskych rodín boli a sú 

rodiny sociálne odkázané, mnohí prisudzujú neaktivitu všetkým Rómom, Rómom ako etniku. Tí, 

ktorí tak robia neberú do úvahy, že ide o všeobecný znak dlhodobo nezamestnaných a sociálne 

odkázaných rodín, nezávisle od ich etnicity. Dochádza tak k etnizácii sociálneho prostredia 

závislého na sociálnych dávkach. 

 

Rómska menšina nedokáže zatiaľ sama, bez pomoci zvonku, adekvátne odpovedať na 

ohrozenia a šance, ktoré hlavne tzv. rómskej strednej vrstve priniesli zmeny po roku 1989. 

Prechodne znížená schopnosť adekvátnej odpovede nie je dostatočne kompenzovaná pomocou zo 

strany majority a štátu. Vytvorenie rómskej strednej vrstvy na nových základoch je tak v generácii 

dnešnej rómskej mládeže zrejme ohrozené a tým sa zvyšuje závislosť sociálne odkázaných 

rómskych nižších vrstiev na štáte a vlastnej, rómskej vyššej vrstve. Práve pre nedostatok šancí 

mladí vzdelaní Rómovia paradoxne zdieľali v našich rozhovoroch názory svojich rodičov na to, že 

pred rokom 1989 bolo Rómom lepšie. Signalizuje to potrebu intervencií na vyhľadávanie a pomoc 

deťom z tých rómskych rodín, kde sú predpoklady ukončenia minimálne strednej školy a na pomoc 

absolventom škôl získať trvalé zamestnanie. 
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Nepreferovanie rozvojových stratégií sociálne odkázanými Rómami 

Ak je reč o rómskej menšine, ktorá niečo nepreferuje a niečo iné preferuje, tak mám na 

mysli existujúce vzory činností, ktoré jednotlivci svojou každodennou sociálnou činnosťou znova a 

znova potvrdzujú, alebo menia. Nemám tým na mysli činnosť nejakého nadindividuálneho 

sociálneho výtvoru - napríklad skupiny akou je menšina. 

Ak je reč o nepreferovaní rozvojových stratégií, tak mám na mysli vzory činnosti, resp. 

behaviorálne orientácie, ktoré sú rozdielne (a protikladné) pre verejnú sféru na jednej strane a pre 

súkromné účely na strane druhej a ktoré dominantná časť spoločnosti vníma ako „tunelovanie“ 

prostriedkov určených na ochranu sociálne odkázaných. Vďaka tradičnej stigmatizácii Rómov sú 

tieto postoje a vzory správania pripisované Rómom ako etniku. Ide ale o postoje a správanie, ktoré 

sú príznačné pre kultúru geta (Mareš, 2000: 175-184). Možno sa domnievať, že etnický prvok môže 

zohrávať významnú roľu iba za predpokladu, že dané etnikum je stigmatizované, čo v prípade 

Rómov je žiaľ skutočnosťou. 

Niektorí z respondentov pri hovorení o potrebe sociálnej istoty ju chápali ako sociálne 

zaopatrenie zo strany štátu, ako povinnosť štátu voči svojim občanom. Zovšeobecniť tento poznatok 

na celé spoločenstvo na základe niekoľko málo rozhovorov nie je možné. Môže však slúžiť ako 

jedno z východísk pre identifikovanie príčin migrácie, ktorých zdroj je vo vnútri rómskeho 

spoločenstva, ako aj pre hľadanie adekvátnych opatrení pre udržiavanie motivácie k vstupu na trh 

práce. 

Sociálne istoty z tejto perspektívy neznamenajú šancu pre uspokojenie potrieb, ale sú 

chápané ako svet, ktorý patrí štátu, svet bez ohrození a štát je povinný ho poskytovať svojim 

občanom. Štát by podľa nich mal občanom zabezpečiť bezproblémové uspokojenie základných 

potrieb, to znamená jedla, oblečenie, bývanie, zdravotnú starostlivosť a neluxusné tovary dlhodobej 

spotreby. Štát by mal zabezpečiť tiež prácu. Sociálne istoty považujú za niečo konštantné, čo nie je 

priamo závislé na snahe a výsledkoch práce. V tomto „svete štátu“ odmietajú model individuálnej 

zodpovednosti za vlastnú úspešnosť alebo neúspešnosť. 

Na druhej strane si nemožno nevšimnúť tvorivosť a osobnú angažovanosť, s akou títo ľudia 

pristúpili k zabezpečeniu svojej budúcnosti prijatím obranných stratégií (migrácie, prácou načierno, 

odsťahovaním sa na dedinu, na Slovensku do rodnej osady a pod.). Rozhodujú sa pre migráciu a pri 

migrovaní vystavujú riziku seba a celú svoju rodinu. Rozhodujú sa pre prácu načierno a sú ochotní 

niesť jej riziká. Za významné je v tejto súvislosti treba považovať to, že sa nerozhodli pre adaptačnú 

stratégiu rekvalifikácií, či pre rozvojové stratégie vzdelávania a podnikania. Túto cestu zrejme 

považujú za vyblokovanú (odvolávajú sa na neúspechy rómskych podnikateľov, nezamestnanosť aj 

vzdelaných mladých Rómov), alebo jej z rôznych dôvodov nepripisujú význam. 
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Vo sfére verejnej sa teda možno stretnúť s požadovaním istoty štátneho zaopatrenia a vo 

sfére súkromnej so schopnosťou ísť do neistoty, osobnej angažovanosti a znášania rizika 

prípadného neúspechu. Na jednej strane pasivita a výčitky adresované štátu, že nevytvára možnosti 

zamestnať sa, uplatniť sa, získať adekvátne životné podmienky pri súčasnej nedôvere k 

rekvalifikáciám či iným adaptáciám, ktoré vyžadujú zmenu navyknutého spôsobu života, ale 

nezaručujú úspech. Na druhej strane iniciatíva a tvorivosť pri vyhľadávaní možností ako si zvýšiť 

príjem netradične, niekedy nelegálne, inokedy zo štedrejších sociálnych systémov krajín EÚ. 

 

Existenciu týchto protikladných behaviorálnych orientácií v tých istých ľuďoch a v ich 

konaní možno vysvetliť vplyvom komunistického zriadenia a vplyvom tradičnej rómskej 

pospolitosti. Ide teda o vplyv vonkajších faktorov a v súvislosti s tým možno vysloviť domnienku, 

že problém je riešiteľný vonkajšou intervenciou prostredníctvom adekvátnych projektov sociálnej 

práce. Zmena týchto behaviorálnych orientácií bude v každom prípade spojená s namáhavou a 

dlhodobou sociálnou prácou - za predpokladu, že enklávy chudoby sa nezmenia na etnické getá. 

Dominantnú úlohu teda zohráva potreba projektov, ktoré bránia premene giet chudoby na getá 

etnické. 

 

Nedôvera vo vzájomných vzťahoch 

Je zrejmé, že diskusie o tom, či na Slovensku, alebo v Českej republike existuje rasová 

diskriminácia a nakoľko je alebo nie je marginálnym javom nevedú k žiadnemu riešeniu. Je to 

najmä preto, že takto postavený problém je problémom politickým. Širší priestor pre interpretáciu, 

ale hlavne pre riešenie, vytvára pojem dôvery a súvisiace konštatovanie, že súčasťou tzv. rómskeho 

problému je nedôvera Rómov k dominujúcej majoritnej časti spoločnosti a jej inštitúciám, a naopak, 

nedôvera členov majority k ochote Rómov rešpektovať pravidlá, spoľahlivo pracovať atď. 

Nedôvera nedovoľuje vidieť veci tak ako sú, znemožňuje komunikáciu. U Rómov navyše vyvoláva 

pocit diskriminácie a bezmocnosti voči nej. 

Nedôvera súvisí s diskrimináciou, či už otvorenou alebo ukrytou. Súvisí s ňou priamo, keď 

akty diskriminácie povzbudzujú a posilňujú u Rómov ich nedôveru. A nepriamo, keď samotná 

nedôvera deformuje vnímanie reality v tom zmysle, že Rómovia, tak ako každá menšina, citlivo 

posudzujú každý krok a čin majority a majú tendenciu prisudzovať význam rasového násilia, 

diskriminácie a prenasledovania aj vtedy, keď sa také niečo uvedomele, zámerne nedeje. Ide často 

o diskrimináciu neúmyselnú, vyplývajúcu zo stereotypov, alebo inštitucionálnu, keď princípy 

občiansky a sociálnej spravodlivosti sú aplikované bez ohľadu na historické znevýhodnenia 

Rómov. 
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Keď je obojstranne narušená dôvera, možno očakávať problémy vo vzájomnej 

komunikácii. Od Rómov možno modelovo očakávať, že vo svojom styku so svetom nerómskych 

inštitúcií sa budú snažiť využiť všetko, čo im tento svet ponúka a zároveň využiť všetky slabosti 

tohoto sveta. A od nerómov možno v takej situácii modelovo očakávať, že budú voči Rómom 

vopred opatrní, nedôverčiví a nežičliví. 

 

V súvislosti s tým možno predpokladať, že v každej lokalite, v ktorej žijú Rómovia bude 

existovať väčšia - menšia vzájomná nedôvera. Mala by ale existovať tiež snaha o prekonanie tejto 

nedôvery, a to minimálne v rovine inštitucionálnej, optimálne aj quazi-inštitucionálnej. Táto snaha 

by mala mať podobu projektov a zámerov s cieľom zvyšovania vzájomnej dôvery. V zásade by 

nemalo ísť o osobitné projekty zamerané na zvýšenie vzájomnej dôvery, tento prvok by mal byť 

identifikovateľný v rámci každého projektu. Vo vzťahu k intervenciám to znamená potrebu 

komunikačných výcvikov a potrebu korektných informácií. 

 

1.1.3. Podnety a podmienky masovej migrácie Rómov 

 

To, že podnety nie sú skutočnými, štrukturálnymi príčinami migrácie, a že sú situačné ešte 

neznamená, že sa nimi nie je potrebné zaoberať a riešiť ich. Práve naopak, vytvárajú široké pole pre 

prijímanie operatívnych opatrení, a to najmä na lokálnej úrovni. Znamená to prijímať opatrenia, 

ktoré by orientovali pozornosť na také podnety, ktoré iniciujú riešenia obtiažnych situácií prijatím 

iných stratégií, nie migrácie. 

Na základe výskumov možno usudzovať, že osvojenie si migrácie ako kolektívnej stratégie 

lokálneho rómskeho spoločenstva je výsledkom pôsobenia určitých podnetov, z ktorých dva sú 

spoločné v Českej republike a na Slovensku. Každému z nich zodpovedajú určité podmienky, ktoré 

sú nevyhnutné na to, aby daný podnet mohol pôsobiť. Iba za takých a nie iných podmienok má 

daný podnet iniciačnú silu. Za takéto podnety a podmienky možno považovať rasovo motivované 

násilie sprevádzané u Rómov pocitom bezbrannosti a existenciu vzoru migrácie sprevádzaného 

neformálne poskytovanou informáciou a pomocou v rámci rómskej komunity. 

 

Rasovo motivované násilie a pocit bezbrannosti u Rómov. 

Strach z násilia bol vždy a všade silným podnetom pre migráciu. V súvislosti s rasovo 

motivovaným násilím možno hovoriť o jeho dvoch polohách - o rasovo motivovaných fyzických 

útokoch a o symbolickom rasovom násilí. Respondenti hovorili o rasovo motivovaných fyzických 

útokoch, o strachu z takéhoto násilia. Ani jeden sa ale osobne nestal obeťou nejakého rasovo 
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motivovaného útoku. Neznamená to samozrejme, že sa tak nedeje iným. Za dôležitejšie však možno 

považovať to, že títo ľudia mali obavy, že sa to môže stať aj im a najmä sa obávali o svoje deti. 

Vyšetrovanie nie vždy potvrdilo rasové motívy, v niektorých prípadoch sa časom ukázalo, 

že udalosť prebiehala inak, ako uvádzala prvá informácia, ktorá obletela svet. Možno tiež 

stereotypne namietať, že Rómovia si často vymýšľajú a preháňajú. Skutkový stav vecí však nie je 

podstatný, podstatné je to, čo si o tom myslia tí, ktorí sa cítia ohrození a na základe toho sa 

rozhodujú migrovať, alebo nemigrovať. Rasové násilie sa zreálňuje tiež interpretáciami danej 

udalosti ako rasovo motivovanej. Ľudia začínajú svoje správanie orientovať tak, akoby reálne 

existovalo2. 

 

Neznamená to, že stačí zmeniť pohľad na svet a rasovo motivované násilie prestane 

existovať. Znamená to zdôraznenie potreby takých intervencií, aby Rómovia zo sociálne 

izolovaných zoskupení videli veci v reálnych proporciách a ne-Rómovia sa stali citliví na to, že ich 

správanie môže byť vnímané ako diskriminácia, násilie, a to aj bez preukázaného úmyslu. 

 

Existencia vzoru migrácie a neformálne poskytovaná informácia a pomoc v rámci rómskej 

komunity. 

Podnetom migrácie je aj existencia vzoru riešiť problémy v lokalite migráciou. Súvisí to s 

tým, že väčšina rómskych lokálnych spoločenstiev sa vyznačuje organizáciou pospolitostného typu. 

Využíva sa pozitívna skúsenosť celého spoločenstva a v správaní jedinca sa kumuluje a kopíruje 

skúsenosť celej komunity (v nerómskom svete túto kumuláciu a uchovanie zabezpečujú rôzne 

inštitúcie - knižnice, školy, ... a občianske organizácie). 

Ten, koho postup sa overil, kto bol úspešný, v tomto prípade pri migrácii, podrobne o 

svojom postupe informuje tých, s ktorými ho spájajú väzby vzájomných služieb, pomoci, spoločne 

zdieľaných hodnôt a spoločného osudu. Nemôže neinformovať a nepomôcť, vylúčil by sa tým z 

pospolitosti. A pospolitosť Róma chráni pred neistým a zradným svetom nerómov. Nielenže ich 

informuje, ale ich aj nabáda, aby konali podobne ako on a všemožne im v tom pomáha. 

Vonkajšiemu pozorovateľovi sa to môže javiť ako organizovanie. V podstate ale ide o to, že 

niekomu sa podarilo dostať do zahraničia, je tam úspešný a informuje o tom. Jeho riešenie situácie 
                                                        
2 Ako príklad toho, že strach môže vyvolať reakcie, ktoré poškodzujú ľudí možno uviesť zdanlivo nevinnú príhodu, 
ktorá sa výskumníkom stala na magistráte v Košiciach (Vašečka, 2000). Keď išli na rozhovor s vedúcou odboru na 
chodbe sedela mladá Rómka s dieťaťom. Sedela tam aj keď skončili rozhovor, pričom úradné hodiny už neboli. Na 
otázku odpovedala, že sa bojí ísť von, lebo sú tam skíni. Pred budovou magistrátu sa na koliečkových korčuliach 
preháňalo niekoľko takmer dohola ostrihaných výrastkov. Na nikoho sa neobrátila, nikto si ju nevšímal, čakala kým 
odídu. Boli to skíni? A je vôbec podstatné, kto to bol? Podstatné bolo, že mala strach, že sa na nikoho neobrátila a nikto 
sa celý ten čas o ňu nezaujímal. 
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sa stáva vzorom, modelom pre iných členov spoločenstva. Táto neformálne poskytovaná informácia 

a pomoc sa šíria komunikačnými kanálmi rómskej pospolitosti ako „stepný požiar“ a stáva sa 

duševným majetkom pospolitosti, je to jej „know-how“. Výsledkom sú spontánne, masové 

odchody. Až neskôr sa na ne môžu začali „nabaľovať“ kalkulácie a špekulácie, a možno aj reálne 

organizovanie tohoto pohybu. 

O spoločne zdieľaných informáciách o migrácii v rómskej komunite hovoria najmä 

výskumy Vašečku (2000) a Gabala (Analýza..., 2000). Z iných výskumov (napr. Osińska, 

Śliwińska, 1999) je zrejmé, že spoločné zdieľanie informácií je znakom aj nerómskych 

spoločenstiev sociálne odkázaných rodín. Etnicita tu nezohráva dominantnú rolu. 

Pre intervencie to znamená rešpektovať u sociálne odkázaných rómskych rodín, ktoré žijú v 

kumulovaných sídlach potrebu zdieľania informácií, podieľania sa na živote iných, riešenia 

problémov pred očami všetkých. Vytvára to priestor pre osobitné projekty sociálnej práce. 

 

1.1.4. Sumarizácia výsledkov 

 

Realizované analýzy migrácie Rómov z ČR dovoľujú konštatovať, že do popredia vystupuje 

5 problémových okruhov, ktoré vypovedajú o situácii rómskej menšiny v ČR. Sú to: 

► Sociálny zostup tej časti rómskej populácie, ktorá sa pred rokom 1989 stala súčasťou 

globálnej spoločnosti v ČR. Na základe reflexie každodennej skúsenosti a vyjadrení niektorých 

rómskych respondetov sa možno domnievať, že väčšina týchto ľudí bola pred rokom 1989 

integrovaná do majoritnej spoločnosti, zväčša na úrovni jej nižšej vrstvy (komplexný výskum na 

túto tému chýba, čiastočne Vašečka, 2002). Ekonomická a sociálna transformácia po roku 1989 

ohrozila ich postavenie, pretože väčšina z nich stratila zamestnanie (Kepková, Víšek, 1999), nádej 

na jeho znovuzískanie majú malú (možno tak usudzovať na základe Sirovátka, 2003) a v súčasnosti 

sú vo veľkej miere závislí na sociálnych dávkach. Možno sa domnievať, že im hrozí sociálny zostup 

do stavu dlhodobej sociálnej nesuverenity. Je to dôsledok procesov exklúzie, kedy títo ľudia majú 

po roku 1989 sťažený prístup k takým šanciam, ako je práca, bývanie a tradične aj vzdelanie 

(zvláštne školy ako nástroj exklúzie). Súvisiaca strata zamestnania, sociálneho postavenia a často aj 

sociálnych kontaktov s majoritou je pre starších členov tejto vrstvy už zrejme trvalá. Z rozhovorov s 

niektorými rómskymi poradcami a predstaviteľmi (Zíma v roku 2000; Bajgerová v roku 2001; 

Goral v roku 2003) usudzujeme, že materiálne problémy a pocit ohrozenia zo strany niektorých 

skupín majoritnej spoločnosti riešia niektorí presťahovaním sa do rómskych mestských enkláv. 

Možno očakávať, že ak sa týmto ľuďom nepodarí ponúknuť adekvátne rozvojové šance a 

opätovne im otvoriť mobilitné kanály, alebo urobiť tak aspoň pre deti týchto ľudí, sociálny zostup 
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a marginalizácia tejto skupiny ako celku bude nenávratný a skupina bude perspektívne ohrozená 

sociálnou exklúziou. 

► Zastavená emancipácia na podmienky modernej civilizácie, kultúry a spoločnosti u 

tej časti rómskej populácie, ktorá v rokoch 80. a začiatkom rokov 90. opustila rómske osady na 

Slovensku, ale z rôznych dôvodov sa už nestala integrovanou súčasťou spoločnosti v ČR (napríklad 

mnohí rómski obyvatelia známej Matičnej ulice v Ústí nad Labem, tiež známej Bratislavskej 41 v 

Brne a iné - pozri: Analýza ..., 1999; Vašečka, I., 2002(a): 248-250). Títo ľudia deklaratívne 

uznávajú hodnoty a spôsob života majority, ale v každodennom živote majú často problémy s ich 

realizovaním. Dlhodobo sú sociálne odkázaní, z nerómskej strany aj zo strany rómskej elity sú 

stigmatizovaní ako sociálne neprispôsobiví a ľudia druhej, horšej kategórie. Ich správanie nie je 

často v súlade s normami dominujúcej spoločnosti, čo v spojení s ich častým neplatičstvom 

legitimizuje ich vysťahovanie do bytov nižšej kategórie, resp. ubytovní na okrajoch miest. Títo 

ľudia sa však často sťahujú na okraje miest aj sami a riešia tak svoje materiálne problémy a pocit 

ohrozenia zo strany majority. Vznikajú sociálne zoskupenia chudoby a rezignácie. Šanca ich 

obyvateľov na pokračovanie procesu civilizačnej, kultúrnej a občianskej emancipácie tým 

významne klesá. 

Treba však vidieť aj druhú stránku veci - zdá sa, že pre týchto ľudí je pobyt v rómskom 

sociálne vylúčenom zoskupení východiskom z ťažkej situácie. Nech už je toto zoskupenie 

akékoľvek, pre nich je garanciou bezpečia a prežitia. Pre väčšinu týchto nie celkom integrovaných 

ľudí je svet, ktorý ich opäť stigmatizuje a vylučuje zo svojho stredu, ohrozujúci. 

U týchto ľudí ide o potrebu obnoviť proces adaptácie na podmienky modernej civilizácie a 

spoločnosti. 

► Beznádej pre rómsku mládež. Mladí Rómovia zo sociálne vylúčených sociálnych 

zoskupení, zväčša nezamestnaní, nemajú na rozdiel od svojich rodičov žiadnu skúsenosť s prácou 

vykonávanou v riadnom pracovnom pomere. Ich kontakty s majoritou sú preto zrejme zväčša 

jednorázové a náhodilé a podobu trvalého a opakujúceho sa kontaktu majú iba kontakty s úradmi. 

Možno sa tiež domnievať, že vedia, že ich šance na získanie práce a na dôstojný život sú v 

podmienkach ukrytej diskriminácie malé. 

V tejto skupine možno predpokladať potrebu prelomiť bludný kruh beznádeje a 

nedôstojnosti. Znamená to ale spolu s odbornou sociálnou prácou aj viditeľnú ponuku rozvojových 

šancí. 

► Sociálne vylúčenie z lokálneho aj globálneho spoločenstva tých, ktorí bývajú v sociálne 

izolovaných rómskych problémových zoskupeniach. Majú sťažený prístup k šanciam a adekvátnej 

pomoci. Situácia sa komplikuje tým, že ani dostupným šanciam a pomoci k ich dosiahnutiu často 
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sami nevenujú adekvátnu pozornosť. Nevnímajú ich ako reálne a nevnímajú ich reálne, pretože 

majoritou ponúkané šance sa nachádzajú mimo obzor aspirácií a mimo svet významov a hodnôt 

podľa ktorých títo ľudia orientujú svoje správanie. Výsledkom je, upadajú do stavu závislosti na 

sociálnych dávkach. Z dielčích prieskumov a analýz (napr. Analýza, 1999) vyplýva, že u týchto 

ľudí hrozí tiež reálne nebezpečie, že budú zneužívaní úžerníkmi. To, že príslušníci nejakého etnika 

žijú sústredení na určitom území, nie je znepokojivé. Znepokojuje nebezpečie, že sa v ČR môže 

opakovať situácia známa zo slovenského prostredia. Tam Rómovia, ktorí žijú v segregovaných 

rómskych osadách sa integrujú do väčšinovej spoločnosti podstatne pomalšie ako tí, ktorí žijú spolu 

s majoritným obyvateľstvom. (Radičová, 2001) Obyvatelia rómskych osád na Slovensku majú totiž 

trvalé a opakujúce sa kontakty s majoritou iba v podobe kontaktov s úradmi, je narušená 

komunikácia nielen na úrovni priamych osobných kontaktov medzi ľuďmi, ale aj na úrovni 

inštitúcií a zariadení, ktoré majú vytvárať priaznivé podmienky pre multikultúrne kontakty a 

komunikáciu - škola, kostol, zdravotné stredisko, reštaurácia a pod. 

Ak nebudú prijaté primerané opatrenia v tomto smere, možno na základe situácie v 

segregovaných rómskych osadách na Slovensku (napríklad Rudňany, Jarovnice, Svinia apod.) 

očakávať, že v ČR bude vývoj na lokálnej úrovni spontánne smerovať k segregácii rómskeho a 

nerómskeho sociálneho prostredia s okamžitými a viditeľnými dôsledkami pre rómske prostredie. V 

dlhodobejšej perspektíve to však môže ohroziť aj stabilitu jednotlivých lokálnych spoločenstiev. O 

možnosti takéhoto vývoja svedčia medializované udalosti v Ústí nad Labem (Matiční ulice), v 

Slanom a inde. Z tohto hľadiska možno predpokladať, že sociálne intervencie, ktorých efektom je 

vznik sociálne vylúčených rómskych zoskupení, nie sú výsledkom zámeru, ale opatrení 

neuvedomele prijatých v súlade s tradičnou stigmatizáciou Rómov. Ide o problém likvidácie 

priestorovej a sociálnej separácie rómskeho prostredia. 

► Nedostatočná sila a skúsenosť rómskych komunít3, ktoré sa zatiaľ nedokážu účinne 

brániť pred exklúziou. Nemajú dostatočnú silu a skúsenosť na hľadanie impulzov a rozvojových 

zdrojov ani vnútri vlastnej komunity ani mimo nej. Napriek zdaniu neide o problém rómskej 

populácie, ale o problém dominujúcej spoločnosti. Ide o to, či sa táto spoločnosť dokáže 

mobilizovať k dlhotrvajúcemu a masívnemu úsiliu, aby podporila potrebné zmeny v behaviorálnych 

orientáciách a vzoroch činností príslušníkov vylúčených rómskych komunít tak, aby sa v ČR 

vytvorila rómska komunita schopná efektívne spolupracovať s inými komunitami. 

► Skrytá diskriminácia a netolerancia zo strany majority. V každodennom živote sa 

ukrytá diskriminácia prejavuje tým, že Rómovia, hlavne tí, ktorí bývajú v sociálne vylúčených 

                                                        
3 Je otázne či ide o skutočné sociálne komunity. Zdá sa, že ide skôr o náhodné sociálne zoskupenia rómskych rodín. Je 
ale možné, že tieto zoskupenia sa časom vyvinú do podoby skutočných komunít. 
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zoskupeniach, majú sťažený prístup k šanciam a adekvátnej pomoci. Situácia sa komplikuje tým, že 

týmto šanciam a pomoci často sami nevenujú adekvátnu pozornosť, pretože tieto nie sú v súlade s 

ich významovým svetom a nachádzajú sa mimo ich zorného poľa. 

Na základe analýz migrácie Rómov v období jej najväčšieho rozmachu v rokoch 1999 - 

2001 (Analýza..., 2000; Vašečka, 2002) možno ako najdôležitejší problém rómskej integrácie v ČR 

považovať diskrimináciu Rómov zo strany majority a nepripravenosť majority aj menšiny na 

multikultúrne spolunažívanie. Je samozrejme možné hovoriť tiež o neadekvátnych behaviorálnych 

orientáciách časti rómskej populácie. Ak ale vychádzame z predpokladu, že Rómovia, podobne ako 

iné etnické skupiny, sa správajú predovšetkým racionálne, tak potom problém ich nevhodných 

behaviorálnych orientácií je primárne problémom systémov sociálnej ochrany a sociálnej pomoci, 

ktoré majorita nevhodne nastavila a ide vlastne o multikultúrny diskurz v jeho sociálnej oblasti. 

 

1.2. RÓMSKY PROBLÉM AKO PROBLÉM ETNICKÝ A SOCIÁLNY 

 

1.2.1. Stigmatizácia Rómov 

 

Rómovia sa v strednej Európe a v Čechách objavujú v 14. storočí. Spočiatku boli prijímaní 

vcelku priaznivo, pretože ich predchádzala povesť, že sú kresťanskí pútnici z Egypta. V tom období 

v strednej Európe ešte doznieva vízia spoločnosti, v ktorej chudoba je súčasťou božieho poriadku, 

tuláctvo sa vníma ako právo človeka byť pútnikom a almužna je prostriedkom na očistenie duše. 

(Gjuričová, 1996) 

Už začiatkom 15. storočia sa však začína zvyšovať počet negatívnych správ o ich pobyte. 

Bola im pripisovaná náboženská vlažnosť, nemravný život z hľadiska kresťanskej morálky a 

parazitizmus. V roku 1500 boli Rómovia vyhnaní augsburským ediktom Maximiliána I. pre 

podozrenie, že ide o tureckých špehov. Vyhnanie sa týkalo aj tých rómskych kočovníkov, ktorí sa 

živili remeslom a inou poctivou prácou. Podobne sa správali aj iní panovníci západnej Európy, čoho 

dôsledkom bol príliv Rómov do Čiech zo západu aj z východu z Uhorska. A tak v polovici 16. 

storočia moravské stavy vypovedali Rómov prichádzajúcich z Uhorska a v roku 1556 vydal 

proticigánske opatrenia Ferdinand I. (Gjuričová, 1996) 

Zmena postoja je spojená s vtedajším vývojom v Európe po morovej epidémii v polovici 14. 

storočia. Rómovia boli z jednotlivých krajín vyháňaní (podobne aj Židi) a boli proti nim používané 

represie podobne ako proti iným tulákom, žobrákom, potulným žiakom a všetkým vagabundov 

vôbec. Spočiatku zrejme neišlo o opatrenia nasmerované na Rómov ako takých, ako príslušníkov 

etnika, ale ako na tulákov. 
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Počas tridsať ročnej vojny sa prenasledovanie Rómov zmiernilo. Koncom 17. storočia sa 

postup opätovne pritvrdil, keď z požiaru Starého a Nového Mesta pražského boli obvinení 

Rómovia. Dekrétom Leopolda I. boli Rómovia postavení mimo zákon. Perzekúcie boli potvrdené v 

r. 1721 cisárom Karolom VI. (muži aj ženy mali byť za potulku obesení, deti mali byť dané na 

výchovu do kláštorov) a v r. 1749 Máriou Teréziou, ktorá trestá Rómov za potulku už nie smrťou, 

ale telesnými trestami a vypovedaním z krajiny. V tom čase boli podobne vypovedaní z krajiny aj 

Židia. Už o dva roky neskôr Mária Terézia končí desaťročia trvajúce kruté prenasledovanie. 

Politika Márie Terézie smerovala k trvalému usadeniu Rómov a k ich zapojeniu do hospodárskeho 

života krajiny a k asimilácii. (Gjuričová, 1996) 

Zdá sa, že podstatou rómskeho problému je stigmatizácia a súvisiaca exklúzia Rómov. 

Dôsledok toho, že majorita považuje Rómov za ľudí neporiadnych, ktorí zneužívajú poskytovanú 

pomoc, sú neprispôsobiví a spolunažívanie s nimi je ťažké, je nielen to, že Rómovia sa skutočne 

stali ťažko zamestnateľní a stali sa tak ozaj záťažou systému sociálnej ochrany, ale predovšetkým 

to, že stigmatizujúca časť spoločnosti za príčinu rómskeho problému považuje samotných Rómov a 

rómsky problém preto považuje za nelegitímny. V súvislosti s tým sa snaží o ich vylúčenie zo 

súdržnej spoločnosti, resp. je ľahostajná voči ich vylučovaniu. 

 

Rómovia ako „nepoctiví chudobní“ a prenasledovanie ako riešenie 

Stigmatizácia Rómov ako „nepoctivých chudobných“4 a asociálov má svoje hlboké korene v 

minulosti. Pri čítaní historickej literatúry máme niekedy pocit, že prenasledovanie Rómov od ich 

príchodu do Európy malo rasový dôvod. Nemuselo to ale tak byť, pretože spočiatku boli Rómovia 

prijímaní priaznivo, a až neskôr sa vzťah k nim radikálne zmenil. Zmena postoja bola spojená s 

vtedajším vývojom v Európe po morovej epidémii v polovici 14. storočia.5 Možno sa domnievať, že 

neišlo o opatrenia smerujúce na Rómov ako takých, ako na príslušníkov etnika, ale že išlo o 

opatrenia proti „nepoctivým chudobným“6. Boli zamerané proti dávaniu almužny a proti tulákom, 

                                                        
4 Poctivý chudobný - pojem zo štatútov chudobných v Anglicku zo šestnásteho storočia označoval sociálne odkázaného, 
ktorý sa netúlal a zarábal si na živobytie „u obce“, najčastejšie prácou v mestských skladoch, alebo „v domoch práce“. 
Za svoju prácu dostávali sociálnu podporu od obce. Inak im neprislúchala a nedostali ani povolenie žobrať. 
5 Po „čiernej smrti“ (r. 1348) sa postoj k chudobe a tulákom a žobrákom začína meniť. Chýbajú pracovné sily a 
stabilizovaná spoločnosť sa začína cítiť ohrozená dezorganizujúcim vplyvom masového tuláctva. V roku 1349 v 
Anglicku kráľ vydáva Štatút pracujúcich (Statute of labourers), ktorý sa stáva základom neskoršieho anglického zákona 
o chudobe (The Poor Law) z roku 1388. Štatút zakazoval tuláctvo a dávať almužnu a ukladal práceschopným a 
nepracujúcim mladším ako 60-ročným povinnosť prijať prácu v poľnohospodárstve za rovnakú mzdu ako pred rokom 
1347, pred príchodom moru, čiže za pôvodné nízke mzdy. Napriek tomu, že zákon reguloval mzdy a ceny, a bol preto 
nutne neúčinný, platil až do konca šestnásteho storočia. Bol impulzom pre právne úpravy problému tuláctva a žobrania 
v ostatných európskych krajinách, ukladajúce týmto ľuďom povinnosť pracovať a získavať prostriedky na živobytie 
prostredníctvom práce. 
6 V roku 1536 v Anglicku vydali zdokonalený štatút. Zaviedol pojem „poctivý chudobný“, ktorý jediný mal nárok na 
sociálnu pomoc, zaviedol domy práce, ktoré boli zároveň domami sociálnej pomoci (udržiavali ich mestá), zaviedol 
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potulným žiakom, potulným mníchom a rôznym vagabundom a proti nepovolenému žobraniu - 

Rómovia do zoznamu „nepoctivých chudobných“ pre svoj vtedy kočovný štýl života zákonite 

„spadli“. Pre budúci vývoj je však významné, že do „nepoctivej“ skupiny neboli zahrnutí ako 

jednotlivci, ale ako skupina. Stigmatizácia Rómov ako asociálnej skupiny bez individuálneho 

rozlišovania bola na svete a budúci vývoj na tom už veľa nezmenil, len pridával nové kolektívne 

stigmy. Tento prístup je navyše v súlade s kastovným videním vlastného spoločenstva u Rómov. 

Nemožno sa preto diviť, že tak málo Rómov, ktorým sa podarí vymaniť zo stigmatizovanej skupiny 

sa k nej opätovne hlási. 

Potvrdenie primárne sociálnej stigmatizácie nachádzame napr. v nariadení Márie Terézie, 

ktorá sa ním snaží ukončiť dlhotrvajúce kruté prenasledovanie Rómov. V roku 1751 nariaďuje, 

„aby všichni cizí žebráci, tuláci a Cikáni byli vyhnáni ze země a domácí aby byli posláni do svého 

rodiště, kde chudí a neschopní práce mají být živeni obcí nebo vrchnosti“ (podľa Gjuričová, 1999). 

Zákony vydané osvietenskými panovníkmi postihovali Rómov nie preto, že boli Rómovia, ale pre 

potulku, nepovolené žobranie a pre zanedbávanie školskej dochádzky detí. Pre tých, ktorí sa 

nedokázali vzdať potulného a žobravého štýlu života, budovali sa nezávisle od ich etnicity 

donucovacie pracovne. Zdá sa, že spočiatku nešlo o stigmatizáciu rasovú, ale sociálnu a neskôr sa 

obidve prelínali a dopĺňali. Správanie a antropologický znak splynuli do jedného stigmatizujúceho 

pomenovania Cigán. Títo ľudia už nie sú posudzovaní podľa individuálneho správania, ale podľa 

antropologických čŕt je im pripisované negatívne hodnotené správanie. 

 

Rómovia ako kočovníci a administratívny postup ako riešenie 

Za základ včlenenia Rómov do spoločnosti sa od čias osvietenstva považuje ich usadenie sa, 

teda zabránenie ich nežiaducej pohyblivosti. Základnou metódou sa stávajú súpisy a evidencie, čiže 

administratívny postup. Pre tých, ktorí sa nedokázali vzdať potulného a žobravého štýlu života boli 

budované donucovacie pracovne (netýkalo sa to iba Rómov, Rómovia tvorili iba menšiu časť 

„klientely“). Dnes by sme tieto nútené práce nazvali povinnými verejnoprospešnými prácami pre 

sociálne potrebné skupiny obyvateľstva. S použitím nútených prác a snahou o likvidáciu tuláctva 

súviselo aj opatrenie na zvýšenie sociálnej kontroly zo strany lokálneho spoločenstva - začiatkom 

19. storočia bol prijatý domovský zákon. V roku 1888 české miestodržiteľstvo vydáva výnos proti 

potulným Cigánom. Zakladajú sa ich evidencie. Obdobný prístup sa uplatnil v Uhorsku až počas 
                                                                                                                                                                                        
lokálny typ financovania a riadenia sociálnej pomoci chudobným prostredníctvom povinných daní a dozorcov 
dozerajúcich na ich vyberanie a rozdeľovanie. Na túto pomoc mali však nárok iba takzvaní „poctiví chudobní“. Ostatní, 
takzvaní „nepoctiví chudobní“, ktorí sa túlali a odmietali pracovať v prospech obce, nemali na pomoc z jej strany nárok, 
a boli z obce vyháňaní, posielaní na galeje alebo násilím posielaní osídľovať Ameriku. V roku 1601 vyvrcholilo toto 
úsilie v Anglicku prijatím Alžbetínskeho aktu. Stal sa základom zákonov o chudobných v novoveku, ale aj základom 
prenasledovania sociálne odkázaných na základe stigmy „nepoctivého chudobného“. 
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prvej svetovej vojny. Na tomto prístupe sa nič nemení ani po roku 1918, po vzniku Československa. 

V českej časti štátu Rómovia (Sinti) kočovali a živili sa remeslami, ktoré sa spájali s kočovným 

štýlom života. Neboli súčasťou lokálnych spoločností. Na Morave a na Slovensku bola situácia iná, 

väčšina Rómov (Rumungri) žila usadnutým spôsobom života už takmer 200 rokov a boli 

integrálnou, aj keď osobitne vyčlenenou súčasťou lokality, kde žili. Rakúske resp. uhorské zákony 

týkajúce sa Rómov platili až do roku 1927, kedy bol v Československu prijatý neslávne známy 

zákon o potulných Cigánoch a osobách, ktoré žijú cigánskym spôsobom života. Za hlavný problém 

sa naďalej považovali kočovní Rómovia, ich evidencia a ochrana lokálnych spoločenstiev pred 

destabilizujúcim vplyvom ich štýlu života a nie problém integrácie Rómov. Administratívny prístup 

teda vydržal od Márie Terézie. Jeho výsledkom bolo, že väčšina Rómov na Morave (a na 

Slovensku) žila pred druhou svetovou vojnou už usadeným spôsobom života. 

 
Rómovia ako ľudia nedôveryhodní a ich vyčleňovanie ako riešenie 

Na tomto mieste je možné uviesť citát z práce F. Štampacha (1933: 291-292):  

„... velmi zřídka dosud dosahují cikáni zaměstnání vyššího nebo veřejného zájmu, ač jsou na 
př. cikáni-železničiari. Není to nedostatek nadání, nýbrž nedůvěra k nim, která brání, aby 
cikáni zaujali i výhodnější místa ve společnosti. ... I cikánu - státnímu zaměstnanci - nebývá 
v obcích ČSR (z kontextu je jasné, že ide o Slovensko - I.V.) povoleno vybudovati si 
rodinný domek v řadě necikánské, neboť pro cikány se vyhrazuje zvláštní cikánský „plac“, 
cikánská „rada“ (t.j. místo pro cikánské domky).“ 

 
Rómovia ako neplnoprávni ľudia a ich likvidácia ako riešenie 

Po roku 1939 bol vydaný zákaz kočovania. 6 540 českých a moravských Rómov bolo 

sústredených v pracovných táboroch a postupne boli takmer všetci vyvraždení zväčša v 

nacistických vyhladzovacích táboroch. Genocídu prežilo iba okolo 550 ľudí. 

Situácia na Slovensku sa od roku 1939 začala opätovne odlišovať od situácie v Čechách a na 

Morave. Slovenskí Rómovia boli degradovaní sociálne, ekonomicky a ľudsky (katolícky štát im 

paradoxne uprel právo na ľudskú dôstojnosť, čo inými slovami znamená, že ich považoval za 

podľudí, ktorých Boh neobdaril takou istou dôstojnosťou ako napríklad Slovákov). Pre 

problematiku v ČR je to zaujímavé preto, lebo dnešní Rómovia v ČR sú z veľkej časti včerajšími 

Rómmi na Slovensku a slovenskú skúsenosť a stratégie vyrovnávania sa s dlhodobou 

diskrimináciou a perzekúciou si do ČR priniesli so sebou. Bez jej zohľadnenia zrejme nebude 

možné tzv. rómsky problém v ČR úspešne riešiť. 

Na Slovensku sa od septembra 1939 začína gradácia segregačných opatrení. Najprv boli 

Rómovia spolu so Židmi zaradení medzi tzv. neplnoprávnych, prepustení z armády a bola upravená 

ich pracovná povinnosť. V apríli 1941 bolo usadlým Rómom prikázané odstrániť svoje obydlia z 
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blízkosti ciest a železničných tratí a postaviť si nové na odľahlých a k tomu určených miestach. 

Narušilo a spochybnilo to tradičné zaradenie Rómov v lokálnom spoločenstve. Neskoršie zriadenie 

pracovných táborov „pre asociálov a Cigánov“ a po príchode nacistických vojsk aj vraždenie 

Rómov iba prehĺbili účinnosť opatrení, ktoré na Slovensku fatálne oddialili Rómov a ne-rómov. 

Začlenenie do lokálnych spoločností, aj keď podradné, ale predsa len začlenenie na ktorom sa dalo 

stavať a ktoré sa utváralo dlhé roky, bolo na Slovensku ako aj na Morave zničené. Po bezmála 200 

rokoch, ktoré uplynuli od prvého integračného pokusu Márie Terézie štát a majoritná spoločnosť 

samy začali uvoľňovať väzby, ktoré Rómov a ne-Rómov desaťročia spájali v jednom lokálnom 

spoločenstve. Je zaujímavé, že prvý povojnový vládny program, Košický vládny program, 

neodvolal proticigánske opatrenia Slovenského štátu. 

 
Rómovia ako ľudia neprispôsobiví a násilná asimilácia ako riešenie 

Obdobie komunistického režimu, napriek všetkým nedostatkom administratívne 

realizovanej asimilačnej a represívnej politiky voči Rómom, rozšírilo sociálny obzor vznikajúcej 

strednej vrstvy Rómov, pomohlo im získať ambície stať sa súčasťou moderného sveta, pomohlo im 

osvojiť si určité hodnoty modernej civilizácie. Rómovia boli donútení postaviť sa na cestu sociálnej 

emancipácie. Jej ciele a pravidlá však stanovil režim a jej nástrojom sa preto stala vonkajšia pomoc 

a donucovanie. To zničilo nielen tradičnú rómsku komunitu, ale zároveň znemožnilo, aby sa utvoril 

dostatočne silný vnútorný potenciál moderného rómskeho spoločenstva. K tradičnej stigmatizácii 

Rómov ako bedárov, asociálov, kočovníkov, nespoľahlivých a neplnoprávnych ľudí komunistický 

režim pridal v duchu svojej novoreči pojem „neprispôsobiví“. De iure sa týmto pojmom rozumeli 

všetci, ktorí mali problém so socializáciou bez ohľadu na etnicitu, de facto sa tým rozumeli 

Rómovia, v komunistickej novoreči „občania cigánskeho pôvodu“. 

 
Rómovia ako nelojálni občania a príživníci 

Vývoj po roku 1989 zastihol rómsku menšinu nepripravenú na nové podmienky v takej 

miere, že nebola schopná udržať dosiahnutý stav kultúrnej a civilizačnej emancipácie vlastnými 

vnútornými silami. Sociálne náklady transformácie sú preto u rómskej menšiny oveľa vyššie ako v 

iných skupinách spoločnosti. Prejavuje sa to nielen v tom, že transformácia ohrozila sociálne 

postavenie, ktoré väčšia časť Rómov v ČR získala pred rokom 1989, ale aj v tom, že nové 

rozvojové šance - vzdelávanie a podnikanie - príslušníci menšiny vo všeobecnosti nevnímajú ako 

šance. Menšina ako celok tak aj naďalej závisí od vonkajšej pomoci. Sociálne dávky sa pre väčšinu 

rómskej populácie stali jediným legálnym zdrojom príjmov, bez nádeje na zmenu a nejakú šancu. 

Nie je nič divné, že mnohí sa snažia zvýšiť výťažok z tohoto jediného legálneho zdroja obživy, 
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ktorý im ešte ostal, a že sa k tomu snažia využiť bohatšie systémy sociálnej ochrany v štátoch EÚ. 

V dnešnej novoreči si za to vyslúžili novú stigmu - etnoturisti. 

 

1.2.2. Rómovia ako etnická skupina a imigranti 

 

Väčšina Rómov prišla do ČR zo Slovenska po roku 1945. To, že išlo o mobilitu v rámci 

toho istého štátu ešte neznamená, že tento pohyb nie je možné považovať za imigráciu. Rómovia sa 

od českej majority odlišovali antropologicky, ale predovšetkým kultúrne, jazykovo, nábožensky, 

životným štýlom a to natoľko významne, že išlo, na rozdiel od etnických Slovákov, o etnikum, 

ktorého príslušníci potrebovali pomoc pri adaptácii v novom prostredí. Okrem toho, príchod do ČR 

znamenal pre Rómov odchod z rómskej osady na Slovensku, v ktorej sa síce žilo na zúfalo nízkej 

úrovni civilizačnej, ale osada ochraňovala pred vonkajším nepriateľským svetom „gádžov“. 

Migrujúce rodiny do ČR túto ochranu stratili. O to viac bola aktuálna pomoc v novom, neznámom 

prostredí. 

Ak budeme Rómov migrujúcich zo Slovenska vnímať ako imigrantov, potom charakter a 

rozsah potrebnej pomoci závisia nielen od schopnosti jednotlivých rodín zvládať novú situáciu, ale 

aj od toho, ako dlho tieto rodiny už sú v ČR a v ktorej fáze sa nachádza ich integrácia. 

O etnickej skupine sa vyjadruje v najširšom zmysle Max Weber. Etnickou skupinou nazval 

takú skupinu, ktorú konštituuje predovšetkým viera v spoločný pôvod, ale nie je to skupina 

opierajúca sa o rodinné vzťahy. Weber zdôrazňuje, že táto viera plní v etnickej skupine úlohu 

sociálnej väzby bez ohľadu na to, či je v zhode s realitou, teda bez zreteľa na to, v akej miere 

pokrvná väzba medzi členmi skupiny skutočne existuje7 (Weber 1925: 219). Do takéhoto širokého 

chápania sa vojdú národy, národné menšiny, autochtónne skupiny, domorodé kmene atď. Použitie 

takej rozsiahlej siete pojmov na rómske etnikum môže byť zavádzajúce, pretože vyvolá zámenu 

procesov spojených s etnickými skupinami a národmi. Toto široké ponímanie Webera je preto pre 

naše potreby potrebné zúžiť a upresniť. 

Cestu k upresneniu možno hľadať v krajinách, ktoré vznikli ako výsledok imigrácie, 

napríklad USA, Kanada. H. Kubiak hovorí, že za etnickú skupinu v týchto krajinách sa považuje 

sociálne zoskupenie konštituované presvedčením o spoločnom pôvode, ale zároveň aj špecifickým 

spôsobom príchodu na dané územie a cieľom príchodu. Kubiak k tomu uvádza, že „etnická skupina 

                                                        
7 S. Ossowski k tomu dodáva: „V širších etnických skupinách - v skupinách, kde príslušnosť ku skupine je v zásade 
určená narodením, a ich rozsah nedovoľuje určiť individuálne pokrvné vzťahy medzi členmi skupiny, obrady, 
ustanovujúce umelé pokrvné zväzky sú nahradené etnickými mýtmi, ktoré sa stávajú súčasťou kultúrneho dedičstva 
skupiny. Členovia etnickej skupiny nepotrebujú inscenizovať ’druhotné narodeniny‘, pretože veria, že prvé, tzv. 
skutočné narodeniny im zabezpečili pokrvnú väzbu so všetkými súkmeňovcami.“ (Ossowski, 1966: 113) 



 37 

tvorí v rámci prijímajúceho spoločenstva sociálne zoskupenie, ktoré má iba svoje vlastné vzory 

kultúry a špecifické záujmy utvorené vďaka vplyvu kultúrneho dedičstva krajiny pôvodu a zároveň 

aj ako výsledok kontaktu s realitou (kultúrou, ekonomickým životom, sociálno-politickým 

systémom, náboženským systémom) cieľovej krajiny. V novom chápaní etnická skupina sa stáva 

nesamostatnou časťou prijímajúcej spoločnosti (národa alebo politického spoločenstva), ktorá 

vznikla ako výsledok medzinárodnej migrácie. Ak je to tak, nemožno ju stotožňovať s 

autochtónnymi skupinami ani s národnými menšinami.“ (Kubiak, 1980: 55-56) 

Takéto chápanie etnickej skupiny dovoľuje iný prístup ku skúmaniu procesov vznikajúcich 

v súvislosti s migráciou (etnická skupina ako výsledok procesu emigrácie a osadníctva) a iný vo 

vzťahu k procesom, ktoré sa spájajú s problematikou národov a autochtónnych národnostných 

menšín. 

Za dôležité možno považovať v tejto súvislosti tri problémy: ako sa migrujúca etnická 

skupina mení v novom prostredí prijímajúcej dominujúcej spoločnosti v závislosti od plynúceho 

času, ako sa s plynúcim časom mení dominujúca majoritná spoločnosť pod vplyvom príchodu 

migrujúcej etnickej skupiny a ako sa utvára ich vzájomné spolunažívanie. Nás bude zaujímať prvý 

problémový okruh, pretože druhý a tretí presahujú problematiku sociálnej pomoci. 

 

Premeny imigrujúcej etnickej skupiny (Rómov) v cieľovej krajine (v ČR) 

Na otázku čo sa deje s migrujúcim etnikom budeme hľadať odpoveď u E. K. Francisa, ktorý 

svoju inšpiráciu nečerpá v realite etnicky definovaných štátov strednej Európy, ale v multi-

etnickom imigračnom spoločenstve USA. Vo svojej práci predpokladá, že väčšina pospolitostí, 

ktoré sa v súčasných spoločenstvách imigračného pôvodu označujú ako etnické skupiny, prešli 

(alebo prejdú) štyrmi rozvojovými fázami 8 (Francis, 1976). 

 

Fáza amorfnej etnickej masy. 

V tejto fáze, kedy imigranti prichádzajú často ako jednotlivci alebo iba v malých skupinách, 

sú považovaní za cudzincov a sami sa za cudzincov považujú; ako celok nie sú skupinou, ale 

sociálnou kategóriou. Vo vzťahu k Rómom možno povedať, že dnes žijúca v ČR populácia Rómov 

prichádzala na toto územie od roku 1945 zo Slovenska a z Balkánu dobrovoľne, neskôr násilne z 

likvidovaných rómskych osád na Slovensku. Rómovia prichádzali ako jednotlivé rodiny, spravidla 

nie ako jednotlivci. Nepochybne boli považovaní, podobne ako dnes, za cudzích a boli vnímaní 

                                                        
8 Pri opise nedávnych etnických nepokojov v Holandsku a vo Francii v niektorých článkoch sa hovorilo nie o fázach, 
ale o generáciách. Nie je to správne, pretože v závislosti od mnohých podmienok môže niekedy daná fáza trvať aj viac 
generácií. 
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oddelene od Slovákov. Nezdá sa ale, že by ako celok tvorili niečo viac ako sociálnu kategóriu tým 

skôr, že pri násilných presunoch boli ich pôvodné skupiny rozbíjané a nesystémovo a násilne 

premiešavané s časťami iných skupín. Do popredia tak vystúpila potreba koncepčnej a systémovo 

orientovanej sociálnej práce s cieľom prijať, adaptovať a integrovať týchto migrantov. Namiesto 

toho boli vystavení asimilácii. Dôsledkom bolo narušenie pôvodnej identity a vnútroskupinovej 

organizácie. Vo svetle trvajúcej migrácie Rómov zo Slovenska do ČR potreba koncepčne a 

systémovo realizovanej sociálnej práce je aktuálna naďalej (pozri: Závěrečná..., 2003). 

 

Fáza prvotných skupín. 

V tejto etape na báze imigračnej masy sa vytvárajú podľa Francisa pospolitosti a kvázi 

pospolitosti rodinné, svojpomocné, priateľské, susedské a pod. Tento proces je často sprevádzaný 

narušením až dezorganizáciou dávnych väzieb, ktoré imigranti mali v bývalej vlasti, alebo ktoré si 

do novej vlasti priniesli. Rómovia sa ocitli v ČR v mestskom prostredí, na ktoré neboli zvyknutí. 

Začali tu vstupovať do nových susedských a priateľských väzieb. Nie je jasné, nakoľko v novom 

prostredí pokročili procesy dezorganizácie pôvodných vzťahov a väzieb, udržali sa väzby na 

pôvodné rodinné a spoločenské prostredie rómskych osád na Slovensku a vytvorili sa nové vzťahy a 

väzby umožňujúce integráciu do modernej spoločnosti 21. storočia. Jedno je ale zrejmé - až do 80. 

rokov nebolo dovolené rómskym migrantom vytvárať v ČR podobné lokálne zoskupenia, z akých 

boli nútení zo Slovenska odísť. V súčasnosti je už ale možné hovoriť aj v ČR o vznikajúcich 

rómskych lokálnych spoločenstvách. V ČR ide v tomto období ešte stále o ojedinelú príležitosť, aby 

sa lokálne rómske spoločenstvá v ČR neutvárali ako sociálne, kultúrne a organizačne uzavreté 

komunity, ktoré sú také typické pre rómske osídlenie v krajinách bývalého Uhorska a v 

balkánskych krajinách. Tieto komunity by mali dostať masívnu a dlhotrvajúcu podporu v podobe 

sociálnej práce s nimi. 

O tom, že takáto práca môže nasmerovať komunitu pozitívne, svedčia príklady komunity na 

Bratislavskej ulici v Brne, komunity vo Vesničce soužití v Ostrave a cirkevnej pravoslávnej 

komunity v Rokycanoch. Počiatočné úspechy týchto projektov boli založené na zabezpečení 

zákonnosti, na partnerstve zainteresovaných subjektov, na autonómii a zodpovednosti samotnej 

komunity a na snahe odstrániť plošnú stigmatizáciu členov komunity a segregáciu komunity od 

majority. Neskorší čiastočný ústup od uvedených zásad v Brne a v Ostrave ohrozil úspešnosť týchto 

komunitných projektov. Príklady Matiční ulice v Ústí nad Labem a do istej miery aj komunity Na 

Zárubku v Ostrave a na ulici Cejl v Brne svedčia o tom, ako ťažko sa dosahujú pozitívne výsledky, 

ak sa hneď na začiatku nepoužije adekvátna komunitná sociálna práca a najmä, keď sa nerešpektujú 

spomínané zásady. 
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Fáza druhotných skupín. 

V tejto etape imigranti získavajú schopnosť konať kolektívne. Medzi imigrantmi vznikajú 

združenia, spočiatku lokálne, ktoré majú posilňovať ich identitu a ochraňovať ich, neskôr 

nadlokálne, doplňované inštitúciami, ktoré si vytvárajú. Imigranti získavajú schopnosť konať 

kolektívne aj prostredníctvom formálnych štruktúr, čo im umožňuje existovať ako súčasť globálnej 

spoločnosti. V tejto fáze vzniká dojem, že imigranti sa separujú – ide však o prejav ich obrany pred 

nepriazňou prijímajúceho spoločenstva a prejav ich snahy o vyrovnanie šancí. Väzby na prostredie 

pôvodnej vlasti začínajú zanikať, aj keď zatiaľ zväčša konfliktne. 

Skupinotvorný proces v rómskej populácii v ČR sa nepochybne začal. Dôkazom toho sú 

snahy o vytvorenie spoločenských organizácií po roku 1968 a po roku 1989 rómskych politických 

organizácií, ale tiež organizácií tretieho sektora. Napríklad Společenství Romů a IQ Roma servis v 

Brne, rómske príspevkové organizácie (DROM v Brne), rómske organizácie, ktoré úzko 

spolupracujú s orgánmi lokálnej samosprávy pri realizácii spoločne dohodnutého integračného 

programu (napríklad v Pardubiciach, ale aj iné). Dôkazom je tiež existencia rómskych 

podnikateľských iniciatív, ktoré sa s podporou lokálnej samosprávy stali integrálnou súčasťou 

života mesta, jeho ekonomických aktivít a príjmov (napríklad v Českom Krumlove). Tento 

skupinotvorný proces však značne komplikuje vnútorná štruktúra sociálnej kategórie, ktorú 

označujeme ako rómske spoločenstvo. Situáciu tiež komplikuje dominujúca majorita, ktorá venuje 

minimálnu pozornosť odstraňovaniu prekážok, ktoré v systéme vzdelávania a v mobilitných 

procesoch brzdia utváranie rómskej strednej a vyššej vrstvy. 

 

Fáza etnických kategórií. 

Štvrtú fázu Francis považuje za poslednú fázu existencie etnickej skupiny. V tejto etape 

postupne zaniká dôležitosť formálnych imigrantských organizácií a inštitúcií, posilňuje sa 

horizontálna aj vertikálna mobilita členov, zvyšuje sa podiel imigrantov v živote prijímajúcej 

spoločnosti, narastá exogamia, znižuje sa intenzita skupinovej solidarity a sociálnej kontroly v 

rámci skupiny a identifikácia s krajinou pôvodu sa redukuje na kultúrne vzťahy. To, čím sa 

imigranti pôvodne odlišovali od prijímajúceho ich spoločenstva, sa stráca a prestáva byť 

predmetom diskriminácie. 

Je zrejmé, že rómske etnikum ako celok nie je v tejto etape, ale ani česká majorita. Tak, ako 

túto etapu formuluje Francis, ide o poslednú etapu integrácie asimilačného typu. Tento typ 

integrácie sa v ČR neuplatnil a zrejme ani neuplatní. Aký typ integrácie sa nakoniec uplatní, je 

zatiaľ predčasné hovoriť. O tom, že etapa integrácie je v ČR aktuálna, svedčí príklad Českého 
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Krumlova (pozri: Davidová, 1998 a Davidová, 2000b). Príklad Českého Krumlova je dôkazom, že 

integrácia nie je stav, ale trvalý proces jej neustáleho uskutočňovania a obnovovania. Podieľa sa na 

ňom dominujúca majorita, ako aj menšina. Podmienkou úspešnosti tejto poslednej etapy integrácie 

ale je, že menšina má v majorite partnera s ktorým sa môže integrovať. Pokračujúci proces exklúzie 

v ČR dáva tušiť, že takýto partner sa začína strácať. 

Z uvedeného je zrejmé, že rómsky problém je v súčasnosti najmä problémom majority a 

jeho podstatou je stigmatizácia Rómov ako ľudí neprispôsobivých, chudobných, priživujúcich sa, 

nelojálnych voči štátu a pod. Ako v minulosti tak aj dnes stigmatizácia Rómov ústi do ich 

marginalizácie, diskriminácie, exklúzie a segregácie. Stigmy menia svoje názvy, podstata ale ostáva 

- majorita sa z rôznych dôvodov snaží vylúčiť osoby, ktoré žijú takzvaným cigánskym spôsobom 

života. Osvojenie a používanie stigmy bráni stigmatizujúcej časti majority považovať rómsky 

problém za svoj a hlavne za problém legitímny. 

 

1.2.3. Rómsky problém ako problém sociálny 

 

V období prvej Československej republiky Rómovia vo svojej väčšine neboli súčasťou 

sociálnych opatrení štátu. Nemožno vylúčiť jednotlivé prípady - napríklad z titulu pomoci 

poškodeným vojnou a podobne. Vo vzťahu k rómskej menšine sa možno domnievať, že v 

medzivojnovom období boli v českých zemiach vytvorené predpoklady pre ich postupné začlenenie 

do sociálnych opatrení štátu (zákaz kočovania, evidencia a zahrnutie ich do rámca verejnej 

chudobinskej starostlivosti ako prvý krok). Na Slovensku boli Rómovia v tom období už dlhodobo 

usadlí a boli aspoň potenciálne súčasťou verejnej chudobinskej starostlivosti. Možno sa ale 

oprávnene domnievať, že pre všeobecne biedne pomery, chudobu obcí, pre predpokladaný 

všeobecne nepriateľský postoj ich obyvateľov a pre slovenské pomery nevhodne nastavené režimy 

pomoci v medzivojnovom období, boli títo ľudia fakticky vylúčení zo systému verejnej 

chudobinskej starostlivosti. Vývoj na Slovensku sa v tomto ohľade začal uberať opačným smerom 

ako v českých zemiach. 

Integrácia rómskeho etnika sa v komunistickom režime dosahovala v súlade s technológiami 

sociálneho inžinierstva, vonkajšou pomocou a dozorom štátu. Po roku 1989 smerovanie k integrácii 

a asimilácii vystriedal úpadok a sociálna degradácia rómskeho etnika. Legitimizované to bolo 

deklarovanou zásadou osobnej zodpovednosti každého za svoj osud. Ostalo však nepovšimnuté, že 

uplatnenie tejto zásady sprevádza v európskej tradícii uplatnenie komplementárnej zásady 

zodpovednosti silnejších za osudy slabších. Bez toho zásada osobnej zodpovednosti vedie k 

sociálnej diskriminácii a exklúzii. V úzadí tiež ostala zásada overená dejinami sociálnej pomoci v 
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Európe, že zodpovednosť „silnejších“ by mala byť posilňovaná recipročným orientovaním sa 

„slabších“ na využitie pomoci k svojpomoci a na osvojenie si na to potrebných behaviorálnych 

orientácií. Výsledkom bolo, že sociálne náklady ekonomickej transformácie sú vo vzťahu k rómskej 

menšine mimoriadne vysoké. Nad nevyhnutnú hranicu boli zbytočne zvýšené tým, že rozpad 

systému starostlivosti o túto časť spoločnosti, vybudovaného komunistickým režimom, sprevádzal 

až do druhej polovice deväťdesiatych rokov nezáujem štátu o osudy týchto ľudí (bližšie v analýze 

štátnej politiky). V danej súvislosti možno konštatovať tri dilemy, ktoré vystupujú do popredia, keď 

hovoríme o rómskom probléme v ČR ako o probléme sociálnom. 

 

Diskriminácia Rómov a prehliadanie zneužívania systému sociálnej ochrany, alebo 

aktivizujúca pomoc a individuálny prístup? 

Všeobecne platí, že diferencie v rovnosti sú v kontexte etnických diferencií výsledkom 

pôsobenia diskriminácie voči danému etniku. Vo vzťahu k Rómom sa tieto diferencie v súčasnosti 

prejavujú izoláciou sociálnych prostredí a priestorov každodennosti, ktoré Rómovia zdieľajú. V 

správach o situácii národnostných menšín v Českej republike za rok 2001 (Zpráva..., 2002) a za rok 

2002 (Zpráva..., 2003) predstavitelia rómskej menšiny poukazujú tiež na ukrytú diskrimináciu v 

oblasti zamestnávania a trhu práce a tiež v oblasti vzdelávania. 

Uvedený stav je dôsledkom troch vzájomne sa dopĺňajúcich procesov. 

Ukrytá diskriminácia a znevýhodňovanie Rómov, predovšetkým sociálne odkázaných. Ide o 

dôsledok ich tradičnej stigmatizácie, bez individuálneho rozlišovania, ako ľudí nespoľahlivých a 

neschopných postarať sa o seba. 

Nezáujem štátu o sociálny úpadok mnohých pred rokom 1989 už integrovaných Rómov, 

ktorí sa pre stratu zamestnania a neprístupnosť šancí na uplatnenie dostali do bludného kruhu 

závislosti na sociálnej pomoci. 

Ľahostajnosť verejnej správy v prvej polovici 90. rokov voči Rómom, ktorí sa prisťahovali 

do Českej republiky po roku 1990 zo Slovenska a ktorí ako všetci imigranti potrebovali pomoc v 

procese adaptácie na nové podmienky, ale nedostali ju, pretože neboli, zdá sa, považovaní za 

imigrantov. A navyše, lokálna verejná správa zrejme nevedela, čo s týmito ľuďmi robiť v nových 

ekonomických a politických podmienkach. 

Tieto procesy sprevádzalo tradičné sociálne vylučovanie sociálne odkázaných rómskych 

rodín. Jeho súčasťou bol aj pokles ich ľudského a kultúrneho kapitálu, čo sa zrejme následne stalo 

prekážkou ich vymanenia zo stavu permanentnej chudoby. Diskriminácia a exklúzia Rómov sa na 

strane sociálne odkázaných Rómov spájajú z pohľadu majority s tendenciou zneužívania sociálnych 
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dávok. Pre nedostatok údajov sa možno pokúsiť o skonštruovanie iba hypotetického obrazu príčin 

tejto situácie. 

Kepková a Víšek (1999: 378-397), vychádzajúc zo skúseností v Českej republike hovoria, 

že podstata problému spočíva v tom, že mnohí ľudia, vrátane mnohých Rómov, nepochopili 

začiatkom 90. rokov podstatu reformy sociálneho systému a neprispôsobili sa zmeneným 

podmienkam. Sú schopní doložiť splnenie podmienok krátkodobého čerpania, ale dlhodobé 

stratégie, prijatie ktorých vyžaduje určitú prezieravosť, si osvojujú obtiažnejšie. Ak k tomu dodáme 

nedostatočnú stimulatívnu funkciu systému, vzniká problém so zneužívaním sociálnych dávok. 

Prejavuje sa to alebo prácou načierno pri súčasnej účasti v systéme sociálnej ochrany, alebo 

uspokojením sa so životnou úrovňou, ktorú poskytujú sociálne dávky a rezignáciou na snahu o jej 

zlepšenie. 

Majoritný pohľad teda hovorí, že chyba je v poskytovaní sociálnych dávok podľa štandardu 

majoritnej populácie. Sociálne odkázané rómske rodiny majú totiž vo všeobecnosti nižšiu životnú 

úroveň a nižšie nároky, preto sociálne dávky uspokojujú vo väčšej miere ich potreby a neplnia tak 

svoju aktivizačnú funkciu. Okrem toho príjmy vo väčšine rómskych rodín mali vždy inú štruktúru 

ako u majority. Ich príjmy zo zamestnania vždy boli vo veľkej miere doplňované príjmami zo 

sociálnych dávok, v nich predovšetkým prídavkami na deti. Strata zamestnania väčšiny Rómov po 

roku 1989 znamenala ich prechod na príjmy zo sociálnych dávok. Z hľadiska systému sociálnej 

ochrany je problém v tom, že taký stav motivuje skôr k nepravidelnému doplňovaniu príjmov ako k 

hľadaniu trvalého zamestnania. Orientácia na nepravidelné doplňovanie príjmov je až doteraz v ČR 

realizovateľnou stratégiou – umožňuje ju existencia nelegálneho trhu práce a dostupnosť bohatších 

systémov sociálnej ochrany v krajinách Európskej únie. 

Iný obraz sa ponúka z pohľadu menšiny. Zneužívanie systému sociálnej ochrany prestáva 

byť otázkou výšky príjmov, ich štruktúry a úrovne spotreby väčšiny rómskych rodín a stáva sa 

otázkou na jednej strane diskriminácie a na druhej behaviorálnych orientácií sociálne odkázaných 

Rómov. Čierny trh práce, ktorý vo veľkej miere využíva nízko kvalifikovanú pracovnú silu, vytvára 

v prípade Rómov symbiózu s oficiálnym trhom. Pracovná sila Rómov je na čiernom trhu lacná, 

pretože „zbytok“ príjmu, ktorý nevyplatí zamestnávateľ, doplatí štát - daňoví poplatníci 

prostredníctvom systému sociálnych dávok. Možno sa domnievať, že na udržaní stavu, kedy 

sociálne odkázaní Rómovia sú využívaní na čiernom trhu práce sú zainteresovaní tak nerómski 

zamestnávatelia, ktorí si vykonanie prác objednávajú u rómskych zamestnávateľov, sú na ňom 

zainteresovaní aj rómski podnikatelia, pretože v systéme, kedy dostávajú objednávku až z tzv. 

druhej či tretej ruky podmienkou ich úspešnosti je práve lacná pracovná sila. Samotní Rómovia, 

ktorí sa uchádzajú o prácu na tomto trhu sú tiež zainteresovaní na jeho fungovaní, pretože práca v 
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tomto režime im vytvára značný priestor slobody a nespútava ich pravidelným pracovným rytmom 

a vďaka systému dávok si na „svoje“ peniaze aj tak prídu. 

V prípade behaviorálnych orientácií sociálne odkázaných Rómov ide nielen o orientácie, 

ktoré si títo ľudia osvojili v komunistickom režime, práve tak ako majoritná populácia. Ide nielen o 

orientácie vlastné „kultúre chudoby“ formulovanej Oscarom Lewisom, ktoré takisto zdieľajú aj 

sociálne odkázaní v majoritnej populácii.9 Možno sa domnievať, že ide aj o orientácie, ktoré majú 

svoje korene v tradičnej rómskej pospolitosti. V nej sa jej členovia o všetko potrebné bez rozdielov 

delili, pretože problémy a radosti jednotlivca a rodiny zdieľala celá pospolitosť a súkromie a osobný 

majetok chápali inak ako majoritná populácia. Rómska pospolitosť, aj keď zmenená, je pre 

mnohých sociálne odkázaných Rómov v ČR opäť realitou a vo väčšine prípadov má znova podobu 

územne a sociálne izolovaných sociálnych zoskupení v mestách. Možno predpokladať, že 

behaviorálne orientácie, o ktorých je reč, môžu byť výsledkom prenosu tradičných očakávaní, ktoré 

sa týkali sociálnych istôt a sociálnej pomoci a kedysi ich garantovala tradičná rómska pospolitosť, 

na pôdu moderného systému sociálnej ochrany a pomoci garantovaného štátom. Sociálne odkázaní 

Rómovia potom naplnenie sociálnych istôt očakávajú od majority. K tomu možno, zrejme, pridať aj 

orientáciu tradičných rómskych komunít na vonkajšiu pomoc zo strany majority a na uspokojovanie 

sa so životom na jej okraji. 

Aj keď už o tom bola reč, treba sa v tejto súvislosti opätovne zmieniť o rozporných 

orientáciách , ktoré sa ukázali počas výskumu migrácie Rómov. Nedalo sa nevšimnúť si (Vašečka, 

2000: 175-176), že pri hovorení o potrebe sociálnej istoty ju Rómovia často chápali ako sociálne 

zaopatrenie zo strany štátu, ako povinnosť štátu voči svojim občanom. Sociálne istoty z tejto 

perspektívy neznamenajú šancu pre uspokojenie potrieb, ale sú chápané ako svet, ktorý patrí štátu, 

je to svet bez ohrození a štát je povinný ho poskytovať svojim občanom. Štát by v tomto zmysle 

mal občanom zabezpečiť bezproblémové uspokojenie základných potrieb, to znamená jedenie, 

oblečenie, bývanie, zdravotnú starostlivosť a neluxusné tovary dlhodobej spotreby. Štát by mal 

zabezpečiť tiež prácu. Sociálne istoty sa považujú za niečo konštantné, čo nie je priamo závislé na 

výsledkoch práce. Dôsledkami sú spoliehanie sa na garancie zo strany štátu, aktivita pri požadovaní 

štátneho zaopatrenia a neprezieravé správanie sa vo vzťahu k budúcnosti. 

Na druhej strane nebolo možné nevšimnúť si odvahu, tvorivosť a prezieravosť s akou títo 

ľudia pristupovali k zabezpečeniu svojej budúcnosti migráciou do krajín EÚ. Rozhodujú sa tiež pre 

                                                        
9 V dominujúcej časti spoločnosti sú tieto orientácie po desiatich rokoch transformácie menej viditeľné, pretože jej 
členovia sú vo väčšej miere zapojení v ekonomickej transformácii a navyknuté postoje strácajú rýchlejšie. Príslušníci 
rómskej menšiny sú však vo svojej väčšine z procesu transformácie vylúčení pre nezamestnanosť, nízku kvalifikáciu, 
pre tradičné nevlastnenie pôdy či iného majetku a pod. Vzory správania osvojené za komunizmu preto v tejto skupine 
viac odolávajú zmenám. 
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prácu načierno a sú ochotní niesť jej riziká. V ďaleko menšej miere sa ale rozhodujú pre rozvojové 

stratégie vzdelávania a podnikania. 

Vo verejnej sfére požadujú istotu štátneho zaopatrenia a vo sfére súkromnej, sú schopní ísť 

do vysokej miery rizika. Na jednej strane sklamanie a výčitky adresované štátu, že sa nemôžu 

riadne zamestnať a súčastne nedôvera k rekvalifikáciám či iným adaptáciám, ktoré vyžadujú zmenu 

navyknutého spôsobu života. Na druhej strane iniciatíva a tvorivosť pri využívaní možností ako si 

zvýšiť príjem zo štedrejších sociálnych systémov krajín EÚ, resp. prácou načierno. 

Existenciu tak protikladných behaviorálnych orientácií v tých istých ľuďoch a v ich konaní 

sa možno pokúsiť vysvetliť vplyvom komunistického zriadenia a vplyvom tradičnej rómskej 

pospolitosti. V období komunistického režimu mnohí z týchto ľudí odchádzali z tradičnej rómskej 

lokálnej pospolitosti a vstupovali do inštitucionalizovaného sveta súčasnej civilizácie. Socialistický 

štát im pritom poskytoval sociálne zaopatrenie tak, ako aj iným svojim občanom, ale navyše ich 

korumpoval osobitnými výhodami a sociálnymi opatreniami. Tí istí Rómovia však boli na 

centrálnej, ale hlavne na lokálnej úrovni zneužívaní úradníkmi a predstaviteľmi toho istého štátu na 

všetky možné spôsoby. 

V tradičnej rómskej pospolitosti sa jej členovia o všetko potrebné bez problémov delili, 

pretože problémy a radosti jednotlivca a rodiny zdieľala celá pospolitosť a súkromie a osobný 

majetok chápali inak ako majoritná spoločnosť. Rómska pospolitosť, aj keď už zmenená, je pre 

mnohých Rómov na Slovensku a v súčasnosti stále viac aj v ČR, naďalej realitou. Možno 

predpokladať, že behaviorálne orientácie o ktorých je reč, môžu byť aj výsledkom prenesenia 

tradičných očakávaní týkajúcich sa sociálneho bezpečia a sociálnej pomoci, ktoré kedysi 

garantovala tradičná rómska pospolitosť, na pôdu moderného systému sociálnej ochrany a pomoci, 

ktorý garantuje štát. 

Problém, ktorý v danej súvislosti treba riešiť na pôde systému sociálnej ochrany a 

upozorňujú naň v citovanej publikácii tiež Kepková a Víšek (1999) je, ako v jednom dávkovom 

systéme zabezpečiť, aby adekvátne reagoval na rozdielne behaviorálne orientácie majoritnej aj 

minoritnej populácie a aby sa súčasne zvýšila stimulatívna funkcia systému. Jedným z riešení môžu 

byť opatrenia umožňujúce testovať snahu o zlepšenie vlastnej situácie (napr. možnosť významne 

krátiť dávky v situácii, keď sa príjemca preukázateľne vyhýba pracovnej činnosti), ktoré umožnia 

zabezpečiť, aby dávky slúžili svojmu účelu (príjemcom dávky by sa stala právnická osoba, obec, 

škola a pod.) a súčasne umožnia využívať individuálny prístup prostredníctvom sociálnej práce. 

Opatrenia prijaté na Slovensku po roku 2002 ukazujú, že zmeny v systéme sociálnych dávok a 

zavedenie verejnoprospešných prác sú administratívne jednoduché a na prvý pohľad sa javia ako 

účinné. Možno ale predpokladať, že sa s nimi spája problém - pokiaľ nie sú prepojené s ponukou 
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adekvátnych príležitostí a so systémom profesionálne vykonávanej sociálnej práce, ktorá pomáha 

tieto príležitosti vnímať a zmocňovať sa ich, menované administratívne opatrenia vytvárajú priestor 

pre diskrimináciu. 

 

Z rozptylu späť ku koncentrácii a izolácii, alebo zvýšiť náklady a úsilie k integrácii? 

Je všeobecne známe, že Rómovia prišli do ČR zo Slovenska počas posledných 50 rokov, 

najviac v posledných 25 rokoch. Takmer všetci bývali na Slovensku v tzv. rómskych osadách, 

zväčša územne aj sociálne izolovaných od majoritného spoločenstva. Po príchode do ČR bývali 

prevažne v tzv. rozptyle v českých mestách. Už od polovice 80. rokov a najmä v súčasnosti možno 

pozorovať tendenciu územnej samosprávy sústreďovať ich a zároveň tendenciu ich samotných 

sústreďovať sa do územne a sociálne izolovaných zoskupení v rámci miest. V mestách tak vznikajú 

ulice či ich časti, kde prevažujú sociálne odkázané rómske rodiny. Táto v súčasnosti opätovne 

vznikajúca koncentrácia Rómov mieša dovedna tých, ktorí už boli adaptovaní na podmienky 

civilizácie konca dvadsiateho storočia, s tými, ktorí sú iba na začiatku tohto procesu. Výsledkom je 

pokles úrovne života všetkých na úroveň najslabších (pozri: Analýza ... 1999). Možno sa 

domnievať, že nastáva aj postupný odklon od naučených vzorov správania, ktoré sú vlastné nielen 

českej majorite, ale európskej kultúre všeobecne. Konečným výsledkom tohto procesu vo 

vznikajúcich mestských rómskych zoskupeniach môže byť opätovné vytváranie pospolitostnej 

organizácie života, uzatváranie sa týchto kolónií pred svetom ne-Rómov a rastúca nedôvera k nemu. 

Alternatívou procesu koncentrácie a perspektívneho vzniku rómskych giet je dlho trvalá sociálna 

práca s týmito komunitami s cieľom odstrániť ich stigmatizáciu a izolovanosť. Pozitívne príklady 

existujú, boli však dosiahnuté za cenu zvýšených finančných nákladov (Bratislavská ulica v Brne, 

Vesnička soužití v Ostrave), alebo vyšších organizačných nákladov a úsilia (napríklad v 

Pardubiciach a Rokycanoch) a nie je ešte jasné, ako sa budú meniť v čase. Na zhodnotenie ich 

komplexného efektu uplynulo ešte málo času. 

 

Sociálna degradácia a upieraná solidarita, alebo ponuka príležitostí ? 

To všetko ohrozuje ambície a životné šance iba nedávno vzniknutej rómskej, čiastočne už 

integrovanej vrstvy.10 Pre nezamestnanosť jej príjmy sa vyrovnali príjmom nižšej rómskej vrstvy a 

sú na úrovni sociálnych dávok. Nebezpečenstvu sociálnej degradácie sa títo ľudia snažia zabrániť 

všetkými dostupnými prostriedkami. Faktom je, že vývoj po roku 1989 ich zastihol nepripravených 

                                                        
10 Vieme mnoho o sociálnej štruktúre tradičného rómskeho spoločenstva, ale o súčasnom sociálnom rozvrstvení 
rómskeho etnika nemáme žiadne seriózne poznatky. Môžeme sa iba domnievať, aké zmeny sa udiali v procese jeho 
začleňovania do spoločnosti. 
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- postavenie tejto vrstvy sa zrútilo spolu so socializmom. Vývoj udalostí však zastihol nepripravenú 

aj nerómsku populáciu – nebola pripravená správať sa podľa zásad občianskej solidarity. 

Dôsledkom je, že u majoritnej populácie nevyvoláva nijaký významnejší ohlas skutočnosť, že 

Rómovia sa ocitajú na okraji spoločnosti. Namiesto sociálnej solidarity, ktorá znamená ponuku 

šancí a pomoc pri ich využívaní, vyplácajú sa sociálne dávky. Peniaze ako kompenzácia za šance sú 

krátkodobo schopné zakryť mnohé problémy. V dlhodobej perspektíve sa však sociálna degradácia 

prehlbuje a konzervuje. 

 

1.2.4. Koho sa rómsky problém týka? 

 

Odpoveď je zdanlivo jednoduchá - rómsky problém sa týka Rómov. Hlbší pohľad však 

ukazuje, že sa týka predovšetkým majority a v súčasnosti má takú podobu, akú mu ona dáva. Koho 

ale máme na mysli, keď hovoríme o Rómoch?  

Rómovia sú všeobecne považovaní za etnickú skupinu a rómsky problém za problém 

sociálny. Sčítania ľudu v rokoch 1991 a 2001 a aktivity rómskych organizácií v období medzi 

týmito rokmi ukázali, že Rómovia sú národnostnou menšinou z hľadiska subjektívnych deklarácií, 

ako aj z hľadiska vôle zachovať a rozvíjať svoju identitu. Z hľadiska sociálnych intervencií však 

perspektíva národnostnej, resp. etnickej menšiny nie je vhodná. Predovšetkým prijatie kritéria 

subjektívnej deklarácie znamená, že väčšina tých, ktorým by sa mala adresovať špeciálne zameraná 

sociálna intervencia, ocitne sa mimo jej pôsobenia, pretože pri sčítaní ľudu sa títo ľudia deklarovali 

zväčša ako Česi, Slováci alebo Maďari. Mohlo by sa zdať, že alternatívou je orientovať intervencie 

podľa farby pokožky alebo podľa iných antropologických znakov. To je však neprijateľné nielen 

eticky a politicky, ale aj odborne. Akúkoľvek cieľovú populáciu či skupinu sociálnych intervencií, 

nielen rómsku, nie je možné definovať na rasovom či etnickom základe, ale výlučne na sociálnom a 

kultúrnom základe. Iba vtedy môžu byť sociálne intervencie účinné. 11 

                                                        
11 Stretávame sa tu s dilemou. Pre voľbu vhodných sociálnych intervencií je potrebné poznať počet, demografickú a 
sociálnu štruktúru a iné znaky etnických spoločenstiev, ktorým je potrebné pomôcť pri riešení zložitých sociálnych 
problémov. Na druhej strane ale nie je možné bez ich vedomia prisudzovať im etnickú identitu, ku ktorej sa nehlásia. 
Možno sa domnievať, že úspech intervencie bude závisieť od toho, či táto identita a určitá sociálne - kultúrna odlišnosť 
sú pri voľbe a implementácii intervencie zohľadnené. Kľúčom k úspechu intervencie je jasne určiť cieľovú populáciu. 
V prípade Rómov to znamená, že ak sa pri sčítaní ľudu neidentifikovali ako Rómovia, je neprijateľné odvolávať sa na 
štatistické údaje z obdobia pred rokom 1989, resp. robiť tzv. kvalifikované odhady ako to robia napr. Kepková a Víšek 
(1999: 379). V obidvoch prípadoch ide o vyčleňovanie ľudí na základe antropologických znakov. Tie sú ale 
nepoužiteľné pre realizáciu sociálnych intervencií, pretože sociálny problém alebo obtiažna životná situácia ktorá 
vyžaduje intervenciu nie sú spôsobené antropologickým znakom. O etickej a politickej neprípustnosti takéhoto kroku 
nehovoriac. Ak teda chceme sociálnymi intervenciami riešiť skupinové konanie, ktoré z hľadiska majority narúša 
zásady sociálnej solidarity, je zdrojom sociálnej patológie a pod., je možné vymedziť takúto skupinu výlučne podľa jej 
sociálnych a kultúrnych znakov. V prípade rómskeho etnika to znamená, že ak hovoríme o sociálnych intervenciách vo 
vzťahu k Rómom, ide vlastne o intervencie vo vzťahu k sociálne odkázaným rodinám tvoriacim územne a sociálne 
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Ak vylúčime prisudzovanie rómskej identity na základe antropologických znakov, ostávajú 

dve možnosti - za Róma považovať toho, kto sa individuálne a dobrovoľne deklaruje ako Róm, 

alebo rómsku identitu stotožniť s rómskou identitou skupinovou. Znamená to arbitrárne ju prisúdiť 

členom tých komunít, ktoré žijú tzv. rómskym spôsobom života, a preto sa považujú za rómsku 

komunitu a za takú ju považujú aj iní, ich okolie. Prvý prístup je jediný správny, druhý je možný v 

tom prípade, ak ide o ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní a v zmysle zákona sa uchádzajú o sociálnu 

pomoc. Jej efektívne poskytovanie by malo rešpektovať špecifiká dané ich osobitým štýlom života, 

kultúrou a špecifickou identitou. 

Prisudzovanie individuálnej identity na základe identity skupinovej je v oblasti sociálnej 

politiky a sociálnej práce síce akceptovateľné (v iných oblastiach je neprípustné), ale zároveň je aj 

nebezpečné. Po prvé, hrozí nebezpečie, že poskytovaná pomoc skĺzne do ukrytej diskriminácie 

týchto ľudí. Môže sa tak stať preto, že formy a prístupy poskytovania sociálnej pomoci nie sú 

kompatibilné so špecifickou identitou a kultúrou týchto spoločenstiev, ale kopírujú formy a prístupy 

bežné vo vzťahu k majoritnej populácii. A po druhé, tento prístup kopíruje tradičnú stigmatizáciu, 

keď sa za Rómov považujú iba chudobní a neintegrovaní Rómovia. Je však ďaleko lepšie hovoriť o 

týchto nebezpečenstvách a reflektovať ich v praktickej činnosti, ako ich zamlčať a napomôcť tak 

tomu, aby sa prostredníctvom činnosti neuvedomele stávali skutočnosťou. Je lepšie pri poskytovaní 

sociálnej pomoci v lokálnych podmienkach poskytovať ju diferencovane pre ľudí, ktorí majú 

odlišný štýl života a identitu ako majorita, ako sa držať zásady, že ak sme všetci občania jedného 

štátu, tak voči všetkým treba postupovať rovnako. Uplatňovať rovnaké zásady a ciele predsa ešte 

neznamená, že sa musí uplatňovať aj rovnaký postup, a platí to zvlášť v podmienkach mnoho-

etnického spoločenstva. 

Rómska skupinová identita sa každodenne „deje“, konštruuje sa a vydeľuje v každodenných 

sociálnych vzťahoch a činnostiach členov každého konkrétneho lokálneho rómskeho zoskupenia. 

Členovia týchto sociálnych zoskupení sa spolu každodenne kontaktujú, vzájomne na seba pôsobia, 

komunikujú, vytvárajú svoj vlastný významový a symbolický svet, vytvárajú jazyk, ktorým ten svet 

pomenúvajú, zúčastňujú sa rovnakých rituálov a ceremónií, ktorými potvrdzujú svoje členstvo v 

spoločenstve, vytvárajú spoločné postoje, podobne hodnotia vonkajší svet, svoju minulosť a 

podobne. Nemožno preto vylúčiť, že členovia týchto zoskupení odvodzujú svoju individuálnu 

identitu od identity práve týchto zoskupení. Dôležitejšie však je, či vonkajší svet, majorita, im 

prisudzuje individuálnu identitu na základe príslušnosti k týmto zoskupeniam. Často krát áno. 

Možno tiež predpokladať, že bez konkrétneho lokálneho rómskeho spoločenstva sa individuálna 

                                                                                                                                                                                        
izolované zoskupenia, ktoré ich okolie považuje za rómske, ich členovia majú odlišnú skupinovú identitu a mnohí z 
nich ju označujú ako rómsku. 



 48 

rómska identita každého jednotlivého príslušníka rómskej populácie oslabuje. Dôležité je tiež to, že 

všetci, ktorí nie sú členmi tohoto zoskupenia majú do neho obmedzený prístup. 

Ak teda na pôde sociálnej politiky a sociálnej práce hovoríme o Rómoch, hovoríme o tých, 

ktorí sú sociálne odkázaní, vytvárajú územne a sociálne ohraničené lokálne zoskupenia, ktoré 

majorita všeobecne považuje za rómske, a za také ich zrejme považujú aj samotní ich obyvatelia. 

Tieto rómske lokálne zoskupenia sú často ohraničené nielen územne a sociálne, ale niekedy územne 

a sociálne aj segregované. Pre potreby tejto práce budú teda za Rómov považovaní tí ľudia, ktorí sa 

sami verejne označujú ako Rómovia, a tiež tí, ktorí sú sociálne odkázaní a sú členmi sociálnych 

zoskupení, ktoré sami seba považujú za rómske a za také ich považuje aj ich širšie sociálne 

prostredie. 

Optimálnym riešením je orientovať sociálne intervencie na tých, ktorí sú sociálne odkázaní 

a bývajú v lokálnych komunitách, ktoré sa všeobecne považujú za rómske a za také ich považujú aj 

ich obyvatelia. Ide o jednoduchý a v praxi použiteľný prístup. Napriek tomu však nerieši celú 

problematiku sociálnej pomoci vo vzťahu k Rómom. Nerieši, koho považovať za Róma vtedy, keď 

sa skúmajú a riešia iné problémy ako sociálne vylúčenie a územná izolácia. Na uvedený problém 

narazili napríklad výskumy spolunažívania (Navrátil 2003) a migrácie Rómov zo Slovenska a z ČR 

do krajín EÚ (Vašečka, 2002). Aj keď výskumy o tom priamo nehovoria, nepriamo upozorňujú na 

to, že v podmienkach ČR nejde zrejme iba o problém sociálny, ale aj o problém etnický. 

Potreba sociálnych intervencií v etnických skupinách sa odvíja nielen od nepriaznivých 

sociálnych podmienok, ktoré sú často ich údelom po príchode na nové územie, ale aj od faktu ich 

spoločnej kultúry a spoločného osudu. V prípade Rómov ide zväčša o ľudí, ktorí sú v ČR 

imigrantmi v prvej alebo v druhej generácii. Iba menší počet Rómov patrí k dlhodobo v Čechách a 

na Morave usadeným a možno predpokladať, že sociálne intervencie tu nie sú potrebné o nič viac 

ani menej ako u iných príslušníkov majority. Pri zvažovaní sociálnych intervencií sa nedá 

ignorovať, že títo imigranti zo Slovenska majú spoločný pôvod (rómske osady na Slovensku) a 

spoločný osud (migrácia do ČR). Skúsenosti napríklad ukazujú, že sociálna pomoc je potrebná aj 

pre také rodiny, ktoré nemusia byť nevyhnutne sociálne odkázané pre materiálne dôvody a nemusia 

byť nutne súčasťou rómskeho lokálneho spoločenstva. Potrebná môže byť napríklad aj vtedy, keď 

sú problémy so školskou dochádzkou detí, so spolunažívaním so susedmi, s adaptáciou na mestský 

životný štýl a pod. Možno predpokladať, že sociálna pomoc (v tomto prípade individuálna) nebude 

účinná, ak nebude zohľadňovať osobitosti kultúry dané spoločným etnickým pôvodom týchto ľudí a 

ich spoločným osudom ako imigrantov. Ak teda hovoríme o Rómoch ako cieľovej populácii 

sociálnej pomoci, v užšom zmysle ide o tých, ktorí sú sociálne odkázaní a bývajú v územne a 

sociálne izolovaných rómskych lokálnych spoločenstvách. V širšom zmysle potom vravíme o tých, 
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ktorí majú spoločný pôvod v rómskych osadách mimo ČR (zväčša na Slovensku) a spoločný osud 

imigranta do ČR. 

 

Na rómsky problém v oblasti sociálnej politiky a sociálnej práce môžeme pozerať z troch 

zorných uhlov. Z pohľadu majority ktorá ho nazerá vo vzťahu k svojim vlastným normám a 

hodnotám. Inými slovami, „problémové“ sú rómske zoskupenia preto, lebo ich za problémové (a 

rómske) považuje dominujúce spoločenstvo, a to hlavne preto, že má pocit ohrozenia ako aj 

porušovania platného systému správania. Z pohľadu členov samotných rómskych zoskupení 

a predstaviteľov rómskej menšiny. Ide o pohľad, ktorý je nepochybne odlišný od pohľadu majority, 

ale na jeho prezentovanie nie som ako príslušník majority kompetentný. Rómsky problém má tiež 

tzv. objektívnu podobu, ktorá môže byť daná tzv. objektivitou výsledkov vedeckého skúmania, 

alebo tzv. objektivitou hodnôt a noriem o ktorých majorita verí, že majú všeľudskú platnosť, lebo sú 

odvodené z konceptu ľudských práv. V obidvoch prípadoch ide v konečnom dôsledku o pohľad 

majority. 
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2. DISKRIMINÁCIA AKO PREJAV NETOLERANCIE 

 

Rómovia, ktorí odchádzali do štátov EÚ a do Kanady, zdôvodňovali svoj odchod zväčša 

diskrimináciou zo strany majority. Mali ale na mysli to, čo aj majorita považuje za diskrimináciu? 

A ako sa to stane, že majorita, ktorá o sebe tvrdí, že je tolerantná a je rada, že žije v demokracii robí 

to, čo iní považujú za diskrimináciu? 

Memorandum OSN z roku 1949 definuje podľa Allporta (2004: 82-83) diskrimináciu takto: 

„K diskriminaci dochází pouze v případě, že jedincům nebo celým skupinám odpíráme stejné 

zacházení, o které zřejmě stojí. … Pod diskriminaci spadá jakýkoli postoj, který vychází 

z rozlišování na základě přirozených nebo společenských kategorií a nijak nesouvisí ani se 

schopnostmi či přednostmi jedince nebo s jeho skutečným chováním.“ Podľa Allporta to znamená, 

že diskriminácia sa nevzťahuje na situácie, kedy sa o rovnaké zaobchádzanie uchádza zločinec, 

nepoctivý člověk apod. „Různé zacházení, které se opírá o individuální vlastnosti, by asi nemělo být 

klasifikováno jako diskriminace. … Rozlišování, které nebere v úvahu specifické vlastnosti jedince, 

ho poškozuje.“ (2004: 83) 

Allport (2004: 80) zaraďuje diskrimináciu na päť stupňovej škále odmietavého správania 

voči cudzím skupinám na tretie miesto za osočovanie a vyhýbanie sa a pred fyzické napadanie 

a vyhladzovanie. Pre zjednodušenie Allport zhrnul týchto päť stupňov do troch: verbálne 

odmietanie (osočovanie), diskriminácia (vrátane segregácie), fyzické napadanie (intenzity všetkých 

stupňov). 

Pojem diskriminácia sa vyskytuje v rôznych politických a publicistických textoch, používajú 

ho texty ochrancov ľudských práv, politickí komentátori, vládne dokumenty, príslušné zákony atď. 

Právne texty a zákony, ktoré by v tejto oblasti mali byť určujúce, nevymedzujú tento pojem tak, aby 

ho bolo možné použiť všeobecne pre vzťahy vo verejnom živote. Tieto texty ho definujú úzko, 

s ohľadom na oblasť o ktorej hovoria (napríklad Zákonník práce hovorí o zákaze diskriminácie 

v pracovných vzťahoch, nehovorí, samozrejme, o iných vzťahoch). Definície použiteľné všeobecne 

vo verejnom živote možno nájsť skôr v rôznych slovníkoch či vedeckých publikáciách. Nemajú síce 

právnu záväznosť, ale majú schopnosť zorientovať v zložitej problematike. Naviac, nemožno 

zabúdať na to, že migrujúci Rómovia, ktorí zdôvodňovali svoj odchod diskrimináciou, mali často na 

mysli právne ťažko postihnuteľné skutočnosti – zlá vôľa, nespravodlivý prístup, atmosféra 

ponižovania, úradný postup ktorý je zákonne v poriadku, ale nezohľadňuje individuálnu situáciu 

konkrétnej rodiny a pod. 

Podnetne k diskriminácii pristupuje R. Girard (1997: 25), ktorý o diskriminácii hovorí ako 

o diskriminačných opatreniach a píše: „Dodnes jsou postižení lidé obětí čistě diskriminačních 
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opatření, která zdaleka přesahují narušení, jaké by snad jejich přítomnost mohla přivodit plynulosti 

společenských vztahů.“ Inými slovami, diskriminácia znamená také zaobchádzanie, ktoré je pre 

danú osobu menej výhodné ako zaobchádzanie s inou osobou v porovnateľnej situácii či postavení.  

Velký sociologický slovník (1996) pod heslom diskriminace sociální okrem iného uvádza:  

„fakt a způsob omezování nebo poškozování určitých společenských skupin v jejich právech 
a nárocích. … Diskriminace sociální se opírá o předsudky a stereotypy … spočívá 
v záměrném znevýhodnění určitých subjektů vytvářením nerovných hospodářských, 
politických, právních podmínek. Často brání v rozvíjení vlastní svébytné kultury, v přístupu 
ke vzdělání, ve výkonu povolání a v seberealizaci. Každé sociální znevýhodnění se může 
proměnit v diskriminaci, tedy v záměrné vnější omezování možností a realizace potřeb. 
Diskriminace sociální může vést k sociální degradaci, ale také k sociální exkluzi a 
v extrémních případech až ke genocidě. Za diskriminaci sociální bývá také považováno 
stavění a udržování bariér sociální mobility. … Jako diskriminace sociální je někdy vnímána 
i silná sociální kontrola (např. přímá cenzura) nebo pravidla udržování veřejného pořádku.“ 
 

O diskriminácii voči skupine osôb možno teda hovoriť vtedy „kdy jsou jedné skupině lidí 

upírána práva a příležitosti, jimiž disponují druzí ... Velmi často jsou sice příčinou diskriminace 

předsudky, ale přesto je mezi těmito dvěma kategoriemi nutno rozlišovat, protože mohou existovat 

nezávisle na sobě.“ (Giddens, 1999: 231). 

Uvedené definície navodzujú minimálne tieto otázky: 

1.  Ak diskriminácia môže viesť k sociálnej degradácii a exklúzii a možno za ňu považovať 

aj silnú sociálnu kontrolu a stavanie bariér v sociálnej mobilite, tak diskriminácia má rôzne podoby 

a súvisí s mnohými inými procesmi. O aké podoby a procesy ide? 

2.  Ak príčinou diskriminácie sú predsudky, tak aké javy a procesy dovedú skupinu od 

predsudkov voči inej skupine k jej diskriminácii? 

 

2.1. PODOBY A FORMY DISKRIMINÁCIE 

 

2.1.1. Podoby diskriminácie 

 

Podoby diskriminácie sa pokúsme vymedziť na základe jednoduchých otázok KOHO sa 

diskriminácia týka, KTO ju uskutočňuje, ČOHO sa týka, PREČO sa uskutočňuje a AKO sa 

uskutočňuje. 
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Individuálna a skupinová diskriminácia 

Na otázku KOHO sa diskriminácia týka, je možné odpovedať iba ak ju spojíme s otázkou 

KTO diskriminuje. Odpoveď je potom pomerne jednoduchá, diskriminácia sa týka jednotlivcov 

alebo skupín12. 

V prípade individuálnej diskriminácie diskriminovaný je jednotlivec a diskriminuje 

jednotlivec, resp. skupina ktorej členovia sú identifikovateľní. Táto činnosť môže mať podobu 

fyzického násilia s dôsledkom smrti, poškodenia zdravia, zničenia majetku a pod. Ide vtedy o 

diskrimináciu, ktorá je ľahko pozorovateľná a právne postihnuteľná (skupina skinheads alebo 

jednotliví skíni poškodia Róma, jeho rodinu, zdevastujú židovskú kultúrnu pamiatku a pod.). Ide 

o jednotlivé od seba oddeliteľné akty diskriminácie, kde diskriminujúci aj diskriminovaní sú 

jednotlivo identifikovateľní a jednotlivo právne postihnuteľní. Môže mať tiež podobu násilia 

inštitucionálneho alebo symbolického (úradník nepridelí hodnotu alebo službu o ktorú sa člen 

menšiny uchádza, člen menšiny je vystavený posmechu, ponižovaniu a pod.). 

Skupinová diskriminácia je diskriminácia, ktorú realizuje celá skupina prostredníctvom 

svojich reprezentantov (volených, menovaných, samozvaných a skupina ich činnosť schvaľuje, 

minimálne sa od nej nedištancuje) na inej skupine ako celku, a to činnosťou, ktorá je kontinuálna, 

nemá menovitého adresáta ani pôvodcu, stáva sa ním ktorýkoľvek poverený alebo postihnutí člen 

skupiny, právne je ťažko individuálne postihnuteľná. Ak má podobu priamej diskriminácie je ľahko 

pozorovateľná, ľahko sa dokazuje, v modernej spoločnosti je ale problematické prisúdiť ju 

konkrétnym osobám, pretože diskriminuje systém ktorého sú súčasťou. Ak ale ide o nepriamu 

diskrimináciu, tak nie je ľahko pozorovateľná, problematické sa dokazuje a ťažko ju prisúdiť 

konkrétnym osobám. Napríklad rómskej rodine nie je umožnené kúpiť si rodinný dom v dedine, 

rómsky uchádzač o zamestnanie má sťažený prístup na primárny trh práce, rómske rodiny 

nedostanú po povodniach porovnateľnú pomoc a podobne. 

Podľa typu skupiny, ktorá diskrimináciu pripustí, možno hovoriť o diskriminácii v sfére 

inštitúcií, v sfére združení a asociácií a v sfére komunít, pospolitostí. Samozrejme, porušovanie 

zásady rovnosti a nediskriminovania je najlepšie viditeľné a postihnuteľné vo verejnom živote, čiže 

v sfére inštitúcií a čiastočne vo sfére združení. 

O diskriminácii vo sfére inštitúcií možno hovoriť vtedy, keď: 

- Diskriminujú systémy a režimy práce, ktoré sociálne inštitúcie používajú pre 

uspokojovanie potrieb svojich klientov.  

                                                        
12 Skupiny v tomto prípade nie sú myslené ako právnické subjekty. Zásady nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania 
sa uplatňujú iba v spojení s právami fyzických osôb. 
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- Diskriminuje sociálny pracovník ako zamestnanec určitej sociálnej inštitúcie, keď svoju 

profesionálnu roľu napĺňa diskriminujúcim spôsobom, pretože do jej výkonu prenáša predsudky a 

perzekučné presvedčenia s ktorými sa stretáva vo svojom sociálnom prostredí. 

- Diskriminuje neexistovanie systémov a režimov práce, ktoré by mali zabezpečovať včasné 

identifikovanie a odborné riešenie nepriaznivých životných situácií príslušníkov menšín. 

V uvedených prípadoch je inštitucionálna diskriminácia súčasťou nepriamej diskriminácie. 

Inštitucionálna diskriminácia sa prejavuje vylučovaním príslušníkov menšín a chránených skupín z 

dosahu inštitúcií, predovšetkým inštitúcií verejnej správy, pracovného trhu, systému vzdelávania. 

O diskriminácii vo sfére združení a asociácií možno hovoriť pri neposkytnutí určitej služby, 

odmietnutí členstva a pod. Tento typ diskriminácie je veľmi ťažko postihnuteľný, pretože vnútorné 

predpisy, zásady, postupy a pod. si určujú členovia združenia sami, majú v tom plnú autonómiu 

a žiadna inštitúcia im do toho nemôže hovoriť, pokiaľ neporušia zákon. 

O diskriminácii vo sfére pospolitostí, komunít možno hovoriť v bezprostredných vzťahoch 

medzi komunitami a medzi ľuďmi v komunitách. Týka sa predovšetkým lokálnych spoločenstiev. 

Prejavom tohto druhu diskriminácie je ostrakizmus sociálneho prostredia, šikanovanie, sociálna 

degradácia. Problematičnosť právneho postihu možno ilustrovať na príklade úžerníckych vzťahov 

v rómskych zoskupeniach. 

Ak hovoríme o diskriminácii skupinovej, tak môžeme hovoriť aj o tom, akej skupiny sa 

diskriminácia týka, resp. akej by sa týkala, keby táto skupina nebola ochraňovaná právne. Ide o 

skupiny, ktoré sú pre svoju odlišnosť ohrozené a patria medzi zákonom ochraňované. Ak 

sumarizujeme všetky skupiny, resp. ich príslušníkov ktorí sú prostredníctvom zákona v ČR 

nejakým spôsobom chránení, tak ide o skupiny podľa rodu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej 

orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, 

podľa príslušnosti k národnosti, etnickej skupine, podľa príjmu, resp. majetku. Osobitný druh 

diskriminácie, to znamená najviac rozšírený, najviac nebezpečný, tvorí diskriminácia rasová. 

 

Diskriminácia sociálna, kultúrna a organizačno-politická 

Ak sa pýtame ČOHO sa diskriminácia týka, pýtame sa vlastne na jej obsah. Diskriminácia 

sa týka, samozrejme, sociálneho sveta, takže otázka na jej obsah je otázkou na to, čo je obsahom 

sociálneho sveta. Odpovedí na túto otázku nájdeme mnoho, hlavne medzi klasikmi sociológie. Za 

syntetickú, jasnú a vyváženú odpoveď možno považovať tú, ktorú udelil poľský sociológ Pavol 

Rybicki vo svojej publikácii o štruktúre sociálneho sveta (1979). Veľmi všeobecne povedané, keď 

Rybicki hovorí o sociálnom svete globálnej spoločnosti, hovorí o štruktúrach a charakteristikách 

sociálnych zoskupení, o pospolitosti kultúry a o skupinách a sociálnych činnostiach. V súlade s tým 
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možno potom povedať, že z hľadiska obsahu možno hovoriť o diskriminácii sociálnej, kultúrnej 

a organizačno-politickej. 

Sociálna diskriminácia sa týka miesta človeka/príslušníkov ochraňovanej skupiny v 

spoločnosti, čiže jeho sociálno-ekonomického postavenia. Ide o situácie, kedy majorita menšine 

upiera, sťažuje, ale tiež jej nepomáha keď je to nutné v prístupe k príležitostiam na vertikálny 

vzostup, v uspokojovaní potrieb, bráni v mobilite atď. Stratifikácia etnická sa tu spája so 

stratifikáciou sociálnou. 

Diskriminácia v oblasti kultúry sa týka účasti človeka/príslušníkov ochraňovanej skupiny v 

kultúre. Ide o situácie, kedy majorita upiera, sťažuje udržiavanie a rozvoj identity menšinovej, 

upiera menšine prístup k hodnotám kultúry, kedy nie je ochotná k výmene kultúrnych hodnôt, kedy 

majorita diskriminuje v oblasti vzdelávania. 

Diskriminácia v oblasti organizácie života spoločnosti sa týka účasti človeka/príslušníkov 

ochraňovanej skupiny v sociálnych vzťahoch a činnostiach, ktoré utvárajú a udržiavajú globálnu 

spoločnosť. Ide o situácie, kedy majorita upiera menšine účasť na rozhodovaní, bráni jej v rozvíjaní 

autonómneho skupinového života v rovine pospolitostí, združení a inštitúcií. 

 

Diskriminácia uvedomelá a neuvedomelá 

Ak sa pýtame PREČO sa diskriminácia uskutočňuje, pýtame sa na to, či diskriminujúci 

konajú s plným vedomím toho čo robia, alebo nie. Môžeme potom hovoriť o diskriminácii 

uvedomelej a neuvedomelej. 

Uvedomelá diskriminácia je taká, keď dominujúce spoločenstvo, jeho príslušníci, 

diskriminujú ľudí s menšinovým znakom s plným vedomím, že ide o upieranie im prístupu k 

určitým hodnotám a zdrojom. Táto diskriminácia býva legitimizovaná rôznymi teóriami 

rasistickými, náboženskými, triednymi a pod., ktoré v danej spoločnosti vládnu. 

Neuvedomelá diskriminácia je taká, keď dominujúce spoločenstvo, jeho príslušníci 

diskriminujú ľudí s menšinovým znakom, pretože je taký zvyk, pretože v danom sociálnom 

prostredí sa považuje za samozrejmé, že určití ľudia nemajú prístup k určitým hodnotám, pretože je 

to tak, také je prirodzené usporiadanie vzťahov. V danom sociálnom prostredí sa nereflektuje, že 

ide o diskrimináciu, že ide o predsudky. Príslušníci tohto prostredia sa s tým od narodenia stretávajú 

a ani ich nenapadlo reflektovať situáciu, spochybniť z dôvodu napríklad ľudských práv toto 

„prirodzené“ usporiadanie. Ich myslenie a konanie je v zajatí stereotypov a predsudkov rasových, 

etnických, náboženských, triednych, ideologických a pod. Týchto ľudí to samozrejme 

neospravedlňuje, ale vytvára to možnosť vysvetliť im situáciu, urobiť ich citlivejšími na menšinové 
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postavenie tých ľudí, ktorí sú „iní“. Aktuálne je to zvlášť vo vzťahu k pracovníkom verejnej správy, 

k sociálnych pracovníkom, učiteľom, policajtom, poslancom a pod. 

 

Diskriminácia priama a nepriama 

Ak sa pýtame na to AKO sa diskriminácia uskutočňuje pýtame sa na spôsob a odpoveďou 

je, že poznáme diskrimináciu priamu a nepriamu.  

S priamou diskrimináciou sa stretávame, ak k diskriminácii dochádza zámerne, otvorene 

a oficiálne, v modernej spoločnosti prostredníctvom zákona, predpisu, nariadenia. Výstižnejšie ju 

možno nazvať systémovou diskrimináciou,13 pretože diskriminuje spoločenské zriadenie a to tým, 

že právne zakotvuje nerovné vzťahy medzi ľuďmi. Príkladom nech je apartheid v bývalej 

Juhoafrickej únii, otroctvo v bývalých južných štátoch Únie, segregačný režim slovenského štátu 

v rokoch 1939 - 1945, rasistické zákony nacistického Nemecka atď. 

S nepriamou diskrimináciou sa stretávame, ak ide o diskrimináciu prostredníctvom zdanlivo 

neutrálneho zákona, predpisu, nariadenia, alebo prostredníctvom určitých zvyklostí. Výstižnejšie ju 

možno nazvať societálnou diskrimináciou14. Takáto diskriminácia nie je formulovaná explicitne v 

texte nariadenia a ľudia sa zdráhajú činnosť, ktorú vykonávajú v súlade s takto neutrálne 

formulovaným zákonom nazvať diskrimináciou, považovať ju za diskrimináciu. Ide ale o vnútorne 

prepojený systém diskriminovania založený na predsudkoch a ako vírus prerastá do sociálnych 

štruktúr. Predchádzajúca priama diskriminácia sa tu premenila v nepriamu, pretože priama je 

zakázaná. Tu sa nejedná o diskrimináciu zameranú proti nejakému jednotlivcovi, tu ide 

o diskrimináciu jednej skupiny voči inej skupine. To, že ide o diskrimináciu poznáme obyčajne až z 

efektov takejto činnosti. S takouto diskrimináciou sa môžeme stretnúť napríklad pri prideľovaní 

obecných bytov na základe kritérií, kde sa z pridelenia vylučujú ľudia nie na základe zjavne 

rasových znakov, napríklad farby pleti, ale na základe znakov sociálnych a kultúrnych, ktoré však 

s etnickými a rasovými znakmi súvisia. Napríklad nezamestnanosť ako faktor nepridelenia bytu bez 

ďalšieho prešetrenia, bez možnosti výnimky v situácii, kedy nezamestnaní sú zväčša príslušníci 

jednej etnickej skupiny, resp. kedy títo sú vždy na konci pomyselnej fronty. O nepriamej 

diskriminácii možno hovoriť aj vtedy, keď príslušník menšiny je v obchode oslovený a obslúžený 

až posledný, keď je v sociálnom prostredí predmetom vtipov, ponižovania, keď ho v obchode 

sledujú pozornejšie ako iných, či náhodou nekradne, keď mu policajti venujú zvýšenú pozornosť 

akonáhle sa objaví v centre mesta či v „lepšej“ štvrti a pod.  

                                                        
13 Možno sa stretnúť tiež s názvami štrukturálna diskriminácia, inštitucionálna diskriminácia. 
14 Je príznačné, že slovenčina ani čeština nepoznajú pojem, ktorý by adekvátne odzrkadľoval obsah pojmu societal 
discrimination. 
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2.1.2. Diskriminácia rasová 

 

Pojem rasová diskriminácia najlepšie definuje Medzinárodný dohovor o odstránení 

všetkých foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965. Podľa P. Puliša (2002a: 415) tento 

dohovor v článku 1 uvádza:  

„Výraz rasová diskriminácia v tomto dohovore znamená akékoľvek rozlišovanie, 
vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti alebo 
etnickom pôvode, na rodovom, národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo 
dôsledkom je znemožnenie alebo obmedzenie uznania, užívania alebo uskutočňovania 
ľudských práv a základných slobôd na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, 
kultúrnej alebo ktorejkoľvek inej oblasti verejného života.“ 
 

Podľa Jonathana H. Turnera (1994: 119) „Diskriminácia znamená odlišný spôsob prístupu 

k iným vzhľadom na ich národnosť, konkrétne ide o to, že príslušníkom nejakej národnostnej 

skupiny sa upiera prístup k hodnotám ako sú bývanie, práca, vzdelanie, moc a prestíž.“ Etnickú 

diskrimináciu považuje teda Turner za hnaciu silu etnickej stratifikácie. Etnickou stratifikáciou 

rozumie „neproporcionálnu alokáciu etnických populácií do jednotlivých sociálnych vrstiev“. 

Dovolím si na túto tému uviesť obsiahlejší citát Turnera, ktorým uvádza svoje úvahy 

o etnickej stratifikácii. Píše (1994: 118-119): 

„S triednou stratifikáciou sa prepletajú etnické nerovnosti. Znamená to, že niektorí ľudia 
určitého národnostného pôvodu značne častejšie patria do určitých sociálnych vrstiev. 
A pretože väčšina etnických subpopulácií sa nachádza v nižších vrstvách, ťažko sa môžeme 
diviť, že triedne konflikty môžu byť umocňované etnickými antagonizmami medzi tými, 
ktorí vlastnia a tými, ktorí by radi vlastnili cenené hodnoty. Tento jav môžeme každodenne 
pozorovať v kontaktoch s ľuďmi rôzneho národnostného pôvodu. Môže sa nám zdať, že sme 
tolerantní, poctiví a spravodliví, ale napriek tomu sa nám iba ťažko darí oslobodiť sa od 
napätia medzi nami a členmi iných etnických populácií, ktoré je usadené kdesi v pozadí. 
Toto napätie nemá korene iba v rozdieloch v kultúre (ako napr. jazyk a presvedčenia), 
v rozdielnom správaní (spôsob rozprávania, pohybovania sa a pod.) a v rozdieloch 
v sociálnej organizácii (rozdielne vzory príslušnosti ku skupine); je vyvolané tiež rozdielmi 
v množstve peňazí, moci a prestíže, ktoré vlastníme a čo súvisí s tými kultúrnymi, 
behaviorálnymi a organizačnými rozdielmi. Ak pre tvoje etnické zázemie tieto rozdiely 
vyznievajú v tvoj neprospech, môžeš zastretým spôsobom prejaviť svoje nepriateľstvo 
a nosiť v srdci osteň; ak sa nachádzaš na strane privilegovaných, pociťuješ to nepriateľstvo 
a možno dokonca v sebe tlmíš určitý, ešte nie veľmi silný ľak.“  
 
Akoby nám Turner chcel povedať, že etnická diskriminácia je večná, resp. že bude trvať tak 

dlho ako triedna stratifikácia. Aj keby tomu tak nebolo, je zrejmé, že opisované prepojenie triednej 

stratifikácie a etnickej príslušnosti je v súčasnosti platné. Ak to prijmeme ako hypotézu platnú pre 

súčasnosť a dohľadnú budúcnosť 10 – 20 rokov, tak z toho vyplývajú tri možné prístupy 
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k problému etnickej diskriminácie. Zrušiť triedne rozdiely a zrušiť tak základ pre etnickú 

stratifikáciu. Komunizmus sa o to pokúsil a výsledkom bola asimilácia ochotných, zvýšenie 

diskriminácie váhajúcich a perzekúcia neochotných. Iným prístupom je neriešiť ten problém, 

považovať ho za večný a ako príslušníci majority sa bez obáv podieľať na diskriminácii a tešiť sa 

z jej ovocia. Tretím prístupom môže byť snaha o usmernenie etnickej diskriminácie tak, aby sa 

eliminovala zo sféry inštitúcií, utlmila v iných sférach a v podobe etnickej rivalizácie sa stala 

faktorom stimulujúcim rozvoj spoločnosti. Predpokladá to vyrovnávacie opatrenia pre zabezpečenie 

rovnosti šancí. 

 

2.2. DEŠTRUKTÍVNA TOLERANCIA A LEGITÍMNA INTOLERANCIA 

 

Od diskriminácie je potrebné odlíšiť situácie, ktoré sa na ňu podobajú a ktoré niektorí ľudia 

vnútorne pociťujú ako diskrimináciu. Ide o situácie, kedy odopierame prístup k určitým hodnotám 

a zdrojom čisto na základe individuálnych znakov a v súlade so zákonom. V tejto súvislosti je 

potrebné objasniť tiež niektoré aspekty pojmov tolerancia a intolerancia. 

 

2.2.1. Tolerancia a intolerancia 

 

Podľa Radima Palouše (1995) ekvivalentom slova tolerancia je v češtine (aj v slovenčine) 

znášanlivosť. Pociťuje sa ako láskavé či dokonca blahosklonné pripúšťanie postojov, názorov alebo 

chovania človeka či ľudí odlišného založenia. Najbežnejšie významové určenie je teda 

poznamenané prevahou trpnosti, pasivity. Znášame inakosť, nevnucujeme vlastné, nerozčuľujeme 

sa nad inakosťou iných, strpíme inakosť. R. Palouš hovorí ale aj o modernom určení tolerancie. 

Tolerantný človek poníma vlastnú pravdu ako niečo, čo pripúšťa existenciu aj iných názorov, 

pripúšťa, že k pravde možno dospieť aj z iných východísk, a že aj vlastné stanovisko je dobovo 

a situačne podmienené, priznáme právo na inakosť. 

Keď hovoríme o intolerancii, hovoríme o nej v dvoch významoch: 

1. Ako o negatívnom a arbitrálnom postoji, ktorý je tvorený súborom predsudkov. Opiera sa 

na nekompletných a falošných informáciách, je nadmerne zjednodušený, často nelogický, strnulý 

a neobyčajne odolný voči zmenám. 

2. Ako o sociálnej činnosti, ktorá je spojená so sociálnou kontrolou s cieľom posúdiť plnenie 

predpísaných či očakávaných postupov, znalostí, krátko povedané funkčných požiadaviek, ktoré 

súvisia s danou sociálnou pozíciou a plnením súvisiacej sociálnej role. V prípade stigmatizovanej 

osoby už samotná kontrola sa môže uskutočniť tendenčne a celý proces spolu s jeho výsledkom 
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môže byť diskriminujúci. V takom prípade ide ale o dôsledok pôsobenia predsudkov a je to o 

intolerancii v jej prvom význame. 

Bezbrehá, úplná tolerancia ohrozuje stabilitu a súdržnosť spoločnosti a v konečnom 

dôsledku je hrozbou aj pre samotnú toleranciu. Určité hranice tolerancie, alebo inak povedané určitá 

nutná miera intolerancie sú pre normálne fungovanie spoločnosti nevyhnutné (úvahu o hraniciach 

tolerancie pozri Kołakowski, 1998a; 1998b). O bezbrehej, absolútnej tolerancii možno síce 

uvažovať, ale pohľad do reality ukáže, že to, čo sa javí ako tolerovanie všetkého je vlastne 

nadmerná ľahostajnosť s podobou sociálnych vzťahov a diania vo vlastnom sociálnom prostredí 

a tiež nadmerný konformizmus. Ako hovorí stará pravda: Kto mlčí, ten svedčí. Ak sa nadmerná 

ľahostajnosť a konformizmus vyskytujú v skupine, sú pre ňu hrozbou. Funkčnú a deštruktívnu 

toleranciu potrebujeme preto odlíšiť. 

Intoleranciu sme zvyknutí považovať za prejav násilia, čo by sa vo vzťahoch medzi ľuďmi 

nemalo vyskytovať. Otázkou je, ako bez použitia násilia zabezpečiť, že do zamestnania či do školy 

nebudú prijatí tí, ktorí k tomu nie sú svojimi schopnosťami a vlastnosťami vhodní. Jednoducho, tak 

ako sa to každodenne deje – transparentným a akceptovaným netolerovaním ich nižšej schopnosti. 

Ak by sme zrušili legitímnosť intolerantného postoja, ako zabezpečíme izoláciu nebezpečných 

vrahov a sociálne patologického správania vôbec? „Tolerovaná intolerancia“ je pre demokratickú 

spoločnosť nutná práve tak ako funkčná tolerancia. Dennodenne sa v médiách stretávame ale aj 

s informáciami o negatívnych podobách intolerancie, o diskriminácii, o šikanovaní atď. Pre 

odlíšenie týchto dvoch podôb intolerancie bude lepšie hovoriť o legitímnej intolerancii, ktorá je 

kultúrne legitimizovaná a opiera sa o moc a o deformovanej intolerancii, ktorá túto kultúrnu 

legitimitu nemá a opiera sa o násilie15.  

Funkčná tolerancia a legitímna intolerancia majú jeden spoločný znak – nástrojmi moci 

zabezpečujú fungovanie zásad rovnosti, spravodlivosti a nediskriminácie pri súčasnom 

zabezpečovaní súdržnosti a funkčnosti pluralitnej a štruktúrovanej spoločnosti. 

 

 

 
                                                        

15 Petrusek (1994: 85) chápe násilie ako jeden z prejavov zla. „Jde o čin nebo činnost, kterou jinému působíme 
škodu, újmu, kdy ubližujeme -  zdraví, na majetku atd. Původně byl pojem násilí v podstatě vázán na násilí brachiální 
… V novějším, modernějším pojetí se chápe obecněji, zejména v politologických teoriích se o násilí mluví jako o 
prostředku nebo způsobu, jak donutit jiného člověka nebo jinou sociální skupinu, aby činili něco, co činit sami nechtějí, 
anebo jim znemožnit vykonávat něco, co vykonávat chtějí. … Pojmy násilí a moc spolu úzce souvisí. V zásadě existují 
dvě koncepce, které se týkají vztahu násilí a moci. První říká, že každá moc je vlastně svým způsobem násilím, že 
v každé moci je element násilí obsažen. Druhá koncepce, kterou reprezentuje Hannah Arendtová, naopak zdůrazňuje, že 
moc je prostředkem k tomu, aby se lidé chovali kooperativně. Legitimní moc vždycky směřuje k tomu, aby lidé byli 
společně schopni vykonávat nějakou činnost, jejímž prostřednictvím dosahují určitého cíle. Podle Arendtové je tedy 
násilí antitezí moci.“ (podčiarkol I.V.) 
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2.2.2. Legitímna intolerancia 

 

Legitímna intolerancia má v každodenne sa opakujúcich sociálnych vzťahoch podobu 

sociálnej kontroly. Ak ponecháme bokom úvahy o tom, či platný normatívny poriadok je 

formulovaný aj so zohľadnením záujmov menšín a ich kultúrnych odlišností a či nie je možné 

uvažovať o akceptovaní niekoľkých rovnocenných normatívnych poriadkov v spoločnosti, tak 

legitímna intolerancia sa prejavuje spoločenským nátlakom daného sociálneho prostredia na 

dodržiavanie noriem platných v spoločnosti a nátlakom možnej kontroly zo strany verejnej správy 

v súlade so zákonom. Výsledkom tohto nátlaku sú podoby legitímnej intolerancie - odôvodnené 

rozdielne zaobchádzanie, dodržiavanie v sociálnych vzťahoch určitej sociálnej dištancie a jej 

symbolov, schopnosť skupiny asimilovať tých „iných“, ktorí o to majú záujem a pomôcť im 

v asimilácii, represívne opatrenia štátnych orgánov voči sociálnej patológii v súlade so zákonom. 

Osobitnú problematiku tvorí sociálna kontrola v ponímaní A. Hirnera (1972). Budeme sa venovať 

prvému a pre naše účely najdôležitejšiemu prejavu prirodzenej intolerancie – odôvodnenému 

rozdielnemu zaobchádzaniu. 

 

Odôvodnené rozdielne zaobchádzanie 

V osobnom živote neuprednostňujeme tých, ktorí nám nie sú sympatickí, ktorí nie sú členmi 

rodiny, s ktorými si dlhodobo vzájomne nepomáhame, ku ktorým nemáme dôveru a pod. Vo 

verejnom živote a v živote organizácií nie sú uprednostňovaní tí, ktorí nespĺňajú niektorú 

z požiadaviek pre výkon danej činnosti, pre prijatie za člena, pre poskytnutie služby organizáciou 

a pod. Požiadavky, nazvime ich funkčné požiadavky, sú vopred stanovené a sú pod kontrolou 

verejnosti. Nespĺňanie týchto požiadaviek s dôsledkom neprijatia do organizácie, neposkytnutia 

služby a pod. je zapríčinené nedostatkami v kvalifikácii, nedostatkom finančných prostriedkov na 

zakúpenie služby, tiež postihnutím v určitej oblasti, a nie rasou, etnicitou, vyznaním, rodom, alebo 

iným znakom s ktorým sa narodíme alebo „do ktorého“ sa narodíme. Preto ak človek s nižšou 

kvalifikáciou nepatrí do niektorej zákonom chránenej sociálnej kategórie, nebude v súťaži o dané 

pracovné miesto nielen uprednostnený, ale ani mu nebude ponúknutá možnosť zvýšenia si 

kvalifikácie, ak na to nepríde sám. Ale ak človek, ktorý pod vplyvom emócií prestáva kontrolovať 

svoje správanie sa bude uchádzať o miesto pilota, tak z dôvodu ochrany cestujúcich sa pilotom 

nemôže stať ani keby bol hneď členom všetkých zákonom chránených sociálnych kategórií. 

Uprednostnenie jedných a neuprednostnenie iných je teda dôsledkom toho, že organizácia trvale 

kontroluje plnenie funkčných požiadaviek, ktoré sú podmienkou jej fungovania a plnenia jej 

poslania. Neumožnenie prístupu k hodnote, o ktorú sa ľudia u organizácií uchádzajú, 
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neuprednostnenie zo strany organizácie, možno považovať za prejav intolerancie ktorá je 

odôvodnená, prípustná a vhodná. Ak by organizácia či úrad tak neurobili, spôsobili by škodu sebe, 

štátu, obci. Neuprednostnenie sa ale môže veľmi rýchle zmeniť v znevýhodnenie a diskrimináciu, 

ak základom pre neuprednostnenie sa stanú menšinové znaky ako rod, rasa, etnicita, národnosť, 

jazyk, vyznanie, vek, sexuálna orientácia, ale tiež vtedy, keď neuprednostnení nebudú mať šancu 

a reálnu možnosť vyvinúť úsilie a opätovne sa pokúsiť získať danú hodnotu. 

Uprednostnenie je možno chápať aj v užšom význame a rozumieť ním osobitný prístup 

k určitým sociálnym kategóriám, alebo k určitým situáciám. Takto chápané odôvodnené rozdielne 

zaobchádzanie vymedzuje napríklad návrh tzv. diskriminačného zákona, ktorý bol predložený 

v Národnej rade SR v roku 2002 takto (podľa P. Puliš, 2002a: 416-417): 

„Odôvodnené rozdielne zaobchádzanie musí byť objektívne odôvodnené oprávneným 
cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa musia byť primerané a potrebné. O takéto 
rozdielne zaobchádzanie ide najmä ak: 
- z dôvodu veku je ustanovená osobitná podmienka prístupu k zamestnaniu alebo k odbornej 
príprave alebo osobitná podmienka zamestnania a zárobkovej činnosti, vrátane prepúšťania 
a odmeňovania, za účelom začlenenia mladých ľudí, starších zamestnancov alebo osôb 
s opatrovateľskými povinnosťami do pracovného procesu alebo za účelom zabezpečenia ich 
ochrany, alebo je ustanovená podmienka minimálneho veku, odbornej praxe alebo inej 
praxe pre prístup k zamestnaniu alebo k určitým výhodám, ktoré so zamestnaním súvisia, 
- z dôvodu zdravotného postihnutia, pohlavia alebo veku ide o rozdielne zaobchádzanie 
v ozbrojených silách, 
- z dôvodu pohlavia, veku, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie je v prípade 
cirkví alebo náboženských spoločností ustanovený osobitný dôvod, ktorý vyplýva z ich 
viery alebo náboženstva alebo je ustanovená osobitná podmienka prístupu k zamestnaniu, 
odbornej príprave alebo zárobkovej činnosti vyžadujúca dodržiavanie vnútorných predpisov 
cirkví alebo náboženských spoločností vyplývajúca z ich viery alebo náboženstva, 
- z dôvodu veku, pohlavia alebo zdravotného postihnutia je ustanovená osobitná požiadavka, 
ktorá je vecne zdôvodnená povahou práce, 
- z dôvodu vzdelania, odbornej praxe a odbornej skúšky je ustanovená požiadavka pre 
výkon povolania.“ 
Odôvodnené rozdielne zaobchádzanie púta pozornosť spoločnosti vždy, ale predovšetkým 

vtedy, keď existujú podmienky alebo oprávnené obavy, že môže dôjsť k jeho deformovaniu 

v znevýhodnenie a diskrimináciu. Deje sa tak vtedy, ak organizácia či úrad berú do úvahy aj iné 

kritériá ako tie, ktoré vyplývajú z funkčných požiadaviek či požiadaviek zákona. V organizáciách sa 

napríklad možno stretnúť s tzv. skleneným stropom pre ženy, pre tých ktorí nie sú členmi 

štátotvorného národa, pre mladých a pre starých.16 Stáva sa, že úradníci sa pri prideľovaní služby 

riadia stereotypmi, predsudkami.  

Môže sa tak ale stať aj v prípade rôzne postihnutých ľudí. O diskrimináciu sa nejedná vtedy, 

ak postihnutý nedokáže pre svoje postihnutie dosiahnuť na požiadavky dokonca ani 

                                                        
16 Príklady takýchto situácií uvádzajú W. B. Weather jr. a K. Davis (1992: 73-106). 
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s kompenzačnými pomôckami či inou pomocou spoločnosti, vrátane prípadných vyrovnávacích 

opatrení a nariadení štátu. Negatívna reakcia organizácie či úradu je v tomto prípade zdôvodniteľná 

a nie je diskrimináciou, a to napriek tomu, že je v zásade prejavom intolerancie. Ak by organizácia 

postupovala inak, spôsobila by sama sebe škodu. Ak však z verejných prostriedkov budú 

kompenzačné opatrenia dostávať iba niektoré skupiny postihnutých a iné nie, pôjde o diskrimináciu, 

pretože bude narušená zásada rovných príležitostí. 

V prípade postihnutí neuprednostnenie nie je výsledkom diskriminácie, ale neschopnosti 

spoločnosti technicky kompenzovať druh a stupeň daného postihnutia. Ide teda o dôsledok 

postihnutia zdravotného alebo mentálneho, ktoré zapríčiní, že niektoré zdroje spoločnosti a 

príležitosti ktoré vytvára, sa pre postihnutého stanú nedostupné. S postihnutím sa rodíme (napríklad 

ľudia s vrodenou poruchou zraku), alebo ho získame (napríklad pri autohavárii, v dôsledku choroby 

a pod.). Spoločnosť má pre mnohé takéto situácie riešenie, ktorým postihnutie odstraňuje, alebo 

zmierňuje (okuliare, vozík, bezbariérové bývanie, sociálne dávky, služby, sociálna práca a pod.). V 

závislosti od miery odstránenia dôsledkov postihnutia pre život človeka hovoríme o veľkosti jeho 

handicapu. Handicap má teda, na rozdiel od postihnutia, sociálny charakter. 

Inou vecou je, ak spoločnosť technicky vie postihnutie kompenzovať, ale nemá možnosť 

urobiť tak vo vzťahu ku všetkým, napríklad ekonomickú možnosť. Ide stále ešte o handicap, alebo 

už o diskrimináciu? A pôjde o diskrimináciu vtedy, ak určité technické riešenia budú síce na trhu 

dostupné (napr. genetická liečba), ale pre obrovské finančné náklady iba zo súkromných a nie 

z verejných zdrojov? Tento problém zatiaľ nie je riešený. Jedno je však z morálneho hľadiska isté – 

ak ide o postihnutie, ktoré bráni postihnutým v prístupe k základným potrebám na úrovni ktorá je 

bežná v danej spoločnosti a títo ľudia nedostávajú účinnú pomoc od spoločnosti, potom ide 

o diskrimináciu. Napríklad masová neúspešnosť rómskych detí v škole a dlhodobo neprijímané 

oparenia smerujúce k multikultúrnemu vzdelávaniu a neprijímané systémové oparenia na vyriešenie 

sociálno-kultúrnych príčin tejto neúspešnosti sú jasným signálom diskriminácie zo strany majority. 

Postihnutie, ktoré spoločnosť dokáže kompenzovať ale z rôznych dôvodov to vo vzťahu k 

niektorým menšinám nerobí, môže mať ale nielen telesný či duševný rozmer, môže byť tiež 

dôsledkom členstva v skupinách, ktoré spoločnosť vydeľuje výlučne na základe ich kultúrnej 

odlišnosti. Členstvo v nich si dieťa nevolí, rodí sa do týchto skupín, obmedzenia týchto skupín sa 

pre dieťa stávajú jeho postihnutím. Ide najmä o sociálne prostredia skupín permanentnej chudoby, 

skupín s alternatívnym životným štýlom, skupiny sociálne marginalizované, vylúčené. 

Socializáciou v takýchto sociálnych prostrediach deti „získavajú“ postoje typické pre tieto skupiny, 

osvojujú si ich hodnoty, potreby, behaviorálne orientácie, špecifické videnie sveta ktoré je vlastné 

týmto skupinám. Získavajú ich bez toho, aby si členstvo v týchto skupinách zvolili z vlastného 
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rozhodnutia. Tieto postoje, hodnoty apod. sú im akoby vopred a neodvolateľne prisúdené, a to 

napriek tomu, že ich vopred vylučujú z možnosti rovnoprávne participovať na zdrojoch a 

príležitostiach spoločnosti. Je samozrejme sporné či spoločnosť má právo zasahovať do vnútorného 

života týchto skupín, kedy tak môže urobiť a do akej miery. Dve skutočnosti sú však evidentné – 

tieto skupiny nie sú autonómne a ani schopné svojbytnej existencie, sú jednostranne závislé na 

majoritnej spoločnosti; spoločnosť nášho kultúrneho okruhu je povinná zabezpečiť členom týchto 

skupín prístup k uspokojeniu základných potrieb, ktoré vyplývajú z prirodzených ľudských práv, 

a to z toho jednoduchého dôvodu, že ide o ľudí. 

René Girard na túto tému píše (1997: 26): 

„Někdy bývá těžké nalézt hranice mezi racionální diskriminací a svévolnou perzekucí. Z 
politických, morálních, lékařských atd. důvodů dnes některé formy diskriminace 
považujeme za rozumné a přitom se podobají dřívějším formám perzekucí; tak tomu je 
například s karanténou, jíž se v případě epidemie musí podrobit každý, kdo by mohl být 
nakažlivý. Ve středověku lékaři odmítali představu, že by se mor mohl šířit fyzickým 
kontaktem s nemocnými. Obvykle totiž patřívali k osvíceným kruhům a každá teorie o 
nákaze se jim zdála podezřelá, protože se podobala perzekuční pověře.“ 
 

2.2.3. Deštruktívna tolerancia 

 

Deštruktívna tolerancia sa vyznačuje tým, že diferencovanosť účastníkov sociálnych 

vzťahov si nevšíma a nehodnotí ju a k ich činnosti sa nevyjadruje. Jej podobami sú nadmerná 

ľahostajnosť a nadmerný konformizmus. 

 

Neprimeraná ľahostajnosť 

V predchádzajúcej časti bola reč o tom, že ľahostajnosť v zmysle nevšímať si to, čo 

považujeme za menej podstatné, je niekedy potrebná. Za neprimeranú ľahostajnosť sa to nedá 

považovať. Ťažko tiež za neprimeranú ľahostajnosť považovať situáciu, kedy síce nekonáme aj keď 

situácia si náš zásah vyžaduje, ale my autenticky nevnímame, že máme zasiahnuť, kultúra v ktorej 

sme vychovaní nás nevybavila k tomu, aby sme danú situáciu zaradili do kategórie je nutné 

zasiahnuť. Pre vonkajšieho pozorovateľa, ktorý je kultúrne vybavený inak, to môže vyzerať ako 

neprípustná ľahostajnosť, po relativizácii ako neprimeraná ľahostajnosť. S inou situáciou sa však 

stretneme vtedy, keď si niečo nevšímame a nereagujeme zámerne a naše spoločenstvo, skupina, 

naši blízki to považujú za významné a my tak robíme z pohodlnosti, pre nedostatok osobnej 

statočnosti, občianskej odvahy, pretože ide o náš kultúrne naučený postoj nehas čo ťa nepáli, 

pretože nás skorumpovali a pod. V takom prípade ide o neprimeranú ľahostajnosť, ktorou 
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uvoľňujeme priestor násiliu, nespravodlivosti, nerovnosti. Ako funguje ilustruje citát z knihy Bolest 

šikanování M. Kolářa (2001: 37). 

„V případě, že ve skupině existuje soudržnost, kamarádské vztahy a převažují pozitivní 
morální hodnoty, kdy žáci mají zásadně negativní postoje k násilí a ubližování slabším, 
pokusy o šikanování neuspějí. … Jestliže je imunita skupiny vůči šikaně nějakým způsobem 
oslabena, jsou pokusy o šikanování trpěny a je téměř jisté, že násilí v nějaké podobě 
zakoření.“ 
 
Nadmerná ľahostajnosť nie je totožná s apatiou ani s konformizmom. V literatúre sa možno 

stretnúť s javom neprimeranej ľahostajnosti aj v iných súvislostiach ako šikanovanie. Paul Rock 

(1973) keď hovoril o normalizácii deviácie, chápal ju ako jej faktickú akceptáciu. Táto faktická 

akceptácia deviačného správania vyplýva zo všeobecného narúšania určitej normy alebo 

z permisívneho vzťahu spoločenského prostredia k určitému druhu správania (v našich 

podmienkach napr. mimomanželské vzťahy, úplatky, nadmerné užívanie alkoholu a pod.). Tu sa 

nejedná o toleranciu, tu ide skôr o jej deformovanú podobu, o nevšímanie si, o ľahostajnosť. 

Pojem neprimeranej ľahostajnosti a deštruktívnej tolerancie vôbec naráža na jeden problém - 

je ešte deviáciou to, čo sa nestretáva s negatívnou reakciou? Alebo inak, aké kritérium nás 

oprávňuje hovoriť o nadmernej ľahostajnosti vtedy, ak sa dané správanie nestretáva s negatívnou 

reakciou? 

 

Nadmerný konformizmus 

V súlade s Mertonom možno konštatovať, že ak konformizmus presiahne určitý stupeň, 

stáva sa sociálnym problémom.17 Ako sa stane, že konformizmus presiahne určitý stupeň“? 

V prípade šírenia sa praktik šikanovania v skupine sa podľa M. Kolářa (2001: 35-47) môže 

stať, že proti týmto praktikám nevznikne v skupine protitlak v podobe zásadne negatívneho postoja 

proti násiliu a ubližovaniu slabším. V takom prípade sa členovia skupiny pasívne prispôsobujú 

pomerom, ktoré v skupine existujú a podliehajú názorom, ktoré sú v skupine väčšinové, resp. sú 

násilím vnucované. Členovia skupiny sa stávajú riadení akoby zvonku, prestávajú si uvedomovať 

svoju osobnú zodpovednosť za svoje jednanie. Ak člen skupiny v ktorej sa rozvíja šikanovanie chce 

zostať jej členom, musí sa alebo konformne prispôsobiť panujúcim pravidlám, alebo musí mať 

dostatok síl postaviť sa proti nim a vynútiť si úctu alebo nedotknuteľnosť. 

Podobne sa nadmerný konformizmus prejaví v skupine, ktorú ovládla nejaká idea vydávaná 

za konečnú a jedinú pravdu. Členovia skupiny stoja pred alternatívou: stať sa takým akí sú iní, 
                                                        
17 Konformizmus definuje Velký sociologický slovník (1996) ako „způsob jednání, usilujícího kulturně předepsaným 
způsobem o dosažení kulturně legitimních cílů. Toto vymezení pocházející od R. K. Mertona naznačuje ambivalentnost 
konformního jednání (konformity). … V tomto smyslu je určitá míra konformismu nezbytným předpokladem existence 
sociálního řádu. Přesáhne-li však konformismus jistý stupeň, stává se sociálním problémem.“ 



 64 

alebo nebyť vôbec, resp. dostať sa do pozície vysmievaného, nechceného, prenasledovaného. A. 

Kępiński (1972: 7) píše: 

„Nestať sa takým ako prikazuje daná ideológia, znamená zaradiť sa medzi jej nepriateľov 
a odsúdiť sa tým na zničenie. Medzi stúpencami tej istej ideológie vzniká svojská rivalita: 
nebyť horší ako iní, pretože inak hrozí vylúčenie zo skupiny. V závislosti od charakteru 
ideológie možno licitovať v cnostiach alebo zločinoch.“ 

 
Všeobecne teda môžeme konštatovať, že konformizmus presiahne určitý stupeň keď vzťahy 

v skupine určuje násilie. Stáva sa tak vtedy, keď v skupine začína dominovať šikanovanie a keď 

skupinu ovládla idea, ktorá sa jediná považuje za pravdu. Tam, kde vo vzťahoch medzi ľuďmi 

prevládajú ľahostajnosť a konformizmus, tam získavajú priestor vzťahy autoritatívne, často 

založené na násilí. Deštruktívna tolerancia tak vytvára podmienky pre vznik netolerancie. 

 

2.3. HLAVNÉ TEÓRIE ODLIŠNOSTI 

 

Odlišnosť možno stotožniť s deviáciou a chápať ju ako základ pre vznik diskriminácie. 

Možno ju tiež stotožniť s prirodzenou diferenciáciou spoločnosti a chápať ju ako základ pre 

neustále sa obnovujúcu úlohu integrácie spoločnosti. Budeme sa zaoberať prvým prípadom 

a budeme sa zaujímať predovšetkým o procesy, ktoré súvisia s diskrimináciou. K problematike 

odlišnosti, ktorú možno chápať aj ako deviáciu, možno pristupovať na pôde vedy, podľa Siemaszko 

(1993), alebo v rámci etiologickej paradigmy alebo paradigmy reaktívnej. 

Pre etiologickú paradigmu je podľa Siemaszko centrálnym problémom otázka príčin 

deviačného správania sa. Základná otázka znie: Prečo ľudia porušujú platné spoločenské normy? 

Prečo oni TO (že porušujú normy) robia? Predstavitelia paradigmy spravidla nespochybňujú 

existujúci normatívny poriadok a nepýtajú sa, ako vznikajú spoločenské normy a ako sú 

exekvované. Existujúci normatívny poriadok sa považuje za východisko úvah o príčinách odlišného 

správania sa „tých iných“. Tieto teórie, zvlášť teórie sociálnej kontroly, vychádzajú z toho, že 

v spoločnosti je platný iba jeden normatívny poriadok. Táto paradigma sa uplatnila najmä pri 

skúmaní a vysvetľovaní kriminálneho a iného patologického správania sa, čiže tam, kde 

v spoločnosti je všeobecný konsenzus ohľadne sociálnych noriem a toho, že sa opierajú o tradíciou 

posvätené zásady spolunažívania a vzťahov medzi ľuďmi. K tomu čo hovorí Siemaszko možno 

poznamenať, že vo vzťahu k odlišnému správaniu sa etnických, národnostných a iných menšín sa 

táto paradigma uplatňuje problematicky, pretože ich odlišnosť členov týchto skupín je daná znakmi, 

ktoré získali narodením sa do danej skupiny a nie znakmi a správaním, ktoré si možno slobodne 

voliť. 
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V koncepciách, ktoré vznikli na pôde reaktívnej paradigmy je centrálnym problémom otázka 

príčin označovania daného správania za odlišné a deviantné. Táto paradigma býva nazývaná zväčša 

teóriou labellingu, perspektívou stigmatizácie, etiketovania a pod. Základná otázka znie: Ako 

vznikajú spoločenské normy, podľa ktorých sú ONI označovaní za deviantov? Aké sú reakcie 

spoločnosti na správanie sa tých, ktorých správanie sa nie je v súlade s normatívnymi 

očakávaniami? Aké dôsledky tieto reakcie vyvolávajú? Predstaviteľov tejto paradigmy zvlášť 

zaujíma proces, výsledkom ktorého je uznanie konkrétnych osôb za odlišných, za deviantov, ako aj 

dôsledky, ktoré z tohto faktu vyplývajú pre ďalšie vzťahy „označenej“ skupiny s jej okolím. Pokiaľ 

teórie etiologickej paradigmy vychádzajú z predpokladu, že v spoločnosti je iba jeden právoplatný 

normatívny systém, tak teórie reaktívnej paradigmy táto problematika nezaujíma. Táto paradigma 

umožňuje ďaleko širšie použitie ako iba na vysvetlenie kriminálneho či patologického správania sa. 

Tento smer myslenia dnes už stratil niečo zo svojej pôvodnej popularity v predchádzajúcich rokoch. 

Dnes sa do popredia dostávajú neokonzervatívne prúdy a s nimi opätovná renesancia smeru 

sociálnej kontroly, ktorý je jedným zo smerov etiologickej paradigmy. 

Hlavný rozdiel medzi etiologickou a reaktívnou paradigmou je najmä v rozdielnom prístupe 

k spoločenským normám. Teórie etiologickej paradigmy chápu tieto normy absolútne, t.j. ako dané, 

v spoločnosti platí iba jeden normatívny poriadok a problémom je, kto a prečo ho narúša. Teórie 

reaktívnej paradigmy chápu spoločenské normy relatívne a v kontexte. Nekladú dôraz na to, prečo 

niekto narúša normy, zaujíma ich skôr, prečo je uznaný, označený za takého, ktorý narúša normy.  

Rozdielne tiež chápu sociálnu kontrolu. V etiologickej paradigme je sociálna kontrola tým 

faktorom, ktorý znemožňuje či sťažuje nonkonformné správanie. V paradigme reaktívnej sociálna 

kontrola vyvoláva deviáciu, a to v dvoch smeroch: mechanizmy sociálnej kontroly určujú ktoré 

správanie sa neaprobuje; vďaka mechanizmom sociálnej kontroly je určitá konkrétna osoba uznaná 

za devianta. Táto stigmatizácia vytvára priestor pre vyčleňovanie takto označených ľudí a ich 

následnú diskrimináciu alebo iné násilie voči nim. Stručne by sa dalo tiež povedať, že podľa 

etiologickej paradigmy sa odlišným, deviantom stáva človek, ktorý porušuje sociálne normy, ktoré 

sú v spoločnosti platné. Podľa reaktívnej paradigmy je deviantom človek, ktorého spoločnosť 

označila v určitom ohľade za „iného“. 

 

2.3.1. Reaktívna paradigma 

 

Jeden z tvorcov reaktívnej paradigmy, Howard S. Becker (Outsiders. Studies in the 

Sociology of Deviance) tvrdí, že deviáciu vytvárajú spoločenské skupiny a deviačným správaním je 

správanie, ktoré ľudia za také považujú. Toto stanovisko rozvinul Kai T. Erikson (Notes on the 
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Sociology of Deviance), ktorý za kľúčový prvok analýzy deviácie považuje spoločenské prostredie. 

Zakladateľom tohto smeru bol vyčítaný sociologický determinizmus (napr. Edwin M. Lemert), 

pretože v ich predstave spoločnosť stigmatizuje, trestá, odmieta a u človeka, ktorý je označený ako 

odlišný, nevidia jeho možnosť mať vplyv na to, ako prebieha proces stigmatizácie. Krokom v smere 

zmiernenia tohto sociologického determinizmu bolo ponímanie stigmy u Goffmana.18 

 

Typy označení a deviácií 

E. Goffmana (2003) zaujímalo predovšetkým to, čo sa deje, keď sa stretnú normálna osoba 

a osoba v nejakom ohľade „iná“, netypická, postihnutá. Goffmana zaujímalo „divadlo 

každodenného života“, zaujímala ho samotná interakcia, nie sekvencia udalostí ktorá sa nevyhnutne 

končí tým, že človek je označený za devianta, je mu prisúdená roľa devianta. 

Goffman zaviedol do sociológie pojem „stigma“. Pôvodne sa stigmou, vypaľovaním znaku 

na kožu, uťatím ruky a pod., fyzicky označovali zločinci. Neskôr toto označovanie získalo skôr 

symbolický charakter. Goffman píše (2003: 10-11): 

„Zatímco tato cizí osoba stojí před námi může se naskytnout důkaz o tom, že je jí vlastní 
atribut, který ji odlišuje od jiných osob v kategorii těch, jimiž by mohla být, a to atribut 
poněkud méně žádoucího rázu – v krajním případě z ní pak činí osobu skrznaskrz špatnou, 
nebezpečnou či slabou. Naše mysl ji tak redukuje z osoby celistvé a obyčejné na osobu, jež 
je poskvrněna a jejíž hodnota klesla. Takovýto atribut je stigmatem, zejména je-li jeho 
diskreditující dopad velice rozsáhlý; někdy se mu také říká selhání, nedostatek nebo 
handicap. Je základem zvláštní diskrepance mezi virtuální a skutečnou sociální identitou.19 
… Termínem stigma tedy budeme označovat silně diskreditující atribut.“  
 

Druhy stigmatov 

Goffman rozlišoval tri druhy stigmatov. Jeho typológia je zaujímavá tým, čo ponechali 

nepovšimnuté zakladatelia smeru sociálnej reakcie – stigma fyzická ako aj kmeňová existujú akosi 

zvonku, jedinec ich neutvára. Stigma charakteru je spojená vo väčšej miere so správaním jedinca. 

Goffman píše (2003: 12): 

„Především se jedná o ošklivosti tělesné. – různá tělesná znetvoření. Další jsou vady 
charakteru vnímané jako slabá vůle, dominantní či nepřirozené vášně, falešná a 
nesmlouvavá přesvědčení a nepoctivost, jež jsou dovozovány z dobře známého seznamu, na 
němž najdeme například duševní poruchy, uvěznění, zhoubné návyky, alkoholismus, 
homosexualitu, nezaměstnanost, sebevražedné pokusy a radikální politické projevy. 

                                                        
18 Goffman nepatrí do smeru sociálnej reakcie, a to napriek vlyvu, ktorý na jeho vývoj mal. V práci, ktorá najviac 
charakterizuje jeho činnosť – The presentation of self in everyday life – sa zaoberá tým, ako ľudia hrajú svoju roľu na 
scéne každodenného života a nie tým, aká tá roľa je. J. Szacki píše v úvode k poľskému vydaniu tejto knihy Goffmana: 
„Je dobré všimnúť si tento ‚formalizmus‛ Goffmana – bezprostredne sa odvolávajúci na Simmela ... Opisujúc masky sa 
nezaujíma – v súlade s mottom tejto knihy – o tváre, ktoré sa pod nimi ukrývajú.“ (Szacki, 1981: 22) 
19 V originálnom znení Goffman použil pojmy virtual identity a actual identity. Zdá sa, že v roku 1963, kedy vyšla 
kniha, mal virtuálnou identitou na mysli očakávanú identitu a nie virtuálnu ako ju chápeme dnes.  
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Posledním typem jsou kmenová stigmata rasy, národa a náboženství, teda ta, jež se mohou 
šířit po rodových liniích a rovnoměrně kontaminovat všechny členy rodiny.“ 

 
Inou rovinou v ktorej Goffman analyzoval problematiku stigmy je rovina diskreditácie. 

Hovorí o dvoch situáciách. Situácia diskreditovaného (discredited) jedinca, kedy jeho odlišnosť je 

jasne viditeľná, resp. je už známa. Hlavným problémom pre obidve strany interakcie je poradiť si 

nejako s touto obtiažnou situáciou vysporiadať sa s napätím, ktoré vyvolávajú spoločenské 

kontakty. Druhou je situácia diskreditovateľného (discreditable) jedinca, kedy jeho odlišnosť nie je 

viditeľná, resp. sociálne prostredie o nej nevie. „Nejde pak o zvládání napětí vznikajícího během 

společenských kontaktů, ale o regulování informací týkajících se jeho vady. Dát či nedat najevo, 

říci či neříci, přiznat či nepřiznat, lhát či nelhat, a v každém jednotlivém případě: komu, jak, kdy a 

kde.“ (Goffman, 2003: 54)  

Podľa Goffmana môžeme byť odsudzovaní, odmietaní či považovaní za človeka druhej 

kategórie napriek tomu, že sme neurobili nič zlého, iba máme určité znaky, ktoré v danej kultúre nie 

sú aprobované. Stigmatizácia je podľa neho v tomto prípade základom, z ktorého vyrastá 

diskriminácia. Goffman tiež hovorí, že sú ľudia a skupiny - napr. ortodoxní Židi, ktorí napriek 

tomu, že im majorita udelila stigmu, tak sa vôbec nepovažujú za horších. Deje sa tak z rôznych 

dôvodov - osoba má silné ego, má iný, vysoko hodnotený hodnotový systém, vedome sa vzdávajú 

účasti v živote spoločnosti. Takíto ľudia môžu byť úplne necitliví na pripisované im stigmy a môže 

sa stať, že sú aj hrdí. na to, že sú „iní“. K tomu možno dodať, že stigmatizácia bude v takom prípade 

vzájomná, vzájomné tolerovanie sa bude narážať na prekážky a obidve skupiny, majorita aj 

menšina, budú riešiť otázku hraníc svojej tolerancie a tým možností vzájomnej komunikácie a 

spolupráce. Diskriminácia zo strany majority môže vystupovať, ale za závažnejší bude považovaný 

problém hraníc tolerancie. 

 

Deviácia dosiahnutá a prisúdená. 

Milton Mankoff (1971) rozvinul Goffmanovu myšlienku, že stigma môže vyplývať nielen 

zo správania, ale aj z faktu, že sme akí sme, že daný znak jednoducho máme a tento je mimo oblasť 

tolerancie skupiny či nášho spoločenského prostredia. Mankoff rozlišuje deviáciu dosiahnutú 

(deviácia je výsledok správania sa či činnosti človeka, ktorá narúša normy) od deviácie prisúdenej 

spoločnosťou (deviácia je výsledkom toho, že človek má znak, ktorý nie je tolerovaný). 

V prípade deviácie prisúdenej sa status devianta získava nezávisle od činnosti či zámeru 

(hluchonemí, koktaví a pod.) - je teda nezávislý od osoby, ktorej znak prekračuje hranice normality. 

Je plne závislý od reakcií spoločenského prostredia. Spoločenská reakcia je nevyhnutnou 
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podmienkou existencie tohto druhu deviácie. Na to, že človek so statusom prisúdenej deviácie sa aj 

skutočne nachádza mimo priestor tolerancie skupiny usudzujeme podľa reakcií tejto skupiny. 

Inak je to pri deviácii dosiahnutej. Tu o statuse devianta rozhoduje činnosť človeka so 

zámerom narušiť normu, preto reakcia spoločenského prostredia nie je nutnou podmienkou udelenia 

tohto statusu. Mnoho foriem deviácie sa môže rozvíjať úplne nezávisle od reakcií spoločenského 

prostredia devianta - defraudant, konzumpcia narkotík a pod. 

Zdalo by sa, že obidva typy deviácie možno od seba ľahko odlíšiť. Nie je tomu tak. Napr. 

homosexualizmus je správanie sa, alebo stav, bytie? Ak prijmeme, že homosexualizmus je stavom, 

a že homosexuáli nemajú teda úmysel narúšať spoločenské normy, iba ich inklinácie sú silnejšie 

ako kultúrne tabu, potom homosexualizmus musíme uznať za deviáciu prisúdenú. 

 

Mechanizmy označovania (stigmatizácie) 

Znalosť mechanizmov stigmatizácie otvára priestor pre určenie nástrojov na zmenu 

netolerantných postojov a výchovy k tolerancii. Prostredníctvom stereotypizácie, ceremónie 

degradácie statusu a retrospektívnej interpretácie sa spoločenské prostredie snaží prinútiť 

jednotlivca, aby prevzal novú roľu, ktorá mu bola pridelená, roľu odlišného, devianta. Potenciálny 

deviant však má k dispozícii mechanizmy, ktorými môže uniknúť označeniu za devianta, alebo 

aspoň zmenšiť rozsah či význam deviačného označenia (odsúhlasovanie skutočnosti), alebo môže - 

napriek tomu, že je označený - prinavrátiť predchádzajúci charakter svojich vzťahov s okolím. 

 

Stereotypizácia 

Stereotypizácia a typizácia sú prirodzenou súčasťou správania sa človeka. Sú spôsobom na 

usporiadavanie skutočnosti. Máme napríklad stereotypný obraz čašníka, nižšej spoločenskej vrstvy, 

nášho či iného národa, náboženských skupín a pod. Stereotypy uľahčujú interakciu v situáciách, 

keď nevieme, čo možno očakávať od partnera interakcie, ktorého bližšie nepoznáme. Zaradenie ho 

do známej stereotypnej kategórie uľahčuje kontakt. Nevieme síce, čo môžeme očakávať od neho 

ako od konkrétnej osoby, ale predpokladáme, čo môžeme od neho očakávať ako od predstaviteľa 

určitej skupiny. Korene stereotypov spočívajú v neznalosti. Čím väčšia je naša neznalosť 

konkrétnych ľudí alebo čím väčší je spoločenská dištancia medzi nami a danou kategóriou osôb, 

tým väčšia je pravdepodobnosť, že náš obraz tejto kategórie bude stereotypný. 

Stereotypizované bývajú obrazy tých, ktorí sú označovaní ako odlišní, veľmi silne obrazy 

deviantov. Jedným z dôsledkov deviačných stereotypov je to, že od takto označených ľudí 

očakávame správanie súhlasné s našim, často mylným stereotypom. Naše očakávania môžu potom 

vyvolať u nich správanie skutočne súhlasné s našim stereotypným očakávaním  
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Pre výchovu k tolerancii je dôležité poznať dôsledky, ktoré stereotypizácia prináša pre 

označeného človeka. Podľa Erdwina H. Pfuhla (1980: 174-175) stereotypy devianta majú tieto 

dôsledky: 

Výsledkom sociálnej kontroly je označenie tých, ktorí sa nesprávajú v súlade s normou za 

odlišných deviantov. Táto stigmatizácia vytvára priestor pre vyčleňovanie týchto ľudí, ich 

diskrimináciu alebo iné násilie voči nim. 

- Stereotypy sa považujú za skutočnosť. Zo správania ľudí vnímame v prvom rade to, čo 

potvrdzuje stereotyp. Je potrebný silný impulz, aby sme vnímali a adekvátne hodnotili aj 

iné prvky správania. 

- Od človeka negatívne označeného očakávame „zlé správanie sa“ a nejednoznačné situácie 

máme tendenciu interpretovať skôr negatívne. 

- Spoločenské prostredie odmieta osoby, ktoré svojimi znakmi zodpovedajú deviačnému 

stereotypu (ostrakizmus prostredia). Ak by náhodou išlo o človeka, ktorý svojim 

správaním popiera stereotyp, spoločenské prostredie má tendenciu skôr preklasifikovať 

tohto konkrétneho človeka, ako meniť stereotyp. 

- Stereotypy sú základom pre selekciu tých, ktorí majú byť formálne označení 

(stigmatizovaní) deviačnou stigmou (koho zadržia policajti v zhluku osôb ako podozrivého 

– slušne vyzerajúceho a dobre oblečeného človeka, alebo človeka otrhaného 

a špinavého?). 

Stereotypy zohrávajú veľkú úlohu aj v činnosti inštitúcií, ktorých úlohou je rehabilitácia 

deviantov. Ich pracovníci majú obyčajne svoj vlastný obraz o deviantoch, ktorí sa hodia na 

rehabilitáciu a ktorí sú „nenapraviteľní“. Nie vždy je isté, či ten obraz je oprostený od stereotypov. 

 

Ceremónie degradácie statusu 

Tvorcom tohto pojmu je Harold Garfinkel (1956). O tejto ceremónii hovorí (1956: 420): „... 

verejná identita jednotlivca sa mení na niečo, čo sa v špecifickej konfigurácii spoločenských typov 

považuje za horšie“. 

Garfinkel rozoberal ceremóniu degradácie statusu v kontexte morálneho pobúrenia, aké 

vyvoláva dané správanie. Morálne pobúrenie nachádza svoj výraz v tak zvanom verejnom obvinení, 

počas ktorého sa „žalobca“ snaží dokázať, že „vinník“ je predstaviteľom iného a horšieho typu ľudí. 

Garfinkel zdôrazňoval, že „úradne“ sa ceremóniou degradácie statusu zaoberajú funkcionári rezortu 

spravodlivosti. Jeho analýza podmienok efektívnosti ceremónie sa ale neobmedzuje iba na činnosť 

inštitúcií formálnej spoločenskej kontroly. Každý reprezentant či člen daného spoločenstva môže 
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zohrávať roľu „verejného žalobcu“. Preto také termíny ako „žalobca“, „vinník“, „svedok“, „čin“ sa 

nemusia vzťahovať iba na súdne konanie. 

Ceremónia degradácie statusu (napr. súdenie zločinca) sa podobá iným ceremóniám, ktoré 

menia status človeka (napr. svadobná ceremónia, vojenská prísaha, ...). Pri ceremónii degradácie 

statusu sa však doterajší status človeka mení na horší. 

Dochádza tiež k symbolickej generalizácii konkrétneho správania, ktoré spoločenské 

prostredie uznalo za deviantné, na celú osobnosť „vinníka“. A tak sa napríklad z „jednorázového“ 

zlodeja môže stať človek s osobnosťou zlodeja (hovoríme „Vždy bol nejaký divný“, alebo „Vždy 

mal povahu zlodeja“ a pod.). Funguje to tak, že obraz o človeku tvoríme akoby odznova. K tomu, 

čo o človeku vieme, nepridávame nové poznatky, jeho predchádzajúca identita sa nám začína javiť 

ako náhodilá a nová a aktuálne vytvorená identita sa javí ako tá pravá, skutočná. Stigma sa rozširuje 

totálne na celú osobnosť človeka. Podľa Garfinkla počas ceremónie degradácie statusu pripisujú sa 

„novej“ osobe aj „nové“ motivácie. A v optike týchto nových motivácií začíname vnímať 

predchádzajúce ako aj budúce správanie sa danej osoby. 

Cieľom ceremónie degradácie statusu teda je: 

- Zbaviť človeka jeho doterajšej identity a prisúdiť mu úplne novú, horšiu (zmena identity 

má totálny charakter). 

- Prepojiť konkrétne „zlé“ správanie vinníka so širším motivačným pozadím jeho činnosti 

a konania, ako aj so všetkými ostatnými znakmi jeho charakteru. 

- Dokázať, že „vinník“ patrí k takým typom ľudí, u ktorých je možné očakávať, že by sa 

mohli dopustiť inkriminovaného činu. 

Priebeh ceremónie korešponduje s jej cieľom. Najprv sa ustáli, prečo sa „vinník“ dopustil 

svojho nekalého činu, potom sa mu pripíšu zodpovedajúce motívy a následne sa v ich optike 

hodnotia tiež jeho iné (minulé, súčasné a potenciálne budúce) činy. Podstatu tohto mechanizmu 

vyjadruje citát zo súdu na Divokom Západe, keď bol ešte ozaj divoký: „Najprv mu urobíme pekný 

súd a potom ho obesíme“. Nie je teda možné človeka poškodiť „len tak“, najprv musí byť 

degradovaný jeho spoločenský status, čím sa legitimizuje čin, ktorý ho poškodí. Židov najprv 

nacisti očiernili v propagande, potom ich dali do get a až potom, keď ich v očiach nemeckej 

verejnosti takto zbavili ľudskej dôstojnosti, poslali ich do koncentrákov a do plynu. 

Mohli by sme tiež povedať, že ceremoniál degradácie statusu je úspešný vtedy, ak „žalobca“ 

dokáže, že „vinník“ je predstaviteľom iného a horšieho typu ľudí. Grafinkel menuje osem 

podmienok, ktoré „žalobca“ musí splniť, aby ceremoniál bol úspešný. 
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Retrospektívne interpretácie 

Mechanizmus retrospektívnych interpretácií opísal John I. Kitsuse (1964: 96) ako: „ ... 

proces, počas ktorého sa analyzuje predchádzajúce správanie jednotlivca v svetle nových informácií 

týkajúcich sa jeho deviácie ... “. 

Ide o súčasť, prípadne pokračovanie ceremónie degradácie statusu. Ak deviant už bol 

uznaný za devianta, teda za „nového človeka“, reinterpretácii podliehajú aj fakty z jeho „bývalého 

života“, a to v súlade s novou, deviačnou identitou (napr.: „Vždy bol problematickým dieťaťom“). 

Retrospektívna interpretácia existuje preto, lebo spoločenské prostredie devianta sa snaží mať 

o ňom stále spojitý obraz, udržať pocit súladu medzi novou, deviačnou identitou jedinca a jeho 

správaním sa v minulosti. Tento súlad sa obyčajne dosahuje tak, že zo života devianta sa vyberajú 

tie fakty, ktoré súhlasia s jeho novým statusom. 

Pôsobenie mechanizmu retrospektívnej interpretácie sa markantne prejavuje napr. v činnosti 

formálnych inštitúcií sociálnej kontroly. Ak niekto bol úradne uznaný za devianta, treba to potvrdiť 

faktami z jeho života. K tomu slúžia rozličné kartotéky, evidencie a pod., v ktorých sa podrobne 

zaznamenáva všetko zo života človeka, čo je v súlade s jeho identitou devianta. Erving Goffman 

konštatoval, že v kartotékach psychiatrických pacientov sa poznamenávajú predovšetkým tie fakty, 

ktoré potvrdzujú konštatovanú diagnózu, alebo sa k nej hodia. Nemusí pritom ísť, ako hovorí J. 

Lofland (1969: 151), o vedomú činnosť konkrétnych ľudí, o ich snahu pokriviť životopis človeka, 

ktorý bol označený ako deviant. Mnohé inštitúcie formálnej sociálnej kontroly fungujú totiž podľa 

neho tak, že samočinne objasňujú to, čo má byť objasnené. Funguje to napríklad tak, že v živote 

deviantov sa vyhľadávajú fakty, ktoré vysvetľujú ich odlišné správanie (napríklad sa zistí, že ako 

dieťa mal dotyčný zápal mozgových blán). Tvorí sa nový životopis, ktorý je v súlade so súčasnou 

činnosťou (alebo stigmou) označeného človeka. 

 

Mechanizmy odsúhlasovania stigmatizácie 

Človek, ktorému sa spoločenské prostredie snaží prisúdiť stigmu nie je voči procesu 

stigmatizácie bezmocný. Stigmu totiž nestačí prisúdiť, potenciálny deviant ju musí aj prijať. 

Potenciálny deviant sa v skutočného mení až vtedy, keď stigmu prijme20, resp. keď domnievanú 

deviáciu potvrdí nezávislý súd21. Prijatie stigmy sa uskutočňuje prostredníctvom mechanizmov 

                                                        
20 Prijatie stigmy nemusí byť nutne dobrovoľné. Účelom mučenia často bolo donútiť prijať stigmu. Bosorku bolo možné 
upáliť až potom, keď sa priznala - že sa tak stalo v mučiarni nehralo roľu. Typický v tomto ohľade bol aj priebeh 
politických procesov v stalinskom období komunizmu. Bývalých čelných predstaviteľov režimu bolo možné pre 
zastrašenie a zdisciplinovanie spoločnosti odsúdiť a obesiť až potom, keď sa „dobrovoľne“ pod vplyvom mučenia a pod 
hrozbou prenasledovania rodín priznali k špionáži, k sabotáži a pod. 
21 Nemusí ísť nutne o takú nezávislosť súdu, na akú sme zvyknutí dnes. Keď sa napríklad obvinená žena nepriznala k 
čarodejníctvu, mal rozhodnúť Boží súd - zviazali jej ruky a nohy a hodili ju do vody. Keď vyplávala, bola to 
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odsúhlasovania stigmatizácie. V prípade dosiahnutej deviácie sa o stigme rozhoduje v procese 

odsúhlasovania skutočnosti. V prípade prisúdenej deviácie sa o stigme rozhoduje v procese 

normalizácie deviácie. 

 

Odsúhlasovanie skutočnosti 

Mohlo by sa zdať, že vyjednávať o podobe skutočnosti je absurdné. Spoločenská skutočnosť 

sa však vyznačuje tým, že vzniká v priebehu interakcií medzi ľuďmi, symbolicky ju utvárajú jej 

účastníci. Povedané slovami F. Znanieckého vyznačuje sa „humanistickým koeficientom“. Jej 

podoba je preto predmetom neustálych negociácií, včítane toho, či konkrétny človek, skupina, 

spoločenské správanie či činnosť sú alebo nie sú deviačné. 

Pojem odsúhlasovanie skutočnosti použil na pôde perspektívy spoločenskej reakcie Thomas 

J. Scheff (1968), a to v súvislosti s ustaľovaním stavu zdravia psychiatrických pacientov. 

V mechanizme odsúhlasovania skutočnosti všeobecne ide o to, že prijatie alebo odmietnutie 

etikety devianta a určenie rozsahu a významnosti deviačného správania sa deje počas interakcie 

potenciálneho devianta s osobami a inštitúciami, ktoré sa ho snažia nejako označiť, zaradiť. Nie je 

to teda nejaký neosobný mechanizmus, „deviant“ nie je obeťou procesu označovania. Nie je 

bezbranný počas konfrontácie so sociálnym prostredím, ktoré sa ho značí označiť. Jedinec, ktorému 

hrozí, že bude označený za devianta, má na výber dve cesty. Môže sa snažiť poprieť existenciu 

deviácie, narušenia normy. Alebo sa môže aspoň pokúsiť „vyjednať“ zmenu „väčšej“ etikety na 

„menšiu“ (napr. tým, že poukáže na všetky poľahčujúce okolnosti). 

S procesom odsúhlasovania skutočnosti sa stretávame každodenne, napr. keď pozorujeme 

interakciu policajta a chodca, ktorý prešiel ulicu na červenú, alebo vodiča, ktorý sa previnil proti 

dopravným predpisom. Chodec evidentne prešiel na červenú, policajt ho evidentne chce potrestať. 

Či trest bude prísny, mierny alebo žiaden závisí podľa S. Briana a I. Piliavina (1965) od mnohých 

vecí - od vonkajšieho výzoru človeka, od prezentovaných symbolov sociálneho postavenia, ale tiež 

od priebehu interakcie, či človek dokáže prejaviť svoju ľútosť, či odpovedá ochotne, od toho ako 

odpovedá, často krát ale tiež od rasy, pohlavia, veku, používaného dialektu a pod. 

Človek označovaný ako deviant teda býva rovnocenným partnerom v interakčnom procese 

označovania, stigmatizácie. V žiadnom prípade nie je obeťou, vždy má určité možnosti obrany - raz 

väčšie, inokedy menšie. Mechanizmus odsúhlasovania skutočnosti mu umožňuje znemožniť 

                                                                                                                                                                                        
čarodejníčka, pretože sa verilo, že čarodejníčky sa nemôžu utopiť, keď sa utopila, urobili jej kresťanský pohreb. 
Stredoveký Boží súd mal aj iné podoby, ale funkcia nezávislého posúdenia oprávnenosti stigmatizácie bola taká istá ako 
u dnešných nezávislých súdov. 
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udelenie etiketky devianta, alebo aspoň dosiahnuť jej výmenu za menej diskreditujúcu, môže sa 

snažiť zmenšiť rozsah svojej porážky.22 

Úspešnosť mechanizmu odsúhlasovania skutočnosti závisí predovšetkým od toho, či ide 

o deviáciu pripísanú, alebo dosiahnutú. Znaky či správanie označované ako deviácie dosiahnuté sú 

pre mechanizmus odsúhlasovania skutočnosti vhodnejšie, ako deviácie pripísané, pretože fyzické 

handicapy existujú akosi „objektívnejšie“ a ich odsúhlasovanie nie je tak prvoplánové. Pri 

fyzických handicapoch či iných pripísaných deviáciách a odlišnostiach je pre označenú osobu 

šancou skôr mechanizmus normalizácie. 

 

Normalizácia deviácie 

Tento mechanizmus je síce zaradený v rámci perspektívy spoločenskej reakcie, ale svojim 

charakterom ju do istej miery presahuje. Termín normalizácia navrhla C. Green Schwartz (1957) 

Používal ho tiež Erving Goffman (2003: 42). Samotný mechanizmus normalizácie opísal F. Davis 

(1964: 136). Normalizácia deviácie je podľa neho „ ... proces, v dôsledku ktorého jedinec ... začína 

považovať za normálne a morálne akceptovateľné to, čo ho spočiatku poburovalo ako neprirodzené, 

‚bláznivé‛ deviačné atď., nezávisle od toho, či ten prvý dojem bol opodstatnený, oprávnený 

a výstižný.“ 

F. Davis vyčlenil tri fázy procesu normalizácie deviácie. 

Prvou fázou je fiktívna akceptácia. V tejto fáze interakcie sa stretávame s hranou 

akceptáciou devianta, ktorá súvisí s ohľaduplnosťou, s bontónom, s povznesenou veľkorysosťou, s 

tým, že ľudia sú tak vychovaní a pod. V interakcii s deviantom si partneri komunikácie s ním 

uvedomujú jeho nedostatok (chýba mu napr. kus nosa), dokonca si môžu aj myslieť, že tento 

nedostatok môže mať vplyv na jeho správanie, ale pristupujú k nemu tak, akoby táto skutočnosť 

vôbec neexistovala. 

V druhej fáze, tzv. fáza prechodu, nastáva vzájomné preberanie rolí medzi deviantom 

a okolím. Proces normalizácie deviácie vstupuje do tejto fáze vtedy, keď okolie začína vnímať 

devianta cez prizmu aj iných jeho znakov, nielen deviačných. Deviačný status prestáva dominovať 

a rastie význam tých znakov a správania, ktoré doteraz partneri devianta nevnímali. 

V tretej fáze sa znormalizované interakcie inštitucionalizujú. Pôvodná deviácia sa uznáva za 

fragment osobnosti devianta, za čosi, čo tento síce má, ale čo neprekáža v normálnych kontaktoch 

s ním, pretože to nie je podstatné, je to vlastne v poriadku. Nejde tu, ako v prvej fáze, o hru, že 

                                                        
22 Príbeh Kájínek je ukážkovým príkladom takéhoto postupu. Kájínek odsúdený za vraždu tvrdí a to aj po odsúdení, že 
je nevinný, dva krát sa mu podarí utiecť z väzenia a zosmiešniť celú políciu, ktorá ho dlho nevie nájsť a získava 
nepokryté sympatie spoločnosti. 
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všetko je akoby v poriadku, akože nejde o deviáciu. V tomto prípade už ide o reálnu akceptáciu 

takejto osoby napriek tomu, že je iná. Pôvodná deviácia je aktívne a vedome aprobovaná a zahrnutá 

do priestoru normálnych interakcií, a prestáva byť deviáciou. 

Mechanizmus normalizácie deviácie spočíva teda v tom, že účastníci interakcie si postupne 

zvykajú na odlišnosť jedného z partnerov a po určitom čase ho spoločenské prostredie prestane 

vnímať cez prizmu jeho odlišného, deviačného statusu. Podmienkou úspešnosti procesu 

normalizácie deviácie je, aby obidve strany dokázali definovať spoločný priestor, to čo im je, resp. 

bude spoločné. Je to východisko ku pluralite v oblasti kultúry. 

 

2.3.2. Etiologická paradigma 

 

Názory obsiahnuté v tejto paradigme majú spoločné to, že za devianta sa považuje ten, kto 

narúša v spoločnosti platné normy, ktoré regulujú správanie a spoločenskú činnosť členov 

spoločnosti. Názory a teórie zahrnuté v tejto paradigme sa zaujímajú o motiváciu tých, ktorí sa 

nesprávajú konformne a pýtajú sa prečo devianti narúšajú platné spoločenské normy. Podľa týchto 

názorov sa teda menšina vyznačuje tým, že činnosť jej členov regulujú normy, ktoré sa odlišujú od 

noriem, ktoré regulujú činnosť členov dominujúcej majority. Tu sa však končí zhoda medzi nimi. 

Ak sa teda v súlade s logikou tejto paradigmy pýtame Prečo ľudia narúšajú záväzné 

sociálne normy, tak sa ponúkajú dve skupiny odpovedí: 

1. Pretože ich k tomu núti spoločnosť disharmóniou vo svojej sociálnej a kultúrnej štruktúre. 

V súlade s tým sa hľadajú tie faktory, ktoré spôsobujú deviačné správanie. 

2.  Pretože zlyháva sociálna kontrola, čo vytvára priestor pre to, aby sa prejavili prirodzené 

negatívne vlastnosti človeka. V súvislosti s tým sa hľadajú faktory, ktoré keď chýbajú, vyvoláva to 

narušenie noriem, ktoré regulujú naše správanie. 

 

Odlišnosť (deviácia) ako dôsledok dezintegrácie spoločnosti 

Táto skupina názorov predpokladá, že človek má prirodzený sklon správať sa konformne, 

alebo mu prinajhoršom nie je vlastná prirodzená túžba správať sa nekonformne. Odpoveďou na 

otázku, prečo ľudia narúšajú normy je: pretože ich k tomu núti spoločnosť disharmóniou vo svojej 

spoločenskej či kultúrnej štruktúre. 

 

Disharmónia v štruktúre spoločnosti. 

Spoločenskou štruktúrou sa zaoberajú štrukturálno-funkcionálne teórie napätia. 

Najznámejšou je koncepcia R. K. Mertona. Opisuje, ako je možné, že zdanlivo normálne fungujúca 
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spoločnosť môže vyvolať nekonformné správanie. Hovorí, že príčiny tohto správania treba hľadať 

v rozdieloch medzi ašpiráciami jednotlivcov a možnosťami ich realizácie konformným spôsobom. 

Merton (1982) tvrdí, že deviačné správanie nie je výsledkom oslabenia sociálnej kontroly nad 

prirodzenými „deviačnými“ vlastnosťami človeka, ale je to očakávaný výsledok prirodzenej reakcie 

ľudí na rozpory v štruktúrach sociálnej a kultúrnej. Nadmerný tlak na realizáciu kultúrne určených 

cieľov v konfrontácii s tlakom aký daná kultúra kladie na dodržiavanie noriem, ktoré regulujú 

správanie slúžiace dosahovaniu týchto cieľov, rodí tendenciu správať sa nekonformne. 

Podľa Mertona sa tak jedná o rozpor medzi štruktúrou kultúrnou a sociálnou, ktorý vyvoláva 

stav motivačného napätia. Ten sa prerodí do jedného zo štyroch typov nekonformnej adaptácie – 

konformizmus, inovácia, ritualizmus, únik, vzbura. Deviácia je v súlade s tým normálnou reakciou 

normálnych ľudí na nenormálnu situáciu. Ako poznamenáva Siemaszko (1993: 20) „... 

v štrukturálnom smere sa nedostatočná váha prisudzuje procesom interakcie, v dôsledku ktorých sa 

ľudia správajú nekonformne.“ 

 

Disharmónia v oblasti kultúry 

Procesom interakcie sa v súvislosti s narúšaním sociálnych noriem venujú teórie z oblasti 

kultúry. Za príčinu deviačného správania považujú disharmóniu v oblasti kultúry, konkrétne 

konflikt odlišných kultúrnych kánonov (T. Sellin), alebo chybný proces učenia sa, kedy ľudia 

získavajú nekonformné vzory správania (E. H. Sutherland). Najznámejšou je už v súvislosti so 

socializáciou spomínaná teória diferencovaných asociácií E. H. Sutherlanda. 

Sutherland keď sa pokúšal vysvetliť prečo sa určití ľudia správajú deviačne, našiel 

vysvetlenie v disharmónii kultúry. Vypracoval teóriu diferencovaných asociácií (väzieb). Tie podľa 

neho vznikajú u jednotlivca ako výsledok konfliktu kultúr – normy správania, ktoré sú záväzné 

v spoločenstve v ktorom človek žije sú v konflikte s normami, ktoré sú záväzné pre celú 

spoločnosť. Ak v týchto izolovaných spoločenstvách sú vzory správania zuniformované 

diferencované asociácie sa neobjavujú. Ak v danom spoločenstve je minimálne dualizmus vzorov 

správania, tak sa väzby, asociácie na vzory správania diferencujú. „Čím viac konfliktné sú vzory 

kultúry, tým ťažšie je predvídať správanie konkrétnej osoby.“ (Sutherland, 1939: 9-10) 

Hlavná téza teórie diferencovaných asociácií, ktorá dnes vyzerá ako trivialita, ale nebolo to 

tak v polovici minulého storočia v čase jej vzniku, znie, že odlišné, deviačné správanie je správaním 

naučeným, nie zdedeným. V ďalších ôsmych tvrdeniach Sutherland hovorí (1956: 7-11): 

- Deviačné správanie sa učí počas interakcie s inými osobami v komunikačnom procese. 
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- Hlavná časť procesu učenia sa deviačnému správaniu sa uskutočňuje v rámci primárnych 

skupín. Znamená to, že prostriedky masovej komunikácie majú nepodstatnú roľu pri učení 

deviačnému správaniu. 

- Učenie sa deviačnému správaniu je zamerané na získanie deviačného vzoru správania - ide 

o učenie sa techník takéhoto správania, ale najmä smerov motivácií, zámerov, racionalizácií a 

nekonformných postojov. 

- Učenie sa konkrétnym smerom motivácií a zámerov je výsledkom určitého spôsobu 

definovania právnych noriem. V určitých spoločenstvách sa jedinec pohybuje medzi osobami, ktoré 

považujú za nutné rešpektovať právne normy, v iných spoločenstvách medzi osobami, ktoré právne 

normy vnímajú tak, že je možné ich porušovať.23  

- Jedinec sa stane deviantom v dôsledku prevahy definícií ktoré sú naklonené narušovaniu 

práva nad definíciami, ktoré tomuto narúšaniu nie sú naklonené. Inými slovami to znamená, že 

vplyv deviačných vzorov správania je väčší ako vplyv nedeviačných vzorov. Ľudia sa stávajú 

deviantmi v dôsledku kontaktu s deviačnými vzormi a nedostatku kontaktu s nedeviačnými vzormi. 

- Prevaha jedných definícií nad druhými nie je daná jednoduchou sumou vzorov správania 

s ktorými sa jedinec stretáva. O to, že sa vytvorí prevaha deviačných motivácií a nekonformného 

postoja voči právu rozhoduje subjektívne vnímaná dôležitosť a významnosť daného typu väzieb, 

asociácií. Táto prevaha závisí od štyroch faktorov: od častosti kontaktu s daným druhom vzorov; od 

času trvania tohto kontaktu; od včasnosti tohto kontaktu; od intenzity kontaktu. 

- Proces učenia sa deviačnému správaniu prostredníctvom väzieb na deviačné a nedeviačné 

vzory správania sa uskutočňuje prostredníctvom tých istých mechanizmov ako akékoľvek iné 

učenie sa. Nejde teda iba o jednoduché kopírovanie vzorov. 

- Napriek tomu, že deviačné správanie je motivované obecne platnými potrebami 

a hodnotami, nie je možné ho prostredníctvom nich vysvetliť, pretože nedeviačné správanie je 

motivované tými istými potrebami a hodnotami. Inými slovami, konformné ako aj nekonformné 

správanie sú vo všeobecnosti motivované rovnako.  

Samotný proces diferencovaných väzieb sa teda týka tak ľudí s deviačným ako aj 

s nedeviačným správaním. Samotný proces učenia nediferencuje deviantov a nedeviantov. To, čo 

ich odlišuje je obsah vzorov správania, ktoré si v tomto procese osvojujú. 

                                                        
23 Sutherland v súvislosti s tým píše, že v americkej spoločnosti sú tieto prístupy k právnym normám takmer vždy 
premiešané a stretávame sa preto s konfliktom kultúr, ktorý sa týka právnych noriem. Keď hovorí o konflikte kultúr, 
nemyslí tým každý systém noriem, postojov a hodnôt, ktorý je konfliktný s iným systémom noriem, postojov a hodnôt, 
ale iba konflikt spojený s normami, ktoré sú regulované právom. Avšak deviačná kultúra sa chápe v teórii 
diferencovaných asociácií široko. Vonkoncom nie je umiestnená na okraji kultúry, ktorá preferuje správanie v súlade 
s právom, ale tvorí konkurenčný systém noriem, postojov a správania. (podľa A. Siemaszko, 1993: 99) 
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Snaha uvoľniť svoje frustrácie, hovoril Sutherland, môže sa samozrejme stať príčinou 

deviačného správania. Avšak frustrácia sama o sebe nie je postačujúcou príčinou deviačného 

správania, pretože môže byť uvoľnená tiež konformným spôsobom, ktorý je spoločnosťou dokonca 

často vysoko odmeňovaný. 

 

Odlišnosť (deviácia) ako dôsledok zlyhávania sociálnej kontroly 

Teórie sociálnej kontroly riešia širší okruh otázok ako problematiku odlišnosti a deviácie. 

Táto skupina názorov vychádza z toho, že človek je vo svojej podstate nemorálny a má prirodzený 

sklon správať sa nekonformne. Logicky z toho plynie, že nie je potrebné vyjasňovať nekonformné 

správanie (ako to robia predstavitelia predchádzajúcej skupiny názorov), ale naopak správanie 

konformné. Preto kladú otázku čo ľudí núti správať sa konformne a nebyť deviantmi? Odpoveď na 

otázku „prečo ľudia narúšajú platné normy a stávajú sa deviantmi?“ znie: Pretože zlyháva 

spoločenská kontrola a prejavujú sa prirodzené negatívne vlastnosti človeka. Na otázku „prečo 

väčšina ľudí napriek svojmu prirodzenému sklonu správať sa nekonformne sa tak nespráva?“ 

odpoveď znie: Pretože deviáciám sa predchádza tým, že sa dbá na správne fungovanie sociálnej 

kontroly a sociálnych väzieb medzi ľuďmi a neumožňuje sa, aby nastali situácie, kedy sociálny 

zmier je zabezpečený už iba vďaka tolerantnosti ľudí. 

Na zlyhávanie mechanizmov sociálnej kontroly ako príčinu deviačného správania upozornil 

v minulosti Durkheim. Vychádzal z predpokladu, že prirodzenou vlastnosťou človeka je jeho 

protispoločenská, deštrukčná povaha a jej prejaveniu sa v živote spoločnosti bráni iba správne 

fungujúca sociálna kontrola. Dezintegrácia štruktúr spoločnosti, čiže anómia, umožní, že tieto 

deštrukčné, prirodzené vlastnosti sa prejavia.  

 

Teória Travisa Hirschiho 

Z teórií ktoré objasňujú fungovanie sociálnej kontroly je v súčasnosti stále populárna teória 

T. Hirschiho (1969). Podľa neho „Jedinec môže (is free) zločinne konať, pretože sa narušili jeho 

väzby s konformným poriadkom.“ Tak ako všetky teórie sociálnej kontroly aj táto sa opiera na 

predpoklade, že v spoločnosti existuje iba jeden systém hodnôt, sledujú tie isté ciele a svoje 

správanie orientujú podľa rovnakých vzorov. Preto aj pre Hirschiho je hlavnou otázka „Prečo ľudia 

porušujú normy, o platnosti ktorých sú presvedčení?“ Hirschi sa snaží vyjasniť mechanizmy, ktoré 

si vynucujú konformné správanie, alebo v prípade ich problematického fungovania vyvolávajú 

deviačné správanie. Je to úplne iná otázka ako tá, ktorú si kladú Merton a Sutherland – Čo ľudí núti 

porušovať sociálne normy? Motivácia deviačného správania Hirschiho nezaujíma. 
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Človek je podľa Hirschiho spojený so spoločnosťou 4 väzbami, ktoré spolu úzko súvisia, ale 

môžu na deviačné správanie pôsobiť aj nezávisle na sebe. Ide o väzby typu spojenie (attachment), 

angažovanie (commitment), presvedčenie (belief), zapojenie sa (involvement). Tieto väzby 

charakterizuje A. Siemaszko (1993: 235-246). Konštatuje, že Hirschiho teória našla uplatnenie skôr 

na mikroúrovni ako na makro, jeho typy väzieb majú silu objasňovať správanie jednotlivých osôb. 

Tieto väzby možno v súlade so Siemaszkovou charakteristikou stručne opísať takto: 

 

1. Spojenie, pripútanie (attachment) 

Ide o najdôležitejšiu väzbu. Jej podstatu tvoria emocionálne väzby s prostredím dôležitých 

iných (rodina, priatelia, ...). Jej fungovanie ako nástroja kontroly je založené na tom, že pred tým 

ako prikročíme k činnosti, kladieme si otázku „Čo si ONI o mne pomyslia?“ Ide o vnútornú 

kontrolu akoby riadenú zvonku. Od svedomia či superega, ktoré používajú iné teórie sociálnej 

kontroly24 sa odlišuje aj tým, že väzba typu attachment je premenlivá v čase. Takto formulovaná 

väzba je zaujímavá aj z metodologického hľadiska. Ide o sociologicky vyjadrený variant toho, čomu 

hovoríme svedomie, ale na rozdiel od tohto pojmu je úroveň väzby attachment empiricky 

merateľná. 

 

2. Angažovanie, oddanosť (commitment) 

Tento typ väzby vyjadruje skutočnosť, že vo svojej spoločenskej činnosti sa riadime 

určitými pravidlami, a to z obavy pred dôsledkami konania, ktoré by nebolo v súlade s týmito 

spoločensky určenými regulami. Fungovanie tejto väzby je zabezpečené tým, že spoločenské reguly 

sú definované tak, aby konformné správanie bolo výhodné, a aby deviácia prinášala straty. Obava 

pred dôsledkami vlastného nekonformného správania (strata prestíže, postavenia, ostrakizmus 

prostredia a pod.) je založená na kalkulácii strát a ziskov a je zábezpekou pred deviačným 

správaním: oplatí sa mi nekonformné správanie, keď som do konformného už toľko vložil? Táto 

väzba predpokladá, že ľudia sa správajú racionálne. Chybné hodnotenie situácie, zlé alebo žiadne 

informácie môžu byť teda príčinou deviačného správania. 

Analogicky funguje podľa Hirschiho konformizmus spoločnosti ako celku. Spoločnosť je 

organizovaná tak, aby záujmy väčšiny ľudí boli ohrozené, pokiaľ by sa deviačne správali. Cieľom 

organizácie spoločnosti je potom „omotať“ ľudí sieťou vzájomných závislostí a povinností 

a prinútiť ich tak ku konformnému správaniu. To ale znamená, že porušovanie sociálnych noriem 

                                                        
24 Predpokladá sa ochota kontrolovaného podriadiť sa kontrole. P. Sztompka (1967: 145) v tejto súvislosti hovorí o tzv. 
vnútornej kontrole, ktorú chápe ako „... sily, ktoré zdržujú jednotlivca od narušovania požiadaviek normatívneho 
systému.“ 
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bude ďaleko pravdepodobnejšie v prostrediach, ktoré deviačným správaním málo stratia, napríklad 

u vylúčených ľudí, u ľudí s nízkou sociálnou pozíciou a pod. Na rozdiel od koncepcie Mertona 

u Hirschiho sú ambície a ašpirácie ľudí tým faktorom, ktorý posilňuje konformné správanie a nie 

nekonformné ako u Mertona. Tí, ktorí sú angažovaní v konformnej línii majú tiež konformné 

motívy a ašpirácie. Vysvetľuje to do istej miery konformné správanie aj v situáciách, kedy nie sú 

objektívne možnosti realizácie ašpirácií právoplatným spôsobom. 

 

3. Zapojenie sa (involvement) 

Tento typ väzby hovorí, že mnoho ľudí vedie cnostný život preto, pretože na necnostný 

nemajú čas - celý ho majú vyplnený prácou, starosťami, povinnosťami. Nekonformné činnosti im 

neprídu na myseľ, pretože sú naplno zapojení do konformných činností, ktoré vykonávajú v súlade 

s platnými normami. Zapojenie je druhotné vo vzťahu k väzbe typu angažovanie. 

 

4. Presvedčenie (belief) 

Tento typ väzby hovorí o tom, že konformne sa správame preto, lebo cítime úctu k platným 

spoločenským normám, sme presvedčení o nutnosti rešpektovať ich. Čím je jednotlivec menej 

presvedčený o nutnosti rešpektovať normy, tým podľa Hirschiho rastie pravdepodobnosť, že ich 

bude porušovať. Podľa Hirschiho to ale neznamená, že ľudia u ktorých klesá presvedčenie 

o nutnosti rešpektovať sociálne normy, (majú malú vieru v konformistický poriadok), sa stotožnia 

s nejakým alternatívnym, nekonformným systémom hodnôt a že si osvoja deviačné správanie. 

S úpadkom presvedčenia o správnosti platných noriem narastá v spoločnosti rozsah deviačného 

správania. 

Presvedčenie o nutnosti rešpektovať sociálne normy klesá, keď ostatné mechanizmy 

sociálnej kontroly v spoločnosti nefungujú ako majú, keď je oslabená väzba jednotlivca 

a spoločenstva. Hirschi pripúšťal situáciu, kedy faktorom, ktorý vyvoláva deviačné správanie bude 

výlučne nízka viera v konformistický poriadok. 

 

Odlišný pohľad Antona Hirnera na sociálnu kontrolu 

Systém A. Hirnera (1972) sa nezaoberá otázku prečo ľudia narúšajú normy a tým sa 

nezaoberá ani problémom odlišného a deviačného správania. Teórie kontroly, ktoré sa zaoberajú 

kontrolou v organizáciách – a o tú ide aj Hirnerovi - sa spravidla zaujímajú o ňu ako o nástroj 

zabezpečenia plnenia pracovných rolí. Hirner však ide ďalej a formuluje kontrolu o ktorú mu ide 

ako sociálnu kontrolu a chápe ju ako nástroj aktivity ľudí. Hirner tak otvára priestor pre kontrolu, 

ktorej prioritou je integrácia dominujúceho normatívneho poriadku a iných poriadkov. Hirnera 



 80 

nezaujíma klasická otázka sociálnej kontroly „Prečo ľudia porušujú normy“, ale – aj keď to sám tak 

neformuluje, svojim systémom kladie otázku „Čo ľudia robia s tým, že v sociálnom systéme 

dochádza k porušovaniu platných noriem?“ Táto zmena pohľadu mení sociálnu kontrolu z nástroja 

pre zabezpečovanie konformného správania v nástroj pre „mravne či mocensky oprávnené 

sledovanie situácie v sociálnom systéme“ (Hirner, 1972: 15). Toto oprávnenie má podľa Hirnera 

každý človek a nevyplýva z jeho profesionálnej či inej čiastkovej roli, ale z faktu jeho človečenstva, 

minimálne však z jeho roli občana. Problematika odlišnosti sa tak prijatím konceptu sociálnej 

kontroly A. Hirnera dostáva do oblasti integrácie a nie stigmatizácie, tlaku, represie. 

 

2.4. OD PREDSUDKOV K DISKRIMINÁCII 

 

2.4.1. Predsudky 

 

Predsudok je iracionálny a negatívny postoj k iným ľuďom, intenzívny, strnulý a odolný 

voči zmenám. Velký sociologický slovník (1996) uvádza, že predsudok  

„... v širším významu je většinou chápán jako uzavřený postoj k čemukoliv (k vlastní životní 
situaci, k chování jiné osoby či osob, k události apod.), který se utváří jednou apriori danou 
náb. či ideol. determinantou, nezávisí na okamžité situaci, neopírá se o porozumění ...  V 
sociologii se většinou zkoumá předsudek jako negativní postoj vůči určité skupině či 
skupinám lidí, který má ospravedlnit a posílit jejich diskriminaci, a to na základě jejich 
skupinového členství a nikoliv osobních vlastností. Předsudek je ... zobecněním, podle 
něhož určitá kategorie lidí má kvalitu nižší než my sami, přičemž tento názor je brán za 
daný bez dalšího přezkušování. Předsudky nejčastěji vystupují ve vztazích mezi rasami ... 
národy či etniky ... mohou však vycházet též z rozdílů sociálních, kulturních, regionálních, 
náboženských, mohou se vázat na rozdíly věku, pohlaví apod. ... Sociálně-psychologické 
vysvětlení spatřuje v předsudku zvláště typ agresivního chování, jež má redukovat vlastní 
frustraci. Objekt předsudku zde plní funkci obětního beránka, tedy náhradního objektu 
agrese. Řada empirických studií dokazuje, že například předsudkem ve formě xenofobie trpí 
ve větší míře lidé, kteří patří ve své vlastní společnosti mezi méně úspěšné. Druhotně se 
předsudek šíří socializací, a to v rodině, ve skupinách vrstevníků, ale též tiskem, filmem, ve 
škole apod.“ 
 

Toto syntetické vyjadrenie toho čím je predsudok je potrebné rozvinúť. 

Predsudok je rigidným a iracionálnym zovšeobecnením o určitej kategórii ľudí (Macionis, 

1991). Ide o postoj, ktorý má tendenciu k vysokej stereotypnosti, k emocionálnemu náboju 

a nemení sa ľahko pod vplyvom opačnej informácie (Krech, Crutchfield, Ballachey, 1968). 

Diskriminácia je potom praktickým vyústením predsudkov a vzťahuje sa na správanie, najmä na 

nerovnoprávne zaobchádzanie s ľuďmi na základe ich príslušnosti k určitej skupine. V súvislosti 

s etnickými alebo národnostnými menšinami ide najmä o odopieranie rovnocenného prístupu 
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k zdrojom a príležitostiam založenom na nelogických a neracionálnych dôvodov (Sullivan, 

Thompson, 1988). 

Rasové predsudky majú rôzne funkcie – ospravedlňujú napríklad patologické nepriateľstvo, 

zdôvodňujú kultúrne neprijateľné potreby, umožňujú odmietať nejakú skupinu, chránia pred 

ohrozením vlastnú identitu či skupinu a pod. Jedno však majú spoločné – posudzujú jednotlivých 

členov skupiny na základe stereotypov a kategórií a zjednodušujú tak interakcie s neznámymi 

ľuďmi. 

Vznik predsudkov je ovplyvnený viacerými sociálnymi a psychologickými faktormi. Allport 

(2004: 246) hovorí o desiatich sociokultúrnych zákonitostiach predsudkov: 

„Na základě toho, co dnes víme, můžeme říci, že lidí s předsudky bude víc v místech, kde se 
běžně setkáme s těmito podmínkami: 
- tam, kde se společenská struktura vyznačuje různorodostí 
- tam, kde je možný vertikální pohyb 
- tam, kde probíhá prudká sociální změna 
- tam, kde vládne neinformovanost a lidé narážejí na komunikační bariéry 
- tam, kde je menšinová skupina velká nebo se rozrůstá 
- tam, kde existuje přímá soutěž a reálný konflikt 
- tam, kde důležité zájmy komunity podporuje vykořisťování 
- tam, kde zvyky usměrňující agresi nahrávají slepému fanatismu 
- tam, kde je tradicí ospravedlňovat etnocentrismus 
- tam, kde se přízni netěší asimilace ani kulturní pluralismus. 
[…] Pro žádnou z nich neexistují dokonalé a nevyvratitelné důkazy, ale každá z nich je tím 
nejlepším ‚odhadem na základě zkušenosti‛, jaký v dnešní době můžeme udělat.“ 
 
V súčasnosti sú mnohé z týchto „zákonitostí“ rozpracované a autori zaoberajúci sa rasovými 

predsudkami uvádzajú rôzne faktory a teórie vzniku predsudkov (Sullivan, Thompson, 1988; 

Macionis, 1991; Krech, Crutchfield, Ballachey, 1968). 

 

Frustračno-agesívna teória (scapegoat theory). 

Vychádza z tendencie ľudí hľadať náhradné objekty za svoje neúspechy a nerealizovanie 

svojich cieľov. Náhradnými objektmi sú iné skupiny, menšiny. Keď potreby, žiadosti a ambície 

ľudí potlačené, títo ľudia sa stávajú nepriateľskí voči iným. Frustrácia môže byť podnetom na 

agresiu, ktorá sa môže obrátiť proti príslušníkom menšín. Menšiny majú nižšie sociálne postavenie, 

takže sa často stávajú vhodnými náhradnými objektmi frustrácie. Rasové predsudky, ktoré slúžia na 

podporu agresie navodenej frustráciou, môžu vyplývať z hospodárskej, spoločenskej, politickej 

alebo sexuálnej frustrácie (Felsenstein, 1999). 

R. Girard (1997) v tejto súvislosti hovorí o perzekučných stereotypoch a perzekučnom 

spôsobe myslenia. Píše (1997: 28):  
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„Podání pronásledovatelů je i zde iracionální. Převrací vztah mezi celkovou situací 
společnosti a individuálním porušením zákona. Existuje-li mezi oběma těmito rovinami 
příčinný nebo důvodový vztah, musí postupovat jedině od kolektivního k individuálnímu. 
Perzekuční způsob myšlení postupuje obráceně. Místo aby v individuálním mikrokosmu 
viděl odraz nebo nápodobu celkové roviny, hledá původ a příčinu všeho, co jej trápí, 
v jednotlivci.“ 
 
R Girard hľadá príčiny kolektívnych perzekúcií, za ktoré považuje násilie páchané priamo 

vraždiacom davom a perzekúcií s kolektívnym dopadom, za ktoré považuje „násilnosti typu honu 

na čarodějnice, formálně postupující podle zákona, ale obvykle podněcované zjitřeným veřejným 

míněním.“ (1997: 19) Tieto príčiny vidí v tom, že konanie ľudí v spoločnosti potenciálne 

ovplyvňuje existencia perzekučných stereotypov, podľa ktorých ľudia orientujú svoje konanie 

v časoch krízy. Perzekučné stereotypy sú všeobecne platné a početné dôkazy ich existencie 

nachádzame v dejinách aj v súčasnosti. Vplyv perzekučných stereotypov na kolektívnu činnosť ľudí 

uvoľňujú krízy spoločnosti, kedy sa rozpadá inštitucionálny poriadok a usporiadanosť spoločnosti. 

Prvým perzekučným stereotypom je podľa Girarda to, že krízové situácie ktoré vedú k rozsiahlym 

perzekúciám prežívajú ich účastníci rovnako. „Nejživějším dojmem vždy bývá radikální ztráta 

vlastní sociálnosti a zánik pravidel a ‚odlišností‛, jimiž je dán kulturní řád“. (1997: 19) Príčinu 

hľadajú v iných ľuďoch „považovaných za obzvláště škodlivé z nějakého snadno viditelného 

důvodu. Podezřelí jsou obviněni ze zločinů zvláštního typu.“ (1997: 21) Pre tento druhý stereotyp 

sú typické obvinenia z útoku na hodnoty a autority, ktoré sú pre spoločnosť sväté či inak zvlášť 

významné (často ide o deti), zo sexuálnych zločinov (hlavne z incestu) a iných zločinov ktoré 

porušujú tabu, z náboženských zločinov ako zneuctenie hostie a iné náboženské tabu.25 Tretí 

stereotyp hovorí, že kritériá, podľa ktorých majorita vyberá obete perzekúcií sú univerzálne. 

Všeobecne funguje kritérium abnormality, zvlášť telesnej. Girard píše (1997: 25): 

„… je-li v nějaké lidské skupině zvykem vybírat si oběti v určité společenské, etnické nebo 
náboženské kategorii, má tato skupina sklon této kategorii připisovat tělesné vady, jimiž by 
se posílila její předurčenost  za oběť, kdyby byly skutečné. Tato tendence se jasně projevuje 
v rasistických karikaturách. Abnormalita nemusí být jen tělesná. Vyskytuje se ve všech 
oblastech lidské existence a chování. A ve všech oblastech také abnormalita může sloužit 
jako kritérium, podle něhož se vybírají oběti perzekucí.“  
 
Frustračno-agresívna teória spája vznik predsudkov s tým, že keď sa ľudia cítia niečím 

ohrození, alebo frustrovaní nemožnosťou dosiahnuť vlastné ciele, hľadajú náhradné objekty – 
                                                        
25 Je zarážajúce ako túto schému perzekučných obvinení možno použiť vo vzťahu k Rómom v ČR v súčasnosti. 
Majorita je neochvejne presvedčená, že Rómovia znevažujú hodnotu a autoritu školy, ktorá je v majoritnej kultúre 
významnou autoritou, pretože plní ničím nespochybňovanú funkciu odovzdávania tradícií a kultúrneho kánonu, 
nezaujíma šťastie ich detí, pretože ignorujú príležitosť dať im vzdelanie, o deti sa vôbec starajú laxne, veríme, že 
v rómskych zoskupeniach, kde v jednej miestnosti často žije celá početná rodina, sa možno s incestom stretnúť veľmi 
často, je nám jasné, že Rómovia ako kresťania sú povrchní a nespoľahliví, pretože do prežívania Boha zaťahujú 
mysticizmus a pôvodné svoje predstavy a podľa kresťanských hodnôt aj tak nežijú. 
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sociálne skupiny, na ktoré by mohli preniesť svoje zlyhanie, slabosť, svoju vinu. Takými objektmi 

sú zväčša menšiny. Vznikajúce predsudky sú v súlade so stereotypnými predstavami spoločnosti 

o previneniach, ktoré spôsobujú krízy v spoločnosti, čím spätne legitimizujú použitie 

stereotypizovaných obvinení, ak spoločnosť pociťuje potrebu použiť ich. 

 

Teória autoritárskej osobnosti. 

Táto teória vychádza zo známeho výskumu T. W. Adorna v štyridsiatych rokoch, ktorý 

charakterizoval typ autoritárskej osobnosti a testoval jej vzťah a predsudkov. Autoritárska osobnosť 

napomáha prijímaniu a šíreniu predsudkov. Autoritárska osobnosť sa vyznačuje stereotypným 

myslením, konformnosťou v životnom štýle a hodnotách, obdivom k sile, rešpektom k moci, 

podriaďovaním sa autorite, poslušnosťou, preferenciou tvrdých interakcií v medziľudksých 

vzťahoch, trvalou orientáciou na to, že z vonku príde útok, videnie hrozby aj tam, kde nie je, 

neustálou podozrievavosťou, konvenčným správaním a agresiou voči tým, ktorí myslia a konajú 

inak, neschopnosťou správať sa prirodzene a uvoľnene, neschopnosťou empatie a súcitenia, 

glorifikovaním vlastnej skupiny a negatívnym postoj k „cudzím“. Okrem toho sa vyznačovali 

podozrievavosťou, neistotou pri sebahodnotení a silným etnocentrizmom. 

Autoritárska osobnosť vzniká v procese výchovy - prísna výchova, časté trestanie, vysoké 

požiadavky, hrozba pozbavenia lásky ak ich nenaplní. Dôsledkom je emócia nepriateľstva, zlosti 

a bojazlivosti. Tieto emócie vyvolávajú ďalšie tresty od rodičov. Preto ich dieťa uvoľňuje vo 

svojom prostredí na tých, ktorí mu to dovolia - na slabších, na zvieratách. Predpoklady pre 

formovanie sa autoritárskej osobnosti sú nátlak a násilie spojené s nedostatkom láskavosti 

a emotívneho tepla v rodine a priaznivých citov (ale nedemonštrovaných pričasto). Predsudky sa 

učíme „na kolenách matky a otca“. 

Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí prejavili predsudky voči jednej menšine boli predpojatí aj 

voči iným menšinám, dokonca aj voči neexistujúcim, ktoré si výskumníci vymysleli. Súvislosť 

medzi autoritárskou osobnosťou a rasovými predsudkami sa preukázala v rozličných kultúrnych 

podmienkach. 

 

Teória anómie. 

Stav anómie je podľa Nisbeta (1998: 30) stavom vydedenia na všetkých úrovniach 

dedičstva, vyviazania z cieľov a zmyslu ktoré prenikajú celou kultúrou, je stavom nedostatku opory 

okrem samého seba. Teória anómie vychádza z Durheimovho konceptu a jeho rozpracovania 

Mertonom a z konceptu Srole‛ho. Durkheim a Merton chápu anómiu rovnako, líšia sa v ponímaní 
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príčin deviačného správania. Anómia je pre obidvoch „... výsledkom dezintegrácie v oblasti kultúry 

a sociálnej štruktúry, ako aj vzájomne medzi nimi.“ (Turner, 1985: 144) 

Durkheim považoval anómiu za štrukturálnu hrozbu moderného sveta a druhú, popri 

egoizme, príčinu nárastu samovrážd. Moderná kultúra vyvoláva stále nové ambície, túžby a nádeje, 

ktorým sa realita v konečnom dôsledku vysmieva, pretože nie sú v súlade s normatívne 

stanovenými požiadavkami spoločnosti. Výsledkom je strata autoidentifikácie, pocit chaosu 

a zmätku, ktoré vedú k strachu, k osamelosti a odchylnému konaniu. Dochádza k rozkladu 

a zrúteniu hodnotového a normatívneho poriadku spoločnosti.26 

Merton (1982) chápe anómiu ako dôsledok nerovnováhy medzi cieľmi a prostriedkami k ich 

realizácii, ale tiež podobne ako Durkheim ako samotnú túto nerovnováhu. Píše (1982: 225): 

„Anómia je chápaná ako ... dezintegrácia, ktorá sa objavuje v štruktúre kultúry, a to zvlášť 
vtedy, keď existuje veľký rozdiel medzi kultúrne určenými normami a cieľmi a sociálne 
štruktúrovanými možnosťami činnosti členov skupiny v súlade s týmito normami.“ 
 
Na inom mieste píše (1985: 198-199): 
„Úmerne tomu, ako sa tento proces prehlbuje (výber prakticky najúčinnejšej metódy 
v situácii nerovnováhy medzi cieľmi a prostriedkami – I.V.), spoločnosť sa stáva nestabilná 
a objavuje sa to, čo Durkheim nazval anomiou (alebo chýbajúcimi normami).“ 
 
A ešte na inom mieste píše (1985: 251): 
„... konflikt medzi kultúrne vymedzenými cieľmi a inštitucionálnymi normami tvorí ... jeden 
zo zdrojov anómie.“ 
 
Merton zdôrazňuje, že šance na dosiahnutie úspechu sú sociálne štruktúrované, závisia od 

príslušnosti k jednotlivým vrstvách spoločnosti. Príslušníci nižších vrstiev majú menšie šance. 

Inými slovami, príslušníci nižších vrstiev sú viac ohrození stavom anómie. 

Na tomto základe L. Srole skonštruoval škálu na meranie anómie. Na rozdiel od Durkheima 

a Mertona, ktorí používali koncept anómie na opísanie stavu celej spoločnosti, Srole 

konceptualizoval anómiu ako kontinuum určitého psychického stavu, od psychickej integrácie po 
                                                        
26 T. G. Masaryk publikuje v r. 1881 knihu Sebevražda. Svoje zistenia a úvahy nápadne podobné úvahám Durkheima 
publikoval Masaryk v nemčine 16 rokov pred Durkheimom. Masaryka možno považovať za predchodcu teórie anómie. 
Masaryk píše (1926: 54-55, 184-185): 

„Winslow míní, že je sebevražda v republikách častější, protože je tam fantasie následkem všeobecné rovnosti 
roznícena, čímž vzniká všeobecná snaha po novotách, kdežto v despociích každý zůstává a poslouchá na svém, 
vykázaném mu místě. … Nepříznivě působí přirozeně každá upřílišená agitace, poněvadž lidi rozněcuje a tak 
ovšem disponuje k omrzelosti života. I politická agitace může býti zhoubná, pokud plodí exaltaci a utopismus, 
jež vedou přímo nebo nepřímo k sebevraždě. […] moderní společnost (je) vedena dvěma duchovními mocemi, 
vědou a náboženstvím; protože však tyto moce spolu zápasí, je vedení obou nedostatečné a zhoubné. 
V nedostatku jednotného názoru světového se nemohou tvořit dokonalé povahy, nýbrž jenom rozumový a 
mravní chaos. … vedle umrtvujícího indiferentismu (se) šíří hlodavý skepticismus a ošklivý cynismus; lidé 
jsou nespokojeni a nešťastni a stále hlasitěji a hrozivěji se ozývají hlasy, jež se nelekají ani násilné 
reorganisace společnosti.“ 

Rastúci podiel samovrážd dáva Masaryk do súvislosti s pokračujúcou sekularizáciou. Tvrdí, že strata viery zapríčiňuje 
pocit vykorenenia a stratu zmyslu života. Pokiaľ Masaryk videl riešenie v harmónii rozumu a citu, čiže vedy a viery, 
Durkheim hovoril o nadradenosti požiadaviek spoločnosti. 
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psychickú izoláciu (Rabušic, Mareš, 1995). Srole teda definuje anómiu ako rozpad morálnych 

hodnôt jedinca a stratu schopnosti integrovať sa do spoločnosti. Človek sa cíti izolovaný, 

odcudzený spoločnosti, v ktorej žije. Tento stav, ako opak self-to-others belongingness (príslušnosť 

k niekomu), sa nazýva self-to-others alienation (odcudzenie, nepriateľstvo k ostatným) a stavia 

hypotézu, že vyššia miera anómie v spoločnosti je spojená s odmietaním všetkého, čo nepatrí 

priamo ku skupine jedinca, a je najmä spojená s odmietaním minoritných skupín. Srole overil 

hypotézu, že vyššia miera anómie znamená aj negatívnejšie postoje k menšinám a k problémom, 

ktoré sa s nimi spájajú. 

 

Teória etnocentrizmu. 

Etnocentrizmus znamená posudzovanie inej národnostnej skupiny očami vlastnej, pričom 

spôsob života a kultúru vlastnej skupiny pokladá za najlepšie. Vytvára tiež videnie sveta 

v termínoch „my“ a „oni“. Aj keď silná identifikácia s vlastnou skupinou prispieva k jej vnútornej 

kohézii, vedie k nedôvere až nepriateľstvu voči iným skupinám. Etnocentrickí ľudia nedôverujú 

cudzincom, chápu ich ako symbol zla a nebezpečenstva, rituály iných kultúr chápu ako 

necivilizované a ich pravidlá nepochopiteľné. Takéto chápanie potom ľahko ospravedlňuje 

nespravodlivé a často nepriateľské útoky zamerané na cudziu skupinu. Problematike etnocentrizmu 

sa bližšie venuje ďalšia časť tejto práce. 

 

Teória socializácie. 

Podľa tejto teórie sa predsudky a diskriminácia stávajú súčasťou hodnôt a noriem 

spoločnosti, už keď sa v nej prejavia. Kultúrne hodnoty a normy sú teda takisto zdrojom vzniku 

predsudkov. Predsudky a diskriminácia voči určitej skupine sa postupne legitimizujú a v procese 

socializácie sa prenášajú na nových členov spoločnosti. Sociálne zvyky sa tak dedia z generácie na 

generáciu, deti sa učia vnímať svoju národnosť alebo rasu a vyhýbať sa členom odlišných skupín. 

Záleží samozrejme na type výchovy. Najznámejšou teóriou je teória diferencovaných asociácií E. 

H. Sutherlanda. Tejto problematike venujem viac pozornosti v ďalšej časti práce. 

Pokiaľ ide o najdôležitejšiu primárnu skupinu kde sa uskutočňuje socializácia, o rodinu, 

Možný (1999) formuloval typológiu výchovných štýlov. Typy sa líšia mierou snahy odovzdávať 

deťom rodičmi akceptované hodnotové vzorce. Rozlišuje štyri typy: tradičný, demokratický, 

umiernene liberálny a dôsledne liberálny. V tradičnom type je miera najvyššia, v dôsledne 

liberálnom najnižšia. Predsudky ale pretrvávajú nielen preto, že sa ich učíme v primárnych 

skupinách, ale aj preto, že málo prichádzame do skutočného kontaktu, resp. interakcie 

s príslušníkmi inej rasovej či etnickej skupiny. 
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Konfliktualistická teória vzniku predsudkov. 

Tento prístup považuje predsudky za výsledok sociálneho konfliktu medzi rôznymi 

skupinami. Predsudky a diskriminácia podľa nej vznikajú vtedy, keď skupiny medzi sebou 

rivalizujú o zdroje a o moc. Predsudky potom slúžia ako ideológia odôvodňujúca útlak alebo horšie 

postavenie menšín. 

 

Všeobecne možno k týmto teóriám odlišnosti konštatovať to, čo E. H. Sutherland 

konštatoval k problematike frustrácií. Snaha uvoľniť svoje frustrácie, hovoril Sutherland (podľa 

Siemaszko, 1993: 105), sa môže samozrejme stať príčinou deviačného správania. Avšak frustrácia 

sama o sebe nie je postačujúcou príčinou deviačného správania, pretože môže byť uvoľnená tiež 

konformným spôsobom, ktorý je spoločnosťou dokonca často vysoko odmeňovaný. Aké iné faktory 

sú potrebné? Analogicky možno to isté konštatovať aj k ostatným teóriám – ujasňujú síce prečo 

ľudia majú predsudky, neujasňujú ale, prečo dochádza k diskriminácii. 

 

2.4.2. Prečo majorita diskriminuje? 

 

V súvislosti s rasovou diskrimináciou kladie Turner dve otázky, ktoré považuje za kľúčové 

(1994: 121.124): Ako jedna etnická skupina získava moc diskriminovania? Prečo jej členovia majú 

chuť diskriminovať? Pre získanie odpovede je podľa Turnera potrebné preskúmať závislosti medzi 

piatimi faktormi: 

 

Zdroje, ktorými disponujú etnické skupiny. 

Podľa Turnera platí, že čím viac zdrojov má etnická skupina k dispozícii, tým ľahšie dokáže 

bojovať s dôsledkami diskriminácie dominujúcej skupiny. Keď skupina má zabezpečený prístup 

k jednému druhu zdrojov, napríklad k vysokokvalifikovanej práci vďaka svojmu vzdelaniu, alebo 

k možnosti rozvíjať rodinné firmy, pristupujú k získavaniu ďalších zdrojov, ako byty v osobitných 

štvrtiach, moc v samospráve. Ale tie skupiny, ktorých členovia nemajú prístup ani k finančným 

zdrojom, ani ku vzdelaniu a kvalifikácii, ani k moci politickej, ani k prestíži nie sú v stave 

naštartovať proces zvyšovania svojich rezerv. 

 

Možnosť identifikovania členov etnických skupín ako cieľa diskriminácie. 

Aby sa človek mohol stať cieľom diskriminácie, musí byť viditeľný, musí sa nejakým 

spôsobom odlišovať. Ak sa odlišnosti behaviorálne, kultúrne a odlišnosti v organizácii skupinového 
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života spoja so špecifickými biologickými znakmi skupiny, tieto znaky sa stávajú vhodnými 

odlišujúcimi znakmi skupiny a jej členovia sa stávajú ľahším objektom diskriminácie. Na základe 

týchto špecifických biologických znakov sa rozvíjajú predsudky o skupine, následne narastá 

diskriminácia a dochádza k prehĺbeniu etnickej stratifikácie. A tak dokola. V lepšej situácii sú 

podľa Turnera tí, ktorí sú menej „viditeľní“ a majú šancu „rozpustiť“ sa v dominujúcej skupine (v 

Amerike to boli napríklad Íri, Poliaci, Taliani a iní. Inak je to ale s tými, ktorí sa svojimi 

biologickými a kultúrnymi znakmi natoľko odlišujú od majority, že nemajú možnosť „stratiť sa“ 

v nej (napríklad Afroameričania v americkej spoločnosti). Je to bludný kruh hlavne pre tie etnické 

skupiny, ktoré nedisponujú žiadnymi zdrojmi. Turner píše (1994: 122): „Neudivuje preto, že 

v Amerike tie etnické skupiny, ktoré možno ľahko odlíšiť, ktoré stratili väčšinu svojich finančných 

zdrojov, alebo ich nikdy nemali, zbavené svojho kultúrneho dedičstva a ktoré nemajú dostatočné 

množstvo organizačných štruktúr v ktorých možno nájsť ochranu, sa najľahšie ocitnú v tomto 

bludnom kole a zotrvávajú v ňom bez možnosti vyjsť z neho.“ 

 

Úroveň a druh diskriminácie. 

Turner rozoznáva v dejinách ľudstva rôzne úrovne diskriminácie – zabíjanie členov etnickej 

skupiny, ich vyháňanie a keď tieto extrémne formy neboli možné, tak sa používala segregácia 

v getách a obmedzovali sa zamestnania, ktoré členovia skupiny mohli vykonávať. V súčasnosti 

k tomu pribudla politika etnických čistiek. Častejšie sa podľa Turnera stretávame s diskrimináciou, 

ktorá spočíva vo fyzickej segregácii a ekonomickej izolácii nejakej subpopulácie. Táto 

diskriminácia je možná iba vtedy, keď členov skupiny možno v spoločnosti ľahko rozoznať. 

Turner hovorí o dvoch druhoch diskriminácie. Prvým je diskriminácia v dôsledku ktorej sa 

menšina ocitne na úrovni nižších vrstiev. Neproporcionálne veľký počet členov menšiny je 

izolovaný v slumoch a prinútený vykonávať nízko platené zamestnania a tvoria preto 

najchudobnejšiu vrstvu spoločnosti. Dôsledkom druhého druhu diskriminácie je vznik tzv. menšiny 

sprostredkovateľov. Jej členovia sú oddelení od zbytku spoločnosti, ale zároveň majú povolenie 

vykonávať niektoré činnosti v oblasti obchodu, ekonomiky. Napríklad Židi v stredovekej Európe, 

v súčasnosti imigranti z Ázie, ktorí zaujali niku malého biznisu. 

Čo podľa Turnera rozhoduje o tom, akým druhom menšiny sa stane daná etnická populácia? 

Rozhodujú o tom zdroje ktoré je v stave mobilizovať. Ak nejaké má, ľahšie sa stane 

sprostredkovateľskou menšinou. Rozhoduje o tom ale aj veľkosť menšiny. Ak je príliš veľká, 

nestáva sa sprostredkovateľskou menšinou a tí jej členovia, ktorí sú v stave mobilizovať nejaké 

zdroje, prechádzajú na pozície strednej vrstvy a ostatných členov skupiny nechávajú za sebou. 
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Stupeň ohrozenia, ktorý jedna skupina vytvára inej. 

Na otázku prečo jedna skupina diskriminuje inú Turner odpovedá, že pre strach, ktorý 

vyvoláva. „Keď sa jedna populácia cíti ohrozená druhou, začína ju diskriminovať. ... čím viac sa cíti 

ohrozená, tým silnejšia je diskriminácia. Veľká, ľahko identifikovateľná etnická skupina ohrozuje 

viac, ako malá, pretože môže ‚ovládnuť‛ pracovné miesta, školy, politiku a obytné štvrte. ... Takéto 

obavy pred dôsledkami vplyvu jednej etnickej skupiny na druhú, môžu, ale nemusia byť 

oprávnené.“ (1994: 123) 

 

Intenzita predsudkov. 

Keď ľudia pociťujú strach, vtedy budujú negatívne stereotypy vo vzťahu k tým, ktorí tie 

obavy, najčastejšie imaginárne, vyvolávajú (Feagin, 1991). Turner k tomu dodáva (1994: 124):  

„Čím väčšie obavy, tým viac negatívne stereotypy. ... Negatívne stereotypy umocňujú 
obavy, ktoré následne zdôvodňujú silnejšiu diskrimináciu. Kultúrne presvedčenia sú teda 
dôležitou silou, pretože kodifikujú skupinový pocit ohrozenia a zároveň ho prehlbujú, 
zdôvodňujúc tým používanie diskriminácie. Samozrejme, môžu pôsobiť aj iné presvedčenia, 
ktoré sa stavajú proti týmto predsudkom. Tak sa deje v Amerike, kde viera v rovnosť vždy 
silne spochybňovala a negovala predsudky a negatívne stereotypy spojené s jednotlivými 
národnosťami.“ 
 

Na otázku Aké javy a procesy dovedú skupinu od predsudkov voči inej skupine k jej 

diskriminácii Turner odpovedá že ide o strach, obavy, ktoré diskriminovaná menšina vyvoláva 

v majoritnej skupine, a že existujú podmienky, ktoré diskrimináciu umožňujú. Za takéto podmienky 

Turner považuje to, že menšina môže mobilizovať menej zdrojov na obranu proti diskriminácii ako 

je potrebné, jej členov možno v spoločnosti ľahko rozoznať, a existujú voči nej silné predsudky. 

Z odpovede Turnera sa ale nedozvedáme, aké procesy dovedú majoritu k tomu, že začne menšinu 

diskriminovať. R. Girard (1997) takéto procesy hľadá v mechanizme perzekučného myslenia 

a perzekučných stereotypov. Odpovedá, že to spôsobujú krízy v spoločnosti tým, že uvoľňujú z pút 

sociálnej kontroly predsudky a násilie. Pohľad Girarda je zaujímavý a v mnohom inšpirujúci, ale 

jednostranne vychádza z frustračno-agresívnej teórie. W. Allport (2004) hovorí o procesoch ktoré 

majoritu dovedú k diskriminácii komplexne. Možnosť komplexného pohľadu dáva proces, ktorý 

Allport nazýva gradácia odmietania cudzích skupín. 

 

2.4.3. Mechanizmus diskriminácie 

 

Gradáciu odmietania cudzích skupín formuluje Allport (2004: 80) ako škálu podobnú 

Guttmanovej škále sociálnej dištancie. Väčšina ľudí sa podľa neho uspokojí verbálnym 
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odmietaním, osočovaním, ďalej nikdy nezájdu. Niektorí však dospejú do štádia aktívnej 

diskriminácie, vrátane segregácie. A niekoľkí sa zúčastnia fyzického napadania všetkých stupňov 

intenzity – vandalských akcií, výtržností, lynčovania. Táto škála slúži Allportovi na formulovanie 9 

krokov, prostredníctvom ktorých dochádza za určitých okolností k postupnému prechodu od 

verbálnych útokov k násiliu. Tieto kroky si zaslúžia odcitovať tak ako ich formuloval Allport, 

napriek tomu, že ide o trochu dlhší citát. Allport píše (2004: 89): 

„Když propukne násilí, můžeme si být celkem jisti, že mu cestu připravily následující kroky: 
(1) Dlouhé období kategorického odsuzování předem. Obětní skupina je dlouho na mušce. 
Lidé začínají ztrácet schopnost uvažovat o příslušnících cizí skupiny jako o jedincích. 
(2) Dlouhé období verbálních stížností na pronásledovanou menšinu. Podezíravost a 
obviňování se stávají návykem s pevnými kořeny. 
(3) Narůstající diskriminace (kupř. norimberské zákony). 
(4) Nějaký vnější tlak na příslušníky vlastní skupiny. Dlouho je trápil nedostatek, pocit nízké 
životní úrovně, dlouho byli podrážděni politickým vývojem – omezeními v době války nebo 
obavami ze ztráty zaměstnání. 
(5) Lidé jsou stále otrávenější svými vlastními inhibicemi a dospívají do stadia výbuchu. 
Mají pocit, že už nedokážou – nebo by neměli – snášet nezaměstnanost, rostoucí ceny, 
ponížení a chaos. Velmi přitažlivým se stává iracionalismus. Lidé ztrácejí důvěru ve vědu, 
demokracii, svobodu. Souhlasí s tím, že ‚ten, kdo zvyšuje vědění, zvyšuje utrpení‛. Pryč 
s intelektuály! Pryč s menšinami! 
(6) Tyto nespokojence přitahují organizovaná hnutí. Vstupují do nacistické strany, hlásí se 
ke Ku-klux-klanu nebo k černým košilím. Pokud nemají k dispozici žádnou formální 
organizaci, může jim posloužit i organizace méně formální – dav. 
(7) V takové formální či neformální společenské organizaci získává jedinec kuráž a 
podporu. Vidí, že jeho podrážděnosti a rozhořčení se dostává společenského uznání. Normy 
skupiny ospravedlňují jeho popudy k násilnostem – alespoň si to myslí. 
(8) Dojde k incidentu, který vše urychlí. Co bylo až dosud možné přehlédnout jako nicotnou 
provokaci, teď vyvolá výbuch. K incidentu ve skutečnosti vůbec nemusí dojít nebo ho může 
šeptanda nafouknout. […] 
(9) Když násilí skutečně propukne, pro udržení destruktivní aktivity začne hrát důležitou roli 
„sociální facilitace“. Jestliže člověk kolem sebe vidí davové šílenství vzrušených lidí, jeho 
vlastní vzrušení se zvyšuje a podněcuje ho to k nějaké činnosti. Nutkání zpravidla sílí a 
osobní zábrany padají. 
To jsou podmínky potřebné k tomu, aby se uvolnily obvyklé brzdy mezi verbálním útokem a 
otevřeným násilím.“ 
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3. SOCIÁLNA POMOC 

 

Sociálnu pomoc môžeme chápať v dvoch rovinách – v rovine obsahu a rozsahu 

poskytovanej pomoci a v rovine cieľa. V rovine obsahu a rozsahu poskytovanej pomoci ju môžeme 

vidieť v jej širšom význame ako systém pomoci všetkým, ktorí sa ocitli v obtiažnej sociálnej 

situácii, alebo v užšom význame ako chudobinské zaopatrenie. V rovine cieľa môžeme hovoriť 

o pomoci, ktorej cieľom je chudobných dostať pod kontrolu a prípadne ich aktivizovať, pretože 

chudobu považuje spoločnosť za potenciálne ohrozenie, alebo o dobročinnosti, ktorá je cieľom 

samým v sebe, pretože chudoba je súčasťou božieho poriadku na svete. 

V tejto práci sa hovorí o sociálnej pomoci ako o systéme a ako o činnosti kontroly. V súlade 

s tým budeme za sociálnu pomoc považovať inštitucionalizovanú reakciu spoločnosti na sociálnu 

depriváciu27 s cieľom obmedziť výskyt deprivácie a riešiť jej negatívne dopady.  

 

3.1. CHARAKTER SOCIÁLNEJ POMOCI 

 

Až do prelomu 19. a 20. storočia chudobinská starostlivosť bola v zásade jedinou formou 

pomoci chudobným zo strany verejnej správy. S postupným zavádzaním a rozširovaním welfare 

state rástla nádej, že realizácia povinného sociálneho zabezpečenia, vrátane štátnej garancie 

minimálnych sociálnych štandardov a rozsiahlej ponuky sociálnych služieb zlikviduje chudobu. 

Nádej sa nenaplnila a v 70. a najmä 80. rokoch sa začali hľadať nové prístupy a riešenia. 

Vychádzali zo skutočnosti, že sa zmenil charakter chudoby a poskytovanie iba sociálnych dávok a 

sociálnej starostlivosti nestačí na boj s chudobou. Základom nových prístupov sa stalo 

presvedčenie, že človek má právo nielen na pomoc zo strany spoločnosti na úrovni minima 

existencie, ale aj na to, aby táto pomoc neznamenala riziko tzv. pasce chudoby a aby rešpektovala 

jeho ľudskú dôstojnosť. Ide teda o to, aby sa človek stal aktívnou súčasťou tejto pomoci a aby 

posilňovala jeho aktívnu úlohu pri prekonávaní svojich vlastných problémov. Za cieľ sociálnej 

pomoci sa začala považovať taká pomoc, ktorá napomáha svojpomoci. Toto presvedčenie 

vychádzalo z hnutia ľudských práv (pozri Gewerith 1981 a Lomasky 1984) a zo zmien v chápaní 

ľudskej dôstojnosti (pozri Golinowska 1994: 168). 

Rastúca chudoba v rozširujúcich sa lokálnych etnických spoločenstvách však ukázala, že na 

ceste od pasívnej starostlivosti k aktivizujúcej pomoci bude potrebné prekonať nielen problém 

                                                        
27 Túto časť definície som prevzal od T. Kaźmierczaka (1998: 17), ktorý zároveň upozorňuje na to, že sociálna pomoc 
nie je jedinou reakciou spoločnosti na depriváciu – vidí tiež alternatívnu reakciu v kriminalizácii a penalizácii 
deprivácie. 
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nedostatočných príjmov a nezamestnanosti, ale najmä problém sociálnej exklúzie. Znamená to 

ochrániť ľudí pred sociálnym vylúčením ako príčinou novej podoby chudoby a rozvinúť politiku 

integrácie (pozri: Vztahy... 1991). Koncom 90. rokov sa tieto zmeny zavŕšili formulovaním 

sociálnej pomoci ako nástroja na posilnenie sociálnej súdržnosti spoločnosti (pozri: Rozmanitost... 

2000). Poskytovať sociálnu pomoc preto znamená nielen garantovať takú pomoc na úrovni minima 

existencie a aktivizovať k svojpomoci, ale poskytovať aj pomoc v integrácii do spoločnosti a 

vytvárať tak podmienky na posilnenie sociálnej súdržnosti spoločnosti. 

Najprv boli odstránené zbytky chudobinskej starostlivosti z 19. storočia. Právo na pomoc zo 

strany orgánov verejnej správy sa prestalo obmedzovať iba na vybrané skupiny, ale rozšírilo sa na 

všetkých občanov štátu. V súvislosti s tým sa niektoré formy pomoci začali meniť na nárokovateľné 

a pri splnení kritérií pre jej poskytnutie bola lokálna verejná správa už povinná túto pomoc nielen 

poskytnúť, ale aj v stanovenom rozsahu. Znižuje sa tiež rozsah informácií, ktoré sa vyžadujú od 

žiadateľov o podporu, čím sa do istej miery začína uvoľňovať tradičná väzba medzi udeľovaním 

podpory a stigmatizáciou klientov sociálnej starostlivosti ako ľudí neschopných, lenivých a pod. V 

predchádzajúcom období práve táto stigmatizácia mala zabezpečiť, že spolu s čerpaním podpory z 

verejných zdrojov sa znížil sociálny status človeka. Čerpanie verejných zdrojov na individuálnu 

pomoc sa považovalo za ponižujúce a pre ľudí v potrebe malo byť čerpanie verejných zdrojov 

poslednou možnosťou. Do istej miery sa tak predchádzalo zneužívaniu týchto prostriedkov. Kritériá 

pre prideľovanie pomoci boli v súvislosti s tým formulované benevolentnejšie a pomoc sa stala 

dostupná pre širší okruh ľudí. Pomoc sa však zároveň začala považovať za nástroj k posilneniu 

sociálnej aktivity a suverenity sociálne odkázaných. 

Presvedčenie, že každý človek má právo na minimálnu podporu vychádzalo z hnutia 

ľudských práv a zo zmien v chápaní ľudskej dôstojnosti. A. Gewerith (1981) považuje právo na 

minimálnu úroveň existencie za rovnaké právo ako právo človeka na slobodu. L. Lomasky (1984) 

odvodzuje právo na minimum existencie z faktu, že ľudia vzájomne spolupracujú a toto právo bolo 

v rámci dlhotrvalej spolupráce svojim spôsobom vyjednané. Spolupráca ľudí tak podľa neho tvorí 

morálny základ tohoto práva. Podľa S. Golinowskej (1994) H. Shue  považuje právo na minimum 

existencie za základné právo človeka, ktoré nevzniklo počas historického vývoja spoločnosti, ale je 

ľuďom vlastné od počiatku existencie človeka, a preto ho spoločnosť musí garantovať a vytvoriť k 

tomu adekvátne podmienky. 

Zdôvodňovanie práva na minimum existencie ľudskou prirodzenosťou alebo prirodzeným 

vývojom spoločnosti neponúka však argumenty morálne. Tie sa odvodzujú z kontextu dôstojnosti 

človeka. S. Golinowska (1994) píše, že ľudská osoba sa považuje za jednotu prvkov telesných aj 

duchovných a škody, ktoré vznikajú na tele sú škodami na ľudskej osobe ako takej. Ak sa teda 
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dovtedy chudoba považovala za nespravodlivosť, ale bola tolerovaná, pretože sa netýkala duše ako 

podstaty ľudskej osoby, tak odteraz sa chudoba a neuspokojovanie ľudských telesných potrieb 

považuje za násilie páchané na ľudskej osobe. Bieda je násilím, pretože „... ponižuje, pretože 

obmedzuje podmienky, v ktorých má človek slobodnú vôľu a je v stave riadiť sa hodnotami, ktoré 

súvisia s tým, že je ľudskou osobou. Ľudská dôstojnosť sa prejavuje držaním sa týchto hodnôt.“ 

(Golinowska, 1994: 168) 

 

3.2. SOCIÁLNA DEPRIVÁCIA 

 

V bežnej komunikácii a zvlášť v médiách možno často počuť, že pojmy ako chudoba, bieda, 

obtiažne životné situácie, sociálna deprivácia, sociálne postihnutie a iné, sa používajú výmenne. Pre 

začiatok budeme postupovať podobne, pretože tieto pojmy majú veľmi neostré hranice. V ďalšom 

texte budeme obsah pojmu deprivácia upresňovať popisom jeho rôznych aspektov. Úvodom možno 

konštatovať, že deprivácia je prítomná v každej spoločnosti, ale v závislosti od času a miesta 

výskytu má rozdielne podoby. V súčasnosti má podobu masovej chudoby28 alebo ako o chudobe 

relatívnej. , kedy sa týka takmer celej spoločnosti s málo početnými výnimkami - typické pre 

krajiny tretieho sveta a podobu chudoby, ktorá sa týka iba menšej časti spoločnosti, predovšetkým 

menšín, čo je typické pre rozvinuté krajiny. Budeme sa zaoberať týmto druhým typom chudoby. 

 

3.2.1. Chudoba absolútna a relatívna 

 

Literatúra predmetu hovorí o chudobe absolútnej a o chudobe relatívnej. V súlade s prijatým 

východiskom možno hovoriť o deprivácii ako o chudobe absolútnej a relatívnej. Pojem absolútnej 

chudoby vychádza z predpokladu, že existuje minimálne množstvo zdrojov, ktoré umožňujú udržať 

sa pri živote. Deprivácia má v tomto ponímaní predovšetkým biologický charakter, je teda javom 

objektívnym a nemenným a je možné ju likvidovať. Predstava o existencii absolútnej chudoby tvorí 

základ reziduálneho modelu sociálnej pomoci. P. Spicker (1993: 5) uvádza, že model absolútnej 

chudoby vytvoril pred viac ako 100 rokmi Charles Booth a neskôr ho rozpracoval Seebohm 

Rowntree. Ako T. Kaźmierczak (1998: 21-22) uvádza, túto koncepciu chudoby charakterizuje R. 

Holmann (1981) takto: 

- Hranica chudoby je určená na úrovni, ktorá umožňuje fyzicky prežiť a pretrvať. Chudoba sa 

teda týka všetkých tých, ktorí sa nachádzajú pod touto hranicou. Uspokojenie zo života, rozvoj 

intelektuálnych schopností sa tu ignorujú. 
                                                        
28 Problematikou masovej chudoby sa zaoberal J.K. Galbraith (1987). 
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- Kvóta ktorá vymedzuje túto hranicu je určená extrémne. 

- Model absolútnej chudoby nezohľadňuje spoločenský a kultúrny kontext. 

Z kritiky modelu relatívnej chudoby vznikla koncepcia chudoby relatívnej. V súlade s ňou 

chudobným sa človek stáva vtedy, keď jeho príjmy, resp. životný štandard, sa veľmi odlišujú od 

zbytku spoločnosti v ktorej žije. Deprivácia ma teda predovšetkým charakter sociálny, subjektívny 

a premenlivý a nie je ju možné likvidovať, pretože jej existencia je integrálnou súčasťou 

spoločnosti. Predstava o existencii relatívnej chudoby tvorí základ inštitucionálneho modelu 

sociálnej pomoci. Ako Kaźmierczak uvádza, R. Holmann (1981) túto koncepciu chudoby 

charakterizuje takto: 

- Podstatné je porovnávanie medzi jednotlivcami a medzi sociálnymi skupinami. 

- Chudobní sú tí, ktorí sa v rámci priameho sociálne - kultúrneho prostredia majú horšie ako iní. 

- Model relatívnej chudoby je spojený so sociálnou nerovnosťou v spoločnosti. Znamená to, že 

zlepšenie životného štandardu celej spoločnosti nemusí znamenať zníženie rozsahu chudoby. 

- Model relatívnej chudoby predpokladá používanie hodnotiacich súdov. 

S obidvomi týmito modelmi sa spája určitá komplikácia. Problém dal o sebe znať v podobe 

problému s organizačným zabezpečením chudobinského zaopatrenia a práva domovského ešte pred 

prvou svetovou vojnou. Ukázalo sa, že sociálna pomoc (v tom čase chudobinské zaopatrenie) sa 

napriek ustanoveniam zákona nemusí týkať všetkých, ktorým pomoc v zmysle zákona patrí, a že 

táto pomoc nemusí byť pre všetkých rovnaká. 

Chudobinské zaopatrenie bolo spojené s domovským právom a s určitou predstavou o jeho 

nutnom rozsahu. Rozdiely medzi bývalou rakúskou a uhorskou časťou monarchie však ukazujú, že 

nie každý bol priradený k domovskej obci a keď už bol tak nie vždy mu pomoc prislúchala, resp. 

bola priznaná. To je prvý organizačný problém, ktorý sa týkal rakúskej aj uhorskej časti monarchie. 

Druhý spočíva v tom, že keď už bola pomoc poskytnutá, nie vždy to bolo v rozsahu, ktorý 

zabezpečoval dlhodobé prežitie, čo sa týkalo uhorskej časti monarchie. 

Chudobinské zaopatrenie v Uhorsku malo skôr reštriktívny charakter, čo ho odlišovalo od 

viac univerzálneho v rakúskej časti monarchie. V Čechách, na Morave a v Sliezsku bol „nárok na 

opatřování v chudobě nerozlučně spojen s právem domovským“ (Adámek, 1897: 62). Zákon 

uhorský „o nároku nemluvil a stanovil jen povinnost obce pečovat o chudé příslušníky“ (Deyl, 

1968: 179). Rozsah tejto starostlivosti sa líšil „ ... ‘podle místních poměrů’ (podč. I.V.), čímž 

ponecháno obci na vůli zřizovati pro chudé patřičné ústavy a zařízení podle možnosti a vlastního 

prospěchu a výhody“ (Tvrdoň, 1936: 13). V historických zemiach koruny českej sa teda 

starostlivosť o chudobných odvíjala od presne špecifikovaného nároku jednotlivca na najnutnejšiu 

obživu a pomoc a v zemiach karpatských (Slovensko a Podkarpatská Rus) sa táto starostlivosť 



 94 

odvíjala od bližšie nešpecifikovanej povinnosti obce, ktorá mala možnosť rozhodovať podľa 

miestnych pomerov. Na jednej strane vláda zákona, na druhej starostu. Zdalo by sa, že koncept 

absolútnej chudoby chráni tých najslabších pred svojvôľou tých, ktorí rozhodujú v mene celého 

lokálneho spoločenstva. 

Podoba chudobinskej starostlivosti bola v období medzivojnového Československa 

ovplyvnená tým, že po roku 1918 nadobudla platnosť pre celé územie republiky novela rakúskeho 

domovského zákona z roku 1896. Tvrdoň (1924) uvádza: 

„Přes všechny faktické rozdíly jednotlivých zemí a různorodost organisace chudinské 
veřejné péče v celé oblasti republiky, zůstává přece jádro a vůdčí zásada platného 
zákonodárství ta, že domovská obec jest povinna pečovati o své příslušníky v nouzi. 
Právo domovské jest tudíž základnou pro opatření chudinské a připoutáva břemeno 
chudinské k domovské obci. 
Tato vůdčí zásada jest pojítkem všech zákonných norem a předpisů  chudinské veřejné péče 
v republice Československé...“. 
 
V paragrafoch 1, 2 a 3 zákona z roku 1896 sa hovorí:  
„Práva domovského nabývá se výslovným přijetím do svazku domovského. Výslovné přijetí 
do svazku domovského nemůže býti odepřeno od obce pobytu tomu rakouskému státnímu 
občanu, který se po dosažené svéprávnosti po 10 let před ucházením se o právo domovské 
dobrovolně a nepřetržitě v obci té zdržoval. ... Žadatel nesmí dále za této ustanovené lhůty 
pobytu připadnouti za obtíž veřejnému zaopatření chudinskému.“ (Adámek, 1897: 19-20). 
 
Rozsah verejného chudobinského zaopatrenia bol daný zákonom nadväzujúcim na zákon o 

domovskom práve. Išlo o Rámcový zákon obecní daný dne 5. března 1862, č. 18. ř.z. pro zemi 

Českou, Slezsko a Moravu29. Tiež ostal v platnosti po roku 1918:  

„Nárok na chudinské zaopatření vztahuje se na nutnou výživu, nemocenské zaopatření, u 
dětí též na výchovu ...“ (Československá, 1931: 153-154). „Do samostatné působnosti obce 
spadá dále péče o chudé. Obec je povinna pečovati především o vlastné příslušníky (kteří v 
ní mají právo domovské), ale nesmí odepříti nutnou podporu ani cizímu („přespolnímu“) 
chudému, ... Obec je povinna opatřiti pro chudé nutnou výživu i jiné nutné potřeby (byt, 
otop, ošacení, školní potřeby dětí, lékařskou pomoc, pohřeb).“ (Československá, 1931: 680) 
 
V prenesenej pôsobnosti obce na rozdiel od dnešného stavu nemali v oblasti sociálnej 

ochrany a pomoci žiadne povinnosti. 

Z prehľadu o verejnej chudobinskej starostlivosti (Tvrdoň: 1924: 8-12) je zrejmé, že v roku 

1921 obce v českých zemiach vykazovali vo všeobecnosti menej obecných chudobných ako v roku 

1901. Autor uvádza, že si to možno vysvetliť prijatím veľkých sociálnych zákonov, ktoré „... 

převalili značnou část chudinského břemene z obcí na stát.“ Pri sčítaní obecných chudobných a ľudí 

podporovaných podľa nových zákonov, súčet je veľmi blízky počtu chudobných z roku 1901. To, 
                                                        
29 Stanovuje dvojakú pôsobnosť obce - samostatnú a prenesenú. V samostatnej pôsobnosti má obec okrem iného 
„pečovati o chudé a o obecné ústavy dobročinné“ a v prenesenej pôsobnosti obce o.i. „...spolupůsobily při provádění 
zákona o ochraně detí v cizí péči a dětí nemanželských ...“ (Schelle, 1993:. 78, 45). 
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čo je na celej veci zaujímavé z hľadiska Slovenska je, že na Slovensku naopak počet chudobných v 

starostlivosti obcí stúpol, ale napriek tomu nedosahuje ani zďaleka hodnôt v Čechách. Na ilustráciu 

možno uviesť údaj za Louny, ktoré vykazujú 13,5 podporovaných na 1000 obyvateľov, čo je 

najnižší počet v Čechách. Na Slovensku nedosahuje ani jedna župa vyšší počet ako 3,0 (okrem 

Bratislavy s počtom 10,4), Podkarpatská Rus vykazuje 1,3 obyvateľa. 

Z uvedených údajov možno usudzovať, že čím chudobnejší kraj, tým menší rozsah ľudí, 

ktorým je priznaná chudobinská pomoc. To ale môže znamenať, že príslušníkom niektorých 

sociálnych kategórií nemusí byť priznaná vôbec, alebo iba v rozsahu, ktorý je z hľadiska 

dlhodobého prežitia (konceptu absolútnej chudoby) nedostatočný. Možno sa tak domnievať 

napríklad na základe postavenia Rómov za prvej republiky v ČSR. Podľa toho, ako ho opisuje F. 

Štampach (1933: 291-292), ako poznamenané všeobecnou nedôverou voči Rómom, dnes by sme 

povedali diskrimináciou,30 tak možno oprávnene očakávať, že Rómovia na Slovensku boli súčasťou 

verejnej chudobinskej starostlivosti skôr potenciálne ako fakticky a v Čechách zrejme vôbec nie, 

pretože kočovali a neboli priradení k žiadnej obci. 

Situáciu z prvej polovice minulého storočia, kedy sa na rozdiel od jeho druhej polovice dalo 

hovoriť o určitom systéme sociálnej pomoci možno vo vzťahu ku konceptom chudoby 

charakterizovať takto: nezávisle od prijatého konceptu chudoby a súvisiaceho systému pomoci 

organizačné zabezpečenie jej poskytovania môže spôsobiť, že tí ktorí ju potrebujú, ju nie vždy 

dostanú, resp. nie vždy ju dostanú v požadovanom rozsahu. Vyplýva z toho, že v systéme 

poskytovania sociálnej pomoci by mali byť mechanizmy, ktoré ochraňujú tých najslabších 

v lokalite pred diskrimináciou. 

Za príkladom takéhoto mechanizmu vráťme sa opätovne do pomerov za monarchie a za 

prvej republiky. Tak ako postupne obce prestali stačiť pokrývať rozsah nutnej starostlivosti a táto 

postupne prechádzala na „země“ a štát (za monarchie), resp. tesne po vojne sa znásobil rozsah 

nutnej pomoci a štát musel začať masívnejšie vstupovať do jej zabezpečenia, v popredí bola potreba 

zabezpečiť starostlivosť o nezaopatrené deti a mládež. Ide o záležitosť na ktorú verejnosť vždy 

citlivo reaguje, pretože nezávisle na čase a mieste, každá spoločnosť sa riadi normou, podľa ktorej 

o deti a mládež musí byť postarané v prvom rade. Ak je naplnenie tejto normy ohrozené, 

spoločnosť hľadá spôsoby nápravy. Dva z nich opisuje J. Houser (1968: 27) takto: 

                                                        
30 F. Štampach (1933: 291-292) vo svojej práci o Rómoch v Československu v období prvej republiky uvádza: 

„[...] velmi zřídka dosud dosahují cikáni zaměstnání vyššího nebo veřejného zájmu, ač jsou na př. Cikáni - 
železničiari. Není to nedostatek nadání, nýbrž nedůvěra k nim, která brání, aby cikáni zaujali i výhodnější 
místa ve společnosti. ... I cikánu - státnímu zaměstnanci - nebývá v obcích ČSR (z kontextu je jasné, že ide o 
Slovensko - I.V.) povoleno vybudovati si rodinný domek v řadě necikánské, neboť pro cikány se vyhrazuje 
zvláštní cikánský „plac“, cikánská „rada“ (tj. místo pro cikánské domky).“ 
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„V Čechách a na Moravě příslušela péče o mládež (pokud rodina na tuto péči nestačila) jako 
chudinská péče obcím, subsidiárně též okresům a zemím. [...] Nedostatečnost obecní péče 
vyvolala v život péči dobrovolnou. Postupně vznikaly a rozvíjely svoji činnost dobrovolné 
spolky, které přejímaly péči o nezaopatřené děti31. Již roku 1904 projevila se snaha vytvořit 
okresní komise péče o mládež, které měly koordinovat činnost spolků. Spolkový ráz 
zachovala si péče o mládež v českých zemích i později po první světové válce. Jinak byla 
upravena péče o mládež na Slovensku a na Zakarpatské Ukrajině. Tam tyto úkoly přejímala 
státní správa.“ 
 
Dôvody rozdielneho zabezpečenia tej istej potreby možno hľadať v rozdielnych kultúrnych 

a politických podmienkach oboch častí monarchie, ale to nie je teraz zaujímavé. Podstatné je, že 

existencia predstavy o tejto potreby si vynútila riešenie. Neriešenie problému by verejnosť 

považovala, dnešnými slovami povedané, za diskrimináciu z titulu veku. 

 

3.2.2. Rôzne pohľady na sociálnu depriváciu a jej podstatu 

 

Ako uvádza P. Spicker (1993) sociálna deprivácia je, všeobecne berúc, objasňovaná 

vlastnosťami a charakteristikami tých, ktorých sa týka, alebo vlastnosťami a charakteristikami 

sociálnej štruktúry. Individualistická orientácia sa zameriava na vyjasnenie nekompetencií, ktoré 

zodpovedajú za životnú situáciu ľudí, ktorých sa deprivácia týka. Orientácia štrukturalistická vidí 

depriváciu ako dôsledok existujúcej organizácie spoločnosti. 

V rámci individualistickej orientácie sa hovorí o sociálnej deprivácii ako o dôsledku 

nekompetencie: 

- Biologickej. Ľudia sa môžu stať chudobní pre zlé zdravie, pre rôzne druhy postihnutia 

duševného či telesného. 

- Trhovej. Chudoba sa chápe ako dôsledok malej pracovitosti, nízkej  efektívnosti práce, 

nešikovnosti. Za svoj osud si môže každý sám. 

- Psychologickej. Ide o kumulovanie a reprodukovanie množstva problémov v určitých 

rodinách. Deje sa tak často pre určité vady osobnosti rodičov. 

- Kultúrnej. Ide o kultúru chudoby O. Lewisa, v širšom ponímaní o medzigeneračný prenos 

deprivácie. Kultúra chudoby znemožňuje odísť zo sociálneho priestoru v ktorom dominuje, pretože 

nevybaví ľudí ktorí žijú v jej okruhu schopnosťami, ktoré sú k tomu potrebné, týchto ľudí 

immobilizuje a zotročuje, orientuje iba na prítomnosť. 

V rámci štrukturalistickej orientácie ide o: 

                                                        
31 Cieľom týchto spolkov bolo vytvoriť vo všetkých súdnych okresoch centrá, ktoré by umožňovali spoluprácu 
občanov, spolkov a dobročinných zariadení s úradmi a verejnými korporáciami v starostlivosti o mládež (Šilhánová, 
1992). 
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- Súvis medzi depriváciou a mocenskými vzťahmi. 

- Chápanie sociálnej deprivácie ako dôsledku neefektívnosti sociálnych služieb, osvety, 

zdravotníckych služieb, služieb na trhu práce. 

- Existenciu underclass, sociálnej kategórie, ktorá sa skladá z jedincov, rodín a skupín, ktoré 

sa nachádzajú mimo spoločnosť a kumulujú takmer všetky oblasti, v ktorých sa sociálna deprivácia 

vyskytuje. 

 

Podstata sociálnej deprivácie 

Konštatujeme, že predstava o potrebe pomoci si vynucuje poskytovanie pomoci (adekvátne 

tradíciám, možnostiam a možno aj momentálnym skupinovým záujmom). V prvom rade ale musí 

existovať jasná predstava o potrebe, ktorá má byť inštitucionálne uspokojená. 

Nielen pojem deprivácia, ale ani pojem potreba nie je pojmom jednoznačným. T. Kocowski 

(1982) píše o troch spôsoboch jeho chápania. V prvom rade potreba má význam motivačného 

procesu a je synonymom takých pojmov ako chcenie, žiadostivosť, prianie. Potrebou môžeme mať 

ale na mysli aj to, že nám niečo chýba. A v treťom význame sa pojem potreby týka vzťahov medzi 

prostredím a človekom. V tomto treťom význame P. Navrátil a L. Musil (2000) hovoria o potrebách 

v súvislosti s pojmom sociálne fungovanie a hovoria, že „... za cíl sociální práce s menšinami a 

členy menšinových skupin [lze] považovat podporu jejich sociálního fungování z hlediska naplnění 

všech uvedených typů potřeb.“ Autori uvádzajú potreby fyziologické, psychologické, sociálne a 

noogénne. Pre optimálne sociálne fungovanie by mali byť uspokojené všetky tieto potreby. 

Tradične je sociálne deprivácia spojená hlavne s potrebami existenčnými, prípadne užšie 

s fyziologickými. Musil s Navrátilom a tiež početní iní autori ale upozorňujú, že potreby nie sú 

autonómne, nevystupujú samostatne, ale tvoria celok v rámci ktorého sú vzájomne závislé. Keď v 

uspokojovaní niektorej z potrieb sú problémy, prejavuje sa to na uspokojovaní ostatných. Vyplýva 

z toho, že aj keď budeme v sociálnej deprivácii zdôrazňovať v súlade s tradíciou nízke príjmy alebo 

nedostatok materiálnych zdrojov, tak sociálna deprivácia sa bude týkať života človeka ako celku. 

A života človeka ako celku sa bude týkať tiež nezávisle od toho, či chudobu budeme chápať 

v súlade s konceptom chudoby absolútnej alebo relatívnej. Inými slovami, nech budeme sociálnu 

depriváciu chápať akokoľvek široko či úzko, vždy ju musíme vzťahovať na život človeka ako 

celok. 
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3.3. HISTORICKÉ KORENE SOCIÁLNEJ POMOCI V ČR A NA SLOVENSKU 

 

Ľudia stredoveku nepripisovali chudobe taký význam ako to robíme dnes. Chudoba bola v 

západnej Európe v rannom stredoveku a do istej miery až do polovice XIV. storočia považovaná za 

súčasť božieho poriadku. Vývoj u nás bol opozdený zhruba o 150 rokov. Epidémie a hladomory 

boli v tom čase časté a hlavným cieľom mnohých bolo hlavne prežiť. Sociálne istoty nahradzovala 

skôr viera v zázraky. Činnosti, ktoré by sme dnes nazvali sociálnou pomocou pochopiteľne vtedy 

existovali a mali dokonca aj inštitucionálnu podobu v almužne a dobročinnosti organizovanej 

farnosťami a kláštormi a v povinnostiach, ktoré vyplývali z lénneho vzťahu, v povinnostiach 

šľachty voči poddaným, ako aj z príkazov rytierskeho étosu. Inštitucionalizovaná ochrana pred 

chudobou sa však stala aktuálna až po čiernej smrti a prvých opatreniach štátov v XIV. storočí proti 

masovému tuláctvu, žobraniu a dávaniu almužny. Dôraz sa začal klásť na ochranu pred chudobou. 

Ochranu zabezpečovala nielen represívna činnosť štátu proti tuláctvu a biede ako individuálne 

dobrovoľne zvolenému ale dezintegrujúcemu životnému štýlu. Zabezpečovala ju aj skupinová 

solidarita v rámci korporácií, podporných spolkov a cechov v mestách a samozrejme solidarita 

patriarchálnej rodiny a susedskej pospolitosti na dedine. Bola to činnosť zameraná na ochranu tých, 

ktorí podľa kritérií stabilizujúcich sa a bohatnúcich európskych spoločností boli ochrany hodní. 

Sociálno-ochranné činnosti týchto zoskupení a inštitúcií mali preventívny charakter a 

zabezpečovali, aby sa ľudia neocitli v biede pri každej trochu závažnejšej sociálnej udalosti.  

 

V lokálnych zoskupeniach akými boli v stredoveku hornouhorská dedina a mesto 

dominovala spoločenská väzba (quazi)pospolitostného typu. Znamenalo to, že všetky sociálno-

ochranné činnosti boli vzájomne prepojené a nebola potreba inštitucionálne oddeľovať jednotlivé 

ich zložky. Stalo sa to potrebné až neskôr, keď zoslabli pospolitostné väzby a keď masové sociálne 

problémy začali ohrozovať spoločenskú a politickú stabilitu. Diferenciácia a následná 

inštitucionalizácia jednotlivých zložiek sociálne - ochranných činností sa uskutočňovala v dvoch 

rovinách - v rovine nižších teritoriálnych zoskupení, akými boli mestá a dediny a v rovine vyššieho 

teritoriálneho zoskupenia, akým bol štát. 

Vždy, keď nastali nestabilné časy (a to bolo vtedy veľmi často), mestá boli nútené reagovať 

na ohrozenia vyplývajúce z rastúceho počtu chudobných a tulákov. Regulovali preto ich počet na 

území mesta, dbali na to, aby obyvatelia mesta boli jasne spoločensky zaradení do niektorej z 

korporácií, a aby príslušníci nižších vrstiev spadali pod platnosť nariadení, napr. o dĺžke 

pracovného času vo viniciach, o zákaze túlania sa a pod. Zmyslom týchto zákonov a nariadení 

nebola pomoc, ale reštrikcia, ochrana lokálneho spoločenstva pred tými, ktorí podľa neho 
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ohrozovali spoločenskú a politickú stabilitu. Ochrana strednej vrstvy pred upadnutím do chudoby 

pripadla cechom, ochrana robotníctva (hlavne baníci) bratským pokladniciam a ochrana všetkých 

patriarchálnej rodine. Kto sa stal chudobný, ochraňovali ho chudobinské zákony so špitálom či 

chudobincom ako riešením. 

Podobne to bolo v dedinskej komunite. Postupný rozpad patriarchálnej veľkorodiny a 

susedskej občiny sa spája s rastúcim uplatňovaním zákonov. Regulácia dedičstva prostredníctvom 

zvykov sa mení na reguláciu prostredníctvom práva. Uvoľňovanie väzieb medzi generáciami, 

spojené so súčasnou profesiovou diferenciáciou monogamnej rodiny prináša potrebu právnej 

regulácie aj do oblastí predtým vyhradených výlučne pospolitostným vzťahom a zvykovým 

normám. Pomoc slabším, postihnutým a pod., ktorú predtým zabezpečovala veľkorodina a susedská 

svojpomoc na báze zhodných teritoriálnych a profesiových záujmov, sa diferencuje a vyčleňujú sa 

všetky tie činnosti, ktoré monogamná rodina už nie je v stave zabezpečiť a susedská pospolitosť 

skontrolovať. Zabezpečenie a kontrola prechádzajú zo zákona na orgány obce, resp. na štát 

(platnosť domovského zákona sa rozširuje aj na obce a súvisiaci chudobinský zákon ukladá obciam 

napr. povinnosť zriadenia azylu pre zabezpečenie prežitia tých najbiednejších a pod.). 

Na úrovni vyššieho teritoriálneho zoskupenia, akým bol štát, pospolitostná väzba bola 

bezpredmetná. Umožňovalo to prostredníctvom sociálneho zákonodarstva pružne reagovať na 

masovú chudobu, ktorá sa spravidla objavila po prírodných či spoločenských kataklizmách a 

ohrozovala spoločenskú či politickú stabilitu v štáte. Takto sa postupne z pôvodne jednoliatych 

sociálno-ochranných činností stredovekých lokálnych, rodinných a profesiových quazipospolitostí 

vyčleňovali a inštitucionalizovali stále nové a nové prvky. Vyčleňovali sa preto, lebo tieto 

quazipospolitosti s im vlastnou solidaritou už neboli v stave zvládnuť stále masovejšie sociálne 

problémy, a preto sa ich musel ujímať štát, aby on zabezpečil spoločenskú a politickú stabilitu. 

Začal tak vznikať ucelený systém zákonov a opatrení, dnes by sme povedali sociálneho poistenia, 

podpory a pomoci, ktoré zároveň predpokladali, že bude pokračovať sociálno-ochranná neformálna 

činnosť pôvodných pospolitostí. 

Po revolúcii 1848 - 1849 vstupuje štát opätovne na sociálnu scénu, pretože zase raz bolo 

potrebné stabilizovať politické a spoločenské pomery. Keďže násilie a represie voči tulákom a 

„nepoctivým chudobným“ ako v novoveku nie sú vhodné pre každú situáciu, Bach a viedenský 

dvor sa snaží rozšíriť sociálne opatrenia. A to tým skôr, že veľmi neradi v tom čase videli 

zakladanie rôznych podporných spolkov výlučne z iniciatívy ich členov. Vláda preto napríklad 

povzbudila svojim nariadením z roku 1858 súkromných majiteľov baní v Uhorsku, aby podľa vzoru 

eráru zakladali bratské pokladnice. Bachovi to síce veľmi nepomohlo, ale vládne kormidlo v 

monarchii smerovalo v sociálnej oblasti už k aktívnej politike štátu. 
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Ďalším aktérom sociálnej pomoci je rodina. Tá bola v dedinskej pospolitosti základom 

sociálnej pomoci. Súlad v rodine sa zabezpečoval v spoločne vykonávanej práci, kde mal každý 

presne určené miesto a v spoločne rešpektovanej organizácii rodinného života, v ktorej mal každý 

člen rodiny presne určené postavenie. Sociálne konformný postoj voči rodine bol zabezpečovaný 

nielen silným tlakom verejnej mienky dediny, ale najmä hrozbou sankcií (až po vydedenie a 

vynútený odchod z dediny). Život v rodine bol podriadený rozvíjaniu hospodárstva a tomu boli tiež 

podriadené vzťahy medzi členmi rodiny. 

Povinnosťou hlavy rodiny bolo zabezpečovať živobytie všetkým členom rodiny a 

ochraňovať ich. Každý člen rodiny mal presne určené povinnosti a recipročne dostával bývanie, 

stravu a odev, čiže to, čo potreboval. Dalo by sa povedať, že rodina bola najdôležitejšou 

preventívnou inštitúciou, ktorá zabezpečovala, aby sociálna pomoc zo strany susedov a obce nebola 

potrebná. Rodina mala teda v dedinskom prostredí podobnú funkciu, ako v mestskom cechy, 

bratstvá a iné korporácie. 

Sociálno-ochrannú funkciu spĺňali normy, ktoré regulovali obdržanie dedičstva. Zvykové 

právo ich vytvorilo tak, aby bol daný priestor pôsobeniu zásady zásluhovosti (postavenie v rodine) a 

vo vzťahu k osamelým, starým a postihnutým tak, aby bol daný priestor zásade solidarity, v súlade 

s ktorou bolo treba týmto ľuďom zabezpečiť alebo prostriedky na obživu, alebo starostlivosť zo 

strany mladších či zdravých. Otázka dedičstva vytvorila tiež priestor pre diferenciáciu pôvodne 

organicky jednotných činností sociálnej pomoci a tým pre vstup štátu do týchto činností 

prostredníctvom rodinného práva, alimentačných povinností a pod. 

Postavenie a prestíž rodiny a jednotlivca sa merali veľkosťou majetku a pracovným 

výkonom, čiže schopnosťou obhospodáriť majetok a zveľadiť ho. Dedinské spoločenstvo si vedelo 

oceniť pracovitosť, dodržiavanie etických noriem spolužitia, konformitu v spoločenských vzťahoch 

a úctu k autoritám. K nositeľom opačných postojov sa obyčajne správalo odmietavo, čo sa 

prejavovalo aj na ochote pomáhať takýmto ľuďom v núdzi. 

Sociálna pomoc, tak ako ju nazývame a chápeme dnes, sa do istej miery líši od toho, ako sa 

nazývala a aký význam a vnútorný obsah sa jej pripisoval ešte nedávno, v medzivojnovom období. 

Môžeme sa stretnúť napríklad s názvom chudobinské zaopatrenie, alebo humanitná a sociálna 

starostlivosť, alebo péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou, alebo tiež s názvom sociálna 

starostlivosť. Tieto názvy nepredstavujú totožné skutočnosti, všetky sa však vyznačujú určitým 

spoločným priestorom. Ten je daný  

- výkonom chudobinskej starostlivosti, ktorá bola s výnimkou obdobia socializmu zverená 

obciam, 
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- výkonom opatrení na posilnenie postavenia tých skupín obyvateľstva, ktorí boli chudobou 

priamo ohrození a ktoré vykonával, resp. garantoval predovšetkým štát. V tomto zmysle štát v 

medzivojnovom období zameral svoje úsilie na riešenie nepriaznivej existenčnej situácie vybraných 

skupín obyvateľstva (nezamestnaných, vojnových poškodencov, určitých skupín nájomníkov a 

stavebníkov, robotníkov pacujúcich doma, existenčne a sociálne ohrozených detí a mládeže). 

 

Sociálna pomoc v Československu v období 1948 - 1989 

Zmena spoločenského poriadku po roku 1948 bola podľa koryfejov socializmu tak zásadná, 

že predchádzajúci systém sociálneho zabezpečenia sa stal úplne nepoužiteľný a bolo potrebné 

vytvoriť úplne nový. Podľa ideológie komunizmu v tomto zriadení prestáva existovať chudoba ex 

definitione, a preto aj akékoľvek opatrenia na zmiernenie jej následkov a na prinavrátenie ľudí do 

stavu sociálnej svojbytnosti sú zbytočné. Inými slovami, ten kto pracuje, nemôže byť za socializmu 

chudobný v tom zmysle, že nemá zabezpečené uspokojovanie základných životných potrieb. Štát je 

od toho, aby každému pracujúcemu túto životnú istotu dal a tým mu dal aj najvyššiu slobodu akú v 

dejinách ľudstva mohol dostať, slobodu sociálnu. Štát sa stáva garantom sociálnych práv 

pracujúcich a preto sociálnu pomoc už nikto nikdy nebude potrebovať. Iba ak by nepracoval z 

vlastnej viny, ale potom je protispoločenský živel a podľa okrídleného hesla zo začiatkov 

budovania socializmu platí, že kto nepracuje, nech neje. Ako vidieť, komplex opatrení, ktoré dnes 

nazývame sociálnou pomocou, sa pre socializmus stáva neprijateľný aj z etických dôvodov. 

Sociálna pomoc pracujúceho človeka stigmatizuje a ponižuje, a to je ďalší dôvod, pre ktorý musí 

byť likvidovaná.  

Sociálna politika socialistického štátu bola koncipovaná tak, aby bola zameraná na celé 

obyvateľstvo. Jej základnými princípmi sa stali plná zamestnanosť garantovaná a vynucovaná 

štátom, stabilné a v maximálne možnej miere nivelizované platy a príjmy vôbec, klesajúce resp. 

neskôr relatívne stabilizované ceny (oboje bolo ekonomicky udržateľné iba počas prvých desať 

rokov budovania tzv. sociálne najspravodlivejšieho systému na svete), systém sociálneho 

zabezpečenia odvodený od znakov rôznych štatistických skupín vhodných pre plánovanie na 

celoštátnej úrovni, rast spoločenskej spotreby. Týmto princípom dominovala snaha plošnými 

sociálnymi opatreniami vytvoriť situáciu, kedy každý bude mať zabezpečené naplnenie základných 

sociálnych práv a potrieb, čo inými slovami znamená, že každý bude mať zabezpečenú existenciu 

na spoločensky akceptovateľnej úrovni, a to nezávisle od miery jeho osobného pričinenia. Toto 

môže realizovať výlučne štát. Územná samospráva a úloha obcí boli v sociálnej pomoci (a nielen v 

nej) likvidované.   
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Najdôležitejším, aj keď nevysloveným princípom, sa ale stalo dosahovanie súhlasu alebo 

aspoň poslušnosti voči mocenskému centru prostredníctvom sociálnych opatrení. Najlepšie to 

ilustruje pojem „gulášový socializmus“, ktorý sa používal na vyjadrenie podstaty maďarskej 

varianty tzv. reálneho socializmu.  

Oboje sa malo dosahovať plošnými sociálnymi opatreniami zameranými na určené 

štatistické skupiny obyvateľstva. V súvislosti s tým sa  sociálna pomoc ako systém činností stáva v 

koncepčnej rovine nepoužiteľná. Jej prvky nachádzame však v realizovanej sociálnej politike 

socialistického štátu, pretože chudoba existovala aj za socializmu a režim musel na to nejako 

reagovať.  

Sociálna politika prešla v rokoch tzv. budovania socializmu a komunizmu dvomi obdobiami 

- do konca rokov šesťdesiatych a do konca rokov osemdesiatych. V prvom období sa vyznačovala 

voluntarizmom a v druhom dominovaním politických cieľov. Voluntaristicky vytyčované ciele 

prvého obdobia boli financované z materiálnych a mravných  zdrojov vytvorených v minulosti pred 

rokom 1948 a opatrenia prijímané v druhom období na podporu politických cieľov boli financované 

zo zdrojov budúcnosti - na účet zdevastovanej prírody, chátrajúcich budov a infraštruktúry a 

technologickej zaostalosti, a tým obrovského investičného zadĺženia budúcich generácií.  

 

Obdobie od roku 1948 do polovice rokov šesťdesiatych sa vyznačovalo predovšetkým: 

- Nivelizáciou príjmov v prospech menej kvalifikovaných skupín a zásadnou zmenou 

systému sociálnych dávok. 

- Plošným zvyšovaním výšky sociálnych dávok a vlnami znižovania cien, ktoré prichádzali 

vždy na počesť nejakého zjazdu, plánu a pod. Cieľom bolo získať pre režim podporu obyvateľstva. 

- Sociálne zabezpečenie a v rámci toho sociálna starostlivosť začali budovať svoje systémy 

okolo vybraných skupín obyvateľstva.32 Kritériá pre sociálnu pomoc tak boli za socializmu 

podriadené zásadám, ktoré sú tomuto druhu činností cudzie a zamieňajú ho za sociálne zaopatrenie, 

resp. nárokovateľné štátne sociálne dávky. Objektom sociálnej starostlivosti sa tak stali rodiny s 

deťmi, ekonomicky aktívne obyvateľstvo, osoby v poproduktívnom veku a osoby invalidné, osoby 

spoločensky neprispôsobené a dezintegrované - skrátka všetci obyvatelia, každý nejako inak. Všetci 

platili a všetci dostávali. 

Obdobie sedemdesiatych a osemdesiatych rokov znamenalo z politického hľadiska 

preferenciu sociálnych opatrení zameraných na neutralizáciu odporu obyvateľstva proti okupácii a 
                                                        
32 Bolo to zdanlivo v súlade s tendenciou, ktorej začiatok je možné vysledovať ešte v období pred prvou svetovou 
vojnou a v medzivojnovom období. Problém je len v tom, že táto tendencia sa netýkala sociálnej pomoci, ale toho, čo 
dnes označujeme ako štátna sociálna podpora. Zdá sa preto, že aj táto koncepčná zmena, tváriaca sa ako kontinuitný 
vývoj, bola prenesením vzorov od Veľkého Brata. 
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existujúcej komunistickej moci. Začiatkom sedemdesiatych rokov boli zmrazené mzdy a ceny, 

zavedené výhodné pôžičky pre novomanželov, zvýšili sa sociálne dávky a dôchodky, bola 

predĺžená materská dovolenka do dvoch rokov veku dieťaťa. Cenou za tieto opatrenia bolo nielen 

čerpanie zdrojov budúcnosti, ale aj to, že sociálne príjmy, ktoré ľudia ľahko získavali zo štátneho 

rozpočtu, sa vďaka prudko sa rozvíjajúcemu čiernemu trhu práce, služieb a tovarov 

„prerozdeľovali“ do vyšších sociálnych vrstiev a do vrstvy vznikajúcich príživníkov (napr. rôzneho 

druhu priekupníci) a do vrstvy bohatnúcich obchodníkov s nedostatkovým tovarom.  

Chudoba sa v období socializmu nesledovala. Praktické dôvody však vyvolali potrebu 

definovať pojem sociálnej potrebnosti, a preto bola stanovovaná v závislosti od konkrétneho účelu 

jednotlivých dávok. Tieto jednotlivé vymedzenia neboli jednotné, alebo inak vzájomne prepojené. 

Jasne stanovená hranica chudoby neexistovala a možno predpokladať, že štátu to prinášalo v 

sociálnej oblasti úspory. Za štatistickú hranicu chudoby preto M. Hiršl považoval rozpätie medzi 

hranicou existenčného minima33, a to na úrovni 42% priemerného ročného čistého príjmu a 

hranicou sociálneho minima na úrovni 56% priemerného príjmu. 

V súlade s M. Hiršlom možno konštatovať (Hiršl, 1992): 

- Podiel osôb pod hranicou sociálneho minima sa v Českej republike pohyboval od konca 

päťdesiatych rokov do konca rokov osemdesiatych v rozpätí 8,5% - 6%, t.j. s mierne klesajúcou 

tendenciou. Naproti tomu na Slovensku bolo v 1988-om roku 9% - 10% ľudí pod hranicou 

sociálneho minima, čo bolo výrazne menej ako koncom 50-tych rokov, kedy takýchto ľudí bolo až 

21%.34 Tento vývoj bol umožnený napríklad aj tým, že od roku 1952 do začiatku šesťdesiatych 

rokov vzrástla reálna hodnota poskytovaných sociálnych dávok indexom 222 a v šesťdesiatych a 

sedemdesiatych rokoch hlavne sociálnymi opatreniami vo vzťahu k roľníckemu obyvateľstvu. 

Tento vývoj sa dosiahol použitím rovnostárskych a protivýkonových opatrení, ktoré sa zavádzali so 

súhlasom a podporou obyvateľstva a pre udržanie jeho súhlasu a podpory. Znižovanie počtu 

                                                        
33 Existenčné minimum, podobne ako sociálna potrebnosť, bolo aj nebolo určené. V zákone osobitne definované 
nebolo, ale bolo možné ho spájať s výkonom zrážok zo mzdy v dôsledku výkonu rozhodnutia súdu podľa Občianskeho 
súdneho poriadku. Povinnému sa nesmela zraziť z mesačnej mzdy základná suma. Túto je možné považovať za 
existenčné minimum. Spôsob výpočtu základnej sumy ustanovovali osobitné predpisy, napr. nariadenie vlády č. 
16/1983 Zb. 
34 Svedčí to nielen o výraznom rozvoji Slovenska, ale aj o prerozdeľovacej politike socialistického štátu. Opatrenia, 
ktoré sa v tom období prijali na politickej úrovni mali nepochybne priaznivý vplyv na znižovanie rozsahu chudoby na 
Slovensku a na prevenciu chudoby. S uvedeným súvisí ale tiež otázka ceny, ktorú Slovensko za toto administratívne 
urýchlenie vývoja platilo a platí. V tejto súvislosti nemožno neupozorniť na rad investičných akcií, ktoré boli diktované 
nie ekonomickými dôvodami, ale sociálnymi. Do rôznych tzv. hladových dolín bolo treba priniesť, aspoň tak to chápali 
koryfeji socialistického Československa, prácu, blahobyt a pokrok. A tak sa budovali rôzne fabriky bez nadväzností na 
suroviny, kvalifikáciu ľudí a pod. Nie každá takáto sociálna investícia bola preto ekonomicky efektívna, a tak dnes 
stojíme v mnohých prípadoch opätovne pred problémom hladových dolín. Pre naše potreby je však podstatné to, že za 
socializmu mali aj ekonomické investície vlastne charakter investícií sociálnych, to znamená opatrení sociálnej politiky.  
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chudobných sa dosahovalo prostredníctvom plošného a prevažne preventívneho systému sociálneho 

zabezpečenia, ktorý sa však pre svoju nízku účinnosť stal mimoriadne drahý. 

- Viac ako tri štvrtiny chudobných žilo v rodinách s deťmi. Hlavnou príčinou chudoby nebol 

nízky pracovný príjem živiteľa, ale - hlavne na Slovensku - vysoký počet vyživovaných osôb. 

- Najpočetnejšou skupinou medzi chudobnými (zhruba polovica z celkového počtu) boli deti 

z úplných rodín, ale iba s jedným ekonomicky činným členom. Spravidla išlo o mladé domácnosti, 

v ktorých sa matka starala o deti vo veku do troch rokov. Zhruba štvrtina detí v tejto fáze životného 

cyklu nedosahovala úroveň sociálneho minima. Nízke príjmy sa u viac ako 90% týchto rodín zvýšili 

po troch rokoch, keď matka išla pracovať. 

- Deti z početných rodín boli významnejšie zastúpené najmä medzi chudobnými na 

Slovensku. Váha neúplných rodín medzi chudobnými bola vyššia zase v Čechách. Medzi 

dôchodcami bol najvyšší rozsah chudoby v domácnostiach dvojíc žijúcich z jedného dôchodku, 

medzi osamelými dôchodkyňami vo veku 70 a viac rokov a medzi invalidnými dôchodcami v 

produktívnom veku.  

- V 70-tych a 80-tych rokoch klesla diferenciácia podielu chudobných podľa krajov. 

 

Celkovo možno konštatovať: 

1. Vzory a schémy neformálnej a neinštitucionlizovanej sociálnej pomoci vychádzajú o.i. z 

určitých zásad posvätených tradíciou a z tradičných postojov a schém činností, účinnosť ktorých sa 

v minulosti potvrdila. Ide o tieto zásady, postoje a schémy: 

- Zásady reciprocity (poskytnutú pomoc bolo treba vynahradiť, či už prácou, alebo úctou 

prejavovanou presne zvykovo normovaným spôsobom, ktorým sa v spoločenstve obnovovala a 

potvrdzovala jeho sociálna diferenciácia a fungovanie sociálnej kontroly). 

- Zásady zásluhovosti (pomoc sa neposkytla tomu, kto si ju podľa mienky lokálneho 

spoločenstva nezaslúžil, pretože sa nesnažil o zlepšenie svojej situácie). 

- Zásady skupinovej solidarity (cechy, bratstvá a iné korporácie, ako aj prostredie 

robotníckych sídlisk sa stali základom tradície korporativizmu). 

- Zásady dobročinnosti (poznanej a osvojenej vďaka kresťanstvu). 

2. Chudobinské právo (a sociálne zabezpečenie vôbec) sa do roku 1918 vyvíjalo rozdielne 

na Slovensku a na území dnešnej ČR. Bolo to dané rozdielnou legislatívou v predlitavskej a 

zalitavskej časti monarchie, ale aj rozdielne utvorenými postojmi a schémami  činností. Rozdiely sa 

neskôr, po roku 1918, premietali do inštitucionálnej a organizačnej podoby toho, čo dnes voláme 

sociálnou pomocou.  
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3. Systém socialistického sociálneho zabezpečenia nebol od samého začiatku dimenzovaný 

na koncepčné riešenie životných situácií a sociálnych udalostí, do ktorých sa dostávali chudobní 

ľudia. Nebol tiež pripravený reagovať na proces transformácie ekonomiky po roku 1989. Okrem 

toho chýbal mechanizmus dynamickej konštrukcie výpočtu dávok, mechanizmus ich valorizácie. 

Predovšetkým ale chýbal mechanizmus, ktorý by aktivizoval ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi, ak to 

malo zmysel, k opätovnému nadobudnutiu sociálnej svojbytnosti a zodpovednosti. Monopol štátu 

nevytváral tiež priestor pre uplatnenie iniciatívy samosprávnych a autonómnych organizácií. 

Neumožnil tiež formy spolupráce, ktoré by štátu odobrali z bremena, ktoré na seba zobral a nebol 

schopný zvládať.  

Ak pre minulosť platí, že zo sociálno-ochranných činností, ktoré sa uplatňovali v 

pospolitostiach, štát inštitucionalizoval postupne sa vyčleňujúce činnosti sociálnej pomoci do 

podoby chudobinských zákonov a zákonov ochraňujúcich sociálne práva občanov, a že  občianska 

spoločnosť si ich následne privlastnila v podobe aktivity rôznych združení a charity, tak pre situáciu 

po roku 1989 platí úplne opačný postup. Štát, ktorý sústredil vo svojich rukách celok sociálno-

ochranných činností, hľadal cestu, ako ich opätovne „rozdeliť“ medzi viacerých aktérov a ako 

optimálne prinavrátiť rodine a lokálnemu spoločenstvu ich primárnu zodpovednosť za sociálnu 

pomoc. Tento postup od štátu späť k občianskej spoločnosti a prirodzeným štruktúram je 

neporovnateľný s predchádzajúcim procesom. 

4. Pred destabilizujúcou chudobou sa spoločnosť môže brániť rôzne - a história to dokazuje. 

Chudobe sa napríklad nebude pripisovať žiadny význam - to bol prístup stredoveku. A keď to 

nepomôže, možno reštriktívnymi opatreniami zakázať negatívne spoločenské dôsledky chudoby, 

ako napr. tuláctvo, žobranie na nedovolených miestach a pod. Toto riešenie použili ľudia v 

novoveku. Chudobu však možno tiež začať riešiť - to sa stalo aktuálne od druhej polovice 19. 

storočia. V komunistickom vydaní tohoto riešenia štát prevzal na seba takmer všetky sociálno-

ochranné činnosti a narušil základy ľudskej solidarity. 

5. Štát zatiaľ vždy vstupoval do riešenia chudoby bez charitatívnych pohnútok - išlo o 

politiku. Sociálna otázka sa od XIV. storočia stala súčasťou politiky štátu. Cieľ bol pritom ten istý 

ako v prípade pospolitostí - zabezpečiť stabilitu spoločenského zoskupenia. Používané prostriedky 

však boli iné. A tak možno konštatovať, že štátnym inštitúciám a orgánom sa doteraz ešte nikdy 

nepodarilo citlivo riešiť individuálne sociálne problémy a pospolitostiam a rôznym združeniam sa 

zase doteraz nepodarilo úspešne stabilizovať spoločenské pomery v situáciách masových sociálnych 

ohrození. 
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3.4. TRANSFORMÁCIA SOCIÁLNEJ POMOCI 

 

Po období likvidácie sociálnej pomoci ako systému v rokoch 1948 – 1989 sa do popredia 

dostala úloha urýchlene transformovať jednotlivé prvky sociálneho zabezpečenia a utvoriť systém, 

ktorý by plnil funkciu aktivizovania k svojpomoci a sociálnej suverenite a tiež funkciu integrovania 

sociálne odkázaných so spoločnosťou. Výsledkom sociálnej pomoci má byť znovuzískaná sociálna 

suverenita osôb a ich rodín a ich integrácia s prostredím. 

 

3.4.1. Aktivizujúca pomoc 

 

Zabezpečenie aktivizujúcej funkcie sociálnej pomoci vyžaduje neriešiť starú dilemu 

chudobinskej starostlivosti: poskytovať pomoc všetkým sociálne odkázaným je nevyhnutné, ale jej 

nediferencované poskytovanie vedie k narastaniu jej zneužívania. Od polovice 14. storočia a najmä 

od vydania Alžbetínskeho zákona v Anglii v roku 1601 svetská moc rieši tento problém delením 

sociálne odkázaných na tzv. poctivých a nepoctivých chudobných a tým, že poskytnutie pomoci sa 

viaže na recipročné správanie sociálne odkázaného. Garanciu poskytnutia minimálnej pomoci si 

ponecháva cirkev organizovaním poskytovania tradičnej almužny a od polovice 16. storočia 

rozvojom charity, kde zásada reciprocity nebola podmienkou poskytnutia pomoci. V súčasnosti 

obidve funkcie pomoci, garantovanie prežitia, ako aj poskytnutie účinnej pomoci rieši verejná 

správa. Hlavným problémom pritom je, ako poskytnúť účinnú pomoc všetkým a zároveň zabrániť 

jej zneužívaniu. 

Získanie sociálneho príjmu z verejných prostriedkov sa v systémoch sociálnej pomoci vždy 

viaže s reciprocitou za poskytnutú pomoc. Konkrétne to znamená, že sa viaže s viac alebo menej 

striktnými podmienkami, ktoré sa týkajú práce. Mali by tak tvoriť prekážku pre zneužívanie pomoci 

a oslabovanie vôle spoločnosti k solidarite. Toto prepojenie pomoci a práce však naráža na problém 

rozsiahlej dlhodobej nezamestnanosti a jej sociálnych dôsledkov. Hlavný cieľ sociálnej pomoci - 

pomôcť k svojpomoci, sa preto dosahuje dvomi komplementárnymi cestami: 

1. Právo na minimum existencie sa spája s právom na prácu, aby poskytovaná pomoc 

nevytvárala pre prijímateľa riziko pasce chudoby. Spojenie práva na minimum existencie s právom 

na prácu však naráža na problém rastúcej štrukturálnej nezamestnanosti a pokles počtu nízko 

kvalifikovaných pracovných miest. Nedostatok práce pre určité skupiny obyvateľstva zmenšuje tak 

priestor pre také recipročné správanie, ktoré by týchto ľudí nestigmatizovalo. Týka sa to 

predovšetkým etnických skupín, ktoré vznikli ako dôsledok migrácie a tiež skupín s nízkym 

vzdelaním. Problém modernej chudoby sa tak stáva stále viac problémom dlhodobej 
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nezamestnanosti a súvisiaceho poklesu ľudského a sociálneho kapitálu týchto ľudí a poklesu 

sociálneho potenciálu spoločenstiev, ktoré vytvárajú. V rozvinutých a bohatších krajinách sa preto 

zabezpečenie práva na minimum existencie spája hlavne s marginalizáciou skupín dlhodobo 

nezamestnaných, s ich sociálnou degradáciou a sociálnou exklúziou. Tieto javy sa vo väčšej miere 

vyskytujú v etnických skupinách migrantov. V chudobnejších krajinách sa právo na minimum 

existencie spája zase v ďaleko väčšej miere s prácou ako so zdrojom financovania realizácie tohoto 

práva. 

2. Ak o sociálnej pomoci hovoríme ako o organizovanej činnosti pre poskytovanie pomoci 

pri riešení obtiažnych životných situácií a sociálnych problémov, tak vo vzťahu ku skupinám a 

lokálnym komunitám, ktoré sú postihnuté dlhodobou nezamestnanosťou (ide hlavne o komunity 

etnické, ale nielen) je v popredí predovšetkým metóda práce s lokálnymi spoločenstvami (hlavne 

etnickými). Cox, F., Erlich, J., Rothman, J. a Tropman, J. (1974: 4-5) menujú tri spôsoby, ktorými 

sa realizuje práca s komunitou: lokálny rozvoj, sociálne plánovanie a sociálna akcia. Práca s 

etnickými a rasovými menšinami by podľa nich mala používať metódu sociálnej akcie. Sociálna 

akcia podľa týchto autorov predpokladá, že: 

„[...] existuje znevýhodnená skupina obyvateľov, ktorú je potrebné zorganizovať a možno 
tiež prepojiť na iných, aby sa získal zodpovedajúci vplyv na širšie chápané spoločenstvo s 
cieľom získať väčšie zdroje a taký prístup zo strany tohoto spoločenstva, aby bol v súlade so 
zásadou sociálnej spravodlivosti a demokracie. Pracovníci (sociálni) sa snažia uskutočniť 
zásadné zmeny vo veľkých inštitúciách alebo procedúrach, ktoré sú v spoločenstve záväzné. 
Snažia sa redistribuovať v spoločenstve moc, prostriedky a rozhodovacie procesy, alebo 
zmeniť politiku rôznych organizácií.“ 
 
Zmeny v prístupe k poskytovaniu pomoci sociálne odkázaným sa odzrkadľujú aj v 

terminológii. Namiesto pojmu sociálna starostlivosť sa stále častejšie používa pojem sociálna 

pomoc. Starostlivosť vyjadruje situáciu, kedy organizácia ktorá ju poskytuje, preberá zodpovednosť 

za riešenie životnej situácie klienta. Sociálne odkázaný človek sa stáva objektom pomoci. 

Starostlivosť navodzuje situáciu pasívneho prijímania pomoci, klienta zbavuje jeho vôle a možností 

pomáhať si sám pokiaľ to len ide. Sociálna pomoc vychádza naproti tomu z toho, že človek má 

právo nielen na pomoc zo strany spoločnosti pri prekonávaní svojej obtiažnej životnej situácii, ale 

aj na to, aby táto pomoc rešpektovala jeho ľudskú dôstojnosť, aby bol aktívnou súčasťou tejto 

pomoci a aby táto pomoc posilňovala túto jeho aktívnu úlohu. Táto zásadná zmena spôsobila, že 

sociálna pomoc sa stala omnoho širším pojmom ako sociálna starostlivosť, pretože obsahuje nielen 

činnosti spojené so staroslivosťou, ale tiež prevenciu a široko chápanú sociálnu prácu. 

Tieto zmeny v prístupe k pomoci chudobným a sociálne odkázaným sa prejavujú v tom, že 

dôraz sa prenáša z činností starostlivosti na činnosti prevencie a rehabilitácie, to znamená na rozvoj 
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poradenstva a na rozvoj sociálnych služieb.35 Toto širšie ponímanie pomoci však odkrylo ďalší 

dovtedy nerozlíšený priestor – potrebu inklúzie a integrácie sociálne marginalizovaných a 

vylúčených so spoločnosťou prostredníctvom sociálnych služieb. K týmto službám by teda mali 

mať prístup všetci občania, resp. obyvatelia, a to na základe kritéria potrieb a nezávisle od výšky 

ich príjmov. 

 

3.4.2. Integrujúca pomoc 

 

Napomôcť integráciu a súdržnosť spoločnosti je druhým cieľom modernej sociálnej pomoci. 

Súdržnosťou spoločnosti možno vo všeobecnosti rozumieť také usporiadanie sociálnych vzťahov, 

ktoré sústreďuje jednotlivcov a sociálne skupiny do spoločnosti. Utvára sa na historicky vzniknutej 

štruktúre spoločnosti a prejavuje sa vzťahmi solidarity, spriaznenosti a spolupráce. Trvalosť a 

kontinuitu prejavov sociálnej súdržnosti udržiavajú v súčasnosti najmä inštitúcie. Zabezpečujú 

rešpektovanie zásad sociálnej spravodlivosti a rovnosti, sociálny dialóg a spoločenskú dohodu a 

sociálnu ochranu a solidaritu členov spoločnosti. 

Uplatňovanie princípu subsidiarity prinavracia v ostatnom čase dôležitosť neinštitucionálnej 

sfére a sfére kvázi inštitucionálnej. Znamená to, že súdržnosť sa bude v budúcnosti stále viac 

dosahovať tým, že každý člen spoločnosti bude mať možnosť rozvíjať svoju mnohonásobnú, rôzne 

individuálne štruktúrovanú identitu a tým, že každá komunita bude mať možnosť riešiť si sama 

svoje problémy. Zároveň sa bude od nej očakávať, že sa bude podieľať na riešení 

celospoločenských úloh a problémov. 

Na rozdiel od prvej polovice minulého storočia rozvinuté spoločnosti prisudzujú stále menší 

význam homogenite spoločnosti. Podmienkou pozitívneho využitia rozmanitosti je však to, či 

spoločnosť dokáže znížiť legitimitu rozhodnutí, ktoré prijíma mechanicky dosahovaná početná 

väčšina a či dokáže zabezpečiť rast významu menšín. V nadväznosti na to sa v týchto 

spoločnostiach dostáva do popredia kultúra rešpektu k odlišnosti, sociálny dialóg a dohoda medzi 

stále rozmanitejšími časťami štruktúry spoločnosti. S šíriacou sa globalizáciou a uplatňovaním 

princípu subsidiarity rastie zároveň dôležitosť nadnárodných a regionálnych štruktúr. Súdržnosť a 

súvisiaca skupinová identita, solidarita a spolupráca tak prestávajú byť záležitosťou prevažne 

národného štátu. S rastúcou rozmanitosťou spoločnosti vrátane rozmanitosti foriem rodiny rastie 

však nebezpečie fragmentarizácie spoločnosti a prehlbovania sa procesov sociálnej exklúzie. 

                                                        
35 V ČR sa tieto zmeny realizovali prijatím Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, Zákona č. 111/2006 Sb. 
o pomoci v hmotné nouzi a Zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. 
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Pre oblasť sociálnej pomoci to znamená potrebu prehodnotiť doterajší prístup integrácie 

príslušníkov menšín a sociálne vylúčených do spoločnosti. Príčiny migrácie Rómov do krajín EÚ 

naznačujú, že prehodnotená by mala byť najmä oblasť poskytovania príležitostí.  

Nádeje spájané ešte nedávno so zmenami v sociálnej pomoci vyjadril M. Księżopolski 

(1999: 178), keď napísal:  

„Postupne zaniká tradičný, chudobný poberateľ sociálnej starostlivosti a namiesto neho sa 
má objaviť občan, ktorý využíva, podobne ako iní, právo na pomoc v každej životnej 
situácii. Zároveň s tým sa vďaka integrovaniu rôznych sociálnych služieb a dávok speje k 
tomu, aby sa sociálna pomoc stala svojho druhu službou, ktorú budú môcť využívať všetci 
členovia spoločnosti, tak ako je to napr. v prípade systému vzdelávania a osvety alebo 
ochrany zdravia. Sociálna pomoc sa takto postupne pretvára z nástroja zmierňovania 
problémov nedostatku v nástroj realizácie práva každého človeka na ekonomickú a sociálnu 
istotu, na rovnosť životných podmienok a na aktívnu účasť v živote spoločnosti.“ 
 
Boj s chudobou a pomoc chudobným sa v súčasnosti formuje v dvoch smeroch: 

1. Vytváranie systému, ktorý garantuje určitú úroveň príjmu pre ľudí, ktorým hrozí chudoba 

a marginalizácia v spoločnosti. Garancia minimálneho príjmu môže im za určitých okolností 

uľahčiť integrovanie sa do spoločnosti a brániť tvoreniu sa gett chudobných. Systém garantujúci 

príjem vytvára situáciu, kedy človek má nárok na príjem, ktorého výšku určuje zákon. Neznamená 

to však automatické vyplácanie peňažnej podpory. O pomoc sa treba uchádzať, čo predpokladá 

individuálne zhodnotenie vlastnej situácie a individuálne uchádzanie sa o pomoc. S týmto 

spôsobom riešenia problematiky chudoby je spojená problematika pracovného trhu v tom zmysle, 

že príjmy z pracovnej činnosti by mali byť vyššie ako štátom garantované sociálne minimum a 

sociálne príjmy mali byť nejako naviazané na pracovnú aktivitu.36 

2. Poskytovanie individualizovanej, selektívnej pomoci, ktorá je adresovaná konkrétnym 

jednotlivcom, skupinám, komunitám a lokálnym spoločnostiam, ktoré riešia obtiažne životné 

situácie, resp. sociálne problémy. Poskytnutie pomoci predpokladá preverovanie oprávnenosti 

každého jednotlivého prípadu. Pomoc sa poskytuje individuálne výberom tej formy, ktorá je pre ten 

- ktorý prípad adekvátna. Práca s jednotlivcami sa sústreďuje na intervencie do sociálnych vzťahov, 

práca so skupinami využíva skupinu ako nástroj pre rozvoj jednotlivca a riešenie jeho problémov. V 

práci s komunitou sa pracuje so vzťahmi medzi skupinami, identifikujú sa sociálne patológie a 

problémy a hľadajú sa zdroje, skupiny, organizácie a inštitúcie na realizovanie činností pre ich 

                                                        
36 Tento problém sa rieši inak v Európe a inak v USA. V Európe vo všeobecnosti platí, že úroveň garantovaného príjmu 
je stanovená normatívne na základe súpisu potrieb nutných k sociálne akceptovanému prežitiu. Vyvoláva to situáciu, 
kedy odbory požadujú minimálny plat nad úrovňou štátom garantovaného príjmu. V americkom systéme je to naopak. 
Lokálna sociálna pomoc sa orientuje podľa výšky minimálneho platu, a to tak, aby garantované minimum 
neprekračovalo výšku minimálneho platu a tým neoslabovalo motiváciu vstupu na trh práce. 
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odstránenie. Je s tým ale spojený problém stigmatizácie, ktorá môže byť za istých okolností 

pozvaním do sveta diskriminácie. 

 

3.5. ROVNOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, SOLIDARITA – ZÁKLADNÉ HODNOTY 

SOCIÁLNEJ POMOCI 

 

Za posledných 15-20 rokov sa vo všetkých rozvinutých krajinách zväčšili rozdiely medzi 

bohatými a chudobnými. Spätne je možné dať marxizmu za pravdu - pokiaľ nie v tom, že proletariát 

sa prepadne do pozícií extrémnej chudoby, tak určite v tom, že rozdiely medzi bohatými a 

chudobnými budú neustále narastať. Dnes nie je žiadnou zvláštnosťou, ak riaditeľ organizácie 

zarába 40-násobne viac, ako jeho priemerný pracovník. The Economist uverejnil 5.11.1994 údaje 

Svetovej banky, podľa ktorých sa v USA od roku 1929 do roku 1969 nerovnosti znižovali a od toho 

času sa začali zvyšovať. Vo Veľkej Británii sa začali zvyšovať od roku 1977. 

Najväčší rast týchto nerovností zaznamenali krajiny, ktoré v 80-tych rokoch s najväčším 

zápalom realizovali ekonomickú politiku slobodného trhu - USA, Veľká Británia a Nový Zéland. 

Úpadok komunizmu jasne ukázal, že „neviditeľná ruka trhu“, je skutočne tým najlepším motorom, 

ktorý poháňa ekonomiku. Pre mnohých ľudí, ktorých znepokojuje, že ekonomický profit sa 

distribuuje príliš nerovnako, ide o motor morálne podozrivý - trhová ekonomika je necitlivá na 

morálne hľadiská. Situácia sa komplikuje tým, že tento rast nerovnosti nie je rovnomerne rozložený 

v spoločnosti. Najviac sa dotýka ľudí v menšinovom postavení, v tom najmä národnostných a 

etnických menšín, to znamená predovšetkým migrantov. 

 

3.5.1. Rovnosť, alebo ľudia sú si rovní, muchy nie 

 

Leszek Kołakowski vo svojej prednáške O rovnosti37 (1998c) povedal, že iba ľudia si môžu 

byť rovní, napriek svojej rozdielnosti. Muchy, husi, žihľavy nie. Ľudia sú si rovní v zmysle 

faktického stavu vo svojej dôstojnosti. Sme si rovní ako morálne podmety, ktorým Boh vyjavil 

určité pokyny prirodzeného práva a dal im schopnosť, aby sa z vlastnej vôle týmito pokynmi riadili, 

alebo ich porušovali. Rovnými sa stávame vďaka tejto schopnosti a nie vďaka spôsobu, akým ju 

používame. Takto chápané ľudstvo je hodné úcty a tým aj každému jednému človeku patrí úcta. 

Dôstojnosť človeka je nezávislá od všetkého, čo ľudí odlišuje, a teda od pohlavia, rasy, národa, 

vzdelania, činnosti, charakteru. Vyplýva z toho, že nerovnosť pred právom nie je v súlade s ľudskou 

dôstojnosťou. Nevyplýva z toho, že by sme mali žiadať rovnosť distribúcie statkov. 
                                                        
37 Svoje krátke prednášky prednášal Prof. Kołakowski v poľskej televízii v období 1997-1998. Následne vyšli knižne. 
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Možno k tomu dodať, že história nás učí, že rovnosť ako faktický stav nemá, okrem tohto 

jediného prípadu, zmysel. Ako ukázali skúsenosti jakobínov a komunistov, ale aj prvotných 

kresťanov a prvých kláštorných pospolitostí, faktická rovnosť v rovine príjmov a majetku je možná 

iba za cenu neslobody členov spoločenstva a neúčinnosti podnetov, ktoré stimulujú vykonávanie 

spoločných činností. Jediným účinným ostáva v takých prípadoch stimul moci, ktorý súvisí s jej 

nerovným rozdelením v spoločenstve a v konečnom dôsledku vedie v historicky krátkom čase späť 

k nerovnosti v príjmoch a v majetku. 

Ukazuje sa, že predpoklad, z ktorého vychádza funkcionálna teória stratifikácie je správny.38 

Namieste preto nie je otázka či rovnosť je možná, ale aká nerovnosť je optimálna. V diskusiách a 

sporoch o rovnosti a nerovnosti sa hovorí predovšetkým o distribúcii statkov. Táto diskusia tradične 

vždy vyústi do rozlíšenia nerovnosti príležitostí a nerovnosti (trvalých) situácií. L. Balcerowicz 

(1998: 115) definuje nerovnosť príležitostí ako odchýlku od istého ideálu - situácie, v ktorej ľudia, 

ktorí sa vyznačujú podobnými rozumovými a charakterovými znakmi, by mali mať podobné 

príležitosti na uskutočnenie svojich podobných životných plánov. K tejto Balcerowiczovej definícii 

sa žiada dodať, že o rovných príležitostiach je možné hovoriť iba vtedy, keď tí, ktorých sa týkajú, 

majú predpoklad ich ako príležitosti vnímať a majú možnosť ich realizovať. V nerovnosti situácií sa 

podľa Balcerowicza premieta ekonomické hľadisko - majetok, príjem, ale aj hľadisko 

neekonomické - napríklad moc, čiže možnosť vplývať na situáciu a činnosť iných ľudí. Tieto 

aspekty sú samozrejme prepojené, aj keď rôznorodým spôsobom, a to v závislosti na spoločenskom 

zriadení. Osobitnú skupinu nepochybne tvoria príležitosti, ktoré možno odvodiť z prirodzených 

ľudských práv. 

Otázka optimálnych nerovností je riešiteľná jednoducho v prípade nerovnosti príležitostí - 

ideálom je ich nulová diferenciácia. Horšie je to s nerovnosťami situácií. Tu je potrebné rozlíšiť 

nerovnosť meranú prostredníctvom štatistiky a sociálnu percepciu tejto nerovnosti. Pri hľadaní 

optima sa podľa Balcerowicza (1998: 116) v prvom prípade do popredia dostáva otázka vzťahu 

medzi veľkosťou nerovností a ekonomickým rozvojom a v druhom prípade ide o to, nakoľko sú 

póly chudoby a bohatstva viditeľné a či a nakoľko to môže ohroziť stabilitu politického systému 

krajiny. 

Rovnosť príležitostí je teda jasný koncepčný model a dobrý referenčný rámec pre verejnú 

politiku. Nedá sa to však povedať o nerovnosti situácií, vrátane nerovnosti príjmov. Vo 

všeobecnosti sa väčšina ľudí zhodne na potrebe znižovať tieto nerovnosti. Problémom však je, v 

ktorom bode sa treba zastaviť, aby nedošlo k poškodeniu systému stimulov, alebo z druhej strany 

                                                        
38 „Spoločnosť ako fungujúci mechanizmus musí určitým spôsobom prideliť svojim členom spoločenské pozície a 
nakloniť ich k tomu, aby vykonávali povinnosti spojené s týmito pozíciami.“ (Davis, K., W. E. Moore, 1945). 
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aby nevznikli podmienky pre narušenie stability aktuálneho sociálno-politického usporiadania 

spoločnosti. Pretože nerovnosť je podľa Balcerowicza predmetom viac pocitov ako uvažovania, 

normu pre optimum nerovnosti navrhuje odvodiť od všeobecne akceptovaného ideálu rovnosti 

príležitostí tak, že sa jednoducho uzná, že „... optimálne (alebo aspoň prípustné) sú také nerovnosti, 

ktoré sa neúprosne prejavia pri najväčšom možnom priblížení sa k ideálu rovnosti príležitostí v 

podmienkach širokej ekonomickej slobody.“ (1998: 116) 

Iné riešenie ponúka koncepcia, ktorú navrhol John Rawls (1971). Podľa jeho koncepcie z 

rôznych možných príjmových rozpätí je najlepšie také, pri ktorom sa najrýchlejšie zlepšuje situácia 

najchudobnejších. Táto koncepcia vychádza z predpokladu, že na rozhodnutie vykonávať dôležité 

činnosti sú potrebné stimuly, čiže nerovnomerné rozloženie odmien, a tiež to, že tieto činnosti - 

napríklad podnikateľská či inovačná činnosť - prinášajú osoh nielen ich autorom, ale aj iným 

ľuďom. Záujmy bohatých, alebo tých, ktorí sa nimi majú stať a záujmy chudobnejších súvisia 

prostredníctvom vzájomnej užitočnosti - za predpokladu, že základom spolupráce je dobrovoľná 

výmena služieb a nie nátlak. Rawlsova koncepcia tiež vychádza z druhotnej legitimizácie normy 

nerovnosti príjmov. Jej zdrojom je v jeho prípade cieľ, ktorým je zápas s chudobou. 

Pri hľadaní optimálneho rozsahu nerovností teória všeobecne odmieta prístup, ktorý kladie 

dôraz na znižovanie nerovnosti bez toho, aby ich spájala s akoukoľvek odôvodnenou normou. 

Takýto živelný egalitarizmus je súčasťou výbavy populistických politikov. Možno predpokladať, že 

sú mu naklonení tiež ľudia z nižších sociálnych vrstiev. Ak rovnosť nie je možné dosiahnuť a trvale 

udržať, aktuálna je otázka, aká nerovnosť je považovaná za spravodlivú? 

 

3.5.2. Spravodlivosť, alebo kde sa stratil Robin Hood 

 

F. A. Hayek a jeho priaznivci odmietajú pojem sociálna spravodlivosť. Neide podľa nich o 

pojem ekonomický, ale morálny, a preto sa nedá definovať v ekonomických kategóriách. Nedá sa z 

neho odvodiť, aký daňový systém je optimálny a ekonomicky zdravý, ani to, aké sociálne dávky sú 

žiadúce, ani zásady bytovej politiky a podobne. 

To, že na jeho základe nie sme v stave odvodiť dobrú ekonomickú či sociálnu politiku, nie je 

ale dôvodom na to, aby sme tento pojem odmietli vôbec. Dôvodom na jeho odmietnutie nie je ani 

to, že je to pojem, ktorý patrí do socialistickej tradície, alebo do sociálnej náuky cirkvi. Dôvodom 

nie je ani to, že sa často používa ako nástroj agresívneho žobráctva. Používajú ho jednotlivci a 

skupiny, ktoré nechcú, či nevedia niesť zodpovednosť za vlastný život a usudzujú, že majú právo 

priživovať sa na výsledkoch práce iných. 
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Pojem sociálna spravodlivosť je pojmom hmlistým. Stal sa nástrojom totalitného socializmu, 

ako aj nástrojom doktríny, podľa ktorej je život spoločnosti najlepšie zariadený podľa zásady, že 

ten, kto nevie plávať, nech sa utopí. Pojem sociálnej spravodlivosti je podľa L. Kołakowského 

(1997) potrebný, aby sme ospravedlnili vieru, že existuje ľudstvo a nielen jednotlivci, že ľudstvo je, 

v súlade s kantovskou tradíciou, morálnou kategóriou a má preto záväzky voči svojim členom a 

častiam. Pojem sociálnej spravodlivosti predpokladá, že je taká vec ako spoločný ľudský osud, 

ktorého sa zúčastňuje každý z nás, a že samotná idea ľudskosti má zmysel nie iba ako kategória 

biologická, ale tiež morálna. Je možné, že spoločnosť opierajúca sa na čistých a konzekventne 

používaných pravidlách ekonomického liberalizmu by bolo produktívnejšia - presne podľa zásady, 

že keby nebolo medicíny a lekárov, biologický štandard ľudstva by bol vyšší, pretože by prežili iba 

najzdravší. Idea socializmu je podľa Kołakowského mŕtva ako projekt alternatívnej spoločnosti, nie 

je mŕtva ako vôľa, ako solidarita s postihnutými a prenasledovanými, ako opozícia vo vzťahu k 

sociálnemu darwinizmu, ako svetielko, ktoré je v stave nás chrániť pred vierou, že najlepším 

modelom kolektívneho života je mechanická eliminácia slabých. 

 

Socialistický koncept sociálnej spravodlivosti 

Slobodný trh (kapitalizmus) sa rozvinul spontánne a ideológie ho následne zdôvodňovali. 

Svojimi koreňmi – svojou chtivosťou - je kapitalizmus zakotvený v ľudskej prirodzenosti. 

Socializmus je ideologickou konštrukciou od samého začiatku. Socializmus je pokusom 

inštitucionalizovať solidaritu a ustanoviť ďaleko idúcu rovnosť prostredníctvom vynútenia. 

Socializmus sa v tomto zmysle stáva alternatívou, v ktorej je trh likvidovaný a všetko je zoštátnené, 

pretože taká je podstata tohto zriadenia. Pre túto svoju podstatu sa socializmus v praxi stáva 

totalitným zotročením. Totalitarizmus predpokladá extrémnu nerovnosť prinajmenšom v takých 

statkoch, ako je prístup k informáciám a účasť na moci. Rovnosť v prístupe k materiálnym statkom 

je v praxi tiež nerealizovateľná, pretože moc je sústredená v rukách nekontrolovateľnej oligarchie. 

Socialistickú tradíciu nemožno redukovať na marxizmus. Úpadok komunizmu a marxizmu 

neznamená úpadok celej socialistickej tradície. Niektoré socialistické projekty majú v sebe 

zabudovanú totalitárnu tendenciu - ide hlavne o utópie z obdobia renesancie a osvietenia. Čiastočne 

aj Saint-Simon. Aj vtedy, keď socializmus prestal byť iba nevinným snením a stal sa reálnym 

politickým hnutím, nie všetky jeho odnože brali projekt alternatívnej spoločnosti vážne. 

Celá vec bola z tohto hľadiska jasnejšia pred prvou svetovou vojnou. Socialistické hnutie po 

reformách Bernsteina a Kautského chceli všeobecné a priame voľby, všeobecné a povinné školstvo, 

zospoločenštenú zdravotnú službu, progresívne dane, náboženskú toleranciu, svetskú školu, 

odstránenie národnej, rasovej a náboženskej diskriminácie, rovnosť žien, slobodu tlače a 
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zhromažďovania, reguláciu pracovných podmienok prostredníctvom zákona, systém sociálneho 

zabezpečenia; bojovali proti šovinizmu a militarizmu. Všetko sa zmenilo po prvej vojne, kedy 

socializmus a ľavicu monopolizoval leninský režim, ktorý väčšinu týchto požiadaviek obrátil v ich 

protiklad. Na druhej strane sa väčšina z týchto požiadaviek realizovala v krajinách demokratických 

s trhovou ekonomikou. Socialistické hnutia (nie leninské) zmenili tvár Európy tým, že uskutočnili, 

resp. inšpirovali mnohé pozitívne reformy. 

V tzv. boľševickej praxi sa spravodlivosť sa chápala ako bratstvo, čiže solidarita, ktorú je 

treba presadiť ako podstatu celého systému a nie ako korektúru trhu prostredníctvom systému 

sociálneho zabezpečenia. Solidarita sa musí dosahovať v každodennej ekonomickej činnosti, čo 

znamená zoštátniť všetok majetok a všetci musia povinne pracovať a iba tak sa môžu podieľať na 

užívaní spoločného koláča. Tento koláč treba pritom deliť rovnakým dielom pre všetkých. 

Znamenalo to odstrániť z ekonomickej praxe princíp zásluhovosti, ale aj prax systému sociálneho 

zabezpečenia. Komunisti považujú za určujúce potreby človeka, a preto sociálne dávky nemali 

motivovať, ale mali uspokojovať potreby. Z toho istého dôvodu nemajú rásť príjmy, tie majú byť 

stabilné, ale majú klesať ceny a základné potreby majú byť postupne zadarmo. Skončilo sa to 

ekonomickým krachom začiatkom 60-tych rokov, ideologickým v 70-tych a mocenským v 80-tych. 

40 ročný tréning v tejto koncepcii vytvoril behaviorálne orientácie, podľa ktorých sociálna 

spravodlivosť vychádza z populistických hesiel o rovnakých žalúdkoch a o povinnosti štátu starať 

sa o svojich obyvateľov. 

 

Liberálna koncepcia - Adam Smith ako filozof morálnosti slobodného trhu 

Mnoho ľudí považuje kapitalizmus a trh za nemorálny. Ľudia sa rozčuľujú, že špičkoví 

manažeri berú obrovské peniaze a im stagnujú zárobky a majú problém udržať už aj tak nízku 

životnú úroveň. Títo ľudia žiadajú, aby štát energickejšie intervenoval a podporil menej 

privilegované skupiny a jedincov. V Bohatstve národov Smith píše svoju slávnu vetu: „Večeru 

očakávame nie pre priazeň mäsiara, pekára a pivovarníka voči nám, ale preto, že sa riadia svojim 

záujmom“. V Teórii morálnych citov vyzýva ľudí citovo sa identifikovať s inými. Ako tieto dve 

veci súvisia?  

Ako uvádza Balcerowicz (1998) Smith výrazne od seba odlíšil žičlivosť a spravodlivosť. 

Žičlivosť si zasluhuje najvyššie uznanie. Z hľadiska spoločenského je však najdôležitejšou 

spravodlivosť. Nespravodlivosťou je podľa neho každé narušenie práv, ktoré chránia život ľudí, 

časti ich tela, vlastníctvo a dohody. Spoločnosť najlepšie prosperuje vtedy, keď si ľudia pomáhajú 

preto, že si navzájom preukazujú lásku a vďačnosť. Činiť dobro a lásku je znakom Boha. Boh má 

však všetky svoje potreby uspokojené, to však nemožno povedať o ľuďoch. Snahu pomáhať 
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blížnym považuje Smith za hodnú obdivu, ale ľudia majú tiež morálnu povinnosť starať sa o seba 

samých, aby neboli iným na obtiaž. Spoločnosť môže preto fungovať dobre aj bez vzájomného 

poskytovania si lásky. Má to však podmienku - spoločnosť budú riadiť zákony, ktoré umožňujú 

výmenu služieb tak, aby slúžili vlastným záujmom. Spravodlivosť, hovorí Smith, je hlavným 

pilierom, ktorý drží stavbu, akou je spoločnosť. Žičlivosť je z tohoto hľadiska menej dôležitá a je 

skôr ornamentom na tejto stavbe. Žičlivosť sa totiž nedá nijako premietnuť do zákonov. 

Etické názory doviedli Smitha na pozície zástancu slobodného trhu. Usúdil, že náklady na 

intervenciu v prospech jednej skupiny, musia znášať iné skupiny. Podľa názoru „miluj svojho 

blížneho ako seba samého“, každé privilégium je ospravedlniteľné, ak na zásade protiváhy sa 

podobné privilégium prizná aj iným. Výsledkom je absolútna neproduktívnosť. Jedinou doktrínou, s 

akou by „nestranný pozorovateľ“ mohol súhlasiť je to, čo Smith nazval prirodzeným a jednoduchým 

systémom prirodzenej slobody. Ide o zriadenie, v ktorom by žiadnemu jedincovi či skupine neboli 

priznávané žiadne špeciálne privilégiá. 

Čo však v takom prípade robiť s obrovskými rozdielmi v materiálnych odmenách, ktoré 

prideľuje ničím neobmedzovaný trh? Smith nepovažoval druhotnú distribúciu statkov za dobré 

riešenie. Dúfal totiž, že bohatí jedinci sa z vlastnej vôle stanú dobrodincami a filantropmi a takto sa 

bude riešiť otázka redistribúcie. S celou vážnosťou zdôrazňoval, že je úplným šialenstvom 

stotožňovať bohatstvo a šťastie. Bol to askéta, ktorý odmietal príjemný život bohatých ako „veci 

hodné pohŕdania“. Spánok v paláci nie je zdravší ako spánok v dedinskej chalupe, hovoril. 

 

Kresťanský koncept sociálnej spravodlivosti 

Koncepty protestantov a katolíkov sa líšia dôrazom aký kladú na rôzne stránky tej istej 

skutočnosti. O jasne, explicitne definovaných konceptoch možno ale hovoriť až od 19. storočia, 

kedy kresťanstvo bolo konfrontované s obrovskou biedou a ponížením robotníkov a katolícka 

cirkev bola navyše konfrontovaná s racionalizmom vedy a liberalizmom. 

V 40-tych rokoch 19. storočia považuje anglikánsky duchovný Thomas Chalmers za 

nespravodlivé, že mesto (Glasgow) poskytuje sociálne podpory bez toho, aby sa overilo, či sú 

nevyhnutne potrebné. Tvrdil, že bieda je výsledkom zlého sociálneho zákonodarstva, zlých obyčají 

a nerešpektovania prirodzenej solidarity. Vo svojej farnosti odskúšal systém adresných dávok 

spojených s individuálnou sociálnou službou - case work. Na jeho experiment nadviazalo od r. 1860 

filantropické hnutie - Octavia Hill a Sir Charles S. Loch. Podobne ako Chalmers zdôrazňovali 

potrebu skúmať každý prípad. Ale nie preto, aby eliminovali tých, ktorým pomoc nepatrí, ale preto, 

aby zistili príčiny biedy a našli obecnejšie metódy jej riešenia. Vytvorili koncepciu 

individualizovanej sociálnej starostlivosti. Idey filantropov sa rýchle rozšírili hlavne do USA 
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prostredníctvom Mary E. Richmond a vďaka hnutiu „sociálnej evangélie“. Vznikajú texty týkajúce 

sa náboženstva a ekonómie. Tieto snahy o hľadanie podoby pomoci potrebným trvajú v prostredí 

amerického protestantizmu dodnes. 

Katolíci tiež reagujú na sociálne nerovnosti, aké vznikli v 19. storočí a na ich novú 

legitimizáciu. Menej ako protestanti sa však zaoberajú reálnou ekonomikou. Pojem sociálnej 

spravodlivosti je základným princípom sociálnej náuky cirkvi (katolíckej). Podľa M. Novaka (1989: 

59-69) tento pojem má tri významy: Význam zodpovednosti pred Bohom za spoločenský poriadok, 

ktorý utvárame v súlade s Jeho vôľou; Význam spolutvorenia spravodlivého spoločenského 

poriadku v súlade s Jeho lepšou víziou (spravodlivosť a láska, sloboda a pravda, všeobecná 

pospolitosť a mier); Význam aktivity v prinavracaní spravodlivosti tam, kde je ona narušená. 

Preto, že človek je nedokonalý a jeho inštitúcie tiež, naše úsilie o sociálnu spravodlivosť by 

podľa Novaka malo mieriť k dosahovaniu takého inštitucionálneho usporiadania, ktoré zabraňuje 

najhoršiemu - naše nedokonalé inštitúcie by nás mali chrániť pred nedokonalosťou, s akou sa 

snažíme o dosahovanie spravodlivejšieho sociálneho usporiadania. Pri zdokonaľovaní vízie 

spravodlivého spoločenského usporiadania treba podľa Novaka pamätať na to, že dokonalosť je 

nepriateľom dobra. Treba pamätať aj na to, že aj keď sú naše ciele nedokonalé, musíme mať odvahu 

ísť za nimi. 

Víziou spravodlivého sociálneho usporiadania sa v polovici 19. storočia zaoberá Nemec von 

Ketteler, kňaz a biskup Mainz. V roku 1848 vo svojich prednáškach sa ako prvý zaoberá prienikom 

sociálnej otázky a náboženstva. Stal sa hlavným stratégom boja proti liberalizmu. Proti 

individualizmu a „slepému“ trhu stavia solidarizmus organických vzťahov, ktorých vzorom sú pre 

neho stredoveké cechy. Na jeho myšlienky nadviazal ekonóm Heinrich Pesch, tvorca idey solidarity 

medzi kapitálom a prácou. Odmietol socializmus a plne súhlasí s inštitúciami, ktoré „vynašiel“ 

liberalizmus. Podporuje súkromné vlastníctvo, trh, konkurenciu, obmedzenie štátnej moci a slobodu 

združovania sa. Odmieta však jeho individualizmus. Ako v citovanej už práci uvádza M. Novak 

(1989: 101) Pesch veril, že jeho dielo doplní smithovský systém o solidaritu, ktorá umožní sociálnu 

reguláciu ekonomického procesu. Nástrojom takejto regulácie mali byť podľa neho korporácie, 

ktoré by plnili sprostredkovateľskú úlohu medzi jednotlivcom a štátom. Táto myšlienka sa ocitla v 

texte encykliky Pia XI. Quadragesimo anno v r. 1931. Bol to pokus nahradiť antagonistický vzťah 

medzi prácou a riadením, akcionármi a zbytkom spoločnosti vzťahom spolupráce. 

Katolícka cirkev sa otázkou sociálnej spravodlivosti systematicky zaoberá vo svojom 

sociálnom učení, ktoré sa sumarizuje v pápežských encyklikách. Sociálna spravodlivosť je tu však, 

podľa Novaka aj podľa Fialu (1995) viacej požadovaná, menej sa už rozoberajú spôsoby a 

inštitúcie, ako ju dosiahnuť. Cirkev sa vo svojich encyklikách síce bezvýhradne neprihlasuje k 
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určitej ideológii sociálnej spravodlivosti, avšak napriek tomu „... stávající modely poměřuje svou 

koncepcí morálky a místy naznačuje, který model odpovídá její představě adekvátněji, než jiný.“ 

(Fiala, 1995: 144) 

V encyklike Centesimus annus Jan Pavol II. hovorí: 

„Především je však třeba upustit od způsobu myšlení, který pohlíží na chudé této země - 
jednotlivce i národy - jako na břímě a jako na nežádoucí osoby, které chtějí konzumovat to, 
co jiní vyrobili. Chudí požadují právo podílet se na využívání materiálních statků a uplatnit 
své pracovní schopnosti při budování spravedlivějšího a šťastnějšího světa pro všechny. 
Pozvednutí chudých je velkou příležitostí k mravnímu, kulturnímu a hospodářskému růstu 
celého lidstva.“ (Sociální ..., 1996: 442) 
 
Cirkev chce spravodlivejší systém dosiahnuť hlavne prostredníctvom solidarity. V 

materiálnej oblasti podľa cirkvi znamená dobrovoľné vzdanie sa nadbytkov v prospech potrebných. 

V oblasti ekonomiky znamená spoluprácu jednotlivých vrstiev a skupín. S požiadavkou solidarity, 

ktorá má byť nástrojom na korigovanie sociálnych nerovností, sa možno stretnúť vo všetkých 

prístupoch k sociálnej spravodlivosti, o ktorých tu bola reč. Rozdiely - a podstatné - sa týkajú 

spôsobov, akými sa v rámci jednotlivých prístupov korekcia nerovností dosahuje. Od dobrovoľnej 

dobročinnosti, až po administratívne a politicky vynútenú rovnosť. V súvislosti s tým sa ponúka 

otázka aké mechanizmy solidarity dominujú v jednotlivých sociálne ekonomických smeroch? Ktorý 

z nich môže najviac prispieť k inklúzii tzv. nových menšín, v tom najmä Rómov? 

 

3.5.3. Solidarita v požiadavkách či šanciach? 

 

Zdá sa, že zo sociálno-ekonomického hľadiska možno vo vzťahu k solidarite hovoriť o troch 

smeroch teoretických úvah: o teóriách spoločenskej zmluvy, o teórii evolučného vývoja sociálnych 

systémov a o teórii verejných statkov. V ich rámci je možné si všimnúť nástroje, ktoré vidia ako 

vhodné na zabezpečenie optimálnych nerovností. 

 

Teórie spoločenskej zmluvy 

Ide o smer, ktorý vychádza z toho, že sloboda jednotlivca je najdôležitejšia hodnota. 

Činnosť a ingerencie štátu sa legitimizujú jedine súhlasom individuálnych členov spoločnosti, 

vychádzajúcim z ich záujmov. Mechanizmy politických negociácií a demokratických procedúr 

politickej voľby sa prenášajú na výber sociálnych cieľov a spôsobov ich realizácie. Tieto teórie 

reprezentuje teória minimálneho štátu Nozicka, teória sociálnej spravodlivosti a sociálneho štátu 

Rawlsa a teória vzniku štátu podľa Buchanana. 
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Nozick (1974) analyzuje zmenu prirodzených práv a povinností v teoreticky ním 

vytvorenom období prechodu od stavu prvotnej anarchie do obdobia utvárania inštitúcií a 

sociálneho štátu. Dochádza ku konštatovaniu, že keď by ľudia mali možnosť voľby medzi 

minimálnym štátom a štátom sociálnym, tak sociálny štát by zostal bez obyvateľov. Podľa Nozicka 

spravodlivá redistribúcia je iba tá, na ktorej sa dohodli členovia spoločnosti v spoločenskej zmluve. 

Z tohto hľadiska je možná a spravodlivá akákoľvek veľká nerovnosť, hlavne aby bola akceptovaná 

vo vzájomnej dohode. Zásadu distribúcie formuluje takto. „...každý podľa toho, čo by chcel činiť, 

každému podľa toho, čo sám pre seba vytvorí (...) a čo iní sú ochotní pre neho urobiť ...“. (Nozick, 

1974: 152) Vyplýva z toho, že tvorbu verejných statkov a riešenie sociálnych problémov „zvládne“ 

trh a dobrovoľné organizácie. Štát, ktorý ohrozuje prirodzené práva, by mal existovať iba v 

minimálnom rozsahu. 

Rawls (1971) tiež vychádza z prvotného spoločenstva, ale dospieva k opačnému záveru ako 

Nozick - je stúpencom sociálneho štátu. Podľa neho členovia prvotného spoločenstva si vyberú 

sociálny štát a nie minimálny, pretože „nemajú istotu, aký osud ich čaká. Nevedia, či budú bohatí 

alebo chudobní a v súvislosti s tým či budú alebo nebudú klientmi sociálneho štátu.“ Táto neistota 

vyplýva podľa Rawlsa z „clony nevedomosti“ (veil of ignorance), ktorou sa vyznačujú prvotné 

spoločenstvá. Znamená to, že ľudia sa nesprávajú vždy racionálne a v súlade so svojimi záujmami. 

Keďže nie sú v stave zhodnotiť, čo je a čo nie je pre nich výhodné, snažia sa formulovať obecné 

zásady, ktoré im všetkým budú garantovať spravodlivú účasť na výhodách. Vo všeobecnosti ide 

podľa neho o dve zásady: najdôležitejšou hodnotou je sloboda; spravodlivosť má vyššiu hodnotu 

ako efektívnosť a životná úroveň. (1971: 336-337) Rawls pripúšťa nerovnosti v spoločnosti, pretože 

bez nich nebudú fungovať potrebné stimuly. Lepší dostávajú viac, ale vďaka efektom, ktoré 

dosahujú, rastie blahobyt všetkých. Takúto distribúciu musia zabezpečiť inštitúcie pôsobiace v 

rámci demokratického systému. 

Buchanan (1996) vychádza z inej predstavy o prvotnom spoločenstve ako Nozick a Rawls. 

To nie je spoločenstvo skladajúce sa z kľudných a naivných ľudí. Jeho spoločnosť sa podobá 

spoločenstvu Hobbsa. Stav prvotnej anarchie a jeho nebezpečenstvá donúti ľudí uzavrieť kontrakt, 

ktorý bude definovať právo vlastníctva a priestor pre všeobecne rešpektovanú slobodu. Zároveň 

vznikajú inštitúcie, ktoré vytvárajú verejné statky. Spravodlivosť vidí v rovnakých šanciach na 

účasť pri vytváraní pravidiel a v garanciách jednohlasného prijímania dôležitých rozhodnutí. 

Predpokladá to však, že ľudia majú dobré informácie a rozumejú im. 
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Teória evolučného vývoja sociálnych systémov 

Ide o neoliberálny smer, reprezentovaný F.A. Hayekom (1991). Tvrdí, že jediný 

mechanizmus prispôsobovania dopytu na sociálne statky, tak ako na každé statky, je trhový 

mechanizmus. Hayek síce pripúšťa výnimky, ale je ich veľmi málo. Za najvyššiu hodnotu považuje 

slobodu človeka. Inštitúcie štátu odvodzuje z kultúrnej evolúcie, akou prechádza ľudstvo. Tieto 

inštitúcie podľa neho nevznikajú uvedomelou činnosťou ľudí, ale sú výsledkom spontánnych, 

neosobných sociálnych procesov. Jedine evolučné zmeny vytvárajú predpoklad pre legitimizáciu 

sociálneho systému. Vyplýva z toho, že pravidlá trhu sú nadradené všetkým iným spoločenským 

regulám. Distribúcia príjmov a statkov, ktorá nezodpovedá trhovým alokáciám, je podľa Hayeka 

nespravodlivá. Odlišuje spravodlivosť komutatívnu a distributívnu. Distributívna znamená 

redistribúciu príjmov a Hayek ju preto považuje za nespravodlivú. Spravodlivosť má podľa Hayeka 

iba jeden význam - rovnosť pred zákonmi a rovné traktovanie rovných ľudí. Aj keď Hayek je proti 

redistribúcii príjmov, nie je proti sociálnemu štátu. Upiera však štátu monopol na riešenie 

sociálnych otázok. 

 

Teória verejných statkov 

Táto teória sa podľa S. Golinowskej (1994) zaoberá sa mechanizmami racionalizácie 

sociálnych výdavkov v jednotlivých oblastiach sociálnej politiky. Vychádza z toho, že trh ako 

mechanizmus alokácie zlyháva v oblasti verejného sektora. Treba teda hľadať také spôsoby 

určovania ponuky týchto statkov, aby nedochádzalo k deprivácii sociálnych potrieb. Využívajú sa 

plánovaco-rozpočtové procedúry, ako aj mechanizmy „semi-trhu“. 

Súčasná ekonomika a štát zápasia s početnými sociálnymi a ekonomickými problémami, 

ktoré podľa predstaviteľov tejto teórie (hlavne manželia Musgrave) trh nie je v stave riešiť - 

nezamestnanosť, inflácia, stabilný ekonomický rast a pod. Vyvoláva to mimo trhové mechanizmy 

alokácie. Trh podľa nich funguje dobre, keď má dočinenia so statkami súkromnými, u ktorých platí 

zásada vylúčenia iných. Verejné statky však nepodliehajú zásade vylúčenia a nie je tu ani 

rivalizácia o ich konzumpciu. Sú aj iné definície verejných statkov – spoločné je to, že tieto široké 

definície umožňujú hovoriť o zlyhávaní trhu vo vzťahu k rastúcemu počtu statkov, čo ospravedlňuje 

rast verejného sektora. Významnými pojmami s ktorými táto teória operuje sú vonkajšie efekty 

(externalities) a vedľašie efekty (side effects). 

Pre naše potreby je významná odpoveď na otázku ako určovať rozsah potrebných verejných 

statkov, keď efektívny dopyt nie je možné vo vzťahu k verejným statkom použiť. Táto otázka je 

aktuálna o to viac, že štát v stále väčšej miere namiesto produkovania verejných statkov sa 

zameriava na ich nákup a distribúciu. Všetky menované teórie sa nejakým spôsobom 
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vysporiadavajú s problematikou solidarity, ktorú v tomto prípade chápeme ako distribúciu, resp. 

redistribúciu statkov. Vo vzťahu k rómskej menšine možno v nadväznosti na tieto teórie 

konštatovať: 

1. V teóriách spoločenskej zmluvy sa akcentuje prístup orientovaný na procedúry a 

inštitúcie, ktoré umožňujú konsenzus. V sociálnom štáte, ktorého zdrojom je redistribúcia príjmov, 

dosahovanie konsenzu je hlavnou podmienkou jeho stabilnej existencie. Predpokladá to však, že 

všetci aktéri sú v stave vyjednávať. Znamená to, že každá zo strán má ujasnené svoje záujmy, 

dokáže ich zrozumiteľne dať najavo prostredníctvom akceptovanej reprezentácie a dokáže svoju 

sociálnu činnosť orientovať v súlade s dosiahnutým konsenzom. Tieto podmienky nie sú v prípade 

rómskej menšiny splnené pre jej nízky sociálny potenciál. Nie sú ale splnené ani zo strany majority 

pre jej nepripravenosť na model multikultúrneho súžitia. Tieto teórie nemôžu zatiaľ tvoriť 

východisko pre činnosti smerujúce k prekonaniu exklúzie Rómskej menšiny. 

2. Uplatnenie teórie Hayeka vo vzťahu k tzv. rómskej otázke znamená riešiť iba tie otázky a 

problémy, ktoré evolučne dozrejú do štádia, kedy ich bude možné inštitucionalizovať, resp. ktoré sa 

prejavia formou sociálneho protestu, konfliktu. Možno pochybovať, či táto politika „hasenia 

požiarov“ je politicky trvale únosná v situácii, kedy narastá množstvo a význam enkláv sociálne 

vylúčených a zároveň etnicky odlišných ľudí. 

3. Teória verejných statkov sa na prvý pohľad javí ako najviac použiteľná vo vzťahu k tzv. 

rómskej problematike. Hlbší pohľad však ukazuje, že hlavným problémom, ktorý blokuje jej 

použitie je nedostatočný a deformovaný dopyt na strane rómskej menšiny. V popredí je preto 

problém optimálneho dopytu na verejné statky u rómskej menšiny. 
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4. VÝSKUMNÝ POSTUP 

 

V súlade s cieľom vytýčeným v Úvode nás zaujíma, aké prístupy k udeleniu sociálnej 

pomoci sociálne odkázaným Rómom samosprávy uplatňujú, či prístupy samospráv sú alebo nie sú 

diskriminačné a ako sa diskriminácia uskutočnila. Odpoveď budeme hľadať prostredníctvom dvoch 

krokov – stanovením kritérií pre určenie typov prístupov samospráv a opisom postupu v oblasti 

bývania, ktorý vedie k sociálnemu vylúčeniu. 

Pre stanovenie kritérií bude potrebné v prvom kroku vyhľadať empirické prípady, ktoré 

reprezentujú takmer modelové príklady, kedy došlo k jasnej sociálnej exklúzii ako prejavu 

diskriminácie a vzniku sociálne vylúčeného rómskeho zoskupenia a v druhom prípade, kedy 

evidentne sociálne vylúčené rómske zoskupenie sa pôsobením prijatých systémov a režimov 

sociálnej práce začína meniť a sociálna exklúzia sa zmierňuje. Z týchto takmer modelových 

prípadov (opísaných chronologicky podľa prijímaných opatrení a ich sledovania vplyvu týchto 

opatrení na sociálny proces vyčleňovania sa rómskeho sociálneho zoskupenia) budú odvodené 

kritériá, ktoré umožnia tieto prípady modelovo charakterizovať. Odpoveď budeme hľadať tiež 

opisom postupu, ktorý v týchto ako aj v ďalších vybraných prípadoch viedol k sociálnemu 

vylúčeniu a ku gradácii problémov sociálne odkázaných rómskych rodín. (Pozri prílohy č. 1 a č. 2) 

 

Aby takéto kritériá bolo možné určiť, bude vymedzená tá časť rómskeho problému ktorú 

práca rieši, budú definované dilemy, s ktorými sa samosprávy stretávajú v oblasti sociálnej pomoci 

a pri riešení problematiky sociálne odkázaných rómskych rodín, bude definovaná inštitucionálna 

diskriminácia. Pre opis postupu na úrovni centrálneho riadenia budú definované sociálne procesy, 

ktoré by verejná správa mala obmedzovať, aby nedochádzalo ku gradácii odmietania skupín 

označovaných ako „iné“. 

 

4.1. RÓMSKY PROBLÉM 

 

Prvou podmienkou riešenia akéhokoľvek problému je správne ho pomenovať, čiže správne 

pomenovať všetky tie javy a procesy, ktoré verejnosť zaraďuje pod spoločné pomenovanie „rómsky 

problém“. Správne pomenovanie sa odvíja od získaných skúseností s jeho riešením a od súvisiacich 

diskusií. Vedecké práce sú súčasťou týchto diskusií. 

Výskumy na tému či verejnosť vníma „rómsky problém“ ako realitu a s akým obsahom sa 

neuskutočnili. Môžeme na to iba usudzovať z rôznych dielčích výskumov. V prvom rade, migrácia 

Rómov do krajín EÚ upozornila na dva vzájomne prepojené aspekty – na diskrimináciu Rómov zo 



 122 

strany majority a na špecifičnosť kariéry rómskeho klienta sociálnej pomoci. Diskusie o zameraní 

koncepcií rómskej integrácie, ktoré od konca 90. rokov sa pripravujú na úrovni vlády a výskum 

spolunažívania (Navrátil a kol., 2003) upozornili na ďalšie dva vzájomne prepojené aspekty – na 

rómsky problém ako problém sociálny a ako problém etnický. 

 

Vďaka výskumu migrácie Rómov do krajín EÚ sa do popredia dostal problém diskriminácie 

a čiastočne orientácie migrujúcich Rómov na príjmy zo sociálnych dávok. S troškou imaginácie 

môžeme povedať, že ide o nepripravenosť majority aj menšiny na multikultúrne spolunažívanie. 

Štúdium rôznych zmienok a útržkov z dejín Rómov poukázalo na rôzne podoby stigmatizácie 

rómskeho etnika ako celku a tým na etnickú stránku problému. Na ňu upozornila tiež masová 

migrácia Rómov zo Slovenska, ktorá trvá nepretržite od 50-tych rokov minulého storočia, ale až 

v rokoch 90-tych sa stala premetom pozornosti vlády ako problém migrácie a migrantov. Upozornili 

na ňu tiež prvé koncepcie rómskej integrácie z rokov 1997 – 2001, ktoré deklarovali rómsky 

problém ako problém diskriminácie a problém etnický. Neskoršie verzie týchto koncepcií 

zdôrazňujú stále viacej jeho sociálnu stránku. Na týchto pohľadoch na rómsky problém je 

pozoruhodné, že zdôrazňujú jednu z jeho možných dimenzií, problém ale nechápu komplexne. 

Snaží sa o to iba výskum spolunažívania (Navrátil a kol., 2003). 

Na základe analýzy zmienených materiálov sa možno domnievať, že majorita pociťuje 

rómsky problém ako problém sociálny alebo etnický „s Rómmi“ (pozri hlavne vývoj koncepcií 

rómskej integrácie a spomínaný výskum spolunažívania) a rómska menšina ho pociťuje ako 

problém diskriminácie a odmietania multikultúrneho prístupu zo strany majority (pozri hlavne 

výskumy príčin migrácie). Stret obidvoch dimenzií problému vnímajú obe strany v odlišných 

rovinách – majorita v rovine spolunažívania sociálneho, kultúrneho a politického a rómska menšina 

v rovine vlastnej emancipácie sociálnej, kultúrnej a politickej. Ide o dosť odlišné veci a zdá sa, že 

problémom nie je ani tak „rómsky problém“ ako taký, ale rôznorodosť jeho pomenovaní. 

Pomenovanie dielčích častí tohto problému nie je cieľom tejto práce. Táto práca sa zaoberá 

niektorými aspektmi diskriminácie Rómov v sociálnej oblasti a bolo by dobre sa aspoň zhruba 

zorientovať, kde sa v sociálnej konštrukcii pomenovávanej ako „rómsky problém“ nachádza naša 

téma. Je to dobré vedieť, aby závery práce boli chápané s vedomím možných súvislostí s inými 

blízkymi skupinami javov a procesov. Je to dobré vedieť tiež pre zorientovanie sa v tom, aký majú 

navrhované odporúčania potenciál zmeny. Pre potreby tejto práce je štruktúra „rómskeho 

problému“ schematicky vyjadrená tak, ako to zobrazuje schéma č. 1.  
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Schéma č. 1 

„Rómsky problém“ pohľadom Rómov a pohľadom dominujúcej majority. 
 

Pohľad Rómov 
 
Pohľad majority 

 
Problém diskriminácie 

 
Problém multikulturality 

 
Sociálny problém 

 

A 
Sociálna pomoc ako garancia 
život. minima a aktivizácia 

B 
Sociálna pomoc ako služba 
všetkým a integrácia 

 
Etnický problém 

 

C 
Ľudský potenciál jedincov 
získavaný v systéme vzdeláv 

D 
Sociálny potenciál skupiny 
riešiť svoj problém 

Poznámka: 
Sektory A a D tvoria rovinu občianstva. 
Sektory C a B tvoria rovinu emancipácie menšiny. 

 

Odpoveď na otázku či sociálne odkázaní Rómovia sú v systéme sociálnej pomoci v ČR 

diskriminovaní sa pohybuje v priestore sektora A. Odpoveď na otázku s akými prístupmi k riešeniu 

rómskeho problému sa v ČR stretávame na úrovni centrálneho riadenia a na úrovni lokálnych 

spoločenstiev sa pohybuje predovšetkým s sektoroch A a D. 

 
Kritériá „problémovosti“ rómskych sociálne vylúčených zoskupení možno potom hľadať 

v názoroch ľudí (príslušníkov majority, príslušníkov minority), ktorých sa tento problém dotýka, 

považujú ho za dôležitý a myslia si, že ho treba riešiť39, v názoroch ľudí, ktorí sú poverení na 

lokálnej úrovni riešiť sociálne problémy lokality, ale tiež v potrebách, ktoré sú „objektívne“ určené. 

Rómsky problém má rôzny vnútorný obsah aj v závislosti od roviny, v ktorej ho skúmame, v ktorej 

o ňom hovoríme. Prezentované výskumy migrácie Rómov ukázali rómsky problém predovšetkým 

ako problém diskriminácie a problém s multikultúrnym prístupom. Boli ale viditeľné aj jeho 

aspekty sociálny a etnický. Ide o štyri vzájomne prepojené roviny diskurzu. Táto práca nazerá 

rómsky problém z hľadiska objektívneho a ako problém diskriminácie v  sociálnej oblasti. 

 

4.2. DILEMY NA ROZHRANÍ TOLERANCIE A SOCIÁLNEJ POMOCI  

 

Keď úradníci verejnej správy rozhodujú o tom, ako postupovať voči tým, ktorí neplnia 

požiadavky, musia postupovať v súlade so zákonom, ale interpretácia situácie nemusí byť vždy 

                                                        
39 Ide o prístup ako ho definujú E. Rubington a M.S. Weinberg vo svojej definícii sociálneho problému. Na základe 
analýzy všetkých dôležitých definícií sociálny problém definujú takto: "Sociológovia obyčajne považujú za sociálny 
problém situáciu, ktorej sa pripisuje dôležitosť, a ktorá je nezlučiteľná s hodnotami významného počtu ľudí, ktorí 
súhlasia s tým, že ku zmene tejto situácie je potrebná činnosť." (Rubington, Weinberg, 1995: 4). 
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rovnaká, resp. môže dovoľovať prijatie rôznych opatrení, stále v rámci zákona. Tolerovať či 

netolerovať? – to je otázka! A do akej miery? – to je problém! 

 

4.2.1. Hranice tolerancie a jej dilemy 

 

Tolerancia vytvára v človeku vnútornú harmóniu, vyžaruje z neho, taký človek vnáša do 

každodenných interakcií pozitívne hodnoty, záujem o život svojich blížnych, vnáša ducha 

porozumenia. Do interakcií sa vnáša pozitívna energia, ktorá pomáha prekonávať neznášanlivosť, 

fanatizmus, diskrimináciu a pod. Takto chápaná a realizovaná tolerancia vytvára v spoločnosti 

atmosféru súdržnosti medzi skupinami ekonomickými, etnickými, rasovými, náboženskými. Tam, 

kde je tolerancia plne rešpektovaná, vzniká problém hraníc tolerancie. 

Zásada tolerancie je dnes pomerne široko uznávaná a často je garantovaná právne. 

Tolerancia je spojená s otázkou ľudských práv, s demokraciou, s občianskou spoločnosťou, so 

slobodou. Mnohé štáty najmä v Európe a Amerike toto prepojenie potvrdzujú a garantujú rôznou 

formou vo svojich ústavách. Mohlo by sa teda zdať, že tolerancia je predovšetkým právnym 

problémom. Napriek právnej garancii tolerancia však býva často spochybňovaná a narúšaná. 

Evidentným príkladom boli bývalé komunistické štáty v Európe, ktorých ústavy formálne 

zaručovali rozsiahlu toleranciu, ale prax štátnych orgánov a inštitúcií tú istú toleranciu rozsiahle a 

beztrestne narúšala. Ukazuje sa, že tolerancia je spojená v prvom rade s morálkou a až následne s 

právom. 

Súvislosť tolerancie s morálkou znamená, že súvisí s kategóriami dobra a zla a všeobecne 

možno povedať, že tolerancia sa končí tam, kde sa začína zlo. Ide o to ako reagovať na tých, ktorí 

svojimi činmi uskutočňujú zlo, či nerobia niečo zle a zároveň ich nezbavovať príležitostí a vnímať 

ich ako ľudí. Spája sa to pochopiteľne s problémom definovania zla, tiež s otázkou viny a 

odpustenia, ale tiež s problémom dokázať odlíšiť „uskutočňovať zlo“ od „robiť niečo zle“. V tejto 

všeobecnej polohe sa všetko zdá byť jasné. Problém sa začína vtedy, keď sa snažíme definovať zlo. 

Zisťujeme, že existuje mnoho paradigiem zla. 

Sú dobro a zlo rovnocenné kategórie tak ako to ponímali manichejci? Alebo je zlo 

výsledkom intríg diabla, démona, ktorý ľudí láka na zlé cesty? Nech by už platilo jedno alebo 

druhé, znamenalo by to, že zlo sa nedá prekonať, že sme odkázaní na zlo a tým aj na intoleranciu. 

Postmoderná doba sa tento pohľad snaží relativizovať a prijíma, že to, čo je pre niekoho zlom, pre 

iného môže byť dobrom. Do akej miery možno ale relativizovať pojem dobra a zla a nedostať sa 

pritom do situácie, kedy dovolené je už úplne všetko a toleranciu nahradzuje ľahostajnosť? 
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Mohlo by sa zdať, že tieto úvahy sú nepraktické, nereálne, príliš teoretické a problematiku 

tolerancie treba v súvislosti s tým formulovať prakticky. Môžeme začať napríklad tým, že zlo 

stotožníme s deviáciou, s odchýlkou od normálneho stavu. Ale čo je to normálny stav, kto ho 

formuluje a kto a ako ho v spoločnosti legitimizuje? A hlavne, z čoho, z akého zdroja je odvodená 

norma normálneho stavu? Chtiac-nechtiac sa vraciame k pôvodným nepraktickým otázkam. 

Pripusťme, že stotožnenie zla s deviáciou nie je správne východisko pre hľadanie hodnotovo 

neutrálneho riešenia otázky tolerancie v každodennom praktickom živote. Možno to skúsiť aj inak a 

za zlo považovať napríklad negatívne dôsledky sociálnych procesov, ktoré ich iniciátori považujú 

za nevyhnutné na ceste k tzv. pokroku, k racionálnejšiemu usporiadaniu spoločnosti, k lepším 

zajtrajškom a pod. V tomto duchu za zlo môžeme považovať tiež negatívne dôsledky politických 

rozhodnutí, napríklad pri uskutočňovaní nejakej reformy. Otázka odkiaľ vieme, ktoré dôsledky sú 

negatívne je v tejto súvislosti iste namieste, ale nie ona je hlavná. Veľkým problémom obidvoch 

týchto „praktických“ riešení je, že „normalizujú“ zlo. Zlo sa stáva normálnou súčasťou politických 

rozhodnutí, je ospravedlnené ako nutný sprievodný jav nevyhnutných opatrení. Ako protiklad dobra 

je zlo vlastne zrušené, zrušené je tým ale aj dobro. Hranica medzi toleranciou a intoleranciou sa 

stráca, dovolené je všetko, čo je v súlade s aktuálnymi záujmami tých, ktorí reprezentujú 

dominujúcu časť spoločnosti, resp. disponujú mocou. Dôsledky tejto ničím neobmedzovanej 

relativizácie dobra a zla sme si v minulom storočí užili dva krát, prvý krát po roku 1939 a druhý 

krát po roku 1948. 

Spojeniu s otázkami ktoré kladie filozofia a etika sa ale možno vyhnúť aj spôsobom, ktorého 

dôsledkom nemusia byť nutne koncentráky či gulagy a konštatovania o rušení morálky. Za zlo 

môžeme z pohľadu každodenného života prostých ľudí považovať dôsledky akýchkoľvek 

nesprávnych rozhodnutí. A ak za nesprávne rozhodnutia budeme považovať tie, ktoré nevedú k 

cieľu, tak praktické riešenie závažnej otázky tolerancie sa zdá byť vyriešené. Aký ale potom bude 

rozdiel medzi konať zlo a postupovať zle? Ak žiaden, potom tolerancia alebo nebude možná, pretože 

netolerovateľným zlom sa stane každý chybný postup a budeme žiť vo svete byrokratickej 

diktatúry, v predsieni ktorej sme už boli, alebo tolerancia bude musieť byť bezbrehá a splynie s 

ľahostajnosťou a budeme nútení spoliehať sa na samoregulačnú schopnosť mechanizmov 

spolunažívania v spoločnosti v jej tzv. prirodzenom stave. 

Je zrejmé, že nech už na všetky tieto otázky odpovieme akokoľvek, žiadna z odpovedí 

nebude ani jednoznačná ani všetkých plne neuspokojí. V tomto svetle je tiež zrejmé, že pre potreby 

sociálnej praxe je potrebné poznať, ako jednotliví sociálni aktéri chápu toleranciu ako problém 

morálky a práva. Aby sme sa to dozvedeli, potrebujeme vedieť, akou paradigmou zla sa riadia tí 
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sociálni aktéri, ktorí prijímajú rozhodnutia, ktoré majú sociálne dôsledky. Potrebujeme teda poznať, 

ako odpovedajú na parciálne dilemy, ktoré súvisia s hlavnou dilemou tolerancie. 

Hlavná dilema tolerancie má podobu dvoch súvisiacich dilem: protiklad medzi jej 

absolútnym a relatívnym ponímaním a protiklad medzi jej ponímaním hodnotovým a hodnotovo 

neutrálnym. Táto dilema sa do systému sociálnej pomoci premieta prostredníctvom problematiky 

spojenej s hranicami tolerancie. Každý z nás sa v živote stretáva so situáciami, ktoré vyžadujú 

vysokú mieru intolerancie, čiže nulovú chybovosť, nulovú toleranciu. O tolerancii sa v týchto 

situáciách nediskutuje, pretože nepripadá do úvahy. Napríklad pri výrobe súčiastok do kozmických 

lodí musí byť nulová chybovosť, v medicíne pri operácii alebo pri podávaní niektorých liekov 

nesmie byť žiaden chybný úkon, o akomkoľvek tolerovaní lúpežných vrážd tiež nie je možné 

hovoriť a pod. Ide o situácie, kedy netolerujeme nič, čo je iné ako požadovaný stav. Častejšie sa ale 

stretávame so situáciami, kedy požiadavka nulovej tolerancie nemá zmysel a náš postoj môže byť 

viac tolerantný, alebo menej netolerantný. 

Zdrojom kritérií pre prijatie tolerantného či intolerantného postoja môžu byť normy alebo 

predpisy technologického či administratívneho postupu, ktoré sú overené ako úspešné, alebo 

inštitucionálne stanovené ako správne. Zdrojom môžu byť tiež charakteristiky vytýčeného cieľa, 

očakávania ktoré má sociálne prostredie vo vzťahu k plneniu určitej sociálnej roli, môžu ním byť 

tiež normy obyčajové, právne a pod. Ak hodnotíme činnosť podľa kritérií tohto druhu, rozhodujeme 

sa, či tolerovať alebo netolerovať, a do akej miery, že niekto robí niečo ZLE, že niečo bolo možné 

či potrebné urobiť LEPŠIE. Technologický postup, predpis, zákon, hlavný inžinier, kontrolór alebo 

sudca rozhodujú o tom, či naša intolerancia má byť absolútna alebo mieru tolerancie možno 

vyjednať, vydiskutovať. 

Naše správanie či činnosť hodnotíme niekedy aj podľa zásady, že tolerancia sa končí tam, 

kde sa začína ZLO. Tam ale nie je žiaden priestor na vyjednávanie, zlo nie je možné tolerovať. 

Zdrojom kritérií nášho postoja tolerancie či intolerancie sú v takom prípade normy morálne a nie 

normy odvodené od požiadaviek na efektivitu hodnotovo neutrálneho technologického postupu. Tu 

neide o to, či danú činnosť bolo možné robiť lepšie, tu ide o to, že nemala byť vykonaná vôbec, resp 

že musí byť vykonaná, aby sa zabránilo vzniku zla. Chápeme ale všetci zlo rovnako? To čo je pre 

niekoho zlo pre iného nemusí byť. Má zlo absolútnu povahu, pretože pre človeka je jeho 

charakteristika raz navždy určená, pretože je súčasťou sveta od jeho počiatku, je dielom večného 

démona? Sme odsúdení na zápas so zlom a tým na intoleranciu? Alebo zlo je relatívne, je vlastne 

sociálnou konštrukciou? Tolerancia a intolerancia majú teda podobu prístupu hodnotiaci vs. 

neutrálny a absolútny vs. relatívny postoj. 
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Prijatie kritérií absolutizujúcich či relativizujúcich, alebo hodnotiacich či eticky neutrálnych 

má svoje dôsledky. Ak toleranciu budeme chápať relativizujúco, tak v popredí budú hranice našej 

tolerancie, resp. intolerancie. Akú mieru zlého postupu ešte strpíme, alebo pri akej miere odlišnosti 

sme ešte v stave priznávať právo na odlišnosť? Ak ale toleranciu budeme chápať hodnotiaco, tak s 

inými ľuďmi sa zhodneme na spoločne zdieľanom postoji tolerancie iba natoľko, nakoľko máme 

s nimi spoločné hodnoty, nakoľko s nimi zdieľame spoločný kultúrny kánon, spoločný normatívny 

systém. 

Keď L. Kołakowski píše o problematičnosti riešenia dilem tolerancie, ktoré súvisia s jej 

hranicami (1998a, 1998b) uvádza, že podľa Poppera sú hodnoty okolo ktorých je vybudovaná 

otvorená spoločnosť - tolerancia, sloboda ducha, racionalita a nezávislosť na tradíciách - 

v harmónii. Kołakowski však tvrdí, že o harmónii sa nedá hovoriť, pretože žiadna z týchto hodnôt 

sa nedá uskutočniť bez ujmy na inej hodnote. Dokazuje to vývoj v krajinách, ktoré sa ešte koncom 

19. storočia snažili o uplatnenie liberálnych zásad. Tvrdí, že tieto hodnoty sú naopak v konflikte. 

Ak ich chceme uskutočniť spoločne, tak sa nutne budú vzájomne obmedzovať, pretože dôsledné 

trvanie na niektorej z nich ohrozuje ostatné. Úplné uplatnenie liberálnych zásad znamená uvoľniť 

v spoločnosti jej samoničiace sily. Dosiahnuť úplnú toleranciu nie je podľa Kołakowského možné 

bez toho, aby sme neohrozili iné hodnoty slobodnej spoločnosti. Stručne povedané Kołakowski 

tvrdí, že tieto dilemy v zásade nemajú riešenie, pretože ak dosiahneme úplnú toleranciu, stratíme 

slobodu, pluralitu a ohrozíme identitu spoločnosti a v konečnom dôsledku stratíme aj toleranciu. 

Ak teda hovoríme o hraniciach tolerancie hovoríme vlastne o dilemách, ktoré sú spojené s 

ideou otvorenej spoločnosti. Kołakowski hovorí o dilemách, ktoré sú ukryté vo vzťahu medzi 

mierou tolerancie a rozsahom diferenciácie (pluralizmu) spoločnosti, medzi mierou tolerancie a 

mierou slobody a medzi racionálnym a tradičným usporiadaním sociálnych vzťahov v spoločnosti. 

Pokúsme sa preskúmať tieto tri dilemy vo vzťahu k systému sociálnej pomoci. 

 

4.2.2. Sociálna pomoc a jej dilemy 

 

Garantovanie práva na minimum existencie sa spája s vyriešením troch problémov - kto má 

toto právo garantovať, čo má pre to urobiť a aké postupy zvoliť. Ak hovoríme o tom, KTO má toto 

právo garantovať, tak hovoríme o dvoch skupinách, ktoré poznali už chudobinské zákony - o rodine 

a o obci. Tieto zákony však neriešili situáciu, kedy ani jedna z týchto skupín nie je v stave pomoc 

poskytnúť. Koncom 19. storočia boli takéto situácie stále častejšie a po 1. svetovej vojne sa stalo 

nevyhnutné tento problém riešiť. Vyhovujúce riešenie priniesol až jeden z architektov katolíckej 
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sociálnej náuky Heinrich Pesch40 (Novak, 1989: 78-105), ktorý svojou filozofiou solidarizmu a 

ideou korporacionizmu inšpiroval fomulovanie zásady subsidiarity v encyklike Quadragesimo anno 

v roku 1931. Podľa tejto zásady zodpovednosť z bližšieho kruhu osôb prechádza na vzdialenejší, 

keď blízky okruh nie je v stave naplniť potrebu pomoci. Podľa Pescha zodpovednosť za poskytnutie 

pomoci majú v prvom rade skupiny, v ktorých človek realizuje väčšinu svojich sociálnych vzťahov 

a činností - hlavne rodina a lokálne spoločenstvo. V súlade s touto zásadou organizácie a inštitúcie 

sociálnej pomoci sú povinné intervenovať až vtedy, keď primárna skupina nie je v stave pomôcť a 

keď chce, aby jej pomohol niekto iný. Uplatnenie zásady subsidiarity však znamená, že organizácie 

a inštitúcie sociálnej pomoci si musia zabezpečiť informácie o situácii sociálne odkázaných rodín a 

prostriedky na poskytnutie pomoci. Môže to ale vyústiť do faktického obmedzenia slobody, 

samostatnosti a zodpovednosti členov primárnej skupiny. 

Ak hovoríme o tom, ČO je potrebné urobiť, aby bolo možné minimum existencie 

garantovať, hovoríme o podmienkach, ktoré je potrebné vytvoriť, aby človek bol schopný 

uspokojovať svoje potreby. Prvou podmienkou je schopnosť a možnosť práce a druhou je mať 

možnosť zabezpečiť sa pre prípad neschopnosti pracovať. Právo na zabezpečenie minima existencie 

je teda zároveň právom na prácu. Doslovné chápanie tohto práva však vedie k politike plnej 

zamestnanosti a tým k obmedzovaniu slobody jedinca voliť slobodne svoje profesiu a vedie tiež k 

obmedzovaniu jeho slobody pohybu. Toto právo sa preto chápe skôr ako právo potenciálne. S. 

Golinowska (1994: 170) upozorňuje v súvislosti s tým na to, že ak sa právo na prácu podriadi právu 

na zabezpečenie minima existencie, práca prestane byť podmienkou príjmu a väzba medzi 

obidvomi týmito právami sa naruší. Dochádza nielen k narušeniu rovnováhy verejných financií, ale 

aj k tomu, že v spoločnosti sa utvárajú nárokovo - požadovačné postoje a politici sa sústreďujú viac 

na programy redistribúcie ako na programy tvorenia nových pracovných miest. Problémom preto je, 

ako prepojiť právo na minimum existencie a právo na prácu v situácii štrukturálnej nezamestnanosti 

a v situácii nízkej úrovne ľudského kapitálu sociálne odkázaných rómskych rodín. 

Ak hovoríme o tom, AKO postupovať, aby bolo možné zabezpečiť právo na minimum 

existencie, tak hovoríme o takých právnych a inštitucionálnych riešeniach, ktoré umožnia, aby toto 

právo malo nárokovateľný charakter. Takým riešením je koncepcia garantovaného životného 

minima a koncepcia spotrebného koša. Životné minimum slúži ako kritérium pre poskytovanie 

dávok sociálnej starostlivosti a štátnej sociálnej podpory. Problém vzniká vtedy, ak jednu skupinu 

takto odvodené dávky stimulujú k uchádzaniu sa o prácu a inú nestimulujú, pretože pre jej 
                                                        
40 H. Pesch (1854 - 1926) rozvinul pôvodnú ideu biskupa Wilhelma von Ketteler, ktorý proti silnejúcemu nemeckému 
liberalizmu postavil hodnoty tradičnej spoločnosti v strednej Európe - harmóniu spoločnosti organizovanej na báze 
prirodzených vzťahov pospolitostného typu (rodina, lokálne jednoetnické spoločenstvá a cechy) zaštítenej štátom, ktorý 
ctí disciplínu. 
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evidentne nižšie životné nároky, výška sociálnych dávok plne uspokojuje jej sociálne potreby. 

Problém vzniká tiež vtedy, ak sociálne odkázaná rodina nepoužíva svoj sociálny príjem hospodárne 

a v súlade s očakávaním a keď spoločnosťou uznané základné potreby neuspokojuje. V takýchto 

prípadoch je užitočná koncepcia spotrebného koša a inštitút osobitného príjemcu. Umožňujú 

čiastočne nahradiť pomoc finančnú pomocou vecnou, hlavne poskytovaním tovarov a služieb v 

súlade s rozsahom a rozmanitosťou spotrebného koša. Slúžia najmä uspokojovaniu potrieb detí, 

poskytovaniu poradenstva, vzdelania, tovarov, iných služieb. Pre skupiny s odlišnou kultúrou je 

tento typ pomoci účinnejší ako pomoc čisto finančná. Problém je v tom, ako takúto pomoc 

organizovať v podmienkach obmedzených personálnych a finančných možností lokálnej 

samosprávy, ale hlavne v podmienkach, kedy poskytovateľ nerozumie kultúrnej odlišnosti 

prijímateľa pomoci. 

 

4.2.3. Dilemy tolerancie a sociálnej pomoci 

 

Pluralita systému a zodpovednosť štátu za jeho efekty 

Hlavný problém otvorenej spoločnosti je podľa Kołakowského v tom, ako brániť jej 

pluralistické základy proti nepriateľom pluralizmu a nepoužívať pritom prostriedky, ktoré ho ničia. 

Ústavný poriadok, ktorý zabezpečuje občianske práva a politické slobody je sám proti týmto 

zásadám, keď zbaví ochrany zákona totalitné hnutia a strany. Pôsobí však proti sebe, keď im 

zabezpečuje právnu ochranu. L. Kołakowski uzatvára svoje pochybnosti konštatovaním, že je ťažké 

brániť demokraciu demokratickými prostriedkami, je to ale podľa neho možné, ak máme vôľu 

brániť ju. Tolerancia totiž podľa neho neznamená ľahostajnosť, pluralizmus spočíva na uznaní 

určitých spoločných hodnôt. A tolerancia a pluralizmus sú nerozlučnou dvojicou. Tvrdí, že 

zástancovia demokracie, pluralizmu a otvorenej spoločnosti, by mali tieto hodnoty brániť a ústavný 

poriadok by nemal byť rovnako ľahostajný voči svojim obrancom aj nepriateľom. Inými slovami, 

bezbrehá tolerancia ohrozuje našu slobodu. 

Vo vzťahu „miera tolerancie a miera plurality“ je v prípade sociálnej pomoci ukrytý 

problém. Za opatreniami ktorými štát obmedzuje kompetencie ostatných aktérov sociálnej pomoci, 

v tom najmä lokálnych spoločenstiev, a ktoré sa na prvý pohľad zdajú v poriadku, sa ukrýva zásada 

pomáhať slabším proti silnejším. Kołakowski (1998a) o uplatňovaní tejto zásady píše, že jej 

konzekventné uplatňovanie vedie k úplnej likvidácii konkurencie, a teda k likvidácii trhu. 

Kołakowski tvrdí, že úplná likvidácia trhu znamená zavedenie totalitnej spoločnosti, čo znamená, 

že jedni ľudia sú vybavení totálnou mocou a iní sú totálne slabí, zbavení akejkoľvek moci. Takéto 

uvažovanie nie je podľa Kołakowského žiaden modelový výmysel zbavený reálneho podkladu. 
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Všetky totalitné zriadenia začínali podľa neho hlásaním ideí bezpečnosti a istoty pre všetkých 

a potrebou brániť slabších právnymi prostriedkami pred tzv. nadmernou konkurenciou. Aj keď sa v 

prípade sociálnej pomoci nejedná o žiaden trh a konkurenciu, úvaha Kołakowského, ktorá sa týka 

pracovných vzťahov,  upozorňuje na to, že sústredenie priveľa rozhodovacích kompetencií v rukách 

jediného aktéra môže aj v prípade sociálnej pomoci vytvoriť situáciu, kedy sa tento systém môže 

stať nástrojom moci a politického vplyvu jediného aktéra - či už štátu, alebo lokálneho 

spoločenstva. 

Napriek tomu, že zodpovednosť za poskytnutie sociálnej pomoci má predovšetkým priame 

sociálne prostredie sociálne odkázaného (rodina a obec) existujú dôvody pre hľadanie okruhu 

zodpovedných za zabezpečenie minima existencie v inštitúciách a nie v skupinách pospolitostného 

typu. V súčasnej spoločnosti už iba inštitúcie dokážu účinne garantovať univerzálnosť práva na 

minimum existencie, stabilný príliv potrebných prostriedkov, trvalú legitimitu činností pomoci a 

tiež delegovanie požiadavky pomoci na vyššiu úroveň, ak nižšia už nie je v stave pomoc poskytnúť. 

Garancia sa však viaže na rešpektovanie stanovených pravidiel a schém. V prvom rade človek musí 

byť uznaný za sociálne odkázaného (od 1. 1. 2007 osoba která se nachází v hmotné nouzi – Zákon 

č. 111/2006 Sb. a/alebo osoba v nepříznivé sociální situaci - Zákon č. 108/2006 Sb.). Takto chápaná 

garancia, a ťažko ju chápať inak, nie je v stave garantovať účinné riešenie sociálnych situácií, ktoré 

sa nejakým spôsobom vymykajú z daných schém a rutinných postupov. Práve preto nie je možné 

rodinu a obec (přirozené sociální prostředí – Zákon č. 108/2006 Sb.) zbaviť zodpovednosti za 

pomoc svojim členom. Pri uplatňovaní zásady subsidiarity sa preto nedá jednoznačne stanoviť, 

ktorý okruh by mal niesť primárnu zodpovednosť a garantovať minimum existencie. Problém preto 

stojí inak - ako navodiť spoluprácu všetkých aktérov sociálnej scény v lokalite tak, aby mohla tvoriť 

prvú rovinu garancie minima existencie pri súčasnom rešpektovaní zásady subsidiarity? 

V prípade sociálne odkázaných rómskych rodín sa tento problém komplikuje navyše tým, že 

tieto rodiny často nie sú integrované v spoločnosti a adaptované na požiadavky modernej civilizácie 

a kultúry. Ak intervenujúce organizácie nechcú narúšať vnútornú integritu týchto rodín, musia sa 

orientovať na dlhodobé pôsobenie, na rešpektovanie ich kultúrnej odlišnosti a špecifičnosti 

individuálnych prípadov. Riešenia sa v tejto súvislosti hľadajú v individualizácii pomoci, v 

rešpektovaní kultúrnych odlišností, t.j. v multikultúrnom prístupe v oblasti sociálnych služieb. V 

súvislosti s tým narážame na ešte jeden problém. Garantovať minimum existencie môžu iba 

organizácie a inštitúcie, ktoré majú dlhodobo dostatok prostriedkov a vytrvalosti. Túto podmienku 

spĺňajú prakticky iba inštitúcie verejnej správy, nezávislé nevládne organizácie spravidla nie. 

Inštitúcie ale majú zase spravidla problém s rešpektovaním kultúrnych odlišností, s rešpektovaním 
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špecifičnosti jednotlivých prípadov, s neštandardným postupom. Tu sú vhodnejšie nezávislé 

nevládne organizácie, ktoré si môžu dovoliť experimentovať a hľadať netradičné riešenia. 

Zachovanie plurality aktérov je teda zárukou optimálneho fungovania systému sociálnej 

pomoci, na druhej strane ale jeden z nich musí garantovať poskytnutie minima  prostriedkov 

existencie všetkým sociálne odkázaným bez ohľadu na ich prípadnú odlišnosť. Vo vzťahu k 

sociálnej pomoci má tento problém podobu hranice, za ktorou už nie je možné odoberať lokálnemu 

spoločenstvu jeho kompetencie a na druhej strane existuje hranica, ktorú keď lokálne spoločenstvo 

prekročí, štát stojí pre rozhodnutím aké spôsoby použiť pre prinavrátenie vzťahov tolerancie. 

A musí to urobiť tak, aby neobmedzil slobodu iných aktérov a skutočný pluralizmus celého 

systému. Ide o prvú dilemu tolerancie v systéme sociálnej pomoci – pluralita systému verzus s. 

konečná zodpovednosť štátu za napĺňanie jeho cieľov. 

 

Tolerancia k prijímateľom pomoci a tolerancia k poskytovateľom pomoci. 

Sloboda je podľa Kołakowského ohrozená v otvorenej spoločnosti hlavne pre nedokonalosť 

zásad liberalizmu. Liberalizmus vychádza okrem iného z predpokladu, že do vzájomných vzťahov 

vstupujú slobodní ľudia. V prípade vzťahov sociálnej pomoci tomu tak ale nie je. Sociálne odkázaní 

majú obmedzenú slobodu voľby príležitostí a to pre svoje nižšie sociálne postavenie, alebo pre 

svoje sociálne vylúčenie, alebo preto, že boli socializovaní do subkultúry, pre ktorú nie je hodnotou 

slobodná voľba príležitostí.  

Okrem toho vzťahy v systéme sociálnej pomoci nie sú vzťahmi rovnocenných partnerov - 

prijímanie sociálnej pomoci je spojené s očakávaním recipročného správania sa sociálne 

odkázaného, v tom najmä s očakávaním lojality voči svetskej moci ktorá pomoc poskytuje, voči 

panujúcemu usporiadaniu spoločnosti, ktoré túto pomoc umožňuje a voči panujúcemu 

normatívnemu poriadku, ktorý ju prikazuje poskytovať. Toto platí všeobecne, ale konkrétne sa tieto 

očakávania líšia v závislosti od toho, aký aktér poskytuje službu. Rozsah, intenzita a motivácia 

očakávaní sú iné v prípade štátu, iné u lokálnej verejnej moci iné u občianskych a iné u súkromných 

iniciatív. Očakávaním recipročného správania sa inštitucionálne poskytovaná sociálna pomoc líši od 

pomoci, ktorá sa poskytuje formou almužny, milosrdenstva. Recipročné správanie sa prejavuje na 

úrovni lokality a lokálne spoločenstvo plní funkciu bezprostrednej sociálnej kontroly efektívnosti 

systému sociálnej pomoci. 

Sociálnu pomoc poskytujú lokálne spoločenstvá, štát, občianske združenia a súkromné 

iniciatívy. Iba štát je ale garantom poskytnutia nevyhnutnej pomoci každému sociálne odkázanému 

občanovi. Garancia je nutná, pretože sociálne odkázaní sú často stigmatizovaní a často patria do 

kategórie „iní“, s ktorým lokálne spoločenstvo nepociťuje žiadnu solidaritu. Pre zabezpečenie tejto 
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garancie musí štát právnym násilím obmedziť moc lokálnych spoločenstiev a ostatných aktérov a 

posilniť postavenie sociálne odkázaných. Štát preto reguluje podmienky poskytovania pomoci, 

poskytuje časť finančných zdrojov a určuje podmienky ich použitia, určuje podmienky solidarity 

atď. Štát tým ale zbavuje ostatných aktérov niektorých možností slobodne rozhodovať. Dôsledky 

týchto opatrení sú rozporné. Na jednej strane štát do istej miery ochraňuje sociálne odkázaných pred 

prípadnou svojvôľou ostatných aktérov, v tom najmä lokálnych spoločenstiev. Na druhej strane ale 

posilnenie nezávislého postavenia sociálne odkázaných, nezávislého na ich prirodzenom sociálnom 

prostredí, znamená oslabenie ich zodpovednosti voči platnému normatívnemu poriadku a nárast 

možnosti zneužívania pomoci, ale tiež obmedzenie slobody lokálneho spoločenstva zjednať 

nápravu. Inými slovami rastúca tolerancia štátu voči správaniu sociálne odkázaných otvára týmto 

ľuďom možnosť konať nezávislejšie na stigmatizujúcej kontrole lokálneho prostredia a rastúca 

tolerancia štátu voči opatreniam územných samospráv ktoré sa snažia zabezpečiť primeranú 

reciprocitu za poskytovanú pomoc a udržiavať vysokú úroveň sociálnej solidarity a súdržnosti 

v lokalite otvára týmto samosprávam možnosť diskriminovať tých, ktorí potrebujú pomoc najviac, 

ale sú v lokálnom spoločenstve stigmatizovaní pre svoju „odlišnosť“. To je druhá dilema tolerancie 

v systéme sociálnej pomoci – tolerancia voči správaniu sociálne odkázaných verzus. tolerancia voči 

opatreniam územných samospráv na zvýšenie sociálnej solidarity a súdržnosti lokálneho 

spoločenstva. 

 

Kultúrne jednotné alebo multikultúrne poskytovanie sociálnej pomoci 

Idea otvorenej spoločnosti predpokladá netoleranciu k iracionálnym a emotívnym prvkom v 

usporiadaní sociálnych vzťahov. Také prvky ako tradícia, tabu, viera, emócie a kolektivity ktoré sú 

na nich založené - pospolitosti etnokultúrne, náboženské a pod. - by v otvorenej spoločnosti mali 

ustupovať do úzadia. V západnej Európe v atmosfére povojnovej konjunktúry, úspechov sociálneho 

štátu a zjednocovania sa západnej časti Európy, v atmosfére viery v zjednocujúcu silu nových 

technológií, presunu vlastníctva na vrstvu manažérov a v racionálnosť post-industriálnej spoločnosti 

sa očakávalo, že spoločnosť sa bude diferencovať do skupín stále viac podľa znakov, ktoré si 

jedinec môže slobodne a racionálne voliť (profesia, miesto bydliska, životný partner a pod.) a stále 

menej podľa znakov, slobodná racionálna voľba ktorých je problematická alebo nemožná, pretože 

ich získavame narodením sa do určitej skupiny (etnicita, náboženstvo, farba pokožky a pod.). V 

súvislosti s rastom racionálneho usporiadania spoločnosti sa predpokladal nárast slobody a 

tolerancie, otázka klasických menšín sa považovala za druhoradú, za niečo, čo postupne odchádza 

do minulosti. Do popredia sa dostávala vízia homogénnej všeľudskej spoločnosti, dominovala 

otázka občianstva a homogenity masovej, racionálne sa správajúcej spoločnosti. Nemarxisti tvrdili, 
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že vzniká všeľudská civilizácia budúcnosti (Znaniecki v r. 1938) a hľadali rôzne zdôvodnenia. 

Napríklad Bell v 50-tych rokoch tvrdil, že zanikajú ideologické rozdiely (Bell a jeho koniec 

ideológie), Riesman v 60-tych rokoch hovoril o vznikajúcej masovej spoločnosti ako spoločnosti s 

unifikovaným systémom hodnôt (Riesman a jeho Osamelý dav), Esman v rokoch 70-tych zase 

tvrdil, že zanikajú a v budúcnosti celkom zaniknú emocionálne a iracionálne činitele v živote 

spoločnosti, ktoré sa všeobecne spájajú s etnicitou (Esman a jeho etnický konflikt v západnom 

svete). V komunistickom variante tejto vízie dominovala všeľudská spoločnosť založená na 

proletárskej solidarite a súdržnosti nastolenej likvidáciou triedneho usporiadania spoločnosti. 

Oficiálnym cieľom bola homogénna racionálne utváraná spoločnosť v ktorej nebudú konflikty, 

ktorých zdrojom je súkromné vlastníctvo. V praxi to znamenalo, že diferenciáciu spoločnosti 

utváralo svojimi rozhodnutiami vedenie komunistickej strany. Stúpenci komunizmu verili, že ide o 

racionálne rozhodnutia na základe poznatkov tzv. marxisticko-leninských spoločenskovedných 

disciplín. 

Dnes vieme, že vývoj išiel iným smerom a tzv. neracionálne diferencie založené na etnicite, 

emóciách, jazyku, náboženstve, na ideológii a na iných kultúrne podmienených diferenciačných 

kritériách nezanikli, ba práve naopak. Novému smeru vývoja zodpovedali aj reakcie tých, ktorí ho 

reflektovali. Príkladom nech je opäť D. Bell, ktorý v roku 1957 prorokoval zánik epochy ideológií 

(a tým aj diferenciácií na báze ideológií) a o 25 rokov neskôr, v roku 1983, píše svoju slávnu esej 

Návrat sacrum. Dokazuje v nej, že sa vráti éra dôležitosti emotívnych faktorov, v tom etnicity v 

živote individuálnom, ako aj sociálnom. 

Dôsledky tohto vývoja v oblasti tolerancie reflektuje L. Kołakowski (1998a). Hovorí, že v 

otvorenej spoločnosti ide o slobodu v spoločenských vzťahoch. Ak v nich vládne sloboda, mala by 

v nich vládnuť atmosféra nezávislosti na tradícii a tabu. Všetky spoločensky dôležité rozhodnutia 

by sa mali prijímať ako výsledok racionálnej diskusie, pretože v liberalizme nie je vyššia autorita 

ako autorita ničím neobmedzeného rozumu. Spoločnosť oslobodená od tabu a tradícií, ktorá nemá 

historicky posvätené morálne zásady, by ale musela byť spoločnosťou ľudí dospelých vekom aj 

duchom. Tak to ale nie je a správanie ľudí usmerňujú regulačné mechanizmy v ktorých úcta k 

tradícii a autorite hrá významnú úlohu. Kołakowski hovorí, že sú minimálne dve inštitúcie založené 

na autorite: rodina a škola. Morálna aj intelektuálna výchova sa musia opierať na autorite. Opieranie 

sa o autoritu však znamená narušenie zásady slobody ducha a tolerancie. Podobne s tradíciou. Bez 

dôvery v tradíciu nemôže podľa Kołakowského existovať žiadna spoločnosť. Dôvera v tradíciu a 

tolerancia si podľa Kołakowského v bežných každodenných záležitostiach neprekážajú, ale ak ide o 

veci, ktoré sú pre spoločnosť „sväté“, tu už tolerancia nie je možná. Kołakowski tu vidí rozpor - 

úplné uplatnenie liberálnych zásad by podľa neho znamenalo možnosť pre plné uplatnenie 
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tolerancie, ale hlavnou prekážkou pre plnú toleranciu by sa stalo náboženstvo. A dodajme, aj 

ostatné mimo právne regulačné okruhy nášho správania sa a konania.  

Kołakowski uzatvára, že útoky na autoritu v mene slobody vedú v konečnom dôsledku 

k totalitnej vláde štátu, lebo niekto musí nakoniec ustanoviť pravidlá hry. Pravidlá hry je potrebné 

ustanoviť preto, pretože spoliehanie sa na ľudskú prirodzenosť nás môže zaviesť k hobbesovskej 

vojne všetkých proti všetkým. Vyplýva z toho, že niekde je hranica, za ktorou už nie je možné 

útočiť v mene slobody na inštitúcie školy a rodiny založené na rešpektovaní autority tradícií a viery. 

Kołakowski zdá sa vychádza z podobného predpokladu ako teórie etiologické – v spoločnosti 

existuje iba jeden platný normatívny poriadok, všetko ostatné sú subkultúry, ktoré sú 

marginalizované a nie je možné dopustiť, aby útočili na posvätné inštitúcie rodiny a školy. 

Čo s tým ale robiť v systéme sociálnej pomoci? Ako ju poskytovať v multikultúrnom 

prostredí tak, aby nebolo v štáte toľko systémov sociálneho zabezpečenia, koľko je kultúrne 

odlišných etník, a aby poskytovaná pomoc motivovala k svojpomoci? 

 

Ide o dilemu zachovať jednotný systém sociálnej pomoci, ktorý garantuje všetkým prístup 

k rovnakej pomoci verzus rešpektovať pri poskytovaní pomoci jedinečnosť identity kultúrne 

odlišnej skupiny čo môže znamenať nielen odlišný spôsob poskytovania pomoci, ale dokonca až jej 

odlišný rozsah, resp. obsah. 

 

4.3. FORMY DISKRIMINÁCIE 

 

Diskriminácia sa navonok prejavuje v rôznych formách. Je dobré vybrať také formy, ktoré 

sú empiricky zistiteľné. Také formy možno nájsť v literatúre personalistickej a právnickej. Na 

základe návrhu tzv. antidiskriminačného zákona do Národnej rady SR v roku 2002 (podľa P. Puliš, 

2002a: 415-417) a  zdrojov ktoré pojednávajú o diskriminácii v zamestnaní (Wearther, Davis, 1992: 

73-103) možno hovoriť o ponižovaní a obťažovaní, o nežiadúcom zaobchádzaní, nežiadúcom 

dopade a o neoprávnenom postihu. 

 

4.3.1. Ponižovanie, obťažovanie 

Ide o také konanie „ktoré má za cieľ alebo za následok zásah do slobody a ľudskej 

dôstojnosti a ktoré vytvára pre fyzickú osobu nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, pokorujúce, 

alebo urážlivé prostredie.“ (Návrh zákona ..., 2002) Možno sa domnievať, že cieľom a aj dôsledkom 

obťažovania je potvrdzovať (niekedy rituálne) nižšiu, resp. až ponižujúcu sociálnu pozíciu člena 

chránenej skupiny. Môže mať podobu otvoreného nepriateľstva, rasizmu alebo iba tzv. „nevinných“ 
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poznámok a narážok. Pri každej intenzite tohto typu diskriminácie je podstatný pomer sily medzi 

tým ktorý obťažuje a tým, ktorý je obťažovaný.  

 

4.3.2. Nežiadúce zaobchádzanie 

Táto forma diskriminácie je charakteristická tým, že „se členy chráněné skupiny se zachází 

jiným způsobem. Nežádoucí zacházení se také projevuje tím, že na různé skupiny jsou stanoveny 

různé požadavky.“ (Wearther, Davis, 1992: 79) 

 

4.3.3. Nežiadúci dopad 

Wearther, Davis o forme nežiadúci dopad píšu (1992: 79): 

„Nežádoucí dopad se projevuje tím, že výsledek činnosti zaměstnavatele má rozličný dopad 
na jednu či více chráněných skupin. Dokonce i když zaměstnavatel má stejné požadavky a 
používá je stejným způsobem vůči všem skupinám, výsledný efekt může být diskriminační.“  
 
Táto podoba diskriminácie vzbudzuje pozornosť verejnosti potrebnú k jej odstraňovaniu 

v zásade iba v oblasti pracovných vzťahov. V iných oblastiach je pri dobrej vôli tiež viditeľná, pri 

hodne dobrej vôli. V organizáciách je na ňu lepšie vidieť, pretože nerovnaké zaobchádzanie je 

v organizáciách zakázané legislatívne ako výraz toho, že zamestnanci plnia nielen pracovné role, 

ale aj roľu občana. Organizácie sa snažia vyhnúť prípadným súdom, ktoré by mohli poškodiť ich 

image. Organizácie sa snažia o rovné príležitosti tiež preto, aby sa vyhli negatívnym reakciám 

verejnosti na nerovnaké zaobchádzanie a na lokálnom trhu práce si tak zvýšili rozsah 

disponibilných zásob pracovných síl. Princíp rovnakého zaobchádzania je pre organizácie výhodný 

tiež ekonomicky, pretože ak je uznanou zásadou personálneho riadenia, zvyšuje produktivitu 

zamestnancov. Diskrimináciu typu nežiadúce dopady je možné zmerať a zhodnotiť jej finančný 

dopad na organizáciu. Odstraňovanie diskriminácie má v organizáciách svoju jasnú a dosť ťažko 

spochybniteľnú legitimitu. Výrobné, obchodné a iné organizácie sú organizáciami cieľovými 

s jasne stanovenými technologickými postupmi a prevádzkovými predpismi. Vo vzťahu k rovným 

príležitostiam a zásade nediskriminácie to znamená, že kritériá výberu, vzostupu, degradácie, 

odmeňovania je možné prehľadne ukotviť na tieto postupy a predpisy. Spojenie požiadaviek na 

schopnosti a vlastnosti zamestnancov s parametrami technologického postupu je preto ľahko 

identifikovateľné a umožňuje odhaliť ukryté diskriminačné požiadavky. S tým súvisí, že legislatíva 

k rovnosti príležitostí sa najlepšie uplatňuje a kontroluje práve v oblasti pracovných vzťahov v 

organizáciách. 

Vo vzťahu k spoločnosti toto všetko nie je celkom možné. Spoločnosť nie je cieľovou 

organizáciou. Pokračujúca inštitucionalizácia sveta spoločnosti ale poslednou dobou vytvára 
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a zväčšuje priestor pre uplatnenie takýchto postupov. Znamená to, že všade tam, kde pre 

udržiavanie štruktúrovanosti a organizovanosti spoločnosti je nutné a možné cestou inštitúcií 

ovplyvňovať sociálne procesy uvedomelými riadiacimi zásahmi, tam je možné hľadať spôsob 

identifikovania diskriminácie typu nežiadúci dopad v riadiacom procese a kritériá jej identifikácie 

je možné hľadať v požiadavke racionality rozhodovania a v požiadavkách, ktoré súvisia 

s charakterom spoločenského zriadenia. 

Už prvý zbežný pohľad na život v našich obciach a mestách upozorní na existenciu 

sociálnych javov a procesov, ktoré možno považovať za výsledok etnickej, rasovej diskriminácie. 

Nápadná je existencia a zvyšujúci sa počet sociálne vylúčených rómskych zoskupení s mimoriadne 

zlým stavom infraštruktúry, bezpečnosti a zabezpečenia základných potrieb a vznikajúce 

zoskupenia ilegálne pracujúcich ukrajinských robotníkov. Ide o jednoznačné dôkazy existujúcej 

nepriamej diskriminácie. 

Inšpirujúce sú slová autorov uvedeného citátu, keď hovoria o proti diskriminačných 

opatreniach, ktoré zamestnávateľská organizácia musí realizovať, aby sa dostala do súladu so 

zákonom o rovnakých pracovných príležitostiach. Wearther a Davis (1992: 80) píšu:  

„ Pro personální odborníky z toho vyplývá ponaučení, že veškeré činnosti v personální 
oblasti musí být ve vztahu k výrobnímu a provoznímu účelu a ve svém úmyslu či výsledku 
nesmí mít diskriminační účinek. Pokud mají činnosti v pracovní oblasti diskriminační 
účinek vůči příslušníkům některé z chráněných skupin, tyto činnosti musí být přerušeny a 
nahrazeny jinými přístupy bez diskriminačního účinku.“  
 
Obidva uvedené citáty sú zaujímavé preto, že nežiadúci dopad ako jeden z typov 

diskriminácie spájajú s riadením. Znamená to, že uplatnenie zásady nahradenia diskriminačného 

prístupu iným prístupom vyžaduje, aby proces riadenia mal v samotnom systéme riadenia 

zabudovanú takú spätnú kontrolu dopadu prijatých rozhodnutí, aby informovala o nežiadúcich 

dopadoch, ktoré možno podľa daných kritérií považovať za diskrimináciu. Informácie 

o nežiadúcom dopade by mali v prvom rade prichádzať znútra systému riadenia, pretože informácie 

zvonku nepovažuje tento systém za legitímne a bráni sa pred nimi. 

 

Poznámka: Na to, aby sme mohli konštatovať kolektívnu diskrimináciu, nestačí konštatovať 

vytváranie sa sociálne a územne izolovaných sociálnych rómskych zoskupení, To, že nejaké 

sociálne zoskupenie je sociálne a územne izolované, ešte nič neznamená. Aby bolo možné 

konštatovať, že sa tak stalo ako nežiadúci dopad prijatých opatrení, tak tam musí spoluvystupovať 

aj neuspokojenie základných ľudských potrieb.  

Uplatnenie tejto zásady v živote obcí a miest by znamenalo, že verejná správa by musela 

prerušiť a nahradiť prístupy s diskriminujúcimi účinkami inými, nediskriminujúcimi prístupmi. 
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Tomu by ale muselo predchádzať uznanie daného stavu za nežiadúci dopad prijatých opatrení. Ako 

nežiadúci dopad si možno predstaviť niektoré riešenia problému neplatičstva, zneužívania 

sociálnych dávok atď. 

 

4.3.4. Neoprávnený postih 

„Neoprávneným postihom je také konanie, ktoré má za cieľ alebo za následok spôsobenie 

ujmy fyzickej osobe alebo právnickej osobe z dôvodu, že sa domáhala presadenia zásady rovnakého 

zaobchádzania.“ (Návrh zákona ..., 2002) Možno sa domnievať, že funkciou neoprávneného postihu 

je zastrašiť ľudí, ktorí sa búria proti intolerancii. 

 

4.3.5. Vymedzenie inštitucionálnej diskriminácie 

Z uvedeného vyplýva, že v práci nás bude zaujímať diskriminácia, ktorá má formu 

nežiadúceho dopadu rozhodnutí prijatých inštitúciami verejnej správy, ide nám o diskrimináciu 

inštitucionálnu. Možno predpokladať, že nezámernú, v každom prípade však ťažko dokázateľná. 

Diskriminujú administratívne procedúry a systémy, a to napriek tomu, že používané kritériá a 

pravidlá sú postavené na občianskom princípe. Zdalo by sa, že keď sú používané voči všetkým 

občanom rovnako, tak sú v poriadku. Respondenti výskumu migrácie mnohé z nich však považovali 

za diskriminujúce. Vo svojom dôsledku skutočne znamenajú znevýhodnenie Rómov, pretože ich 

eliminujú zo systému nie ako jednotlivcov, ktorí sa málo snažia a nemajú na to, aby dosiahli na 

náročné kritériá, ale ako príslušníkov etnika, ktorí sú hendikepovaní samotnou svojou etnickou 

príslušnosťou. 

Ide o postupy, ktoré na báze občianskeho princípu a individuálnych práv a zodpovednosti 

nenechávajú žiadnu nádej na pozitívne riešenie pre tých, ktorí sú handicapovaní ako príslušníci 

etnika. Väčšina respondentov vnímala takéto postupy ako diskrimináciu, a to zámernú. Ak medzi 

klientmi je jeden jediný pre ktorého je použité kritérium diskriminačné a nespravodlivé, je to dôvod 

na preverenie a nápravu celého systému. 

 
Inštitucionálnou diskrimináciou chápeme teda také opatrenia a postupy verejnej správy, 

ktorých výsledkom je vznik sociálne vylúčených sociálnych zoskupení sociálne potrebných ľudí, 

v ktorých nie sú uspokojované základné ľudské potreby, alebo ich uspokojenie je dlhodobo vážne 

ohrozené a kde nie sú prijaté žiadne nápravné opatrenia a nie je ani snaha o zmenu málo účinných 

opatrení. 
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Schematicky je to možno vyjadriť takto: 

Diskriminácia → individuálna (postihnuteľná) 
→ skupinová  

→ realizovaná individuálne v mene inštitúcie (jednotlivec pri 
svojich individuálnych rozhodnutiach jedná v súlade s verejnou 
mienkou, „kopíruje“ societárnu diskrimináciu – ťažko 
dokázateľná, postihnuteľná) 

 → realizovaná kolektívne v mene inštitúcie (rozhodnutia prijaté 
skupinovo v súlade s ideami a hodnotami, na ktorých realizáciu 
slúži inštitúcia – ťažko dokázateľná, ťažko postihnuteľná. Súvisí 
s „banálnym zlom“ H. Arendt) 

 

Práca sa zaoberá diskrimináciou skupinovou realizovanou v mene inštitúcie. Nezaujíma ju 

pritom mechanizmus prijímania rozhodnutí, vníma iba ich výsledok a to na úrovni „bežnej“, 

každodennej identifikácie. Zámer kvantifikovať tieto zoskupenia a ich znaky sa nevydaril. Tento 

zámer je predmetom odporúčaní. 

 

 4.4. PROCESY GRADÁCIE ODMIETANIA ODLIŠNOSTI 

 

Proces, ktorý Allport (2004: 80) nazýva gradáciou odmietania cudzích skupín sa aktualizuje 

vždy vtedy, keď sa postupne uskutočnia javy a procesy, ktoré Allport menuje. Možno sa 

domnievať, že tento proces je v stave sa obnovovať nielen vďaka tomu, že ho iniciujú určité javy 

a procesy, ale aj vďaka tomu, že sa opiera o existenciu procesov, ktoré sú vlastné ľudským 

skupinám a ktoré sa v podmienkach o ktorých hovorí Allport deformujú v násilie. 

V predchádzajúcej časti uvedená Allportova škála odmietania cudzích skupín a jeho proces gradácie 

odmietania cudzích skupín dovoľujú domnievať sa, že ide o tieto sociálne procesy - xenofóbia, 

etnocentrizmus a katarzia. 

 

4.4.1. Xenofóbia 

Xenofóbia, alebo tiež nedôvera k cudzím, strach z „iného“, je podľa H. Beckera a H.E. 

Barnesa (1964: 69-75) jedným zo štrukturálnych znakov preliterárnych spoločenstiev. Tieto sa 

vyznačujú neznalosťou písma, resp. písmo nie je bežne používané, sú myšlienkovo uzavreté a 

immobilné. Myšlienková immobilita znamená nechuť alebo neschopnosť alebo oboje k zmene 

spôsobu činnosti a myslenia. Súvisí s tým ich kultúrna inercia a takmer žiadna medzikultúrna 

komunikácia. Xenofóbia nie je podľa autorov zapríčinená ľudskou prirodzenosťou, ale je 

výsledkom zvláštnej situácie, situácie susedskej izolácie. Susedská izolácia prospieva rozvoju 

prísnej spoločenskej kontroly a tá zase vyvoláva kultúrnu skostnatenosť. Dlhotrvajúca susedská 



 139 

izolácia spôsobuje, že sa rozvinú nemenné návyky, čo vyvoláva silný odpor proti zmene. Návyky, 

obyčaje, rutina, stereotypy dominujú nad všetkým a sú rituálne potvrdzované. Susedskú izoláciu 

vyvoláva to, že kultúrny kód sa odovzdáva ústne. S tým sa samozrejme spája potreba zabezpečiť 

identitu spoločenstva skupinovou pamäťou, ktorá sa mení iba tak rýchlo ako je schopný zvládnuť 

ústny spôsob jej odovzdávania a potvrdzovania. Spája sa s tým tiež neochota k zmenám 

a ostražitosť pred odlišnosťou, ktorá prichádza s cudzincom. Až existencia písma umožnila 

uchovávať tradíciu aj pri prudších zmenách v spoločnosti. Zmeny v spoločnosti sa stali možné bez 

toho, aby bola ohrozená skupinová pamäť a identita spoločnosti. 

Becker a Barnes písali svoju knihu o dejinách sociálneho myslenia v tridsiatych rokoch 

minulého storočia. Ak hovoria o xenofóbii ako vlastnosti preliterárnych spoločenstiev tak to možno 

považovať za obraz tej doby. My dnes vieme, že xenofóbia sa vyskytuje aj v rozvinutých krajinách, 

ktoré poznajú a používajú písmo a že jej dôsledky dokážu byť obludné, priamo úmerné technickým 

možnostiam modernej doby. 

Franz Boas v Antropology and Modern Life (Boas, 1978: 140) píše: „Intolerancia sa často, 

ak nie vždy, opiera na sile mechanických reakcií a na silnom nepríjemnom pocite, ktorý zažívame, 

keď sa nesprávame v súlade so svojim návykom. Otvorený fanatizmus, viditeľný pri prenasledovaní 

heretikov si treba takto objasniť. ... Jeho psychologickým základom bola ... neschopnosť zmeniť 

spôsob myslenia, ktorý sa automatizoval a s tým spojená nemožnosť myslieť po novom. Preto sa to 

zdalo čímsi protispoločenským, a teda zločineckým.“ S preliterárnymi spoločenstvami máme teda 

podľa Boasa spoločnú psychologicky danú zníženú schopnosť meniť spôsob myslenia. Dodajme 

k tomu, ako druh sme teda odsúdení svojimi psychickými vlastnosťami na inerciu v oblasti 

sociálnej činnosti, na opakovanie stále tých istých schém a vzorov? Možno, ale predsa len skúsme 

preskúmať, či aspoň v niektorých prípadoch sa nám odniekiaľ neponúka iné riešenie. 

Boas hovorí aj o modernej spoločnosti, hovorí o mechanických reakciách, o návykoch, o 

neschopnosti zmeniť spôsob myslenia, ktorý sa automatizoval. „Sa automatizoval“ – to je to pravé 

slovo, ktoré nás dostáva do súčasnosti. Skúsenosti s nacizmom a neskôr aj komunizmom potvrdili 

názor Boasa a sprostredkovane aj Beckera a Barnesa, že odlišnosť vyvoláva obavy a pocit 

ohrozenia, pretože narúša istoty, ktoré stotožňujeme so svojou identitou. Tak ako naši predkovia aj 

my máme strach zo straty identity. Treba však odlíšiť tri javy: autoritárska osobnosť ktorá sa cíti 

ohrozená, človek – automat, ktorý ako výtvor totalitného zriadenia ochraňuje toto zriadenie pred 

ohrozujúcou ho odlišnosťou „cudzinca“ a prirodzenú obavu každého z nás zo straty svojej 

skupinovej identity. 

Autoritárska osobnosť – známy koncept Adorna, ktorý vypracoval v štyridsiatych rokoch 

minulého storočia. S konceptom človek - automat sa možno stretnúť u poľského psychiatra A. 
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Kępińského, ktorý začiatkom sedemdesiatych rokov v tomto koncepte zobecnil svoje skúsenosti 

s liečbou a pozorovaním bývalých väzňov tábora smrti v Osvienčime a tiež dozorcov tohto tábora, 

ktorí boli odsúdení v Poľsku. Človek – automat je podľa Kępińského (1972: 5-127) ovládnutý 

nejakou ideou41, ktorá z neho robí „automat“, robot necitlivý na iný názor či konanie, na utrpenie, 

potreby a situácie ľudí, ktorí sú iní ako on. Ľudia – automaty sú orientovaní iba na dosiahnutie 

jediného pravdivého cieľa, okrem totálneho splnenia rozkazu ktorý k nemu vedie, nič nevidia 

a nevnímajú. Správajú sa ako zvonku naprogramovaný robot. Idea je spočiatku cudzou štruktúrou, 

ale postupne si ju človek osvojuje a stráca svoju vlastnú identitu. Jeho myšlienky, city, činy už nie 

sú prejavom jeho vlastnej osobnosti a slobodnej vôle, stávajú sa odrazom ideovej štruktúry prijatej 

zvonku. Takto naprogramovaný človek je schopný tejto idey všetko obetovať, okrem jej cieľov nič 

iného nevidí. Táto vonkajšia štruktúra ľudí uniformuje, začínajú sa podobať jeden na druhého 

a tolerujú iba sebe podobných. Tiež ich dehumanizuje, pretože nech urobia čokoľvek, veľkosť idey 

to ospravedlní podľa zásady cieľ svätí prostriedky. Človek, ktorý nie je poznačený tou istou ideou 

stáva sa prekážkou pre jej realizáciu, stáva sa nepriateľom, predmetom ktorý treba odpratať, pretože 

svojou odlišnosťou ohrozuje nielen dosiahnutie cieľa, ktorý je posvätný a dáva im zmysel života, 

ale ohrozuje aj stabilitu, ktorú týmto ľuďom dáva autoritatívna ideológia a autoritatívne 

organizovaná spoločnosť. Kępiński v tomto bode pripomína príbeh Clauda Eartherlyho, majora 

americkej Air Force, ktorý zvrhol A-bombu na Hirošimu. Keď sa dozvedel, že výbuch spálil 200 

tisíc ľudí, už sa nezbavil morálneho konfliktu a vedomia viny. Kępiński upozorňuje, že v Nemecku 

sa nikto taký nevyskytol, ba práve naopak, tí ktorí boli súdení mali pocit krivdy, pretože boli podľa 

nich trestaní za plnenie povinností, za poslušnosť. Oni necítili vinu, na vine bola ideológia, ktorá im 

bola zaštepená. Bez nej sa stali opäť poriadnymi ľuďmi. 

Koncepcia človek – automat sa prelína s koncepciou autoritárskej osobnosti. Keď Kępiński 

cituje z autobiografie Rudolfa Hoessa, veliteľa tábora smrti v Osvienčime a z jeho listov rodine, 

máme pred sebou klasický opis autoritárskej osobnosti. Tento osobnostne nerozvinutý človek 

prijatím nacistickej ideológie síce stráca seba, ale nachádza v nej to, čo ľudia tohto typu osobnosti 

nachádzajú v predsudkoch – nacizmus sa mu stáva vonkajšou oporou, nachádza v ňom istotu, 

jasnosť, poriadok a silu, ktorá mu chýba. Odpor k samému sebe a pocity menejcennosti sú 

nahradené sebaobrazom hrdinu – stúpenca idey. Jej prostredníctvom získava jeho život zmysel. 

Totalitná ideológia, autoritatívny a zjednodušujúci pohľad na svet, totalitne zorganizovaná 

spoločnosť – to sú opory o ktoré sa môžu takíto nestabilní a osobnostne nerozvinutí ľudia opierať. 

                                                        
41 Tieto idey sa vyznačujú jedným špecifickým znakom – vlastný názor je stotožnený s vyznávanou ideológiou a tá 
s pravdou. A o pravde sa predsa nediskutuje. Intolerancia sa tak cez ideológiu, ktorej je priznaný status jedinej pravdy, 
dostala do sféry, kde od čias tridsaťročnej vojny nemá čo hľadať, do sféry názorov. 
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Ideológia sa pre nich stáva akýmsi vonkajším lešením, barličkou. Zbavuje ich frustrácie a dáva ich 

rozkolísanej a neutvorenej osobnosti, nerozvinutej identite náhradu, pocit zakotvenia, vonkajšiu 

oporu namiesto chýbajúcej vnútornej. Dáva tiež istotu v konaní, návod čo a ako robiť. A skupinová 

súdržnosť stúpencov idey im umožňuje mať sociálne vzťahy, o ktoré ich v normálnych 

podmienkach okráda ich narušená osobnosť. Idea im umožňuje cítiť sa veľkými a silnými, s ňou 

dokážu všetko. Bez nej sú ničím. 

Negatívny postoj k cudzincovi však nie je iba výsledkom ideologického či náboženského 

fanatizmu, alebo uzavretosti preliterárnych spoločností. S xenofóbiou sa stretávame predsa aj v 

demokratickej a otvorenej spoločnosti. A nič nám nepomôže, ak budeme tvrdiť, že ide o relikt našej 

komunistickej minulosti, alebo že sa to týka iba niekoľko málo extrémistických skupín. 

Ak za referenčný rámec budeme považovať uzavreté spoločnosti, tak vieme, že negatívny 

postoj k cudzincom vzniká vtedy, keď cudzinec nepostupuje vo svojej činnosti a správaní podľa 

posvätného kódexu spoločenstva. Cudzinec keby ako nechcel, tak raz naruší, napríklad pre 

neznalosť, niektorý z mnohých tabu a obmedzení, ktoré uzavreté spoločenstvá úzkostlivo strážia, 

pretože regulujú ich život a znamenajú ich kontinuitu. V demokratickej a otvorenej spoločnosti 

nemáme s rôznymi posvätnými obmedzeniami až taký veľký problém. Napriek postmodernizmu 

však stále žijeme v určitom sociálnom, kultúrnom a politickom prostredí, ktoré spoluvytvárame a je 

zdrojom našej skupinovej identity a usporiadania. A tie si strážime a nepripúšťame absolútnu 

toleranciu všetkého. Reakcie na hrozbu islamského fundamentalizmu sú toho dôkazom. Xenofóbia 

a intolerancia ktorá z nej vyrastá sa teda netýka cudzinca ako takého, ale cudzinca, u ktorého sa 

obávame, že nebude chcieť spolunažívať a rešpektovať našu identitu a usporiadanie nášho sveta. 

Akceptujeme väčšiu diferencovanosť ako preliterárne spoločnosti, ale tak ako ony neakceptujeme 

dezintegráciu. V tomto zmysle sa ale intolerancia ktorá pramení z xenofóbie netýka iba cudzincov. 

Sociálna kontrola ťaží a zväzuje aj členov in-group a citlivo reaguje na všetkých, ktorí sú „iní“. 

A iba od stupňa otvorenosti spoločnosti závisí kto sa stane „iným“ ako ďalší v rade a kto ešte nie. 

V tejto súvislosti sa nemožno nedotknúť ešte jednej stránky xenofóbie. Ona nie je iba 

strachom z cudzinca, to je strach z odlišnosti vôbec. 

Nedôvera k cudzím, k iným, k členom they-group, obava z ich odlišnosti patrí zrejme k 

základným sebaobranným mechanizmom každej skupiny, ktorá je schopná svojbytne existovať. Je 

ale rozdiel, či s týmto mechanizmom pracujú totalitné alebo demokratické spoločnosti. V totalitnom 

režime sa sebaobranný mechanizmus mení vo svoj protiklad, na ktorom sa buduje totalitná 

organizácia spoločnosti. A. Kępiński komentuje z biografie R. Hessa jeho rozhovor s Himmlerom 

takto (1972: 61): 
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„V troch posledných vetách rozhovoru Himmler stručne zdôvodňuje zameranie likvidačnej 
akcie: ‚Židia sú odvekými nepriateľmi nemeckého národa a musia byť vyhubení. Všetci 
Židia, ktorí sa ocitnú v našich rukách, budú počas tejto vojny bez výnimky zničení. Ak sa 
nám teraz nepodarí zničiť biologickú silu židovstva, tak v budúcnosti Židia zničia nemecký 
národ.‛“ 
 

Ak by sme tieto tri vety umiestnili v učebnici psychiatrie, mohli by vynikajúco ilustrovať 

mechanizmus paranoidnej projekcie. Nenávidím Židov je utlmené a nahradené Židia nenávidia mňa, 

Židia sú odvekými nepriateľmi nemeckého národa. Ja ťa nenávidím je zmenené na ty ma nenávidíš, 

chceš ma zničiť, preto aby som sa bránil, musím zničiť teba; Ak sa nám teraz nepodarí zničiť 

biologickú silu židovstva, tak v budúcnosti Židia zničia nemecký národ. 

Ak slová Himmlera reprezentovali spôsob myslenia a prežívania určitej časti nemeckého 

národa v tridsiatych a štyridsiatych rokoch, tak podľa kritérií psychiatrie možno uvažovať 

o skupinovej orientácii na falošné predstavy.“ K tomu čo hovorí Kępiński možno s troškou 

nadsádzky dodať, že možno uvažovať o skupinovej paranoji. Možno predpokladať, že táto 

„skupinová paranoja“, ktorá má svoj základ v xenofóbii, je jednou zo situácií, ktoré sú v modernej 

spoločnosti schopné uvoľniť mechanizmus perzekučného stereotypu. 

Možno tiež predpokladať, že v demokratickej spoločnosti je xenofóbia síce nepríjemným ale 

predsa len zvládnuteľným mechanizmom varovania spoločnosti pred odlišnosťou, ktorú ľudia už 

prestali z rôznych dôvodov zvládať – pre jej rozsah, intenzitu, rýchlosť. To varovanie má ale svoj 

zmysel iba vtedy, ak ide o skutočnú hrozbu, inak sa xenofóbia sama stáva hrozbou pre spoločnosť. 

A možno predpokladať, že pod kontrolu možno xenofóbiu ako sebaobranný mechanizmus skupiny 

dostať pomocou informácií, ktoré preklenú neznalosť. Platí to ale iba v tom prípade, ak 

informáciám nestoja v ceste predsudky, ale „iba“ negatívne stereotypy. 

Nech už tieto úvahy sú akokoľvek dobre či zle podložené, jedno je isté, aby sa xenofóbia 

nešírila v spoločnosti ako stepný požiar a nemenila sa v čosi čo možno pracovne nazvať skupinovou 

paranojou, spoločnosť musí mať správne informácie a musí ich vedieť správne interpretovať. 

A takúto schopnosť nezískavame vďaka našej genetickej výbave, ale vďaka kódom a symbolom 

prenášaným kultúrne, to znamená, že každá generácia sa ich musí učiť odznova. 

 

4.4.2. Katarzia 

Ako píše A. Kępiński (1972: 5):  

„Heinz Thilo, lekár osvienčimskej posádky SS v rozhovore s Kremerom nazval ten tábor 
‚anus mundi‛. Toto výstižné pomenovanie bolo, ako sa možno dovtípiť, na jednej strane 
prejavom hrôzy a zhnusenia, aký vyvolával v každom pozorovateľovi koncentračný tábor, 
a na druhej strane zdôvodňovalo existenciu tábora nutnosťou očistiť svet. Motív očisty – 
katharsis, dôležitý v živote každého človeka, nepochybne zohráva nemalú úlohu aj v živote 
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spoločností. V hitlerovskej koncepcii mali tábory smrti ... svoj hlbší zmysel; bolo ním 
očistenie germánskej rasy ...“  
V novom svete nadľudí nebolo miesto pre chorých, invalidných, duševne postihnutých 

a chorých, pre ľudí s prímesou krvi židovskej a cigánskej. 

 

Vina a trest 

Katarzia súvisí s otázkou previnenia a trestu. Zločin a trest ako nerozlučné dvojičky majú 

v našej kultúre podobu drámy, ktorú opísal Dostojevský: vzbura proti existujúcej podobe života, 

slabosť vôle ktorá podlieha nahováraniam zla, čin ktorý obsahuje muky spojené s trestom, výčitky 

svedomia pred ktorými niet úniku a nevyhnutnosť vlastnej premeny prostredníctvom utrpenia. R. 

Nisbet (1998: 356-358) toto spojenie zločinu a trestu nazýva spoločným zmyslom zločinu a trestu. 

Podstatou tohto tradíciou stráženého zmyslu je podľa neho čierno-biela morálna vízia. Píše: „Až 

spravodlivé potrestanie zločinca skutočne prinavracia rovnováhu v spoločnosti. Až odhalenie 

a potrestanie vinníka očistí spoločnosť z hanebnej škvrny. Táto dráma zločinu a trestu, takýto 

spoločný zmysel udalostí je jednou z najstarších paradigiem sociálnych dejín človeka.“ Podľa 

Durkheima je trest podmienkou pre prinavrátenie rovnováhy v spoločnosti – previnilec musí byť 

potrestaný, pretože každý zločin zasahuje ani nie tak obeť, ako samotné spoločenstvo. Pokiaľ 

proces, dôkaz viny a exekúcia trestu neuskutočnia katarziu dovtedy je spoločenstvo nestabilné, 

ohrozené, oslabené a čo je najhoršie – je pošpinené a znevážené. 

Pokiaľ v individuálnych aktoch klasického zločinu je otázka vinníka aj trestu jasná, 

v prípade masového zločinu a masového zločinca sa situácia komplikuje. Ako utíšiť hnev bohov za 

kolektívnu vinu, za masové previnenie? Ako v takom prípade očistiť spoločnosť a prinavrátiť v nej 

morálny poriadok? Existuje primeraný trest za zločiny nacizmu či komunizmu, ktorý by pomohol 

spoločnosti nájsť stratenú rovnováhu a morálne sa očistiť? A koho vlastne trestať? 

Pre také prípady máme od dávna vypracované schémy riešenia. Allport píše (2004: 267): 

„Animistické myšlení nerozlišuje mezi tím, co je duševní a co fyzické. Jestliže lze na záda někoho 

jiného naložit vlastní náklad dřeva, proč ne břímě utrpení nebo břímě viny? Dnes tento duševní 

proces označujeme slovem projekce.“ Ako hovorí frustračno – agresívna teória, ľudia majú 

tendenciu hľadať náhradné objekty za svoje neúspechy. Svedectvo o tom podáva Tretia kniha 

Mojžíšova (16:20-28) - kolektívna vina je vložená na obetného kozla a ten je vyhnaný aj s hriechmi 

do púšte. Tak jednoducho to ale nefunguje v prípade veľkých frustrácií (prehratá vojna), nešťastí 

ktoré presahujú ľudské predstavy (morová nákaza v r. 1348), ani v prípade masových zločinov 

(holocaust). Akt očisty musí byť úmerný veľkosti frustrácie. Ak frustrácia je veľká a masová, 
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podobný musí byť aj jej obetný baránok. K dispozícii sú menšiny, kolektívny „obetný baránok“. 

Skrze ne sa spoločnosť môže očistiť.42 

 

Obetný baránok 

Pre dosiahnutie cieľa očisty spoločnosť musí nejakú skupinu stigmatizovať a zaťažiť vinou 

za doterajšie neúspechy majority a následne sa jej zbaviť, alebo nejako inak „zariadiť“, aby ďalej 

nemohla páchať domnelé nekalé činy, napríklad jej diskrimináciou, exklúziou, segregáciou. Dejiny 

ukazujú, že takýto obetný baránok je majorite potrebný hlavne v obdobiach veľkého ohrozenia 

a ťažkých skúšok, ak spoločnosť nie je jednotná, jednoliata a efektívna vo svojej skupinovej 

činnosti a musí sa takou stať. 

Ako sa skupina môže stať obetným baránkom? Sú skupiny, ktoré sú k tomu zvlášť 

predisponované? Obetným baránkom sa môže stať nielen menšina, ale akákoľvek skupina 

(jednotlivec iba ak funguje ako symbol skupiny), keď sa jej príslušníci vyznačujú určitými znakmi. 

Obetným baránkom sa stáva nečlen skupiny „my“, obyčajne cudzinec. Z textu R. Girarda (1997) 

možno usudzovať na tieto znaky: 

- Vyvolávajú svojim správaním a svojimi charakteristikami nechuť a antipatiu majoritného 

prostredia (niekedy iba samotným faktom, že existujú ako „iní“, inokedy nerešpektovaním noriem 

majoritnej spoločnosti, najčastejšie ale tým, čo majorita posudzuje ako povýšené správanie, nechuť 

robiť kompromisy v spolunažívaní, provokovanie závisti svojim bohatstvo, úspechmi a pod.). 

- Vydeľujú sa, sami sa označujú ako „iní“. 

- Majorita ich vydeľuje ako „iných“ pre charakteristiky, ktoré sú im pripísané. Ide o znaky, ktoré sú 

hodnotené ako abnormality: kultúrne a náboženské, fyzické (rôzne postihnutia), sociálne (chudobní 

– bohatí) a iné odchýlky od priemeru. 

- Prezentujú navonok svoju bezmocnosť, ako jednotlivci aj ako skupina, snažia sa vyvolať súcit. 

(Napr. neschopnosť či nechuť sa brániť, sami seba zaraďujú na nižšie stupne sociálnej štruktúry, 

súhlasia s ponižujúcou stigmatizáciou a pod. Majorita také správanie považuje za slabosť a akoby 

pootvorené dvere k prenasledovaniu práve toho, kto je slabý.) 

                                                        
42 Spoločnosť si svoju frustráciu a nezakotvenosť živenú anomiou nemusí vybiť nutne iba na niektorej z klasicky 
ponímaných menšín – rasových, etnických, náboženských, jazykových. Spoločnosť sa môže očistiť aj skrze iné 
skupiny, napríklad cez kategóriu vojnoví zločinci, ktorí na svojich bedrách odnesú do pomyselnej púšte kolaboráciu a 
„slabosť“ prostého človeka, ktorý kolaboruje aby mohol uživiť rodinu. Mechanizmom „decimácie“ sa armáda 
starovekého Ríma, v jeho počiatkoch, očistila od viny zbabelého hromadného úteku či prehry – každý desiaty bol ubitý 
na smrť svojimi spolubojovníkmi. Funkciu obetného baránka môžu zohrať aj bohatí, a to počas revolúcií, vzbúr, 
povstaní. T. G. Masaryk píše (1926: 55): „V dobách revolucí, míní mnozí, děje se sebevražd málo. … Pozornost je 
obrácena ve směry docela nové a omrzelost života quasi v jinou formu oděna; … Z tohoto hlediska se jeví revoluce jako 
nepřímá hromadná sebevražda, jako jistý druh násilného očištění od omrzelosti života.“ 



 145 

- Rastie miera súhlasu majoritnej, dominujúcej časti spoločnosti s prenasledovaním „iných“, 

obyčajne v ekonomických, politických či ideologických krízach. 

- Je tak slabý, že sa môže stať obetným baránkom, ale zároveň tak silný, že nepriateľstvo k 

nemu umožní spoločnosti zbaviť sa vlastnej frustrácie a dokáže spoločnosť zjednotiť a 

mobilizovať.43 

 

4.4.3. Etnocentrizmus 

Etnocentrizmus je presvedčenie, že vlastná skupina, ľud, ethnos je bodom, okolo ktorého sa 

otáča všetko ostatné, že je čímsi mimoriadne dôležitým. Etnocentrizmus to sú postoje 

a presvedčenia, ktoré sú vlastné etnickým skupinám, pre ktoré je kultúra vlastnej spoločenskej 

skupiny referenčným rámcom pre opis a hodnotenie kultúr iných skupín. Vlastnú skupinu a jej 

kultúru považujú za vyššiu, rozvinutejšiu, lepšiu, ako iné kultúry. S etnocentrizmom sa stretávame 

u všetkých etnických skupín preliterárneho obdobia a v modernom svete u skupín, ktoré sú 

ovládnuté nejakou ideológiou či teóriou, ktorú stotožňujú s pravdou a považujú ju za jedinú možnú. 

Etnocentrizmus sa spája s nechuťou a nedôverou k cudzincom, etnocentrickí ľudia ich chápu 

ako symboly zla a nebezpečenstva. V tomto zmysle má etnocentrizmus styčné body s xenofóbiou. 

Etnocentrizmus sa ale spája aj s legitimizovaným násilím Európanov voči iným národom sveta. 

Európania boli takmer až do druhej svetovej vojny presvedčení o svojich prednostiach 

a nadradenosti vlastnej kultúry. Z teórie evolúcie v ktorú liberálna Európa tak veľmi verila 

vyplývalo, že Európa vďačí za svoju silu a rozvinutú civilizáciu práve a jedine svojej znamenitej 

kultúre. Ostatné národy sveta nečaká v zmysle evolučnej teórie nič iné, iba vývoj ku kultúre 

podobnej tej európskej. Koloniálne krajiny včítane Ruska boli presvedčené nielen o svojej 

nadradenosti, ale aj o svojej povinnosti pomáhať iným dostať sa čo najskôr na vyššiu európsku 

úroveň. Pomáhať aj násilím, hlavne symbolickým. 

Vlastnosti etnocentrického postoja sú najlepšie viditeľné v preliterárnych spoločenstvách. Sú 

tam ešte bez nánosov „rozvinutej“ kultúry. Podľa H. Beckera a H., E. Barnesa (1964: 69-75) 

preliterárny človek uvažuje v kategóriách MY - ONI. Svoj ľud považuje za jediný opravdivý, za 

mieru všetkých iných, za centrum sveta. Znamená to: 

- Vo vzťahu k ľuďom z vlastnej skupiny, in-group, jej členovia trvajú na potrestaní 

vinníkov, ktorí narušili tabu. 

- K iným skupinám, they-group, sú príkro nepriateľskí, dokonca aj vtedy, keď ide 

o jazykovo či kultúrne blízku skupinu. Necítia k nim sympatie a nesprávajú sa solidárne. Členovia 

                                                        
43 Za počiatočné neúspechy Červenej armády v prvom roku 2. svetovej vojny nemohlo údajne vedenie štátu, ale vraj 
zradní Čečeni, Krymskí Tatári, armáda Vlasova a neskôr tzv. bandy Bendera. 



 146 

they-group patria v očiach členov in-group do iného sveta. Preto mučenie, vraždenie, podpaľovanie, 

lúpeže a pod. sú pre preliterárneho človeka čímsi prípustným. Keď sa takýto ľudia stretnú 

s cudzincom, ktorý je k nim láskavý a poddajný, hovoria o ňom „Je skoro taký ako my“. 

Podľa T. Skuttnab-Kangas (1995: 10) etnocentrizmus je v súčasnej modernej spoločnosti 

nástrojom legitimizovania opatrení, ktoré zefektívňujú a reprodukujú nerovné rozdelenie moci a 

zdrojov medzi skupinami, ktoré sú definované na základe etnicity či kultúry. V tejto funkcii bol 

biologický rasizmus, ktorý je v súčasnosti vo svojej legitimizačnej funkcii už neudržateľný, 

nahradený etnocentrizmom. Skuttnab-Kangas píše:  

„Dnes už sa netvrdí (aspoň nie otvorene), že určité ‚rasy‛ sú vhodnejšie na vládnutie ako iné. 
Dnes sú to určité etnické skupiny, kultúry a jazyky, o ktorých sa tvrdí, že sú vhodnejšie na 
vládnutie, rozvoj a štúdium inými ako ostatné ‚rasy‛. V novom výmysle sociálnych 
darwinistov sa argumentuje, že tým etnózam (etnické skupiny), kultúram a jazykom, ktoré 
prežijú a rozšíria sa, sa to podarí len preto, že sú lepšie adaptované na moderný život, 
rozvinutejšie alebo majú väčší potenciál rozvoja ako iné. Následne vládnuce skupiny 
zabezpečia ostatným etnózam, kultúram a jazykom menšiu alebo žiadnu príležitosť na 
prežitie. Toto sa deje prostredníctvom inštitucionálne kontrolovateľných opatrení, akým je 
napríklad vzdelanie. Väčšinové jazyky a kultúry sa vždy akosi prejavia ako najsilnejšie 
prežívajúce. A toto potom môže byť použité ako dôkaz pôvodnej tézy, podľa ktorej oni boli 
tými najschopnejšími.“ 
 

Rasizmus, etnicizmus a lingvicizmus sú tu definované ako: 

‚Ideológie, štruktúry a praktiky, používané na legitimáciu, zefektívnenie a reprodukcie 
nerovného rozdelenia moci a zdrojov (jednak materiálnych a jednak nemateriálnych) medzi 
skupinami, definovanými na základe „rasy“, etnicity/kultúry alebo jazyka.‛ 
 

Je dôležité uvedomiť si, že rasizmus je tu vnímaný ideologicky i štrukturálne. Rasizmus 

netvorí skupina zlomyseľných, ignorantských, dezinformovaných ľudí. Rasizmus nie sú len postoje 

a predsudky ľudí voči ostatným jednotlivcom. Rasizmus nie je len informačný problém (povedz 

ľuďom, akí hodnotní sú iní ľudia/skupiny a ich kultúry a jazyky, a oni ich začnú chápať 

a rešpektovať a rasizmus vymizne). Rasizmus však takisto nesúvisí len s ekonomickou štruktúrou 

(pracovné trhy, bytové otázky atď.) alebo štruktúrami politickej moci, ktoré by prostredníctvom 

inštitúcií fungovali ďalej, bez ohľadu na myšlienky a postoje ľudí. Rasizmus je vnímaný ako 

spojenie ideológií a štruktúr a praktík.“ 
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4.5. ZHRNUTIE 

 

Skutočnosť, že tieto kritériá súvisia s diskrimináciou dovoľuje konštatovať, že je potrebné 

ich odvodiť z pojmov stigmatizácia a exklúzia. Ako analýza literatúry predmetu ukázala, 

stigmatizácia je vstupným predpokladom pre diskrimináciu a exklúzia je svedectvom toho, že 

diskriminácia sa uskutočnila. 

Ťažko predpokladať, že zamestnanci a predstavitelia verejnej správy budú otvorene súhlasiť 

so stigmatizáciou niekoho, a že budú otvorene súhlasiť s tým, že niekoho treba zo spoločnosti 

vylúčiť. Ak však budeme vychádzať z toho, že stigmatizácia je nutným sprievodným javom 

poskytovania aktivizujúcej sociálnej pomoci, a že sa vo verejnej správe nenájde snáď nikto, kto by 

chcel z verejných zdrojov poskytovať neaktivizujúcu pomoc, tak za súhlas s používaním 

stigmatizácie v sociálnej pomoci potom možno označiť takú pomoc, ktorú nesprevádzajú opatrenia, 

ktoré aktivizáciu umožňujú a podporujú (pozri koncept sociálnej kontroly A. Hirnera, 1972). 

Skúsenosti ukazujú, že takéto opatrenia majú podobu ucelených systémov a režimov práce so 

sociálne odkázanými Rómmi, ktorí žijú v sociálne vylúčených zoskupeniach, alebo sú exklúziou 

ohrození. Príkladom nech je systém práce s kedysi jednoznačne sociálne vylúčenými ľuďmi v Brne 

na Bratislavskej 41. Inak povedané, ak administratívne realizované aktivizačné opatrenia (ku 

ktorým možno rátať aj vysťahovanie neplatičov do bytov nižšej kategórie) nie sú sprevádzané 

žiadnymi aktivizujúcimi systémami a režimami sociálnej práce a ktoré tak vytvárajú predpoklad pre 

pôsobenie negatívnych stereotypov a predsudkov (bližšie pozri proces gradácie odmietania cudzích 

skupín formulovaný Allportom, 2004: 80), tak ide o používanie stigmatizácie. 

Podobné je to s exklúziou. Ak sa stretávame s intoleranciou, ktorá je opodstatnená, nazvali 

sme ju legitímnou intoleranciou, aktivizačné opatrenie nemôže skončiť exklúziou, pretože legitímna 

intolerancia nikdy nelikviduje príležitosti, iba ich prispôsobuje aktuálnemu stavu schopností. Inak 

povedané, ak aktivizujúce opatrenia (napríklad opodstatnené vysťahovanie) nie sú sprevádzané 

ponukou príležitostí, ktoré sú reálne dosiahnuteľné a ak nie je ponechaná aj možnosť vrátiť sa 

k stavu, ktorý predchádzal prijatým opatreniam, tak ide o súhlas s exklúziou ako riešením daného 

sociálneho problému. (Ponukou príležitostí bol napríklad projekt Romprojekt vo Valašskom 

Meziříčí, alebo systém zamestnávania Rómov v Českom Krumlove). 

 

4.6 DISKUSIA 

 

Ak má práca konštatovať, že v ČR máme dočinenia so skupinovou inštitucionálnou 

diskrimináciou, potom v zmysle definície tejto diskriminácie musí byť jasne preukázané, že 
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sociálne odkázaní tvoria väčšinu obyvateľov sociálne vylúčených rómskych zoskupení, že týchto 

zoskupení pribúda, že je v nich ohrozené uspokojovanie základných sociálnych potrieb, resp. že 

tieto nie sú uspokojované, a že dlhodobo nie sú prijímané nápravné opatrenia. Takéto zistenia musia 

byť objektivizované a legitimizované. Ani jedna z týchto podmienok nie je v ČR zatiaľ splnená. 

V súčasnosti sa s tým spájajú vážne problémy: 

- Skupinová inštitucionálna diskriminácia je diskriminácia, ktorú spôsobujú systémy 

a režimy práce, ktoré používajú inštitúcie, v našom prípade inštitúcie verejnej správy na 

lokálnej úrovni. O tom, že ide o diskrimináciu tohto typu svedčia výsledky pôsobenia 

týchto systémov a režimov. Tieto výsledky však nie je možné považovať za prejav 

diskriminácie, kým kritériá hodnotenia nie sú v spoločnosti uznané za kritériá 

diskriminácie. O niečom takom diskusia v ČR neprebehla. Konštatovanie diskriminácie 

môže byť preto iba hypotézou. 

- Sociálne odkázaní skutočne tvoria väčšinu v rómskych sociálnych zoskupeniach ? To 

zatiaľ nevieme, nie je to zmapované44. Je to ale vysoko pravdepodobné. 

- Počet sociálne vylúčených rómskych zoskupení sa skutočne zvyšuje ? To tiež pre 

nezmapovanie stavu nevieme s istotou, z dostupných materiálov ale máme všetky dôvody 

domnievať sa, že je to tak. 

- Je v týchto zoskupeniach skutočne ohrozené uspokojovanie základných sociálnych 

potrieb, resp. tieto nie sú v niektorých prípadoch uspokojované vôbec? Toto východisko sa 

opiera o osobnú skúsenosť a stereotypný rozšírený názor majority aj minority o živote 

v týchto zoskupeniach. Pokiaľ však nebude zmapovaný skutočný stav vecí, istotu nemáme. 

Kvantitatívne potvrdenie všetkých týchto skutočností je finančne, personálne a časovo veľmi 

náročné. Pretože takýmito zdrojmi nedisponujem, v práci vychádzam z predpokladu, že sociálne 

odkázaní tvoria väčšinu obyvateľov sociálne vylúčených rómskych zoskupení, že týchto zoskupení 

pribúda, že medzi nimi existujú také, kde je ohrozené uspokojovanie základných sociálnych potrieb, 

resp. že tieto nie sú uspokojované, a že dlhodobo nie sú prijímané nápravné opatrenia. Inými 

slovami, prijímam predpoklad, že v ČR sa na lokálnej úrovni stretávame s inštitucionálnou 

diskrimináciou. Ak takáto hypotéza platí, potom sú aktuálne dve otázky, na ktoré budem hľadať 

odpoveď: Ako vznikajú sociálne vylúčené rómske zoskupenia, aké prístupy sú na úrovni územnej 

samosprávy v súvislosti s tým typické, čo sa s tým dá robiť na úrovni riadenia inštitúcií územnej 

samosprávy a ako pristupuje štát na úrovni centrálneho riadenia k riešeniu tohto problému. 

 

 
                                                        
44 V lete 2006 je prvé takéto zisťovanie pred ukončením. 
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 5. EMPIRICKÉ ZISTENIA 

  

 5.1. PRÍSTUP VLÁDY ČR K RIEŠENIU RÓMSKEHO PROBLÉMU 

 

Rómovia tvoria významnú súčasť spoločnosti v ČR. Úmerne s tým, ako narastá ich podiel 

na celkovom počte obyvateľstva a ako sa menia postoje spoločnosti k rómskemu problému, rastie 

naliehavosť úlohy integrácie rómskych sociálne vylúčených zoskupení a dominujúcej časti 

spoločnosti. Táto časť práce v tejto súvislosti charakterizuje problémy, ktoré rieši politika integrácie 

rómskych komunít a dominujúcej časti spoločnosti, opisuje opatrenia, ktoré vláda ČR prijímala a 

prijíma pre ich riešenie a hlavné nástroje, ktoré vláda v politike integrácie používa. Opatrenia aj 

nástroje sú opísané podľa období, na ktoré možno proces rómskej integrácie v ČR členiť. Práca 

záverom menuje dilemy, ktoré politika rómskej integrácie v ČR rieši. 

Komunistický režim uplatňoval voči Rómom politiku centrálne riadenej asimilácie. Z nášho 

hľadiska sú dôležité tri skutočnosti: 

- Dôsledky tejto politiky sú pozitívne aj negatívne. K negatívnym patrilo uplatňované násilie 

v podobe organizovaného rozptylu Rómov po území celého bývalého Československa, zničené 

organizačné a mravné základy rómskeho tradičného spoločenstva, svojvoľná evidencia Rómov na 

základe antropologických znakov, ktorá bola základom manipulácií a sociálnych experimentov a 

kriminalizácia etnicity Rómov, ktorí boli v tom čase označovaní ako "sociálne neprispôsobiví 

občania". K pozitívam patrilo, že Rómovia boli začleňovaní do štruktúry globálnej spoločnosti 

podstatne rýchlejšie, ako dovoľoval prirodzený proces v mieste ich najväčšej koncentrácie, na 

východnom Slovensku. Potenciál východného Slovenska bol a zostal z tohoto hľadiska naďalej 

veľmi nízky. 

- Rómovia ako jediná skupina obyvateľstva komunistického Československa 

neinštitucionálnou cestou donútila ešte pred rokom 1989 komunistických predstaviteľov k jednaniu 

o naplnení svojich skupinových záujmov. Svedčí to o vysokom rozvojovom potenciáli Rómov v ČR 

(aj v SR). 

- Sociálny experiment uplatnený na Rómoch za komunizmu vyvolal u majority aj u 

predstaviteľov Rómov nechuť k poskytovaniu špeciálnej a nadštandardnej pomoci prostredníctvom 

zásahov do rómskeho problému zo strany verejnej správy. 

 

Opatrenia prijímané vládou ČR možno rozdeliť do piatich období: od novembra 1989 do 

júna 1992, do roku 1996, do roku 1998, do roku 2000 a do súčasnosti. Základné informácie 

pochádzajú zo štúdie A. Sulitku (1999) a prijatých dokumentov vlády ČR. 
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5.1.1. Obdobie november 1989 – jún 199245 

 

V tomto období sa k rómskej problematike vyjadrovali a prijímali opatrenia republikové 

vlády česká a slovenská a vláda federácie. Bezprostredným impulzom pre prijatie prvých opatrení 

boli závažné konflikty medzi príslušníkmi hnutia skinheads a Rómmi v severných Čechách v marci 

a apríli 1990. Situácia bola posúdená ako veľmi vážna a bol vypracovaný návrh prvých opatrení. 

Nepovšimnutý ostal vznik masovej nezamestnanosti v rómskej populácii a nedostatočné pokrytie 

tohoto problému adekvátnymi opatreniami sociálnej politiky a sociálnej práce. Predstavitelia 

rómskej menšiny sú v tomto období zastúpení v zákonodarných orgánoch. 

Návrh prvých opatrení, ktorý vypracovala federálna vláda a podnety Rómskej občianskej 

iniciatívy slúžili ako základ pre prípravu prvého materiálu k rómskej problematike. Koncom roka 

1990 bola zriadená komisia expertov a dohodnutý harmonogram prác. Začiatkom roka 1991 sa 

práca skupiny expertov presunula na Úrad predsedníctva federálnej vlády, čím sa zdôraznil význam 

riešenej problematiky, ale aj to, že ide o prierezový problém a nie problém jedného ministerstva. 3. 

októbra vláda prejednala materiál Zásady politiky vlády České a Slovenské Federativní Republiky k 

romské menšině a v máji 1992 Rozpracování zásad politiky vlády ČSFR k romské menšině. Obidva 

materiály riešili základné problémy emancipácie rómskej menšiny - slobodné prihlásenie sa k 

rómskej národnosti, rovnocennosť rómskej menšiny s inými národnostnými menšinami, povinnosť 

štátu vytvárať podmienky pre rozvoj rómskej národnostnej menšiny. Sociálnym otázkam sa 

venovala menšia pozornosť. Pre blížiace sa parlamentné voľby federálna vláda prijala Rozpracování 

zásad na vedomie a konštatovala, že koncepčnými materiálmi tohoto druhu by sa mala zaoberať už 

nová federálna vláda. Nová vláda sa pre pripravované rozdelenie spoločného štátu k materiálom už 

nevrátila. 

Záväzky, ktoré z týchto materiálov vyplývali neprevzala po voľbách v roku 1992 na seba ani 

nová vláda Českej republiky. Nevrátila sa však ani k vlastnému materiálu, ktorý pripravovala pred 

voľbami, K rozpracování zásad politiky vlády České republiky ke společenskému vzestupu 

romského obyvatelstva České republiky. 

Štát nedocenil, že komunistický režim narušil nielen identitu Rómov a ich kultúru, ale 

hlavne vnútorný potenciál rómskej populácie riešiť vlastné problémy a ohrozenia, pred ktorými sa 

ocitli v prvom období ekonomickej transformácie. Štát preto nevenoval pozornosť tomu, že sociálne 

odkázaným a nedostatočne integrovaným Rómom bude ešte určité obdobie potrebné venovať 

osobitnú pozornosť, pretože strata zamestnania sa u týchto ľudí spájala s vysokým nebezpečím 
                                                        
45 Ako zdroj informácií o inštitucionálnych opatreniach slúžil text A. Sulitku (Sulitka 1999). 
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prepadu do stavu dlhodobej nezamestnanosti. Túto skutočnosť nedocenili v tomto období ani 

predstavitelia rómskej menšiny. Príčinu tohoto zdanlivo nevšímavého postoja možno hľadať v 

atmosfére obdobia bezprostredne po systémovej zmene 1989 - 1990. Všeobecne vládlo 

presvedčenie, že v situácii, kedy sú zákonom zabezpečené občianske slobody, rešpektovanie 

ľudských práv a rovnosť pred zákonom a keď každý občan má zo zákona zabezpečené podmienky 

k tomu, aby sa stal individuálne zodpovedný za svoj život, nie je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť niektorej zo sociálnych skupín v spoločnosti. Okrem toho komunistický režim 

pristupoval k riešeniu integrácie Rómov ako k výlučne sociálnemu problému, venovanie osobitnej 

pozornosti sociálno-ekonomickej stránke rómskej integrácie sa považovalo za návrat k ignorovaniu 

rozvíjania rómskej identity a k pokusom asimilovať Rómov. Za cestu k rómskej integrácii a 

prekonaniu všetkých znevýhodnení sa považovalo rozvíjanie identity Rómov a ich uznanie za 

národnostnú menšinu. Vyrovnávacie opatrenia a osobitný prístup v oblasti sociálnej práce sa 

v tomto období nepovažovali za potrebné. 

Nesprávne zhodnotenie situácie sa prejavilo v tom, že v rokoch 1991 - 1992 medzi Rómmi 

prudko narástla nezamestnanosť a sociálna politika tomu nevenovala pozornosť ani na úrovni 

celoštátnej ani na úrovni lokálnej. Dôsledkom bolo, že masová nezamestnanosť Rómov sa menila 

na dlhodobú a stala sa základom ich sociálneho vylučovania z ďalších oblastí. Prvou bol okruh 

príjemcov prídavkov na deti. Časť rómskej populácie, ktorá sa ocitla mimo zamestnanie, sa už 

v tomto prvom období ocitla mimo systémy sociálnej ochrany, ktoré boli na zamestnanie napojené 

(bližšie pozri Kepková a Víšek 1999: 380). 

Všetky vypracované koncepčné materiály zachovávali kontinuitu s obdobím 80. rokov v 

tom zmysle, že vychádzali z alternatívnych prístupov vypracovaných v protikomunistickej opozícii, 

v rómskom hnutí 80. rokov a čiastočne aj z kritických analýz niektorých štátnych úradníkov. 

Diskontinuitné boli v tom zmysle, že nepokračovali v paternalistickej a asimilačnej politike 

komunistického režimu. Diskontinuita sa prejavila v rezignácii štátu zasahovať do života rómskej 

komunity nad rámec opatrení uplatňovaných voči iným menšinám. 

Toto obdobie bolo obdobím prvej exklúzie Rómov (z primárneho trhu práce a čiastočne aj 

zo systému sociálnej ochrany) a zároveň aj obdobím ich prvej integrácie, a to v oblasti kultúry, 

identity a v oblasti politickej. 
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5.1.2. Obdobie jún 1992 - jeseň 1996 

 

V tomto období médiá zaznamenali nárast rasistických proti rómskych činov. Bol tiež 

prijatý zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání státního občanství České republiky, ktorý Rómovia a 

zahraničie považovali za diskriminačný. Zákon o nabývání státního občanství bol síce v ďalších 

obdobiach novelizovaný,46 ale tí, ktorých postihol - a boli to predovšetkým Rómovia - sa ocitli v 

situácii, kedy nemali nárok na sociálne dávky, nemohli byť sociálne ani zdravotne poistení, nemohli 

si zaobstarať ubytovanie a mohli byť vysťahovaní na územie Slovenska. Možno sa domnievať, že 

ohrozená bola zhruba tretina rómskej populácie.47 Najhoršie však bolo to, že títo ľudia nemali 

reálnu možnosť získať ani občianstvo Slovenskej republiky. Vznikla tak kategória ľudí bez 

akéhokoľvek štátneho občianstva. Ešte v roku 1998 (!) Český helsinský výbor odhadol počet týchto 

ľudí na cca 15 tisíc (bližšie pozri Miklušáková, 1999: 268). 

Tak ako v roku 1990, aj teraz sa vláda aktivizovala až po impulze „z ulice“. Úlohu impulzu 

splnila manifestácia Rómov pred Úradom vlády ČR a nadväzujúca petícia Rómov, ktorú predložili 

predsedovi vlády ČR 5. februára 1993. Rómovia informovali o zložitej situácii, v ktorej sa ich 

komunita nachádza, žiadali, aby vláda riešila prejavy rasovej neznášanlivosti, aby chránila Rómov 

pred útokmi skinheadov, aby bola ústretová pri vybavovaní agendy získavania štátneho občianstva 

Českej republiky po rozpade federálneho štátu, a aby riešila zhoršujúce sa životné podmienky 

Rómov, najmä v severočeskom regióne. Ako odpoveď vláda prijala rad operatívnych opatrení. Pre 

budúcnosť sa ako významné ukázalo zriadenie funkcie rómskych poradcov prednostov okresných 

úradov. Ich poslaním bolo pomáhať pri riešení problémov spojených so žiadosťami Rómov o 

udelenie českého občianstva a so súvisiacou agendou sociálnych dávok. 

V apríli 1993 vláda prerokovala situačnú správu o problematike rómskej komunity. V 

uznesení k nej uložila predložiť novú správu s analýzou účinnosti navrhovaných opatrení. V rokoch 

                                                        
46 29. decembra 1992, tesne pred rozpadom Československej federácie, prijal parlament Českej republiky Zákon č. 
40/1993 Sb., o nabývání státního občanství České republiky. Zákon určil, kto sa ku dňu rozpadu spoločného štátu stáva 
občanom ČR a ako možno toto občianstvo nadobudnúť. Zákon súčasne upravoval možnosť voľby občianstva ČR pre 
tých, ktorí boli občanmi zanikajúceho spoločného štátu. Lehota voľby bola stanovená do 31. 12. 1993. Podmienky tejto 
voľby boli natoľko náročné, že mnohí, ktorí v tom čase bývali na území ČR a aj sa tu narodili, ale rodičom ktorí 
pochádzali zo Slovenska, nemali nádej svoj pobyt v ČR legalizovať získaním českého štátneho občianstva. V tomto 
zmysle bol tento zákon inštitucionálne diskriminačný. Explicitne nepoužíval rasové kritériá, ale tie, ktoré použil, mali 
negatívny dopad hlavne na príslušníkov rómskej populácie. 
47 Koncom roka 1993 vláda prerokovala analytickú Zprávu o situaci romské komunity na území České republiky. Vláda 
bola v správe informovaná o situácii takto: „Lze předpokládat, že minimálně jedna třetina Romů usazených v ČR se 
narodila na Slovensku, část Romů, fakticky žijících v ČR, není a nemůže být přihlášena k trvalému pobytu, a tím ani 
nemá právní předpoklady k získání státního občanství ČR. Podmínka bezúhonnosti postihne nepochybně romskou 
komunitu jako celek více než ostatní obyvatelstvo. Lze očekávat, že se v horším případě začátkem roku 1994 řada 
Romů ocitne v postavení cizinců, kteří pobývají na území ČR bez právního titulu.“ (Podľa Miklušáková, 1999) 
Výsledkom bolo, že termín voľby občianstva ČR bol predĺžený do 30. 6. 1994. Diskriminačný charakter zákona sa tým 
ale nezmenil. 
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1994 - 1996 sa na program schôdze vlády nepodarilo predložiť žiaden samostatný materiál, ktorý 

by sa explicitne zaoberal rómskou problematikou. Predstavitelia rómskej komunity z toho usúdili, 

že vláda nemá záujem o riešenie problému. Určitý pohyb nastal až v polovici roka 1995, kedy 

spoločnosťou otriasla rasová vražda Róma Tibora Berkiho v mestečku Žďár nad Sázavou. Predseda 

vlády okamžite reagoval zvolaním porady, ktorej výsledkom bolo prijatie opatrení proti prejavom 

rasového násilia. O opatreniach proti diskriminácii inštitucionálnej a nepriamej sa nehovorilo. 

Integrácii začínajú venovať systematickú pozornosť prvé nevládne neziskové organizácie - 

Společenství Romů na Moravě a Nová škola. A. Sulitka (1999: 234) toto obdobie charakterizuje 

takto: „Pre obdobie rokov 1994 - 1996 je príznačné, že tak uvedené rokovania na rezortoch, ako aj v 

Brne, nielenže nepriniesli očakávané výsledky, ale v dôsledku zdržanlivého postoja vtedajšieho 

predsedu Rady pre národnosti, zaznamenali v podstate fiasko pri presadzovaní rómskych 

záležitostí.“ 

V súlade s A. Sulitkom (1999) možno toto obdobie charakterizovať ako opakovaný začiatok 

a možno ho považovať za druhú diskontinuitu, pretože vláda nezohľadnila materiály vypracované v 

predchádzajúcom období. Súviselo to zrejme so zmeneným prístupom vlády - v tomto období sa 

riešili iba tie problémy, ktoré sa ako problémy prejavili verejne. Vláda teda prijímala opatrenia iba 

tam, kde boli signály, že zlyhávajú samo regulačné mechanizmy. 

Toto obdobie možno nazvať tiež druhým obdobím sociálnej exklúzie (z občianstva a zo 

systémov sociálnej ochrany), ale aj druhým obdobím integrácie (spoločnosť sa stáva citlivá na 

prejavy priameho, zväčša fyzického rasového násilia a odsudzuje ich a vznikajúci sociálny problém 

začínajú riešiť prvé nevládne neziskové organizácie). 

 

5.1.3. Obdobie jeseň 1996 - jeseň 1998 

 

V tomto období sa impulzom pre činnosť vlády a pre činnosť orgánov miestnej samosprávy 

stávajú masová migrácia Rómov z ČR do krajín EÚ a povodeň na Morave, ktorej dôsledky si 

vyžiadali osobitné opatrenia vo vzťahu k postihnutým rómskym rodinám. Masová migrácia Rómov 

z ČR ohrozila záujmy ČR v Európe v období uchádzania sa krajiny o členstvo v EÚ a ohrozila 

obraz českej spoločnosti ako spoločnosti otvorenej, budovanej na občianskom princípe, 

demokratickej a slobodnej. Spoločnosť dostala signál, že otázka rómskej integrácie je problémom 

nielen Rómov, ale celej spoločnosti. Zmenilo to spoločenskú atmosféru v spoločnosti vo vzťahu 

k Rómom a k menšinám vôbec. 

Po voľbách v roku 1996 do funkcie predsedu Rady pre národnosti pri Úrade vlády ČR bol 

menovaný minister Pavel Bratinka. V riešení rómskej problematiky nastal zásadný obrat. Pri Rade 
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pre národnosti bola vytvorená pracovná skupina pre rómske záležitosti a do plánu práce vlády 

minister presadil prejednanie správy o situácii rómskej komunity v Českej republike. Začiatkom 

septembra 1997 vláda prerokovala Zprávu o situaci romské komunity v České republice a o 

patřeních vlády napomáhající její integraci do společnosti - tzv. Bratinkova zpráva. (Vláda ČR, 

1997) Prerokovaniu tejto správy dodala na význame prvá migračná vlna Rómov z Českej republiky, 

v lete 1997 do Kanady a povodeň v Ostrave, ktorá citeľne postihla práve Rómov. Vláda správu 

neschválila pre jej údajne kritický tón pripomínajúci štýl nevládnych organizácií. Koncom októbra 

1997 však vláda už vzala správu na vedomie v prakticky nezmenenej podobe. Jej opätovné 

zaradenie na rokovanie vlády bolo výsledkom intervencie prezidenta Havla. 

Vláda v uznesení k Bratinkovej správe vidí svoj cieľ v zlepšovaní postavenia rómskej 

populácie a v zlepšovaní spolunažívania. Správa aj uznesenie v nadväznosti na to konštatuje dve 

veci. Historicky vzniknuté handicapy rómskej populácie, ktoré väčšina jej príslušníkov nedokáže 

vlastnými silami prekonať a nízka úroveň ich schopností prekonať nároky transformačného 

procesu. Vláda v tejto súvislosti deklaruje pripravenosť štátu pomôcť rómskej komunite. Nie je 

možné prehliadnuť, že vláda sa snaží túto pomoc pre jednu vyčlenenú skupinu obyvateľstva 

legitimizovať praktickými argumentmi a nie argumentmi morálnymi o diskriminácii 

a znevýhodňovaní Rómov v minulosti. 

Ide o prvé oficiálne konštatovanie potreby pomoci zo strany štátu nad rámec opatrení, ktoré 

sú definované v zákonoch pre všetkých občanov. Ide o prielom v dovtedy uplatňovanom liberálnom 

prístupe a nič na tom nemení skutočnosť, že uznesenie vlády k tejto správe pripomína, že osobitná 

pomoc štátu nesmie zvýhodňovať jednu skupinu obyvateľstva pred inou skupinou. Vláda teda 

odmieta realizovať pomoc podľa vzoru affirmative action, ale iný prístup neponúka. Niektoré 

úlohy, ktoré ukladá jednotlivým ministerstvám však otvorili priestor pre zavádzanie vyrovnávacích 

opatrení. Napríklad v oblasti zamestnanosti a výstavby bytov (zvýhodňovanie v určitých 

špecifických situáciách rómskych firiem, resp. firiem, ktoré zamestnávajú Rómov) a v oblasti 

bezpečnosti (ministerstvo vnútra má zabezpečiť maximálny prístup rómskych uchádzačov 

o štúdium na stredných policajných školách). Podobné opatrenia boli uložené tiež ministerstvám 

školstva, poľnohospodárstva a životného prostredia. 

Výsledkom Bratinkovej správy v inštitucionálnej rovine bolo zriadenie „Meziresortní 

komise pro záležitosti romské komunity“ pri Úrade vlády ČR. Komisia sa mala kontinuálne 

zaoberať problematikou Rómov. Bola posilnená tiež funkcia rómskeho poradcu prednostu 

okresného úradu (poradcovia boli do funkcie už menovaní). Ich náplň práce však stále nebola 

celkom vyjasnená, mnohí boli naďalej zaradení v útvaroch, ktoré sa zaoberali sociálnymi otázkami, 

čo znižovalo a zužovalo ich kompetencie. Rozporné reakcie vyvolávali prípady, kedy túto funkciu 
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zastávali nerómovia. Na základných školách s veľkým počtom rómskych žiakov bola zriadená 

funkcia rómskeho pedagogického asistenta. Ich poslaním bolo zlepšiť komunikáciu školy s 

rómskymi rodičmi a motivovať rómske deti k lepším výsledkom v škole. 

Záverom roka 1997 došlo k výmene vlády. Ako konštatuje A. Sulitka (Sulitka, 1999: 238), 

komisia už nenadviazala na predchádzajúci koncepčný prístup a zamerala sa na operatívne riešenie 

aktuálnych problémov života jednotlivých rómskych rodín a komunít, na jednotlivé prípady 

diskriminácie, rasového násilia a pod. (Sulitka, 1999: 238). 

Problematike integrácie začínajú v tomto období venovať pozornosť ďalšie mimovládne 

neziskové organizácie, ako napríklad Člověk v tísni, DROM, Step by step, Vesnička soužití a 

orgány samospráv, ako napríklad v Pardubiciach a v mestskej časti Brno - Stred. 

Toto obdobie možno nazvať tretím obdobím integrácie. Vyznačovalo sa uznaním integrácie 

rómskej komunity za problém celej vlády a nie iba niektorých rezortov, významnými 

inštitucionálnymi reformami a prvými ambicióznymi integračnými projektmi nevládnych 

neziskových organizácií a niektorých miestnych samospráv. Toto prvé zviditeľnenie rómskeho 

problému ako problému celospoločenského významne urýchlila migračná vlna Rómov a súvisiaci 

tlak krajín EÚ na jeho riešenie v krajine vzniku problému, čiže v ČR. 

 

5.1.4. Obdobie jeseň 1998 – koniec roku 2000 

 

Po zmene vlády po predčasných voľbách v roku 1998 sa rómska problematika opätovne 

dostala do popredia záujmu, a to v súvislosti s ďalšími vlnami emigrácie Rómov do krajín 

Európskej únie a v súvislosti s udalosťami v Ústí nad Labem48. 

Vláda prijala v apríli 1999 materiál Zásady politiky vlády vůči příslušníkům romské 

komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti. Do konca roku 1999 mali byť Zásady 

rozpracované do podoby koncepcie rómskej integrácie. Spracovanie Koncepce romské integrace 

však sprevádzali početné problémy a diskusie. V konečnom dôsledku bola schválená až jej druhá 

verzia v júni 2000 (Vláda ČR, 2000). S výhľadom dvadsať rokov dopredu sa snažila riešiť problém 

spolunažívania rómskej menšiny a majority. Vláda považovala za cieľ odstrániť krivdy spôsobené 

stáročiami diskriminácie a „chybnou politikou vlád minulých“. Za cestu k integrácii považuje 

emancipáciu Rómov, ochranu a rozvoj ich identity, zvýšenie bezpečnosti Rómov, odstránenie 

všetkých foriem ich diskriminácie a odstránenie ich handicapov v prístupe ku vzdelaniu a 

                                                        
48 Stavba múru v Matičnej ulici, ktorý mal rozdeliť túto ulicu na časť rómsku a nerómsku a takto vyriešiť problém 
spolunažívania Rómov a nerómov na tejto ulici. Zámer sa nerealizoval, ale vyvolal celoštátnu diskusiu a reflexiu 
problému. 
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zvyšovaniu kvalifikácie. Oblasť sociálnych potrieb a sociálnych problémov nie je v centre 

pozornosti Koncepcie. Integrácia sa chápe viac ako problém etnický, než ako problém sociálne - 

ekonomický. 

Vláda, ministerstvá a poslanecká snemovňa prijali ďalšie opatrenia pre inštitucionálne 

zabezpečenie rómskej integrácie. Zmenilo sa zloženie Meziresortní komise pro záležitosti romské 

komunity a zvýšili sa jej kompetencie. Pre jednotlivé ministerstvá vznikli česko - rómske dvojice. 

Zvýšené kompetencie komisie sa prejavili v tom, že jej boli pridelené finančné prostriedky priamo v 

štátnom rozpočte. Vyjadrená tým bola váha, ktorá sa rozvoju rómskej menšiny a súžitiu pripisuje a 

zároveň je tým daná inštitucionálna istota, ktorá dovoľuje koncepčnejšie vynakladanie prostriedkov. 

Vznikli tiež odborné poradné komisie pri jednotlivých ministerstvách – pri Ministerstve práce 

a sociálnych vecí, Ministerstve kultúry, Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy a pri 

Ministerstve vnútra. V roku 2000 boli príslušnými zákonmi o obciach, krajoch a o hlavnom meste 

Prahe zriadené na úrovni obcí, krajov a hlavného mesta výbory pre národnostné menšiny, v ktorých 

má rómska menšina svoje zastúpenie. Zákon 129/2000 Sb. o krajích zriadil funkciu krajského 

rómskeho koordinátora. 

V oblasti antidiskriminačných opatrení bol v roku 1999 novelizovaný Zákon 40/1993 Sb., o 

nabývání státního občanství ČR, ktorý bol voči Rómom diskriminačný (bližšie pozri opis 

predchádzajúceho obdobia 1992 - 1996). V januári 2000 vláda prijala dve dôležité rozhodnutia. 

Prijala uznesenie ku kampani Tolerance. Novelou školského zákona bola prijatá zásada, podľa 

ktorej absolvent zvláštnej školy môže pokračovať v štúdiu aj na stredných školách. Bola tým 

prelomená formálna diskriminačná bariéra, ktorá žiakom posúdeným ako ťažko vzdelávateľní - 

zväčša išlo o Rómov - znemožňovala získať vyššie vzdelanie ako základné. Hlavný problém v 

získavaní kvalifikácie - vysoký počet rómskych detí vo zvláštnych školách sa tým ale nevyriešil. 

Vláda ČR sa prvý krát priklonila k realizácii vyrovnávacích opatrení. Už vo svojom 

programovom vyhlásení menovala občiansky princíp ako základ, na ktorom bude budovať 

spolunažívanie majority a rómskej minority. Zároveň definovala podmienky pre prijímanie 

vyrovnávacích opatrení. Hovorí, že možno ich prijímať iba vtedy, ak daný handicap nie je možné 

prekonať prostredníctvom prístupov uplatňovaných pre celú spoločnosť. V Koncepcii z roku 2000 

vláda legitimizuje vyrovnávacie opatrenia pragmaticky aj morálne. Za cieľ integrácie považuje 

bezproblémové spolunažívanie väčšinovej spoločnosti a rómskej komunity. Tento cieľ chce 

dosiahnuť takou politikou „... jejíž důsledná aplikace povede k nápravě pochybení a křivd 

způsobených stoletími diskriminace i chybnou politikou vlád minulých.“ Vláda už nehovorí 

o nedostatočnej adaptabilite veľkej časti rómskej populácie na proces transformácie. V súlade 
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s týmto prístupom sa do popredia dostáva politika vyrovnávacích opatrení a do úzadia ustupuje 

politika aktivizovania. Vyrovnávacie opatrenia chce vláda realizovať do roku 2020. 

Cieľovú populáciu vyrovnávacích opatrení vláda definuje neurčito. Nemá ísť iba 

o príslušníkov rómskej populácie v ČR, ale o všetkých, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, o občanov, 

„... kteří jsou v situaci, kterou vláda přesně nazve.“ Legitimizácia vyrovnávacích opatrení 

diskrimináciou a krivdami na rasovom základe a určenie adresátov týchto opatrení bez odvolávania 

sa na kritérium rasy sa tak dostávajú do rozporu. Vláda zrejme predpokladala, že sa jej podarí 

vymedziť cieľovú populáciu vyrovnávacích opatrení tak, aby jej väčšinu tvorili znevýhodnení 

príslušníci rómskej populácie. V takej situácii ale hrozí nebezpečie, že v občiansky definovanej 

cieľovej populácii sa rozplynú špecifiká rasovo definovanej populácie, o pomoc ktorej vlastne ide. 

Táto neurčitosť svedčila o tom, že vláda v tom čase nevedela, ako realizovať vyrovnávacie 

opatrenia a ako sa zároveň vyhnúť negatívnym dôsledkom, ktoré prinášajú. Tento zámer vlády 

možno preto v tomto období chápať skôr ako deklaratívny. 

Vyrovnávacie opatrenia sa podľa Koncepcie z roku 2000 (Vláda ČR, 2000) majú uplatniť 

spoločensky akceptovateľnými opatreniami (hlavne vo vzdelávaní - nie určovaním kvót 

prijímaných detí z rómskych rodín, čo by verejnosť neprijala, ale cestou vyrovnávacích tried, 

prípravných tried a pod.), ale aj opatreniami, ktoré možno považovať za vyslovene zvýhodňujúce 

jednu skupinu obyvateľstva z verejných zdrojov (štipendiá pre rómskych študentov, zvýhodňovanie 

rómskych firiem pri verejnom obstarávaní). Politika zvýhodňovania vyžaduje jednoznačne určiť 

adresáta týchto opatrení. Koncepcia však nenachádza jednoznačné riešenie - raz vychádza zo 

subjektívnej deklarácie príslušnosti k rómskej národnosti (s. 15), inokedy zo znakov sociálneho 

vylúčenia bez znakov etnických (s. 26). Možno sa domnievať, že táto nejednoznačnosť 

skomplikovala prijímanie určitých opatrení (napríklad opatrení pre zvýšenie zamestnanosti Rómov 

– bližšie pozri Vláda ČR, 2000: 24). 

Vláda ČR opustila v tomto období prístup, podľa ktorého sa prijímali opatrenia k rómskej 

menšine ako k celku. Opatrenia vlády boli zamerané prednostne na tých, ktorí boli sociálne 

odkázaní, postihnutí a pod. Centrálne orgány začali zároveň doceňovať nezastupiteľnú úlohu 

lokálnych spoločenstiev pri riešení rómskej problematiky. Prijatím koncepčných opatrení na 

centrálnej úrovni bol pre jednotlivé územnosprávne celky vyslaný signál, že riešenie rómskeho 

problému predpokladá mať vypracovaný koncepčný materiál. Táto zmena prístupu bola 

samozrejme výsledkom nielen hľadania a skúšania rôznych prístupov k riešeniu problému, ale bola 

aj výsledkom zmeny v orientácii vlády od roku 1998. 
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Ukázala sa tiež slabosť štátu vo vzťahu k samospráve pri presadzovaní rešpektovania zásad 

z oblasti ľudských práv a padol mýtus, že pre zlepšenie riešenia lokálnych sociálnych problémov 

stačí iba delegovať kompetencie na miestnu samosprávu. 

Obdobie 1998 - 2000 možno nazvať štvrtým obdobím integrácie, v ktorom si celá 

spoločnosť, už nielen orgány verejnej správy a nevládne neziskové organizácie, začína uvedomovať 

rozsah a hĺbku problému. Ide o obdobie, kedy sa ukázalo, že problém rómskej integrácie sa nedarí 

riešiť polovičatými opatreniami z minulých rokov - prijatím inštitucionálnych reforiem a dielčích 

opatrení na pomoc rómskej populácii. Celospoločenská diskusia okolo prípadu Matiční ulice a o 

migrácii Rómov do krajín EÚ znamenala prielom v postojoch spoločnosti. Spoločnosť začína 

pripúšťať, že rómska integrácia je vážny celospoločenský problém. Vláda konštatovala, že v ČR 

existuje diskriminácia etnicky odlišných občanov, hlavne Rómov, že integráciu Rómov do 

spoločnosti treba síce považovať za súčasť politiky integrácie menšín vôbec, ale za súčasť osobitnú 

a významnú. Potrebu špecifického prístupu k problematike rómskej integrácie vláda vyjadrila 

prijatím ucelenej koncepcie tejto integrácie (ako k jedinej menšine v ČR) a konštatovaním, že vo 

vzťahu k rómskej menšine je potrebné realizovať osobitné opatrenia, ktoré by pomohli prekonať jej 

handicapy. 

 

5.1.5. Obdobie 2001 - 2005 

 

V tomto období orgány verejnej správy a občianska spoločnosť majú za sebou uvedomenie 

si rozsahu a dôležitosti problému rómskej integrácie a začínajú v súlade so svojimi preferenciami 

hľadať riešenia tohoto problému. Spoločnosť je pritom konfrontovaná s protikladnými riešeniami 

na úrovni mnohých lokálnych spoločenstiev (iniciovanie vzniku etnických segregovaných enkláv a 

giet) a na celoštátnej úrovni (prijatie koncepcií rómskej integrácie a dotovanie programov 

integrácie). Ukazuje sa, že riešenie celospoločenského problému nemusí závisieť iba od predstáv 

a zdrojov vlády, ale závisí aj od miestnych politických pomerov, sily a aktivity nevládnych 

neziskových organizácií a od každodenných občianskych aktivít. Vláda v tomto období hľadá 

optimálne riešenie a novelizuje koncepciu rómskej integrácie prijatú v roku 2000 celkom tri krát, 

prijíma inštitucionálne opatrenia na zabezpečenie rómskej integrácie a formuluje jej prvé celoštátne 

projekty. Orgány územnej samosprávy riešia najmä problém neplatičov, zväčša ich vysťahovaním. 

V mestách sa tvoria enklávy sociálne potrebných rómskych rodín a niektoré sa postupne menia 

v etnické getá. Nevládne neziskové organizácie začínajú hľadať a skúšať opatrenia, ktoré by 
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zastavili tendenciu k premene týchto enkláv v getá. Problém rómskej integrácie sa stáva predmetom 

záujmu spoločenského výskumu a jeho prvé výsledky sa stávajú predmetom verejnej diskusie. 

V tomto období sa udiali ďalšie zmeny v inštitucionálnom zabezpečení rómskej integrácie. 

V roku 2000 bola Zákonom 129/2000 Sb. o krajích zriadená funkcia krajského koordinátora a do 

konca roku 2003 boli títo koordinátori menovaní vo všetkých krajoch. Ich poslaním je riešiť 

problémy integrácie rómskych komunít, pôsobiť pri tvorbe koncepčných materiálov tejto integrácie, 

koordinovať a metodicky viesť rómskych poradcov na poverených obecných úradoch. 

V roku 2001 bola integrácia príslušníkov rómskeho etnika do spoločnosti legislatívne 

upravená Zákonom č. 273/2001 Sb. O právech příslušníků národnostních menšin. V zákone sa 

hovorí, že „... úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající 

výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“ 

Zakotvenie rómskej integrácie v zákone svedčí o tom, že spoločnosť jej prisudzuje dôležitosť a 

považuje ju za svoju úlohu. Nič na tom nemení skutočnosť, že koncepcia rómskej integrácie 

odvodená od tohto zákona nie je pre orgány samospráv záväzná a nie je tiež možné od nich 

direktívne vyžadovať plnenie jej úloh. Napriek tomu, že ide o všeobecné a málo záväzné 

ustanovenie, jeho existenciu možno považovať za vytvorenie priestoru, ktorý pri rešpektovaní 

autonómie miestnych samospráv umožňuje ústredným orgánom vstupovať do riešenia 

a vyjednávania o riešení problémov integrácie na miestnej úrovni.49 

Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity dostala v roku 2001 nový názov - Rada 

vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Rada je stálym poradným a iniciačným orgánom vlády 

pre otázky rómskej komunity. Zabezpečuje súčinnosť rezortov, ktoré zodpovedajú za plnenie 

súvisiacich opatrení a úloh, ktoré vyplývajú z uznesení vlády a z medzinárodných zmlúv. Je 

jediným orgánom, ktorý zjednocuje integračné aktivity jednotlivých rezortov a má možnosť 

sledovať stav plnenia úloh integrácie, ktoré sú v pôsobnosti orgánov krajov a obcí s rozšírenou 

pôsobnosťou. Dalo by sa povedať, že Rada riadi rómsku integráciu metodicky. 

V tomto období Rada vytvorila, administrovala, zabezpečila dotácie a koordinovala rad 

úspešných celoštátnych projektov – hlavne program terénnej sociálnej práce a program podpory 

rómskych žiakov stredných škôl. 

V roku 2002 priniesla reforma verejnej správy do problematiky integrácie Rómov významné 

zmeny. Všeobecne sa zvýšili kompetencie miestnej samosprávy. K 31. 12. 2002 boli zrušené okresy 

                                                        
49 Niektorým členom Výboru Rady pro spolupráci se samosprávami sa tento nedostatok kompetencií priameho riadenia 
javí ako nedostatok a požadujú vytvorenie pracoviska, ktoré by bolo koncepčným, koordinačným, výkonným 
a kontrolným miestom v záležitostiach rómskej komunity. Možno sa domnievať, že vytvorenie takéhoto pracoviska 
môže naštartovať proces „etnizácie“ verejnej správy, to znamená, že pre riešenie problémov špecifických etnických 
a národnostných menšín by sa vytvárali osobitné riadiace orgány. 



 160 

a funkcia rómskeho poradcu sa tým presunula na nižšiu organizačnú úroveň obcí s prenesenou 

pôsobnosťou. Niektoré takéto obce funkciu rómskeho poradcu nezriadili, niektoré zlúčili túto 

agendu s inými agendami. Niektorí rómski poradcovia tak stratili zamestnanie. Rozšírenie 

kompetencií orgánov miestnej samosprávy vytvorilo im väčšie možnosti riešiť rómsku integráciu v 

súlade s miestnymi podmienkami. Na druhej strane však orgány štátnej správy narazili na svoje 

obmedzené možnosti direktívne presadiť z centra riešenie lokálnych problémov integrácie v tých 

prípadoch, kedy orgány miestnej samosprávy nepostupujú v súlade s koncepciou rómskej 

integrácie, resp. s medzinárodnými zmluvami k dodržiavaniu ktorých sa ČR zaviazala. 

Za významné možno považovať tiež nariadenie vlády č. 98/2002, ktoré rieši otázku dotácií 

zo štátneho rozpočtu na aktivity príslušníkov národnostných menšín a na podporu integrácie 

príslušníkov rómskej komunity. 

Do roku 2005 vláda ČR novelizovala Koncepci romské integrace celkom tri krát - v rokoch 

2002, 2003 a 2004. Koncepcie sa obyčajne prijímajú na dlhšie ako ročné obdobie a tieto časté 

novelizácie svedčia o tom, že vláde sa nedarilo nájsť správnu podobu koncepcie integrácie. Možno 

sa domnievať, že úlohu signálu, že doterajší prístup nie je dobrý, zohrali výsledky sčítania ľudu v 

roku 2001. Ukázali, že integrácia Rómov do spoločnosti cestou ich etnickej emancipácie nie je 

zatiaľ úspešná. Kvalifikované odhady hovorili o rastúcom počte rómskej populácie - okolo 150 tisíc 

ľudí v roku 1989 a okolo 200 tisíc v roku 1999, ale pri sčítaniach ľudu sa k rómskej menšine hlásil 

stále menší počet ľudí - v 1989 roku 33 tisíc, ale v roku 2001 už iba 11 tisíc. Problémy s migráciou 

Rómov do krajín EÚ a medializované problémy so vznikajúcimi rómskymi enklávami v mestách 

zároveň signalizovali, že sociálne problémy v rómskej populácii narastajú. Vláda ČR konštatuje 

(Vláda, 2004: 5), že „Romové patří mezi skupiny nejvíce ohrožené diskriminací a sociálním 

vyloučením. Přetrvává diskriminace Romů v přístupu k zaměstnání, k bydlení, ve službách i v 

dalších oblastech života. Je přitom zřejmé, že jenom malá část této diskriminace je účinně 

postihována.“ 

Novelizácia Koncepce v roku 2002 venuje významne väčší priestor vyrovnávacím 

opatreniam. Túto zvýšenú pozornosť si zachovávajú aj novelizácie Koncepce v rokoch 2003 a 2004. 

(Vláda, 2003; Vláda, 2004) Vláda ale nahradila koncept vyrovnávacích opatrení konceptom 

vyrovnávacích postupov. Snaží sa tak vyhnúť právnym a morálnym dilemám, ktoré prináša koncept 

vyrovnávacích opatrení (bližšie pozri Baršová, Barša, 2003). Žiadna z novelizovaných koncepcií ale 

koncept vyrovnávacích postupov vyčerpávajúco nedefinuje. Koncepcie z roku 2003 a 2004 sa ju 

snažia upresniť, menujú všetky vyrovnávacie postupy, ktoré prichádzajú do úvahy a komentujú ich. 

Za najdôležitejšie možno považovať konštatovanie, že vláda nepovažuje kvóty pre zamestnávanie a 

pre vzdelávanie Rómov za vhodné, že vláda chce ísť cestou cielenej asistencie. Koncepcie zmieňujú 
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a zvažujú aj iné formy, charakter vyrovnávacieho opatrenia má iba program podpory rómskych 

žiakov stredných škôl. Okrem vyrovnávacích postupov v oblasti vzdelávania a zamestnania, 

koncepcie hovoria tiež o vyrovnávacích postupoch v sociálnej a zdravotnej starostlivosti a v bývaní. 

Za cieľovú populáciu vyrovnávacích postupov sa považujú všetci, ktorí „… jsou ve znevýhodněné 

situaci z různých sociálních a historicky podmíněných důvodů, přičemž toto vymezení není 

omezeno jen na příslušnost k romské komunitě.“ (Vláda, 2003: 10; Vláda, 2004) Keď vláda hľadá 

legitimitu vyrovnávacích postupov, odvoláva sa na právo Európskej únie, medzinárodné zmluvy, na 

historicky vzniknuté znevýhodnenie a na sociálnu odkázanosť tých, ktorým sú tieto postupy určené. 

Oproti koncepcii z roku 2000 ide o posun od zamerania na rómske etnikum smerom k etnicky 

nediferencovanej kategórii sociálne odkázaných. Vláda zrejme ráta s tým, že v skupine sociálne 

odkázaných rodín tvoria rómske rodiny veľkú časť a preto osobitné programy sa budú týkať najmä 

rómskych rodín. Vláda tak zrejme vychádza z predpokladu, že sociálna odkázanosť rómskych rodín 

je problém sociálny a nie aj etnický, resp. kultúrny. 

Obdobie rokov 2001 – 2005 možno považovať za významné pre prijaté inštitucionálne 

riešenia, pre aktivity mimovládnych neziskových organizácií, ktoré overili mnoho postupov 

úspešnej integrácie (bližšie pozri príspevok o príkladoch dobrej praxe) a pre vykryštalizovanie 

najdôležitejších prekážok, ktoré v súčasnosti v ČR bránia úspešnej rómskej integrácii. 

Uvedený prehľad prístupov vlády ČR k rómskej integrácii ukazuje, že hlavným problémom 

rómskej integrácie v ČR je neprepojenie ústrednej a miestnej úrovne verejnej správy pri realizácii 

cieľov, ktoré vláda prijíma v koncepciách rómskej integrácie a ku ktorým je viazaná 

medzinárodnými zmluvami. Ďalším problémom je nedostatok informácií o situácii vylúčených 

rómskych komunít a malý tlak občanov a ich iniciatív na podporu cieľov integrácie. 
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5.2. UTVÁRANIE SA PROBLÉMOVÝCH ZOSKUPENÍ SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH 

RÓMSKYCH RODÍN V MESTÁCH ČR 

 

Problémové zoskupenia sociálne odkázaných rómskych rodín50 sú v niektorých mestách 

Českej republiky realitou. Intervencie zo strany verejnej správy môžu zabrániť premene a 

stabilizácii týchto zoskupení v rómske getá. V mestách v ČR vznikajú oblasti s vyšším podielom 

rodín, ktoré potrebujú sociálnu pomoc. Ide síce o prirodzený proces premietania sa sociálnej 

diferenciácie do územia, znepokojuje však existencia oblastí s vysokým podielom rómskych rodín, 

ktoré potrebujú sociálnu pomoc. Znepokojuje, pretože sa prelína chudoba, rómske etnikum a 

narúšanie noriem spolunažívania, prelína sa problém sociálny a etnický. O rómskych getách sa ešte 

nedá hovoriť, ale nemožno vylúčiť vývoj týmto smerom. 

Cieľom tejto časti textu je vypracovať hypotézu príčin utvárania sa problémových zoskupení 

sociálne odkázaných rómskych rodín. Potrebné poznatky boli získané z literatúry predmetu a z 

niektorých dokumentov a rozhovorov súvisiacich s dvomi mediálne známymi problémovými 

zoskupeniami rómskych rodín - v Matičnej ulici v Ústí nad Labem a v Bratislavskej ulici 41 v Brne. 

 

5.2.1. Problémové zoskupenia sociálne odkázaných rómskych rodín 

 

Problémom je už len samotné nahromadenie týchto slov, nehovoriac o skutočnosti, ktorú 

predstavujú. H. Frištenská a P. Víšek (2001) používajú pojem rómske enklávy. Enklávu chápu ako 

stav, keď jedno spoločenstvo žije obklopené iným. Tento pojem užitočný pre praktické návody sa 

obávam použiť, pretože mnohé zoskupenia považované za rómske nemusia byť enklávami, ale 

pritom sú problémové. Enkláva znamená územie, na ktorom žijú iba členovia homogénneho 

zoskupenia, pojem zoskupenie však nepredpokladá homogénnosť a ak, tak túto homogenitu 

nezväzuje s územím. Preto používam tento viac všeobecný pojem zoskupenie. 

Utváranie území, ktoré sú obývané chudobnejšími a iné zase bohatšími rodinami je v 

mestách prirodzený proces. Existencia samotných zoskupení sociálne odkázaných rodín na určitom 

území teda nie je problémom, ktorý treba riešiť. Územia s koncentráciou chudobných ľudí sa menia 

na problémové až vtedy, keď sa začínajú meniť na getá, predovšetkým etnické getá. V súlade s 

definíciou geta (Velký..., 1996) sa tak deje vtedy, keď v etnicky heterogénnej spoločnosti sa takéto 

                                                        
50 Zoskupenie Rómov, tak ako zoskupenie Čechov či Slovákov nie je problémom preto, že existuje ako rómske, české či 
slovenské. Problémovým sa stáva vtedy, keď získava znaky problémových zoskupení vôbec. Bližšie sa touto otázkou 
zaoberám v prvej časti tohoto textu. 
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územie stáva etnicky homogénne, keď narastá kohézia tohoto zoskupenia51, keď sa mobilitne 

uzatvára,52 keď život v takomto sociálnom útvare začína podliehať anómii, keď jeho okolie ho 

začína odmietať53, keď narastá vzájomná závislosť členov takéhoto útvaru, keď jeho obyvatelia sú 

niekoľkonásobne exkludovaní54, keď sa zaoberajú špecifickými ekonomickými činnosťami55, keď 

sa v zoskupení presadzujú špecifické formy moci56. Všetky tieto znaky bolo vo väčšej či menšej 

miere možno sledovať v zoskupeniach rómskych rodín v Matičnej ulici v Ústí nad Labem a v 

Bratislavskej ulici v Brne. V súlade s tým sa za problémové rómske zoskupenia v príspevku 

považujú zoskupenia tých ľudí, ktorých majorita považuje za Rómov, ktorí sú sociálne odkázaní a 

žijú sociálne a územne izolovaní od ostatného obyvateľstva. 

V tejto súvislosti možno uviesť niekoľko konštatovaní z výskumu, ktorý urobil A. Burjanek 

v polovici 90-tych rokov v Brne a v Ostrave: 

„Zejména do budoucna nikoho nepovzbudí frekventované stížnosti na agresivitu romských 
dětí, patnáctiletých, desetiletých a mladších. Pracují ve skupinkách a někdy si troufnou i na 
dospělého. ... Jeden z nich, Rom, komentoval zdrženlivost potenciálních návštěv vypjatým 
způsobem: ‚cítím se tady strašně, jako nějakej odsouzenec, že tady vlastně bydlím‘. ... 
Frekventované hádky vedené v romštině ostatní sousedy sice ruší, jejich podstata však bílým 
spolubydlícím uniká a vnímají je spíše jako nepříjemný hluk. ... Na vrub Romů je bílou 
majoritou připisována především vysoká hladina kriminality, ale také i obecněji chápaný 
nepořádek a chátrání budov, související s vandalismem a neexistující údržbou. ... V té 
souvislosti je přistěhování nových a nových Romů, ať již spontánní nebo podporované 
Obecním úřadem, majoritou vnímáno se zřejmou nevolí. ... Téměř 2/3 brněnských 
respondentů se shodly na zhoršující se situaci. Příčiny úpadku, který podle výpovědí graduje 
v posledních 5 letech, (tj. od roku 1991 - I.V.) spatřují ve více skutečnostech. Jednou z nich 
je příchod nových romských skupin ze Slovenska. Část příchozích obsadila bez 
povolení prázdné byty (například pavlačový dům na Bratislavské č. 41). ‚Hospodaří‘ v 
nich žalostným způsobem a vleklá degradace obytného prostředí tím nabírá tempo. ... V 
identifikovaných částech Brna a Ostravy jsme zjistili převahu společných rysů. Nejtíživěji 
prožívají naši respondenti to, o čem předchozí statistika nevypovídala, a co zároveň 
doplňuje náš koncept deprivace do kompletnější podoby. Je to kriminalita, přesněji řečeno, 
deviantní chování, přisuzované v drtivé většině na vrub romské minority. Ta představuje 
klíčový problém obou posuzovaných lokalit. Koncentrace Romů je současně katalyzátorem 
degradace již tak chátrajícího materiálního prostředí. ... Bude-li se zvyšovat koncentrace 
romských migrantů, poroste i míra celkového stresu z násilné činnosti, doprovázejícího 

                                                        
51 Kohézia a homogénne zloženie sociálneho zoskupenia rozhodne nie sú to isté, ale ak je skupina homogénna z 
hľadiska svojho zloženia, tak je vytvorený dôležitý predpoklad pre rast skupinovej kohézie. Tá narastá tiež v 
podmienkach endogamie zoskupenia. Skupinovú kohéziu možno preto z praktických dôvodov zameniť za etnickú 
homogenitu a endogamiu sociálneho zoskupenia. 
52 Členovia zoskupenia strácajú schopnosť sťahovať sa, nielen pre neschopnosť kúpiť si byt či vymeniť ho, ale 
napríklad aj pre inštitucionálnu diskrimináciu pri získavaní bývania. 
53 Odmietanie sa môže prejavovať vyhýbaním sa tomuto územiu, protestmi a petíciami proti členom zoskupenia, ich 
sociálnou izoláciou. 
54 V prípade rómskych zoskupení sú ich členovia vylúčení pre chudobu, pre antropologické znaky a rómsku etnicitu a 
štýl života a často aj pre bývanie na území, ktoré bolo marginalizované ešte predtým, ako sem tí ľudia prišli. 
55 Napríklad zberom a spracovávaním tovaru tzv. nulovej hodnoty, zberom lesných plodín a pod. 
56 Založené napríklad na úžerníctve. 
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ostatní sociální a ekonomické znaky deprivace." (Burjanek, 1996: 168, 169, 170, 177, 179, 
182, 187, 190)  
 

Utváranie sa problémových zoskupení sociálne odkázaných rómskych rodín opíšeme 

v nadväznosti na uvedené v troch rovinách: v rovine adaptácie migrujúcich rómskych rodín zo 

Slovenska, v rovine získavania a kvality bývania a v rovine opatrení orgánov verejnej správy. 

 

5.2.2. Adaptácia rómskych rodín migrujúcich zo Slovenska 

 

Rodičia a starí rodičia českých Rómov bývali pred svojim príchodom do českých zemí, 

hlavne z východného Slovenska, v zásadne odlišných podmienkach ako bývajú ich deti a vnuci 

dnes. Kočovným olaským Rómom slúžili ako príbytok prenosné stany, dočasné prístrešky z vetví a 

hliny, alebo vozy. Usadlí Rómovia bývali, prevažne, v územne a sociálne izolovaných „cigánskych 

osadách“, postavených na pôde, ktorá ich obyvateľom nepatrila, bez akejkoľvek infraštruktúry, 

vrátane prívodu elektriny a pitnej vody, bez stavebných povolení, väčšinou mimo intravilán obcí. 

Komunistický režim násilne likvidoval koncom 50-tych rokov kočovný spôsob života tých 

Rómov, ktorí v tom čase ešte kočovali. V tomto období sa začali násilne likvidovať aj segregované 

rómske osady. Kočovní olaskí Rómovia, ako aj Rómovia z osád, hlavne na východnom Slovensku, 

boli od 60-tych rokov, v súlade s koncepciou tzv. rovnomerného rozptylu, násilne presúvaní do 

miest na Slovensku a v českých zemiach. Išlo a ide vlastne o premenu obyvateľov rómskych osád, 

civilizačne a kultúrne zanedbaných a tradičných „kočovníkov“, hrdých na svoje odlišnosti a spôsob 

života, v európske mestské obyvateľstvo. 

Keď Rómovia prichádzali zo Slovenska do českých zemí, prichádzali do podmienok 

kultúrne a civilizačne ďaleko rozvinutejších, ako boli zvyknutí na Slovensku, prevažne východnom. 

Prichádzali tiež do úplne odlišného prostredia - do prostredia mestského s jeho anonymitou a 

oddelením nukleárnych rodín. Navyše si so sebou prinášali sociálnu skúsenosť vylúčenia a 

poníženia obyvateľov rómskych osád na Slovensku. Procesom urbanizácie prechádzali v 50-tych a 

60-tych rokoch aj nerómske rodiny, ktoré z vidieka prichádzali do miest za prácou, situácia Rómov 

však bola ďaleko náročnejšia. Na základe analógie môžeme predpokladať, že museli prekonávať 

väčšiu „sociálnu vzdialenosť“ - adaptovať sa na život v meste, na národne a kultúrne iné prostredie, 

na podmienky trvalého zamestnania, na iné pravidlá sociálnej mobility, na iné kritériá úspešnosti, 

iný životný štýl a pod. Museli si zvyknúť na stratu sveta rómskej osady, ktorá Róma ochraňovala a 

umožňovala mu byť Rómom, museli sa učiť umeniu bývať v panelových štandardizovaných 

bytoch, v odcudzenom prostredí panelových sídlisk, alebo v historických centrách miest v prostredí 
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im cudzích kultúrnych významov. Museli sa učiť aj tomu, že za tieto vymoženosti civilizácie treba 

platiť rôzne poplatky - za elektrinu, za plyn, za nájomné, za odvoz smetí a pod. A na to v rómskych 

osadách, kde bol život podstatne jednoduchší a neoplýval týmito vymoženosťami civilizácie neboli 

zvyknutí. Celý proces bol o to ťažší, že išlo o ľudí nielen na civilizačne nižšej úrovni, ale aj 

kultúrne odlišných a antropologicky „iných“. 

Stigmatizovanie etnika ako celku na seba nedalo dlho čakať, a to tým skôr, že bolo oficiálne 

iniciované - komunistický režim považoval neintegrované rómske rodiny za tzv. neprispôsobivých 

občanov, ktorí vyžadujú osobitnú sociálnu starostlivosť. Rómovia ju vnímali ako dozor a po roku 

1989 ju ich predstavitelia žiadali zrušiť. Zásady poskytovania vonkajšej pomoci všetkým, ktorí ju 

potrebovali sa po roku 1990 začali zásadným spôsobom meniť. Zmena však nezohľadňovala 

špecifiká rómskeho etnika. Pôvodná osobitná sociálna starostlivosť nebola nahradená adekvátnymi, 

t.j. nerepresívnymi formami sociálnej práce57. 

Zo Slovenska sa koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov presťahovalo do českej časti 

vtedy ešte spoločného štátu mnoho rómskych rodín, a to už mimo plánované "kvóty", ktoré po páde 

komunistického režimu prestali byť aktuálne. Tak ako migrujúce rodiny pred nimi celkom určite ani 

títo najnovší migranti nemali skúsenosť s bývaním v meste a v kultúrne a civilizačne vyspelejšom 

prostredí. Kládlo to na nich nároky, ktoré bez vonkajšej pomoci v podobe odbornej sociálnej práce 

nemohli prekonať. A túto pomoc nedostávali, pretože neboli považovaní za imigrantov. A 

nedostávali ju tým skôr, že nemali občianstvo ČR, niektorí z nich až do konca 90-tych rokov. 

Skúsenosti z rokov 50-tych až 70-tych ukázali, že proces adaptácie na nové podmienky trval 

u Rómov migrujúcich z východného Slovenska veľmi dlho a bol náročný pre všetkých 

zúčastnených. E. Davidová zároveň v súvislosti s tým upozorňuje na to, že tento proces prebiehal v 

jednotlivých rómskych skupinách diferencovane (Davidová, 2000(a): 12). 

Možno sa domnievať, že čím neskôr prišla tá - ktorá rómska rodina do českých zemí, tým 

nižšia je dnes úroveň jej integrácie a čím väčšie bolo nesystémové premiešanie rôznych rómskych 

skupín, rodín a rodov v cieľovej lokalite, tým nižšia je dnes aj úroveň dosiahnutej integrácie. 

V pásme ohrozenia sa ale ocitli nielen čerství imigranti zo Slovenska, ale aj niektorí tí, ktorí 

už v minulosti prekonali prvé problémy adaptácie. V súvislosti s prudko rastúcou 

nezamestnanosťou medzi Rómmi mnohé rómske rodiny vypadli zo systému rodinných dávok - 

medzi rokmi 1991 až 1992 sa tento počet odhadoval v rámci republiky na maximálne 40 tisíc 

(Kepková a Víšek, 1999: 380). Ak vychádzame z kvalifikovaných odhadov počtu Rómov v ČR, 

tento počet reprezentuje cca polovicu rómskej populácie v ČR. Narastajúce problémy sa vo 

                                                        
57 Represívne formy sociálnej práce nie sú vlastne sociálnou prácou. Slovné spojenie „nerepresívne formy sociálnej 
práce” som použil ako symbolickú skratku. 
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viditeľnej podobe prejavili najmä v oblasti bývania - kvality bývania a schopnosti získať a udržať si 

zodpovedajúce bývanie. V problémových rómskych zoskupeniach v Matiční a v Bratislavskej ulici 

boli podľa dostupných informácií (Analýza…, 1999, rozhovor s riaditeľom organizácie DROM 

v Brne pánom Zímom) aj rodiny, ktoré nemali občianstvo ČR a do ČR prišli zo Slovenska po roku 

1990, resp. 1993. 

 

5.2.3. Získanie a udržanie bytu sociálne odkázanou rómskou rodinou 

 

Byt je možné získať legálne a nelegálne. Nelegálnych spôsobov získania bytu je mnoho, 

využívajú ich sociálne odkázané rómske aj nerómske rodiny. Pre naše potreby je podstatné to, že 

takéto spôsoby existujú, čo svedčí o tom, že zodpovedné orgány dopustia nedodržiavanie zákonov a 

o tom, že takto vznikajú neprehľadné situácie nielen pre vlastníkov, ale aj pre sociálnych 

pracovníkov a sociálne služby. Je zrejmé, že tam, kde vládne neporiadok sa vždy nájde niekto, kto z 

neho ťaží a nemá záujem na skutočnej pomoci pre sociálne odkázaných. 

Získať byt legálnym spôsobom tiež možno mnohými spôsobmi. Pre sociálne odkázané 

rómske rodiny prichádza do úvahy najmä pridelenie obecného bytu. Výsledky prieskumov však v 

tejto súvislosti hovoria o dvoch skutočnostiach. Tri štvrtiny pracovníkov bytových odborov 

obecných úradov má negatívnu skúsenosť s rómskymi nájomníkmi - nestarajú sa podľa nich o byt a 

o dom a majú väčšinou zlé vzťahy s inými nájomníkmi (Nedomová, 1998: 282). V takej situácii 

ťažko očakávať ústretovosť týchto pracovníkov k žiadostiam o byt rómskych sociálne odkázaných 

rodín. Ako títo úradníci poznajú, že ide o rómsku rodinu, ponechajme radšej stranou. 

Podľa zistení H. Křenkovej (2001: 25), ktorá svoj prieskum uskutočnila v Brne „...přidělování 
obecného bytu může být pro sociálně potřebnou romskou rodinu blokováno významně ve třech 
případech a častěji než přidělování takového bytu pro neromskou rodinu: v případě 
nezaměstnanosti, špatného zdravotního stavu, zápisu v trestním rejstříku.“ Okolnosti a kauzy, 
ktoré Křenková opisuje, hovoria o možnosti existencie inštitucionálnej diskriminácie pri 
prideľovaní obecných bytov v Brne sociálne odkázaným rómskym rodinám. Pre sociálne 
odkázané rómske rodiny to ovšem môže znamenať život v neprijateľných podmienkach z 
hľadiska kvality bývania. 

V materiálnej situácii, v ktorej sa väčšina rómskych sociálne odkázaných rodín nachádza, 

ťažko očakávať ich finančnú spoluúčasť na financovaní nových nájomných bytov. Finančná 

spoluúčasť budúcich nájomníkov sa podľa V. Pelíškovej vyžaduje preto, lebo štátna dotácia ani 

finančná účasť obcí často nestačí kryť všetky náklady. (Pelíšková, 2000: 22) Pre rómske sociálne 

odkázané rodiny sú ťažko dostupné nielen existujúce obecné byty, ale aj nové nájomné byty. Dalo 

by sa teda usudzovať, že rómske sociálne odkázané rodiny sa v situácii keď cesty k získaniu 

lacnejšieho obecného bytu majú vo veľkej miere vyblokované, budú úzkostlivo snažiť nestratiť 
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bývanie, ktoré aktuálne majú. Medializované prípady neplatičstva, špekulácií a podvodov svedčia o 

tom, že nie vždy je tomu tak. 

 

5.2.4. Kvalita bývania 

 

Rómom boli po ich násilnom vysťahovaní z rómskej osady prideľované v cieľovej lokalite v 

tom čase ešte štátne alebo podnikové byty. Mnohé rómske rodiny preto dnes v ČR žijú v obecných 

domoch, alebo v nájomných domoch súkromných majiteľov. Údaje o forme vlastníctva bytov, ktoré 

uvádza C. Nečas (1995: 51), hovoria o tom, že v roku 1980 iba 19 % bytov, v ktorých bývali 

Rómovia, boli ich vlastné byty, alebo družstevné (u nerómov 54 %) a viac ako 75 % boli nájomné 

byty (u nerómov 40%). Tieto údaje sú z roku 1980, aktuálnejšie dáta nie sú k dispozícii. Nečas v 

tejto súvislosti tiež uvádza, že Rómovia dostávali byty spravidla v najstaršej zástavbe a v 

demoličných oblastiach, koncentrovali sa v niektorých uliciach, či vo vymedzených rómskych 

domoch. Bývali pritom vo všeobecnosti v podstatne menších bytoch horšej kvality a s horším 

vybavením ako príslušníci majority. A najzávažnejšie bolo to, že rómske byty boli výrazne 

preľudnené.  

Podľa E. Davidovej (Davidová, 2000a: 13) pri prideľovaní bytov Rómom neboli 

rešpektované špecifiká ich bývania. V tejto súvislosti však nie je jasné, Davidová o tom tiež 

nehovorí, či všetky špecifiká bývania a pôvodného životného štýlu Rómov súvisia s ich odlišnou 

kultúrou, či niektoré nie sú skôr prejavom dlhodobého života v kultúre chudoby - napr. prežívanie 

„zo dňa na deň“, bohatá strava v dňoch výplaty sociálnych dávok, návyk tráviť deň v obytnej 

kuchyni atď. 

V roku 1999 Ministerstvo pro místní rozvoj uskutočnilo orientačný prieskum bývania 

Rómov. Výsledky (Pelíšková, 2000: 20-21) nie sú reprezentatívne, spochybňujú však niektoré 

doterajšie predstavy: 

- K spoločnému bývaniu s rómskymi rodinami má nedôveru nielen majorita, ale aj časť 

Rómov (tretina respondentov - Rómov si nepriala mať za susedov iných Rómov). Spolu s autormi 

výskumu sa možno domnievať, že príčinou je sociálna diferenciácia rómskeho etnika a prirodzená 

snaha skupín, ktoré sa z nejakého hľadiska považujú za jednorodé, oddeliť sa od seba. Spochybňuje 

to predstavu o tom, že „všetci Rómovia sú rovnakí“ a vytvára potrebu diferencovaného prístupu zo 

strany verejnej správy. 

- Viac ako polovica respondentov žije v obecných bytoch, čím sa potvrdili výsledky 

prieskumu z roku 1980 uvedené C. Nečasom. Iba tretina však žije v bytoch IV. kategórie. 

Spochybňuje to doterajšiu predstavu o zásadne horšej kvalite bývania väčšiny rómskych rodín. Ak 
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je to ozaj tak, potom nespokojnosť Rómov s bývaním sa spája skôr s preplnenosťou ich bytov. 

Autori prieskumu ju dávajú do súvislosti s tým, že deti ostávajú v byte rodičov (pretože detí je 

mnoho a lacné bývanie už nie je k dispozícii) a tiež pre ich minimálnu snahu získať nový byt. V 

menšej miere môže na tento stav vplývať aj prax tzv. dlhodobých návštev príbuzných (hlavne zo 

Slovenska - I.V.) a nádej, že obec z dôvodu preplneného bytu pridelí rodine ďalší obecný byt. 

- Štyri pätiny respondentov si prajú bývanie iba v rámci nukleárnej rodiny, z toho dve tretiny 

v bežnom byte bez úprav. Spochybňuje to úvahy o špecifických potrebách Rómov v ČR v oblasti 

bývania. 

- Štyri pätiny respondentov sú ochotní vlastnou prácou sa podieľať na skvalitnení súčasného 

alebo získaní nového bývania. Spochybňuje to predstavu, že Rómovia nemajú záujem o 

skvalitnenie svojho bývania. Túto ochotu však nepotvrdil vývoj v Bratislavskej ulici u všetkých 

rodín. Po určitom čase začali mať niektorí nájomníci problémy s podieľaním sa vlastnou prácou na 

skvalitnení svojho bývania. To nie je dôvod na nevyužívanie tejto ochoty pri obnove bytov, to je 

práve dôvod na jej dôsledné využívanie výmenou za pomoc miestnej samosprávy pri obnove bytu. 

Ku kvalite bývania Rómov urobili v roku 1999 prieskum aj pracovníci Magistrátu mesta 

Brna (Vraspír, 1999). Konštatujú, že väčšina Rómov žije v bytoch nižšej kategórie bez základného 

príslušenstva a v domoch v zhoršenom stavebno-technickom stave. Pre vysoký počet osôb, ktoré v 

týchto bytoch bývajú, niekedy aj viac rodín v jednom byte, ide spravidla o byty, ktoré nevyhovujú 

aj priestorovo. 

 

5.2.5. Opatrenia orgánov verejnej správy 

 

Ak orgány verejnej správy majú záujem brániť vznikaniu problémových rómskych 

zoskupení mali by reagovať na znevýhodnenia, ktoré sociálne odkázané rómske rodiny majú vo 

vzťahu k bývaniu, mali by reagovať na potreby vlastníkov bytov (väčšinou obcí) a mali by riešiť 

nepriaznivé situácie, ktoré v súčasnosti s bývaním týchto rodín často súvisia. Tieto opatrenia možno 

rozdeliť do dvoch skupín. V prvej ide o nástroje, ktoré používa bytová politika. V druhej sú 

riešenia, ktoré sú vlastné skôr systémom sociálneho zabezpečenia a sociálnej práce. 

Obce a štát môžu v závislosti od podmienok používať v bytovej oblasti stratégiu ponukovú 

alebo dopytovú. V rámci ponukovej stratégie ide najmä o poskytovanie subvencií pre investorov. 

Za vhodnejšiu sa považuje dopytová stratégia. Ide hlavne o individuálne adresné príspevky na 

bývanie pre domácnosti po zistení ich sociálnej potrebnosti, o stavebné šporenie so štátnym 

príspevkom, o dlhodobé hypotekárne úvery. Za nástroj možno považovať aj systém právnych 
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noriem pre ochranu nájomníkov. U vybraných skupín obyvateľov, najmä zdravotne postihnutých, 

štát podporuje ich bývanie dotáciami na výstavbu, alebo rekonštrukciou bytu. 

Takáto dotácia bola poskytnutá na rekonštrukciu domu v Bratislavskej ulici v Brne. Ide o 

dotáciu vlády ČR a príslušného orgánu EÚ. Predpokladom jej priznania však nebola iba existencia 

projektu, ale predovšetkým jeho vierohodnosť potvrdená ochotou a podporou zo strany všetkých 

zainteresovaných subjektov. Takýto projekt v Matiční ulici v Ústí nad Labem chýbal. Pre sociálne 

odkázané rómske rodiny je vzhľadom na stav ich financií najľahšie zabezpečiť bývanie 

podnájmom, alebo bývaním v nájomnom byte. Spája sa s tým ale schopnosť rodiny pravidelne 

platiť nájomné a ďalšie súvisiace platby, ako vodné, stočné, za energie, odvoz smetí a pod. Tým, 

ktorí majú nízke príjmy, resp. sú rôznym spôsobom znevýhodnení, môže štát a obce pomôcť pri 

zaobstarávaní bývania. Ostatné spôsoby získania bytu sú pre rómske sociálne odkázané rodiny 

prakticky nedostupné, ich uplatnenie vyžaduje väčší obnos peňazí a spravidla splácanie úveru dlhé 

roky. 

V ČR bolo po roku 1990 prijatých niekoľko legislatívnych noriem pre podporu bytovej 

výstavby, privatizáciu bytového fondu, nájomnej politiky a pomoci sociálne slabým. Boli tiež 

prijaté zásady pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov. Podľa E. Havelkovej a B. Valentovej 

(1999: 252) cieľom bolo minimalizovať úlohu štátu vo sfére bývania, presunúť zodpovednosť za 

bývanie z centrálnej úrovne na úroveň lokálnu, zdôrazniť zodpovednosť občanov za vlastné 

bývanie, maximálne využiť súkromný sektor vo sfére ponuky. V polovici 90-tych rokov sa ukázalo, 

že realizovať čisto trhovú politiku v oblasti bývania nie je možné z politických dôvodov a že z 

ekonomických dôvodov nie je možné uplatňovať komplexnú bytovú politiku, ktorá by aspoň 

teoreticky mohla pokryť súčasné potreby v oblasti bývania. Príklady z Matičnej a Bratislavskej 

ulice ukazujú, že s ubúdajúcimi peniazmi rastie dôležitosť jasných a zmysluplných koncepcií. 

Rekonštrukcia domu na Bratislavskej ulici je navyše jasným príkladom toho, že dobrá koncepcia 

má silu pritiahnuť aj peniaze.58  

Pre sociálne odkázané rómske rodiny to znamenalo, že sa stali závislé na nájomnom bývaní 

a pomoci sociálne slabým. V jednotlivých oblastiach bytovej politiky to vo vzťahu k tejto skupine 

vyvoláva špecifické problémy. V oblasti nájomnej politiky sa sociálne odkázaných rodín najviac 

týka právna ochrana nájomníkov. Tieto rodiny si ťažko hľadajú právnu pomoc proti podvodom a 

násiliu vlastníkov domov a bytov. V oblasti podpory bytovej výstavby rozpočtové prostriedky obcí 

a štátu na bývanie do polovice 90-tych rokov sa výrazne redukujú a začínajú narastať až potom, keď 
                                                        
58 V tomto prípade to projektu paradoxne neprospelo. Pôvodná koncepcia rátala predovšetkým so zmenami v myslení a 
jednaní nájomníkov, čo malo byť dosiahnuté predovšetkým sústredenou sociálnou prácou. Vysoká finančná dotácia 
štátu a EÚ na zásadnú rekonštrukciu domu však zatlačila tento zámer do úzadia. Do popredia sa dostali stavebné práce 
realizované stavebnými firmami. 
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sa ukázalo, že bytová sféra je pre súkromných investorov nezaujímavá. V oblasti pomoci sociálne 

slabým ide o adresné poskytovanie sociálnej dávky - tá bola ako „príspevok na bývanie“ zavedená 

až v roku 1996 (v r. 1994-1995 ako príspevok na nájomné), ako aj o rozvoj sociálneho bývania. 

Havelková a Valentová (1999: 274) uvádzajú: „Výraz sociálne bývanie je často redukovaný na 

subštandardné bývanie pre neprispôsobivých občanov a neplatičov a na domy s opatrovateľskou 

službou.“ Takéto subštandardné bývanie nerieši pochopiteľne bývanie sociálne odkázaných 

rómskych rodín. Ich problémom je získať prijateľný byt za prijateľný nájom. 

S týmito opatreniami, ktoré sú odvodené od bytovej politiky, súvisia opatrenia, ktoré 

vychádzajú z cieľov systému sociálnej pomoci. Ide najmä o to, že sociálna práca by mala byť 

aktívnym opatrením v systéme, sociálne služby by podľa princípu subsidiarity mali byť čo 

najbližšie k občanovi, občan by mal byť aktívnym subjektom sociálnej pomoci. Vo vzťahu k otázke 

problémových rómskych zoskupení z toho vyplýva potreba niekoľkých opatrení: všade, kde takéto 

zoskupenie vznikne, je potrebné aby odborná sociálna práca išla za týmito ľuďmi, aby v blízkosti 

zoskupenia sa nachádzali zariadenia na volnočasové aktivity, hlavne detí, aby tam bolo aktívne 

občianske poradenstvo atď., inými slovami, aby sociálna práca sprevádzala týchto ľudí a nie aby ju 

museli vyhľadávať. Treba konštatovať, že tento charakter mala sociálna práca v Bratislavskej ulici 

v Brne. Organizácie DROM a SPOLU vstúpili do problému sociálnou prácou hneď na samom 

začiatku, tento prístup považovali za prirodzenú súčasť riešenia. V Matičnej ulici sa tento prístup 

začal rozvíjať až potom, keď prípad bol na vrchole svojej medializácie a keď na potrebu takéhoto 

riešenia upozornila záverečná správa spracovaná odborníkmi z organizácií R-Mosty a Socioklub pre 

Nadáciu Dagmar a Václava Havlových Vize 97 (Analýza..., 1999). 

Vo vzťahu k Matiční ulici uskutočnili organizácie „R - Mosty“ a „Socioklub“ v roku 1999 

výskum situácie, ktorá v tejto ulici vznikla (Analýza..., 1999). Autori dospeli okrem iného k týmto 

záverom: 

- Orgány samosprávy pomohli svojimi rozhodnutiami umele vytvoriť problémovú 

koncentráciu sociálne odkázaných rómskych rodín. 

Neštěmická radnica zvolila riešenie problému ako problému rutinného. Problém 

pomenovala ako „neplatičstvo“ a na jeho riešenie použila rutinnú schému postupu – vysťahovať do 

malometrážnych bytov - bez toho, aby sa domysleli prípadné nežiadúce dopady takéhoto rutinného 

rozhodnutia. Je iná vec, či radnica realizovala zvolený prístup dôsledne. Zdá sa, že nie, pretože 

medzi nájomníkmi v Matičnej sa vyskytovali aj rodiny, ktorým tam bol pridelený byt ako 

žiadateľom o byt a nie neplatičom. Komunita ktorá v malometrážnych bytoch vznikla bola teda z 

hľadiska svojich potrieb nejednorodá. 
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- Tolerovať neplnenie povinností, ktoré ukladá zákon (napr. platby nájomného) nemožno 

nikomu, teda ani Rómom. Je omnoho výhodnejšie zabezpečiť ich plnenie v pôvodnom bydlisku, 

ako umele vytvárať nežiadúcu koncentráciu. 

- Keď už koncentrácia sociálne odkázaných rómskych rodín vznikla, mestská časť nevniesla 

do lokality ďalšie služby, ktoré takáto koncentrácia vyžaduje. 

Vo vzťahu k Bratislavskej ulici v Brne takýto výskum sa neuskutočnil. Dokumenty a 

rozhovory s predstaviteľmi samosprávy a zúčastnených neziskových organizácií dovoľujú 

konštatovať: Orgány samosprávy svojimi rozhodnutiami aktívne vstúpili do procesu 

dezorganizácie, ktorý sa v dome na Bratislavskej 41 šíril vďaka neaktivite bývalého súkromného 

vlastníka domu. Bolo prijaté, že neplatiči nebudú vysťahovaní, pretože tým by sa problém iba 

zhoršil. Každý prípad bol individuálne posúdený, boli ujasnené a upravené nájomné vzťahy (čo 

v mnohých prípadoch vyžadovalo vyriešiť otázku občianstva týchto ľudí) tí, s ktorými sa nedalo 

dohodnúť a sústavne boli zdrojom destabilizácie (napriek tomu, že často nemali v poriadku 

nájomné zmluvy), museli sa z domu vysťahovať, s ostávajúcimi sa dohodlo, že dlh na nájomnom 

splatia prácou v prospech mestskej časti. Tieto počiatočné rozhodnutia, ktoré riešili akútny problém 

neplatičstva, vytvárali základ pre jasné pravidlá ďalšieho nájomného vzťahu a stali sa východiskom 

pre ďalší pozitívny vývoj. Aby takýto vývoj bol možný, samospráva mestskej časti Brno – střed 

akceptovala a podporila činnosť nevládnej, neziskovej organizácie (SPOLU-CZ) a činnosť 

vlastného účelového zariadenia (DROM). Tieto organizácie vniesli do spočiatku problémového 

rómskeho zoskupenia potrebné služby. 

Skúsenosť Brna ukazuje, že prijímať rozhodnutia pri riešení neobvyklého, nového problému 

v súlade s prijatou víziou, ale v každej etape vždy nanovo podľa aktuálne dosiahnutého stavu a 

skúseností s predchádzajúcou etapou je dobrá voľba. Išlo o problém neznámy, kde nikto nepoznal 

intervenujúce premenné ani ich vzájomné súvislosti. Rozhodnutie Brna - střed poveriť v takejto 

nejasnej situácii riešením nevládnu, neziskovú organizáciu, ktorá nie je viazaná záväznými 

postupmi a predpismi platnými pre verejnú správu, ale najmä vzťahmi hierarchie riadenia ktoré sú 

vlastné verejnej správe, vzťahmi k voličom a rôznym nátlakovým skupinám. Voliť skúsenostný 

prístup k riešeniu problémov je pre verejnú správu riskantné. Dovoliť si to môže nezávislá 

občianska organizácia, ktorá má väčšiu voľnosť v hľadaní a voľbe vhodného postupu, v získavaní 

skúseností a napokon v ustálení rutinného postupu. 
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V obidvoch prípadoch, Matičná aj Bratislavská ulica,59 zainteresovaní členili problémové 

komunity do rovnakých častí. Hlavným kritériom tu bolo kritérium stupňa adaptácie na civilizačné 

a kultúrne podmienky súčasného majoritného spoločenstva. 

Prvú skupinu tvorili ľudia, ktorí sú adaptovaní, do problémov sa dostali vďaka udalostiam, 

voči ktorým nenašli v tom čase vhodnú obranu (úmrtie manžela a strata zamestnania, narodenie 

dieťaťa a nezhody s rodičmi, strata zamestnania a rýchly prepad životnej úrovne a pod.). Lepšie 

bývanie - svoje vlastné si nemôžu z finančných dôvodov dovoliť, na získanie obecného bytu s 

nižším nájomným mimo rómsku komunitu sociálne odkázaných majú minimálnu šancu, resp. 

nemajú šancu na získanie akéhokoľvek obecného bytu. K tomu možno dodať, že títo ľudia, 

pôvodne integrovaní, potrebujú pomoc zo strany mesta, trvalú pozornosť im sociálny pracovník 

nemusí venovať. 

Druhú skupinu tvorili ľudia zaťažení rôznorodými sociálnymi problémami, s ktorými si 

nevedeli poradiť hlavne pre svoje vlastné nedostatky (znížená schopnosť hospodáriť s peniazmi, 

závislosť na sociálnych dávkach, veľké dlhy a pod.), ale je zrejmé, že sa nepriaznivú životnú 

situáciu snažia zmeniť. K tomu možno dodať, že tieto rodiny by mali byť zaradené do systému 

dlhodobej sociálnej práce, ktorá by posilnila ich schopnosť poradiť si s vlastnými nedostatkami. 

Podmienkou úspechu o. i. ale je, aby títo ľudia videli, že ľudia v prvej skupine dostali šancu na 

mobilitný vzostup a sú v ňom úspešní. 

Tretiu skupinu tvorili ľudia, ktorí sa od druhej líšili tým, že nemali snahu ani motiváciu 

zmeniť niečo na svojom doterajšom živote plnom sociálnych problémov a konfliktov 

deštruktívnych voči svojmu okoliu. K tomu možno dodať, že išlo o typických problémových 

klientov, ktorých vplyv na celú komunitu bol negatívny. Preto bolo potrebné ich vplyv zamedziť. 

V Brne sa podarilo vplyv týchto ľudí zastaviť tým, že boli nútení komunitu opustiť, v Ústí 

sa to nepodarilo. Zdá sa, že taký pokus ani nebol urobený. 

 

5.2.6. Zhrnutie 

 

Na základe literatúry predmetu, udalostí z problémových rómskych zoskupení v uliciach 

Matiční v Ústí nad Labem (pozri tiež Príloha č. 1) a Bratislavská v Brne a na základe opisu 

postupov, ktoré používajú vybrané samosprávy (pozri Prílohu č. 2) možno tieto postupy 

charakterizovať a možno charakterizovať tiež vplyv rôznych faktorov na utváranie sa sociálne 

vylúčených rómskych zoskupení. 
                                                        
59 Za Ústí nad Labem pozri: Analýza vzniku, aktuální situace a možností řešení problémů obyvatel Matiční ulice 
(Analýza..., 1999). Za Brno: rozhovor s riaditeľom DROM-u pánom Zímom a sociálnymi pracovníčkami DROM-u. 
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Konkrétne postupy, ktoré samosprávy používajú pri riešení problémov sociálne odkázaných 

rómskych rodín v oblasti bývania a súvisiace nedostatky, ktoré sa podieľajú na vytváraní týchto 

zoskupení možno charakterizovať takto: 

► Zlá ekonomická situácia sociálne odkázaných rómskych rodín v kombinácii s 

ľahostajnosťou orgánov miestnej samosprávy. Podľa už spomínaného prieskumu Ministerstva pro 

místní rozvoj dve tretiny respondentov priznali problémy s platením nájomného, z toho tretina 

veľké. Priznať problém a neplatiť sú síce dve veci, ale rozhovor s rómskou poradkyňou v Sokolove 

(Šustová, 2000: 80-82) dovoľuje predpokladať, že tie isté rodiny, ktoré neplatia nájomné platia za 

vodu a elektrinu. Znamená to, že zlú ekonomickú situáciu nie je možné chápať ako niečo absolútne, 

čo neumožňuje žiadne riešenia. Ak hrozí okamžité vypnutie energií a iných služieb, s platením nie 

je problém, rodiny si dokážu výdavky rozplánovať. Ale ak vlastník je určitý čas benevolentný k 

neplateniu nájomného, k takémuto rozplánovaniu nedochádza a dlhy môžu v niektorých prípadoch 

narásť do tej miery, že je takmer nemožné, aby rómska sociálne odkázaná rodina svoj dlh splatila. 

Mnohí z obyvateľov Matičnej a Bratislavskej ulice mali práve takto vzniknuté ťažko splatiteľné 

dlhy. Prečo je ale vlastník určitý čas benevolentný a dožaduje sa plnenia povinností až keď sú dlhy 

v normálnom režime nesplatiteľné? Zlá ekonomická situácia tu teda vystupuje spolu s 

nedôslednosťou orgánov miestnej samosprávy, možno aj ich neodbornosťou a možno tiež 

neochotou riešiť komplikovanú situáciu. 

► Nedodržiavanie zákonov, nariadení, postupov zo strany úradov miestnej samosprávy. 

Tam, kde miestna samospráva nereagovala okamžite na neoprávnené obsadzovanie bytov 

rómskymi rodinami, kde boli spočiatku tolerované prípady dlhodobého neplatenia nájomného zo 

strany niektorých rómskych rodín a zásah vlastníka tam prichádza až keď je neplatičstvo príliš 

veľké, resp. keď devastácia domu dosahuje neúnosné rozmery, tam jediným riešením potom je 

vysťahovanie rodín do náhradných bytov alebo na ulicu. Výsledok tejto nedôslednosti vo vymáhaní 

dodržiavania zákonov, nariadení a povinností sa rovná účinku diskriminácie. Zámernú 

diskrimináciu ťažko predpokladať, tým skôr dokazovať. Dôležité je, že efekt je ten istý. H. 

Máchová (2000: 93) v tejto súvislosti hovorí o skupine nájomcov, ktorí nie sú v stave dodržiavať 

žiadne povinnosti súvisiace s nájomným vzťahom. Vlastník domu často rezignuje na vymáhanie 

práva a zároveň rezignuje aj na starostlivosť o dom. Výsledkom sú zdevastované domy a celé časti 

obcí. V Brne na Bratislavskej 41 takýto prípad riešila miestna samospráva odkúpením takéhoto 

domu a vhodnou sociálnou prácou premenila neplatičov v ľudí, ktorí si plnia povinnosti, čím 

zamedzila ďalšiemu šíreniu sociálnej patológie. V Ústí nad Labem miestna samospráva takéto 
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domy odpredala rómskym podnikateľom, ktorí si zjednali plnenie nájomných povinností bez 

sociálnej práce, ale tiež bez záujmu o nešírenie sociálnej patológie. 

► Špekulácia a ľahkomyseľnosť zo strany niektorých rómskych rodín v prístupe k 

vlastnému bývaniu. Ide o prípady napr. odpredaja bytu pred emigráciou do krajín EÚ a žiadanie 

nového bytu po návrate. Dochádza tiež k prípadom, kedy prenajímateľ a nájomca - rómska rodina 

sa dohodnú na zániku prenájmu k určitému dátumu, a to za finančnú náhradu. Táto obyčajne nestačí 

na obstaranie si nového bytu. Rodina sa nasťahuje k inej rómskej rodine a pre nevyhovujúce 

hygienické podmienky žiadajú od obce pridelenie nových bytov (Frištenská, 2000: 24-41). 

► Podvody a násilie zo strany prenajímateľov, vlastníkov bytov. Uplatňované spôsoby, 

okrem uvedených, opisuje tiež H. Frištenská (2000: 24-41). Problémom v tomto prípade je, že 

sociálne odkázaná rómska rodina pre svoju zlú finančnú situáciu ťažko hľadá právnu pomoc a ocitá 

sa bez bývania, v lepšom prípade ju prichýli blízka rómska rodina - so všetkými negatívnymi 

dôsledkami pre kvalitu bývania. 

► Nedodržiavanie nájomnej zmluvy, resp. ustanovení občianskeho zákonníka. Podľa H. 

Máchovej (2000: 93) ide najčastejšie o prípady neplatenia nájomného a súvisiacich úhrad za dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace (nemusia ísť po sebe), o problémy v spolunažívaní s okolím, o poškodzovanie 

zariadení bytu a domu, o prenechávanie bytu iným osobám do podnájmu bez písomného súhlasu 

prenajímateľa domu alebo bytu (za podnájom nie je možné pokladať krátkodobé návštevy). Na 

základe takéhoto správania prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ale iba so súhlasom súdu. 

► Málo využívané bytové náhrady (náhradný byt, náhradné ubytovanie) a prístrešia ako 

provizória (ide obyčajne o izbu v ubytovni a o izbu v hoteli) ako súčasť systému práce s ľuďmi, 

ktorí si nedokážu udržať byt. Zabezpečovanie bytových náhrad spadá do originálnej (samostatnej) 

pôsobnosti obcí. Podľa Máchovej (2000: 98-99) „Zkušenosti několika obcí ukazují, že vhodným 

řešením v extrémních případech je bydlení v ubytovnách, které poskytují méně práv, jež jsou 

zároveň bezprostředně vymahatelná. ... Ukazuje se, že tam, kde vládnou jasná, často i velmi přísná 

pravidla s následnou možností rychlého postihu, je i tato problémová skupina schopna, aspoň ve své 

většině, přizpůsobit se novým podmínkám a akceptovat je. Ti, kteří toho schopni nejsou, musí 

odejít ... Těmto lidem není bráněno v navrácení na ubytovny, pokud prokáží snahu ubytovací řád 

dodržovat. ... V rámci jednotlivých ubytoven se navíc snaží o členění podle míry problémovosti 

ubytovaných ... Největší přínos výše uvedeného řešení vidím jednoznačně v pozitivní motivaci 

ubytovaných a v prostupnosti celého systému nejen směrem dolů, ale i nahoru.“ Myšlienka na 

vybudovanie takéhoto systému je podľa vyjadrenia riaditeľa DROM-u pána Zímu, ktorý pôsobí na 

Bratislavskej 41 v Brne, súčasťou snahy o vyriešenie problému rómskeho zoskupenia v tomto 

dome. V Matiční ulici nebolo možné takýto zámer vystopovať. 
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► Aj keď prístupy orgánov verejnej správy sa navonok vyznačujú sankcionovaním 

neplatičov v súlade so zákonom, tak hlbší pohľad ukazuje, že reakcie nastupujú obyčajne 

oneskorene a ide o sankcie, ktoré fatálne zhoršujú životnú situáciu a sociálne fungovanie 

postihnutých rodín. Za týmto oneskoreným reagovaním možno vidieť ľahostajnosť a neodbornosť, 

možno aj neochotu vstupovať do konfliktov s početnými rómskymi rodinami a neochotu používať 

zdĺhavú a namáhavú sociálnu prácu. Efekty tohto prístupu oneskoreného reagovania sa však 

rovnajú účinku diskriminácie. O dokázateľnú diskrimináciu sa ale nejedná. Orgány miestnej 

samosprávy predsa nemajú povinnosť zaoberať sa formou sociálnej práce s ľuďmi, ktorí si z 

rôznych dôvodov neplnia svoje povinnosti. Inak povedané, prv než ich sankcionujú za neplnenie 

povinností nie sú povinné s nimi sociálne pracovať. Ale v ktorej etape už tú povinnosť majú? Až 

keď sú títo ľudia na ulici, alebo v bludnom kruhu zneužívania úžerníkmi? A naviac, v prípade 

sociálne odkázaných rómskych rodín ide často o nedávnych imigrantov a plošný prístup k nim 

môže znamenať, že bude vysťahovaná rodina, u ktorej možno ešte predpokladať adaptačné 

problémy na podmienky života v ČR. Zopakujme teda ešte raz, že nie je možné nazvať 

diskrimináciou spomínaný laxný, neodborný, či neochotou poznamenaný prístup nedostatočného 

vyžadovania plnenia povinností. Treba ale vychádzať z toho, že dosahovaný efekt je rovnaký. 

Znamená to, že neexistencia režimov a systémov práce ktoré zabezpečujú včasné identifikovanie a 

odborné riešenie nepriaznivých životných situácií svedčí o možnosti existencie inštitucionálnej 

diskriminácie. 

► Pre umožnenie prístupu k šanciam a pomoci nestačí prijať iba administratívne opatrenia, 

alebo upraviť príslušné zákony. Ide o vytvorenie takých podmienok, aby šance a pomoc boli 

minoritou aj majoritou akceptované, pre minoritu prístupné a neboli zneužívané. Potrebná je aj 

vzájomná dôvera a pozitívna komunikácia. S tým je spojený problém podľa akých princípov 

poskytovať (a prijímať) pomoc tak, aby bola efektívna a prehľadná, rešpektovala ľudské práva, 

princíp zásluhovosti a sociálnej spravodlivosti a smerovala k rómskej integrácii? 

► Hlavným dôsledkom utvárania sa sociálne vylúčených rómskych zoskupení v ČR je to, 

že bez masívnej pomoci zo strany majoritnej populácie títo ľudia nemajú nádej na zmenu situácie, v 

ktorej sa nachádzajú. 

 

Na utváranie problémových rómskych zoskupení v mestách ČR má vplyv celý rad faktorov. 

Územia s vyššou koncentráciou chudobných rómskych rodín, ktoré sa ešte neadaptovali na kultúrne 

a civilizačne odlišné prostredie českých miest, vznikali a rozširovali sa už pred rokom 1990. Po 

roku 1990 sa na túto prvotnú etnickú a problémovú selekciu začala vrstviť ďalšia tento krát triedne - 

vrstvová selekcia. K nej sa pridružujú nekompetentné rozhodnutia orgánov miestnej samosprávy 
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k problému neplatičstva a nedodržiavania zákonov, pravidiel a poriadku vôbec v nájomných 

domoch a bytoch obývaných problémovými rómskymi rodinami. 

Možno sa domnievať, že početnosť a veľkosť týchto území narastala/narastá ako dôsledok 

niekoľkých vzájomne sa posilňujúcich faktorov: 

 

● Imigrácia zo slovenských rómskych osád a mestských enkláv aj po roku 1990 (keď sa 

skončila dovtedy štátom uplatňovaná politika rozptylu) a po roku 1993 (keď sa rozpadol dovtedy 

spoločný štát a migrácii Rómov do českých zemí sa do cesty postavila štátna hranica). Možno 

predpokladať, že do roku 1993 početnosť skupiny Rómov neadaptovaných na požiadavky 

mestského života narastala o. i. preto, že štát po roku 1990 v nových podmienkach nepripisoval 

dôležitosť špecifikám sociálnej práce v rómskych zoskupeniach. A po roku 1993, keď sa príliv 

imigrantov - Rómov zo Slovenska znížil, ale neustal, rómskym imigrantom nevenoval inú ako 

administratívnu pozornosť. 

Rómovia migrujúci zo Slovenska po roku 1989 nedostávali vonkajšiu pomoc špeciálne 

zameranú na ich adaptáciu na prostredie ČR, a preto možno predpokladať, že úmerne tomu klesala 

ich šanca na úspešnú adaptáciu na zmenené civilizačné a kultúrne podmienky. Vzhľadom na 

zásadne odlišné prostredie do ktorého prichádzali, bolo pritom potrebné považovať ich za 

imigrantov, a tak k nim aj pristupovať - individuálne poznávať ich potreby, znevýhodnenia a 

možnosti a s pomocou cieľovej lokality pomáhať ich napĺňať, odstraňovať a realizovať. U týchto 

ľudí sa potom nedá hovoriť o vylúčení ako o primárnom probléme, ale o neprijatí. Možno sa 

domnievať, že táto situácia trvá naďalej, aj keď iste v menšej miere. 

Proces adaptácie na nové podmienky trval u Rómov migrujúcich zo Slovenska veľmi dlho a 

v jednotlivých rómskych skupinách prebiehal diferencovane. Možno sa domnievať, že čím neskôr 

tá - ktorá rodina prišla do českých zemí, tým nižšia je úroveň jej integrácie a čím väčšie bolo 

nesystémové premiešanie rôznych rómskych skupín a rodín v cieľovej lokalite, tým nižšia je aj 

úroveň dosiahnutej integrácie. Možno predpokladať, že dnešné problémové oblasti v mestách ČR s 

vysokou koncentráciou sociálne odkázaných rómskych rodín tvoria najmä Rómovia - imigranti z 

rokov 80-tych a 90-tych. Ak je to tak, potom hlavným problémom je uplatňovanie takej formy 

vonkajšej pomoci týmto ľuďom, ktorá by zabránila ich návratu do spôsobu života v rómskych 

osadách, ktoré opustili. 

● Ekonomická situácia mnohých v českom prostredí už integrovaných rómskych rodín. 

Rómovia strácajú zamestnanie ako prví. Táto, ako aj iné skutočnosti (zlý zdravotný stav, vyšší 

počet detí atď.) pravdepodobne spôsobujú, že väčšina populácie nepracuje a hlavným zdrojom 

obživy sa stávajú sociálne dávky, nelegálne ekonomické činnosti, resp. získavanie živobytia mimo 
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trh práce. Mnohé z týchto rodín si v nových podmienkach už nemohli dovoliť bývanie v lepších 

bytoch a lukratívnejších lokalitách. Možno predpokladať, že svoje byty predávali, sťahovali sa do 

lokalít, v ktorých boli lacné nemovitosti. Iné si ho zase z rôznych dôvodov nedokázali udržať. 

Niektoré z týchto rómskych rodín sa stávali neplatičmi nájomného a energií. Po schválení 

zákona č. 172/91 Sb. o prechode majetku zo štátu na obce problém neplatičstva prešiel do 

kompetencií obcí. Obce reagovali alebo presťahovávaním a koncentráciou neplatičov do 

malometrážnych sociálnych bytov na okrajoch miest s nízkym štandardom vybavenia, alebo 

dočasným ignorovaním neplatenia. V územiach, kde sú situované byty pre neplatičov, dochádza ku 

koncentrácii najmä rómskych sociálne odkázaných rodín. 

● Strach pred rasovým násilím. Rómske rodiny sa do lokalít s vyššou koncentráciou Rómov 

sťahujú pravdepodobne aj zo strachu pred rasovým násilím a pred odmietaním zo strany majority 

prejavovaným v každodennom styku. Tento proces nebol skúmaný, ale na základe náhodných 

rozhovorov sa možno domnievať, že v týchto zoskupeniach sa Rómovia cítia bezpečnejšie, 

obnovuje sa tu tradičná ochranná funkcia rómskej komunity. 

● Pri prideľovaní a pri udržaní bytu rómskou sociálne odkázanou rodinou sa možno stretnúť s 

rôznymi formami diskriminácie, neodbornosti zo strany úradov, ľahkomyseľnosti zo strany 

rómskych rodín, násilia zo strany vlastníkov a ľahostajnosti k dodržiavaniu zákonov. Prejavuje sa to 

tým, že sociálne odkázané rómske rodiny iba ťažko hľadajú právnu pomoc v prípadoch násilia a 

podvodov zo strany vlastníkov bytov, dostupnosť bývania je pre sociálne odkázané rómske rodiny 

mimoriadne nízka, sociálne odkázané rómske rodiny riešia svoju bytovú situáciu najmä tým, že 

byty obýva viacero rodín. Tieto faktory sa významne spolupodieľajú na rozširovaní a stabilizácii 

problémových zoskupení sociálne odkázaných rómskych rodín. 

- Možno predpokladať, že preplnenosť bytov, v jednotlivých domoch či uliciach spoločné 

bývanie rodín, ktoré sú rozdielne adaptované na podmienky bývania v meste a nedostatočné dbanie 

vlastníkov domov a bytov (vrátane obcí) na dodržiavaní noriem bývania, iniciuje vývoj k 

postupnému znižovaniu kvality bývania v dome a v jeho okolí. Zdá sa, že spoločné ubytovávanie 

rómskych rodín bez rešpektovania ich diferencovaného postavenia a vzťahov môže viesť k 

situáciám, že v takom zoskupení nebude vôľa zlepšovať kvalitu vlastného bývania a najmä 

"bývania" v spoločných priestoroch za prahom vlastného bytu. 
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Vo väzbe na tieto rámcovo načrtnuté faktory, ktoré vplývajú na utváranie sa problémových 

rómskych zoskupení možno vytvoriť scenár utvárania takýchto zoskupení, ako aj uvažovať o 

dostupných riešeniach. 

Rómska rodina z rôznych dôvodov neplatí nájomné, často ani za vodu, plyn či elektrinu, 

odvoz smetí a iné služby. Sociálnym pracovníkom to nesignalizuje ani bytový podnik ani 

energetické, plynárenské či iné podniky. Sociálni pracovníci samotní tiež nemajú adekvátny 

informačný systém o tých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc. A tak nemajú signál k prešetreniu 

sociálnej situácie rodiny, alebo najčastejšie čas a možnosti k zahájeniu sociálnej práce, aby sa jej 

prostredníctvom pokúsili zastaviť prepad rodiny do ťažko riešiteľných dlhov. Nemajú tak možnosť 

odlíšiť, resp. riešiť tie prípady, keď rodinu využíva úžerník a preto je stále menej schopná platiť 

nájomné a iné služby, od situácií, keď neplatenie je výsledkom skôr krátkodobej nepriaznivej 

situácie rodiny a od situácií, keď ide o nedisciplinovanosť a tiež od situácií, keď ide o neschopnosť 

narábať s peniazmi. 

Namiesto sociálnych intervencií diferencovaných podľa situácie rodiny sa vo vzťahu ku 

všetkým neplatičom použije rutinný mechanizmus presťahovania rodiny do bytov určených pre 

neplatičov, resp. do bytov nižšej kategórie s nižším nájomným. Keďže sa tak stane bez znalosti 

dôvodov neplatenia, môže sa stať, že rodina neplatí ani znížené nájomné a dlžná čiastka sa stáva 

vzhľadom na príjmy rodiny onedlho nevymáhatelná. Nevymáhatelné sú tiež akékoľvek pokuty. 

Obec to rieši de facto rezignáciou z vymáhania dlhov. Môže sa ale tiež stať, že rodina sa po 

vysťahovaní dostane do ubytovne, kde platí podstatne vyššie nájomné a platiť ho musí, aby nebola 

okamžite vysťahovaná na ulicu. Stáva sa tiež súkromný podnikateľ odkúpi od obce dom aj s dlhmi 

a dlžníkmi a nájde účinný spôsob vymáhania nájomného, ktoré neúmerne zvýšil. 

Zároveň s tým pokračuje ďalšia degradácia územia, na ktorom stoja takéto domy – hromadia 

sa smeti, zhoršuje sa hygienická situácia, ohrozené je zdravie týchto ľudí a ich susedov. Ľudia 

obývajúci toto územie získavajú pocit beztrestnosti. Územie, na ktorom sa odohráva táto sociálna 

degradácia a dezintegrácia na seba začína viazať ďalších sociálne nestabilných ľudí. Nehnuteľnosti 

v okolí strácajú hodnotu a sféra nestability a degradácie sa pomaly rozširuje. Situácia sa stáva 

svedectvom nemohúcnosti inštitúcií. Všetci vidia, že v určitom bode zákony a stanovené pravidlá je 

možné nerešpektovať bez nejakých príkrych dôsledkov pre tých, ktorí ich porušujú, resp. že je 

možné aby pravidlá porušovali súkromní vlastníci domov a robili si s nájomníkmi čo ich napadne. 

V oboch prípadoch je zrejmé, že sú situácie, kedy zákon prestáva platiť a zodpovední to „nevidia“. 

Výsledný stav je taký, že vzniká oblasť, ktorá získava znaky geta chudoby s prevahou 

rómskeho etnika. K jeho vzniku okrem iného prispeli aj vadné rozhodnutia pracovníkov verejnej 

správy a ocitli sa tam aj takí ľudia, ktorí sa tam ocitnúť nemali. Navyše neexistuje systém 
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sociálnych služieb a zariadení, ktorý by umožnil cestu späť tým, ktorí na tú cestu majú, keď sa im 

len trochu pomôže z bludného kruhu, v ktorom sa ocitli. 

Výsledný stav je tiež taký, že narušenie pravidiel v jednej oblasti (neplatičstvo) vyvolalo 

reakciu (vysťahovanie), ktorá zapríčinila komplexnú degradáciu sociálneho fungovania danej 

rodiny. Porušenie pravidiel nemá byť tolerované, ale na druhej strane malo by vyvolávať iba 

adekvátne reakcie. 

 

Vznik problémového zoskupenia v Matiční ulici v Ústí nad Labem iniciovalo rozhodnutie 

samosprávy mestskej časti Neštěmice. Problémové rómske zoskupenie v Bratislavskej ulici v Brne 

vzniklo živelne ako dôsledok nedbania na dodržiavanie zákonov a elementárnych platných pravidiel 

zo strany súkromného vlastníka domu. Matiční ulica sa vďaka rozhodnutiam miestnej samosprávy 

stala v roku 1999 smutne známou uličkou sveta a mimoriadne zložitý problém ktorý vznikol sa 

začal pozitívne riešiť až pod veľkým vonkajším tlakom. Zložitá problematika v Bratislavskej ulici v 

Brne sa riešila bez tlaku verejnosti vďaka kompetentným rozhodnutiam samosprávy mestskej časti 

Brno - střed. Objektívne príčiny boli v obidvoch prípadoch tie isté, zákony ktorými sa orgány 

verejnej správy riadili tiež. Zdá sa, že odlišný bol „iba“ ich prístup k riešeniu a zvolený postup. 

Správny prístup a postup nepochybne rozhodujú o úspešnosti projektov, ktoré riešia problematiku 

rómsko – nerómskeho spolunažívania. 

 

5.2.7. Diskusia 

 

Určitý priestor na diskusiu dáva prípad Českého Krumlova, a to preto, že problémové 

zoskupenie sociálne odkázaných rómskych rodín tu nevzniklo. E. Davidová sa v tomto meste 

zaujímala o príčiny dobrého súžitia Rómov a nerómov (Davidová, 1998: 186-191 a 2000(b): 51-

57). Dobré spolunažívanie prisudzuje celému komplexu príčin. Hovorí o tom, že od 60-tych rokov 

je v meste tradícia vzájomného pozitívneho vzťahu orgánov verejnej správy a Rómov. Rómovia 

dostali od orgánov verejnej správy dôveru, pomoc a „šancu“ a dodnes ju nestratili. Vždy sa s nimi 

jednalo ako s rovnocenným partnerom. Rómovia si získanú prestíž strážili a nedovolili novým 

migrantom, predovšetkým olašským Rómom, usadiť sa v meste a pokaziť získanú prestíž a dôveru. 

V Českom Krumlove žije už štvrtá generácia Rómov, títo ľudia považujú mesto za svoj domov. V 

meste je vysoký podiel zmiešaných rómsko - českých manželstiev (tretina medzi mladšími 

manželskými zväzkami). Samotná rómska komunita sa pomerne rýchle adaptovala na nové životné 

podmienky a nedostávala sa do konfliktov s majoritou. Pritom si zachovala svoje rómstvo. 
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Rozhovory ktoré som v Českom Krumlove uskutočnil potvrdzujú, že hlavný dôvod dobrého 

spolunažívania a neexistencie problémového zoskupenia v tomto meste možno vidieť v spôsobe 

spolupráce a komunikácie predstaviteľov mestského úradu a rómskej komunity, ktorý vychádza z 

rešpektovania existencie rómskej komunity ako celku. Príčiny možno vidieť tiež v tom, že táto 

komunita má predstaviteľov, ktorí v nej požívajú prirodzenú autoritu, vo vysokej úrovni skupinovej 

identity českokrumlovských Rómov a v ich schopnosti kolektívneho jednania. Zdá sa, že 

prostriedok, ktorým sa, obrazne povedané každodenne obnovuje a potvrdzuje úspech je, že 

predstavitelia samosprávy jednajú práve s tými rómskymi predstaviteľmi, ktorí sústreďujú vo 

svojich rukách moc ekonomickú aj tradičnú zvykovú; že každý týždeň spolu preberajú otázky 

spoločného záujmu; že ekonomické činnosti rómskej komunity sú úzko prepojené so záujmami 

mesta a sú súčasťou štruktúry jeho ekonomických činností (Rómovia sú zamestnaní v rómskych 

firmách, ktoré majú od mesta objednávky na upratovacie práce a na stavebné práce v meste). Svoju 

úlohu zohralo nepochybne tiež to, že mesto je vlastníkom bytov v historickom centre (reštitúcie 

neboli v Českom Krumlove takmer žiadne) a sťahovanie rómskych rodín z centra mesta mali 

orgány mesta pod kontrolou. 

V oboch sledovaných prípadoch, v Matičnej ulici ako aj v Bratislavskej ulici v Brne boli 

krátke obdobia, kedy fungovala samospráva obyvateľov obidvoch domov. Boli to obdobia, kedy sa 

darilo dosahovať pomerne zložité ciele - dosiahnutie dohody o splatení dlhov prácou, odpratanie 

smetí, zníženie hlučnosti a pod. Zdá sa, akoby práve práca s celou skupinou otvárala priestor pre 

prevenciu negatívnych javov – podobne ako v Krumlove. 

Proti tomu stojí konštatovanie autorov analytického materiálu, ktorý k Matičnej ulici 

vypracovali odborníci zaštítení Nadáciou Vize 97 (Analýza…, 1999). Konštatujú, že jediný 

spoločný znak ktorý rodiny v Matičnej ulici mali je to, že išlo o rodiny rómske. Sociálna 

charakteristika týchto rodín, ich sociálna odkázanosť, sa tým podľa autorov presunula do roviny 

etnickej a v tejto rovine je toto zoskupenie aj vonkajším okolím vnímané. Pritom každé vonkajšie 

úsilie o pomoc „musí být vedeno přes individuální případy a to řešením především sociálních 

problémů“. 
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5.3. VYBRANÉ PŘÍKLADY DOBRÝCH PRAXÍ PŘI PŘEDCHÁZENÍ SOCIÁLNÍMU 

VYLUČOVÁNÍ ROMSKÝCH KOMUNIT60 

 

Tato část práce informuje o projektech, které v období po roce 2000 byly úspěšné v realizaci 

cílů integrace a předcházení sociálnímu vylučování romských komunit. Autoři informují o 

postupech, které autoři projektů zvolili a na principy podle kterých postupovali. Autoři v této 

souvislosti informují o projektech, programech a institucionálních opatřeních  na centrální 

celorepublikové úrovni, o aktivitách samospráv na úrovni krajů a obcí a o projektech, které realizují 

nestátní, neziskové subjekty, často s finanční podporou státu, krajů nebo obcí. Autoři konstatují, že 

projekty jsou úspěšné zpravidla v těch případech, když řešený problém má svoji legitimitu a na jeho 

přípravě a realizaci se aktivně podílí cílová skupina. 

Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým 

vzorkem z  řady aktivit, které se po celé republice realizují. Sledovat velmi dynamický 

celorepublikový vývoj v oblasti projektů integrace a veškeré aktivity, které pozitivně přispívají 

k naplňování Koncepce integrace romské komunity do společnosti vyžadují personální vybavení, 

které autor nemá. Informace o projektech, které by mohly posloužit jako příklady dobré praxe, byly 

získávány různými cestami. Autor měl dobrý přehled o projektech, které jsou financovány ze 

státního rozpočtu a s podporou státu. U projektů samospráv a nezávislých neziskových organizací 

autor využíval především vlastní síť kontaktů přímo v terénu. 

Snažil jsem se získat elementární přehled o projektech, které se zabývají prevencí sociálního 

vylučování romských komunit po roce 2000, po vypracování první vládní Koncepce romské 

integrace do společnosti a které na základě dosavadní realizace dosáhli první, byť ještě nejisté, 

úspěchy. Mnohé z těchto projektů nelze komplexně hodnotit. Nelze je všechny hodnotit ani podle 

stejných kriterií. Jednak pro obsahové a formální nedostatky, ale především proto, že romská 

integrace je komplexní a především dlouhodobý úkol a o skutečně úspěšných projektech bude 

možno mluvit až za několik let. Budu proto spíše informovat o současné praxi integrace, ne 

evaluovat dosažené výsledky. Cílem je popsat postup, jaký tyto projekty použili tak, aby to 

umožnilo formulovat principy kterými se řídily. 

Zabývám se projekty z oblasti sociální práce a projekty na podporu zaměstnanosti ve 

vyloučených komunitách. Nezabývám se projekty na podporu kultury. Hudební festivaly, soutěžní 

přehlídky, plesy, bály a jiné společenské akce, na kterých mají romské děti, mládež i dospělí 

                                                        
60 Týchto niekoľko strán textu je napísaných po česky. Ide o text, ktorý bol publikovaný koncom roku 2005 (Vašečka, 
Veldová, 2004). Text bol publikovaný v češtine a nevidím dôvod, prečo by som ho mal prekladať do slovenčiny. 
Uvádzam tú časť textu, ktorej som autorom. 
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možnost rozvíjet svoji osobitou kulturu, ale také ji představit svým spoluobčanům z řad majority, 

přispívají k odbourání nedůvěry mezi romskou komunitou a majoritou. Takovéto pozitivně emočně 

nabité zážitky přispívají rovněž ke zvýšení prestiže Romů a usnadňují jejich akceptaci v rámci dané 

lokality. Tyto akce jsou významné rovněž pro posílení identity Romů žijících v ČR. Jedná se však o 

projekty, které bezprostředně neřeší některý z akutních sociálních problémů, proto je nebudu 

zmiňovat. Neznamená to ale, že ignoruji skutečnost, že jednou z podmínek úspěšné romské 

integrace je respektovat etnické a kulturní charakteristiky cílové romské populace. 

Příklady dobré praxe v oblasti integrace romských komunit se zabývali i jiní autoři 

(Šimíková, 2003; Co se osvědčilo, 2003). Hodnotili ale projekty, které vznikli před rokem 2000. 

Jejich cílem byla evaluace projektů, proto si všímali jenom těch několika málo projektů, jejichž 

evaluaci bylo možno realizovat. Z této evaluace lze kromě jiného vyvodit, že brzdou úspěšnosti 

projektů byla, až na výjimky, například v Pardubicích, neochota, nepřipravenost, nebo 

nekompetence orgánů veřejné správy na lokální úrovni řešit komplexní problém, jakým je romská 

integrace. 

Vládní koncepce integrace romské komunity do společnosti už několik let definuje postupy 

a návody, které by měly napomoci především sociálně vyloučeným příslušníkům romských 

komunit zapojit se v plné míře do života majoritní společnosti. Tato snaha se pojí s úsilím celé řady 

lidí v problémových lokalitách a vede k realizaci mnoha projektů. Kromě konkrétní pomoci, kterou 

tyto aktivity představují, přinášejí rovněž informaci, že lze najít řešení i obtížných problémů 

integrace. 

Integrační aktivity lze rozdělit podle kriteria zaměření projektu, podle adresáta projektu a 

podle jeho hlavního realizátora. Vzhledem na cíl projekty jsou rozděleny do tří základních skupin 

podle jejich hlavního realizátora. Jsou to (1) politiky, programy a institucionální opatření, která 

iniciuje na centrální celorepublikové úrovni vláda, dále (2) aktivity samospráv (na úrovni krajů a 

obcí) a (3) projekty, které realizují nestátní neziskové subjekty (často za finanční podpory státu, 

krajů či obcí). 

 

5.3.1. Politiky, programy a institucionální opatření, která iniciuje na celorepublikové 

úrovni vláda 

 

Program terénní sociální práce 

K nejvýznamnějším projektům z této skupiny patří celostátně úspěšný projekt terénní 

sociální práce, financovaný Úřadem vlády ČR a metodicky vedený Kanceláří Rady vlády pro 

záležitosti romské komunity v rámci dotačního programu, který je poskytován obcím, jež jsou 
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zaměstnavateli konkrétních terénních sociálních pracovníků. Vzdělávání TSP na celostátní úrovni 

zajišťuje neziskový subjekt, brněnské středisko DROM. Výsledkem tohoto optimálně vyladěného a 

funkčně propojeného projektu je celorepublikově fungující síť terénních sociálních pracovníků, 

kteří jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujícím integraci sociálně vyloučených 

romských komunit do společnosti. Podkladem pro tento vládní program byl projekt terénních 

programů v sociálně vyloučených lokalitách, který od roku 1999 úspěšně zkoušela organizace 

„Člověk v tísni - společnost při ČT“. 

 

Funkce vychovatele – asistenta učitele na školách 

Funkce vychovatele – asistenta učitele pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

byla pokusně zřízena již v roku 1993 na soukromé základní škole Přemysla Pittra v Ostravě díky 

iniciativě Biskupství ostravsko - opavského. Projekt podpořily Společenství Romů na Moravě a 

organizace Nová škola. V roce 1998 projekt podpořila rovněž vláda ČR. Od roku 2000 je funkce 

zřízena na základě „Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování 

přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta 

učitele“. 

Počet vychovatelů - asistentů učitele od roku 1997 vzrůstá a postupně se zvyšuje i jejich 

kvalifikace. V roce 2003 byla zefektivňována spolupráce učitelů a asistentů a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy podpořilo projekt neziskové organizace Nová škola o. s., která připravila 

společné vzdělávání učitelů a asistentů zaměřené na spolupráci těchto pracovníků ve škole a ve 

třídě. Ve školním roce 2001/2002 pracovalo v různých typech škol ČR 214, ve školním roce 

2002/2003 již 318 vychovatelů - asistentů učitele. Každoročně pořádá Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy seminář „Pedagogické minimum pro vychovatele - asistenty učitele“, který 

realizuje organizace Humanitas Profes. V roce 2003 absolvovalo tento seminář celkem 45 nově 

zařazených asistentů. Úspěšné absolvování semináře je jednou ze základních podmínek pro výkon 

funkce vychovatele - asistenta pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Zřizování 

asistentů učitele významně přispívá ke zlepšení školních výsledků dětí z romských komunit. Tento 

program tak významnou měrou pozitivně ovlivňuje integrační proces, a to jak z krátkodobého, tak 

především z dlouhodobého hlediska. 

 

Podpora romských studentů středních škol 

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity na základě vládního usnesení 

č. 386/2000 ze dne 19. dubna 2000 vyhlásila program „Podpora romských žáků středních škol“ 

v letech 2000 - 2002. Od ledna 2003 administruje tento program Ministerstvo školství, mládeže a 
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tělovýchovy. Ve II. pololetí roku 2004 bylo v prvním termínu podpořeno 895 žáků a studentů 

celkovou částkou ve výši 4 054 700 Kč a v druhém termínu 350 žadatelů (téměř výhradně žáků a 

studentů 1. ročníků) částkou 919 800 Kč. Největší objem finančních prostředků na podporu 

romských žáků obdržely Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský kraj. Projekt přispívá ke zvýšení 

vzdělanostní úrovně příslušníků romských komunit a tím do budoucna snižuje míru 

nezaměstnanosti. V neposlední řadě projekt spoluvytváří pozitivní vzory pro rodiny a blízké okolí 

podporovaných studentů a zvyšuje tak povědomí příslušníků romských komunit o významu 

vzdělání. 

 

Koordinátoři, poradci  

V souvislosti s reformou státní správy byla Zákonem o krajích 129/2000 Sb. zřízena funkce 

krajského koordinátora a v průběhu let 2002 a 2003 byly koordinátoři na jednotlivých krajských 

úřadech zaměstnáni. Úkolem krajského koordinátora by měla být především koordinační a 

metodická činnost, poradenství směrem ke krajskému úřadu, metodické vedení romských poradců v 

obcích, informační činnost  a organizace seminářů. Síť koordinátorů usnadňuje komunikaci 

centrálních úřadů a samospráv ve věcech romských komunit a přispívá k realizaci vládní politiky 

integrace na lokální úrovni. 

Ukončením činností okresních úřadů k 31. prosinci 2002 (opět v souvislosti s reformou 

státní správy) byla na obce s rozšířenou působností delimitována většina romských poradců a 

asistentů a narušila se tak v zásadě již fungující celorepubliková síť. V současné době byla 

v naprosté většině případů agenda romského poradce na pověřené obci kumulována s jinými, často 

nesouvisejícími činnostmi a řada romských poradců byla propuštěna. Zůstává nesporným faktem, 

že mezi základní pilíře kvalitní práce s romskou komunitou v dané lokalitě je zřízení funkce 

romského poradce a je celá řada dobrých příkladů z lokalit, kde kvalitní poradci přispěli 

k výraznému zlepšení procesu integrace romské komunity. Zřizování funkcí romských poradců 

zůstává i nadále jedním z nejúčinnějších opatření, které mohou samosprávy využívat k předcházení 

sociálního vyloučení romských komunit a odstraňování jeho důsledků. 

 

Projekty zaměřené na zlepšení zdravotního stavu příslušníků romských komunit 

V rámci grantových projektů Ministerstva zdravotnictví byla v letech 1999-2001 provedena 

Studie zdravotního stavu romské populace, která upozornila na některé specifické zdravotní 

problémy, které mohou mít souvislost s životním stylem, se vztahem k vlastnímu zdraví jako 

hodnotě i se sociálním postavením a stupněm vzdělání. Z šetření vyplynul závěr, že v dostupnosti 

zdravotní péče a kvalitě poskytovaných služeb romským občanům a občanům většinové populace 
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není rozdíl, ale že je nutné věnovat zvýšenou pozornost primární i sekundární prevenci, zejména 

očkování a životosprávě dětí. 

Z iniciativy Rady vlády pro záležitosti romské komunity a v návaznosti na výsledky studie 

byla v Ostravě prostřednictvím občanského sdružení odůvodněnost a potřebnost funkce romského 

zdravotního asistenta ověřována. Na základě pozitivních výsledků tohoto pilotního projektu dospěla 

Rada vlády pro záležitosti romské komunity k rozhodnutí, že asistenti by měli působit i v dalších 

krajích. Tuto funkci by neměl vykonávat odborný zdravotnický pracovník, ale pro Romy 

důvěryhodný pomocník a rádce ve věcech týkajících se oblasti zdravotnictví. Pro tuto funkci je 

navrhován institut s názvem „zdravotně sociální pomocník“. 

 

Práce zdravotně-sociálního asistenta v Ostravě 

Zdravotně-sociální asistent v romských komunitách v Ostravě vykonává tuto funkci od roku 

2001. Mezi jeho hlavní úkoly patří především: 

- preventivní aktivity zaměřené na odstraňování důsledků zdravotního zanedbání, 

- návštěvní služba (po porodu, za účelem očkování), 

- osvětová činnost, 

- pořádání besed s děvčaty na druhém stupni ZŠ, 

- zlepšování komunikace mezi romskými pacienty a zdravotnickým personálem. 

Oslovení lékaři hodnotí myšlenku funkce zdravotně-sociálního asistenta (pomocníka) jako 

pozitivní. Pilotní projekt v Ostravě se osvědčil v mnoha směrech. U rodičů se zvýšil zájem o 

zdravotní stav jejich dětí ve smyslu větší péče o životosprávu, zájem o pravidelné preventivní 

prohlídky dětí u praktických lékařů a o očkování. Zlepšila se také spolupráce rodičů s praktickými 

lékaři, což příznivě ovlivnilo zdravotní stav dětí. 

 

Rekvalifikační kurz pro osoby registrované na úřadech práce v oboru Pracovník sociální 

péče 

Projekt rekvalifikace určený příslušníkům romských komunit se zaměřuje na získávání 

vědomostí a dovedností potřebných pro přímou obslužnou péči pro práci v sociálním a 

zdravotnickém zařízení. Záměrem vzdělávacího zařízení je profesní příprava nezaměstnaných 

k pracovním činnostem, které jsou požadovány na trhu práce, a to i se zřetelem k sociálním 

problémům plynoucím z vysoké nezaměstnanosti příslušníků romských komunit. Vzhledem 

k poptávce na trhu práce po nižším a pomocném personálu poskytuje potřebné vzdělanostní 

minimum a dovednosti pro práci v sociálním nebo zdravotnickém zařízení v oboru pečovatelské 

práce a přispívá tak k zaměstnatelnosti příslušníků romských komunit. První rekvalifikaci provedla 
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na podzim 2004 vzdělávací firma Asis z Kladna. Účastníky prvního čtyřměsíčního vzdělávacího 

kurzu byli příslušníci romských komunit z Jablonce nad Nisou a z Liberce. 

 

Projekty zaměřené na spolupráci Policie ČR a romských komunit 

Vláda ČR přijala návrh Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a 

národnostním menšinám (dále jen Strategie), která je základním koncepčním materiálem, který se 

dotýká problematiky vztahu minorit a Policie ČR a prosazuje principy moderní policejní práce v 

multikulturní společnosti. V souladu se Strategií se od roku 2003 začaly rozvíjet nové, v ČR do té 

doby neznámé projekty, které přispěly ke snížení tradičního napětí mezi romskou komunitou a 

policií v dané lokalitě. Součástí strategie je návrh na zřízení funkce romského asistenta policie, 

který by usnadnil kontakt s romskou komunitou a přispěl tak k řešení problémů, které se do té doby 

řešit nedařilo. V letech 2003-2004 byly na základě tohoto návrhu zrealizovány dva pilotní projekty. 

První se zaměřil na boj proti lichvě v Ostravě, druhý si kladl za hlavní cíl boj se sociálně-

patologickými jevy v Chebu. Do budoucna bude vhodné analyzovat možnosti využití mechanismu 

„asistentů Policie ČR pro spolupráci s romskou komunitou“ v konkrétních podmínkách dalších 

lokalit. 

 

Asistent Policie ČR pro potírání lichvy v sociálně vyloučených romských komunitách v 

Ostravě 

Pro pilotní vyzkoušení projektu byla Ministerstvem vnitra vybrána Policie ČR, správa 

Severomoravského kraje, a to především z důvodu významného populačního zastoupení romského 

etnika v regionu, které je lichvářstvím nejvíce postiženo. V rámci Policie ČR městského ředitelství 

Ostrava byla zřízena pracovní skupina pro potírání lichvy. Současně s tímto krokem byl zahájen 

projekt Asistent Policie ČR občanského sdružení Vzájemné soužití v Ostravě, které vybralo a 

zaměstnalo dvě romské policejní asistentky. Celý projekt financovala Rada vlády ČR pro záležitosti 

romské komunity z prostředků pro projekty nevládních organizací. 

Asistentky prošly školením policejních specialistů (policejních školitelů pro problematiku 

rasové rovnosti) a absolvovaly standardní několikaměsíční kurz pro terénní sociální pracovníky 

(DROM). Jejich hlavním úkolem byla zejména intenzivní a systematická práce s oběťmi lichvy. 

Jejich hlavním posláním bylo v první fázi navázání kontaktu s komunitou a získání důvěry pro práci 

vybraných policistů v jejím prostředí. Působení asistentek Policie ČR uvnitř komunity bylo zcela 

transparentní a cílem bylo, aby je komunita vnímala jako pomocníky v tíživé situaci a nikoliv jako 

představitele represivního orgánu. Asistentky zprostředkovávaly kontakty obětí a svědků s Policií 

ČR, informovaly občany z romské komunity o rizicích spojených s lichvou a také o možnostech, 
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které jim spolupráce s policií v problematice lichvy nabízí. Pracovní skupina pro potírání lichvy 

byla tvořena dvaceti čtyřmi policisty, a to tak, aby na každý městský obvod připadli dva. Skupina 

byla vybrána na základě dobrovolnosti a prošla několikadenním školením. Za rok 2003 prověřila 

Policie ČR správa Severomoravského kraje díky pilotnímu projektu 32 poznatků nasvědčujících 

spáchání trestné činnosti lichvy a ve 14 případech zahájila úkony v trestním řízení pro trestný čin 

lichvy. 

Policejní skupina pro potírání lichvy při městském ředitelství Policie ČR v Ostravě byla od 

počátku roku 2004 transformována na tzv. buňky pro práci s romskou komunitou. Tyto buňky 

fungují při vybraných obvodních odděleních v Ostravě a jsou tvořeny policisty, asistenty Policie 

ČR, resp. terénními  sociálními pracovníky a zástupci občanských sdružení (pokud v dané lokalitě 

působí). Vedoucí jednotlivých buněk, kterými jsou policisté, se pravidelně scházejí s asistenty ke 

konzultacím. Přínosem projektu je nastartování pravidelné komunikace mezi představiteli 

samosprávy, státní správy, Policie ČR, nevládními organizacemi a romskými aktivisty. Při řešení 

problematiky lichvy a dalších souvisejících rizikových faktorů je úzká spolupráce všech 

zainteresovaných stran nezbytnou podmínkou. 

 

Terénní sociální pracovník – romský asistent policie pro spolupráci Policie ČR s romskou 

komunitou v Chebu 

Projekt byl realizován jako modifikace programu terénní sociální práce, který je standardně 

provozován po celém území ČR, v kombinaci s funkcí asistenta policie. 

Pracovní činnost „terénních sociálních asistentek – romských asistentek policie“ byla 

rozdělena do dvou základních částí. Polovinu pracovní doby věnovaly standardní terénní sociální 

práci pro město Cheb (pod vedením romské poradkyně) a v druhé polovině své činnosti plnili 

funkci romských asistentek policie. V této části své práce se zaměřily především na navázání 

pozitivních kontaktů Policie ČR s romskou komunitou a dále na řešení problematiky rizikových a 

patologických jevů spojených s životem romské komunity ve městě. Jejich hlavním posláním bylo 

v první fázi navázání kontaktu s komunitou a získání důvěry pro práci vybraných policistů ze 

speciálního týmu. 

Mimo jiné je tento projekt příkladem vstřícného přístupu Policie ČR vůči romské komunitě 

v Chebu a představuje alternativní způsob řešení problémů. Řešení kriminality v romské komunitě 

preventivními přístupy vyžaduje detailní znalost prostředí a kontakt s komunitou. To jsou oblasti, 

kde vzniká ideální prostor pro uplatnění asistentek. Je zřejmé, že se jedná o práci, jejíž výsledky se 

dostavují až v dlouhodobém časovém horizontu. Přes všechna pozitiva se ukázalo, že napětí mezi 
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standardní terénní sociální prací a prací asistenta policie je velké a do budoucna se jeví jako 

vhodnější tyto funkce nekumulovat. 

 

Policie přítelem - Plzeň 

Cílem projektu bylo vybudovat ve spolupráci s neziskovým sektorem (Fondem ohrožených 

dětí o.s. a terénní sociální pracovníci pro romskou komunitu) důvěru příslušníků romských komunit 

v policii, zvýšit jejich právní vědomí, nabídnout vzdělávání zábavnou formou a zajistit nabídku 

volnočasových aktivit. 

Městská policie Plzeň a Fond ohrožených dětí o.s. v rámci společného projektu Policie 

přítelem provozují na území města Plzeň dvě nízkoprahová centra pro děti a mládež ze sociálně 

vyloučených lokalit. Cílem center je rozvoj sociálních komunikačních dovedností u dětí. Jejich 

činnost je pravidelně konzultována s pedagogickými odborníky, kteří garantují kvalitu 

poskytovaných služeb. 

Projekt se realizuje ve dvou fázích. V prvé řadě je cílová skupina seznamována s možností 

zapojit se do projektu. K tomuto účelu je využívána forma soutěží v rámci celodenních akcí 

pořádaných v terénu. Následuje celoroční činnost, kterou představuje vytvoření „otevřené skupiny 

dětí a mládeže“ se stanoveným výchovným programem a s možností variability činností dle složení 

a zájmů zapojených dětí a mládeže. 

 

5.3.2. Integrační koncepce a projekty na úrovni samosprávy 

 

Celostátní opatření nemohou vyčerpávajícím způsobem odpovídat na specifické lokální 

problémy. Vytváří rámcové podmínky, které jsou naplňovány konkrétním obsahem až na místní 

úrovni. Na představovaných projektech samosprávy participují finančně, realizačně, nebo jsou 

iniciátory projektů. 

 

Dobrovolná práce dlužníků nájemného pro Město Roudnice nad Labem 

Fenomén neplatičství za nájemné a s ním spojené služby je záležitostí poměrně novou a 

v evropském kontextu spíše neznámou. Samosprávy často nereagují na neplatičství včas a 

nezavádějí preventivní mechanizmy, které by mu předcházely. Samosprávy pak přistupují 

k drastickým řešením, jako je vystěhování z bytu, odebírání dětí atp. Vystěhovávání neplatičů patří 

k nejzávažnějším nebezpečím, se kterým se lze v oblasti problematiky romských komunit setkat. 

Jedná se o řešení krátkodobé a z hlediska integrace zcela nevhodné. V jeho důsledku vznikají ghetta 

a jiná problémová sociální uskupení, které lze následně odstraňovat jen s velkými obtížemi. Jednou 
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z možných cest, jak problém neplatičství řešit, je projekt Města  Roudnice nad Labem. Jedná se o 

řešení nenákladné a nerizikové. 

Myšlenka dobrovolné práce a následného odpuštění dluhů na nájemném byla v Roudnici 

nad Labem převzata od o.s. Spolu CZ (dnes Horizonty), které se podílelo na jeho realizaci v Brně (v 

rámci projektu Komunitní bydlení). Občanské sdružení poskytlo know how a započala spolupráce 

mezi ním a městem. V téže době zaměstnalo město Roudnice nad Labem terénní sociální 

pracovnici, která se specializovala na sociálně znevýhodněné klienty, především na Romy. S její 

pomocí byli kontaktováni zástupci Romů ve městě a hledala se cesta, jak dluhy odbourat. Odbor 

sociálních věcí následně navrhl projekt dobrovolné práce pro město a následného odpuštění dluhů. 

Zkušenost ukazovala, že dlužník, který byl potrestán přestěhováním do holobytu, nebyl ke splácení 

dluhů motivován. Pokud pobíral dávky sociální péče, nebylo ani možné jeho příjem exekuovat a 

město mělo tedy jen mizivou naději, že mu bude dluh splacen. Dobrovolnou prací mohou navíc 

dlužníci ušetřit městu prostředky za práce, které by jinak muselo objednat u specializované firmy. 

Zastupitelstvo města schválilo usnesení, které umožňuje prominutí dlužného nájemného a penále z 

prodlení za užívání obecního bytu na základě dobrovolné práce pro město dle předem uvedených 

zásad. V souladu s usnesením dlužník uzná dluh co do důvodu a výše a uzavře splátkový kalendář, 

který musí řádně a včas splácet. Zároveň musí platit aktuální  nájemné a zálohy na služby. Termín, 

od kdy je řádné splácení sledováno, je zároveň termínem zahájení projektu. Dlužník vykonává 

podle požadavku města mimo pracovní poměr dobrovolné činnosti (na základě dobrovolnické 

smlouvy). Práce jsou vykonávány úkolově a dlužník ví, jak bude práce zadavatelem oceněna (cena 

je závazná). Zapojit se může i více členů domácnosti. Podmínkou pro odpuštění dluhu a penále je 

plnění všech podmínek současně, tj. splácení dluhu za služby a dobrovolná práce a řádné placení 

běžného nájemného. Pokud dlužník nedokončí práce a neodpracuje celý dluh, porušil podmínky a 

dluh nebude odpuštěn. Město rozhodne o odpuštění dluhu a penále teprve po splacení celé dlužné 

částky za služby. Většina účastníků projektu si nechala na splátky dluhů posílat dávku SSP - 

příspěvek na bydlení.  V roce 2003 se do projektu zapojily 4 rodiny a odvedly práci celkem za 22 

240 Kč. Dluhy ve výši odvedené práce jim byly radou města prominuty. Práci zadává zpravidla 

správa bytů MěÚ a Roudnické městské služby, které obstarávají úklid města. Nejčastěji 

vykonávanými pracemi jsou úklidy půd v městských domech, malování chodeb, kopání výkopu, 

příprava děr pro výsadbu keřů a pod. Terénní sociální pracovnice sháněla na danou práci zájemce, 

sepisovala s nimi smlouvy a po dokončení od zadavatele přebírala potvrzení o splnění podmínek 

práce. V roce 2004 odvedlo práce za 29 900 Kč dalších 7 rodin a rada města i v tomto případě dluhy 

v této hodnotě prominula. Přes všechny obtíže, na které realizace projektu naráží, se jeví tento 

postup jako jeden z nejefektivnějších. Jeho pozitivní přínos není směřován pouze do komunity, ale 
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profituje z něj také samospráva, což vhodně ovlivňuje klima v dané lokalitě a přispívá k integraci 

romské komunity. 

 

Zřizování funkcí domovníků v problémových lokalitách v Náchodě 

V Náchodě žije 25 000 obyvatel, z toho cca 1500 příslušníků romských komunit, 

koncentrovaných v několika lokalitách. Romové obývají převážně byty 4. kategorie bez sociálního 

zařízení, holobyty a výjimečně byty 1. kategorie. Udržovat v těchto nekvalitních a mnohdy 

přeplněných bytech a domech pořádek a zajišťovat klidné soužití je obtížné. Město v těchto 

lokalitách zaznamenávalo zvýšené náklady na odvoz odpadu, protože většina obyvatel za něj 

neplatila poplatky. Jedním z osvědčených způsobů jak tuto obtížnou situaci řešit je kromě 

komunitní a terénní sociální práce zřizování funkce domovníka, který požívá důvěru obyvatel, 

pochází z dané komunity a disponuje osobními předpoklady, vhodnými pro plnění této funkce. 

Domovníci začali fungovat od 1. dubna 2003. Vhodní kandidáti byli vybírání z osob vedených na 

úřadu práce, který za ně i nadále hradil zdravotní a sociální pojištění. Od Správy budov jsou 

domovníci odměňováni částkou 400,- Kč měsíčně  a jednou ročně je jim vyplácena odměna nebo  

roční vyúčtování  za  služby  městu. Tato finanční odměna se pracovníkovi nezapočítává jako 

příjem pro výpočet hranice sociální  potřebnosti. Domovníci bydlí s ostatními obyvateli přímo 

v lokalitě a mohou tedy průběžně ovlivňovat její život a prostředí. Domovníci především v průběhu 

celého roku zajišťují pořádek kolem domů, hlásí správě majetku veškeré závady a havarijní stavy a 

dohlíží na vyhazování a třídění odpadu (včetně nebezpečného). Zavádění funkce domovníka 

v problémových domech a lokalitách přináší rychlé a nesporně kladné výsledky. Nájemníci řádně 

platí poplatky za komunální odpad, čímž je zajištěno pravidelné vyvážení popelnic a kontejnerů. 

Došlo také k výrazným úsporám financí  za  velký počet kontejnerů. Před zřízením domovnických 

funkcí musely být kontejnery v rámci jarního úklidu  přistaveny v počtu  5 – 7 kusů na jednu 

lokalitu - na čtyři lokality připadlo kolem 25 kontejnerů. Soustavná práce domovníků snížila tento 

počet na maximálně 2 kontejnery pro 1 lokalitu. Úspory nejsou nezanedbatelné a životní prostředí 

v daném místě se rapidně zlepšilo. Na utváření a udržování pořádku v domech a okolí se podílejí 

sami obyvatelé. 

 

Romprojekt Valašské Meziříčí – projekt rekvalifikace a zaměstnosti 

Romprojekt je jedním z mezinárodních pilotních projektů realizovaných v rámci dlouholeté 

spolupráce mezi Městským úřadem ve Valašském Meziříčí a městem Bussum v Nizozemsku,  a 

který podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království v rámci programu Matra 

pro školní rok 2003/2004. Cílem projektu bylo pomocí ročního rekvalifikačního kurzu zvýšit 
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romskou vzdělanost a zaměstnanost v lokalitě. Očekávaným výsledkem mělo být pracovní 

uplatnění romských absolventů kurzu (uzavření zaměstnaneckého poměru) nebo jejich další 

vzdělávání. 

Přípravná fáze projektu se uskutečnila v období leden až červen 2003, samotná realizace se 

uskutečnila od září 2003 do června 2004. V období srpen až prosinec 2004 proběhla fáze 

vyhodnocovací. Cílovou skupinu tvořili romští uchazeči o práci s ukončenou povinnou školní 

docházkou. Do studia bylo zapojeno celkem 24 studentů v oborech potravinářství, stavebnictví a 

administrativa. Praxe byla zajištěna ve výcvikových střediscích škol a částečně v organizacích, v 

nichž se absolventi měli dle dohody v budoucnu uplatnit. 

V červnu 2004 byl rekvalifikační kurz oficiálně zakončen slavnostním předáním certifikátů 

22 úspěšným absolventům a v období od července do září 2004 nastoupilo prvních 15 absolventů 

do zaměstnání. Nizozemské království přislíbilo spolupráci na další 4 roky. 

Projekt byl kvalitně medializován a obyvatelé lokality s ním byli seznámeni. V průběhu 

projektu byla vyrobena videokazeta a DVD-video, které mapují jeho průběh a mohou posloužit jako 

vhodný návod pro realizaci podobných projektů v dalších lokalitách. 

 

Koncepce integrace krajů, měst a obcí 

Na centrální úrovni státu je zpracovávána Koncepce integrace romských komunit do 

společnosti, která vytváří mechanismy, rámcové podmínky a zásady, které představitelům 

samospráv, nevládních neziskových organizací a samotným občanům umožňují provádět politiku 

integrace v praxi. Snahou krajů, měst a obcí s rozšířenou působností by mělo být vypracování a 

schválení koncepce integrace pro danou lokalitu zastupitelstvem a radou, neboť národní strategie 

bez implementačních mechanismů selhává. I v této oblasti došlo na řadě míst ČR k pokroku a 

strategie či koncepce integrace krajů, měst a obcí vznikají a procházejí prvními stádii naplňování. 

Zvláště cenné jsou ty, kde se podařilo nastolit úzkou spolupráci samosprávy, neziskových subjektů 

a občanských aktivit. Předností takového postupu je komplexnost přístupu k řešeným problémům a 

provázanost jednotlivých opatření. Opakovaně se potvrzuje, že jen takto koordinovaný přístup může 

vést k dlouhodobě uspokojivým výsledkům a zlepšením. Podle získaných informací mají svoje 

vlastní koncepce integrace romské komunity do společnosti kraje Ústecký, Zlínský, Olomoucký a 

Moravskoslezský. Kromě toho existuje již celá řada měst a obcí, které si taktéž svoje vlastní 

koncepce vypracovaly a schválily. Jedním z takových příkladů je Program soužití v Přerově. 
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Program soužití města Přerova 

V červnu 2002 byl schválen Zastupitelstvem města Přerova koncepční dokument Program 

soužití (dále jen Program). Při tvorbě byl postupně projednáván jednotlivými komisemi Rady 

města, příslušníky romských komunit a následně v Radě města Přerova. Připomínky byly 

zapracovány a program byl schválen radou i zastupitelstvem města. Program definuje čtyři klíčové 

oblasti: (1) oblast bytové problematiky (2) oblast vzdělávání, (3) oblast volného času a (4) oblast 

vzájemné komunikace. Program je otevřený, variabilní a může se podle aktuální situace rozšiřovat i 

do jiných oblastí. V rámci výše uvedených klíčových oblastí jsou postupně, a to v návaznosti na 

finanční prostředky, realizována jednotlivá opatření. Cílem je připravit a zajišťovat podmínky pro 

bezkonfliktní soužití národnostních menšin a etnik s majoritní společností. Příklad Přerova ukazuje, 

že podmínkou nastoupení cesty k integraci v lokálním společenství nejsou peníze, ale vůle k 

integraci a schopnost vzájemně rovnocenně komunikovat. 

 

5.3.3. Příklady osvědčených projektů realizovaných nestátními neziskovými 

organizacemi 

 

Pořadateli těchto akcí bývají zpravidla nestátní neziskové subjekty, které jsou podporovány 

finančně - ale i jinak - z rozpočtu města, kraje či resortu kultury nebo školství. Podle zaměření jsme 

je rozdělili do tří skupin - do skupiny projektů sociální práce, projektů na podporu zaměstnanosti a 

do skupiny projektů komplexního řešení sociálního vyloučení romských komunit v dané lokalitě. 

 

Projekty sociální práce 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Rokycany 

Diakonie ČCE – Středisko Přemysla Pittra provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež v Rokycanech, kde žije poměrně silná romská komunita 600 osob. Projekt nabízí prostor 

pro poradenskou a preventivní činnost a pro aktivní trávení volného času. Práce se odvíjí na třech 

úrovních: nízkoprahová – svépomocná – komunitní. Diakonie je poskytovatelem služeb pro tzv. 

neorganizované děti a mládež, oslovuje především romskou komunitu. Cílem programu je reagovat 

na potřeby cílové skupiny nabídkou specifických programů  a zabránit tak předčasnému ukončení 

základní školní docházky, motivovat k získání středoškolského či vysokoškolského vzdělání, zlepšit 

sociální dovednosti a návyky a zvýhodňovat klienty ze sociálně slabších rodin poskytováním slev a 

výpůjčkou z Banky vybavení a potřeb. Poskytováno je poradenství přímo v terénu a instrumentální 
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pomoc s problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci) či asistence 

při realizaci vlastních nápadů a akcí. 

Preventivní činnost je poskytována na dvou úrovních. Na první úrovni je cílová skupina 

podchycena terénní sociální prací. Na druhé úrovni je nabízeno zázemí nízkoprahového klubu. 

Dětský nízkoprahový klub je otevřen během školního roku každý pracovní den. Dále jsou 

organizovány výjezdové letní i zimní pobytové akce. Setkávají se zde 2x týdně kluby „Mačka“ se 

zaměřením na specifické potřeby dětí romské národnosti, „Sluníčko“ se zaměřením na specifické 

potřeby dětí české národnosti a multikulturní klub „Smíšek“. Dále je zde klub mládeže AKCENT, 

který  je otevřen během školního roku každý pracovní den. 

 

Klub romských dětí a žen - Charita Kojetín 

Klub romských dětí a žen se nachází v těsné blízkosti lokality ohrožené sociálním 

vyloučením, kde v současné době žije asi 200 romských obyvatel. Celkový počet obyvatel 

romského původu v Kojetíně a jeho okolí (obce Uhřičice, Polkovice a Měrovice) je odhadován na 

800 (tj. 10 % celkového počtu obyvatel). Počet uživatelů klubu dosáhl počtu 287 osob. Dospělým 

uživatelům klubu je poskytována pomoc v kontaktu s úřady a při jednání se zaměstnavateli, 

zejména ženám je určeno poradenství v oblasti vedení domácnosti a péče o děti. Organizovány jsou 

kurzy zaměřené především na rozvoj praktických dovedností romských žen a dětí. Romské děti 

mohou v klubu s pomocí pedagogické asistentky vypracovávat domácí úkoly, připravovat se na 

výuku, účastnit se her, soutěží a výletů. Také dospělí mají možnost využít nabídky účasti na 

různých kulturních akcích. Od roku 2003 je provozována také terénní sociální práce. Dva 

pracovníci prošli dvoustupňovým vzděláváním (Drom) a mohou bezprostředně reagovat na 

problémy a potřeby romských obyvatel. Základními prvky poskytovaných služeb jsou pomoc v 

kontaktu s úřady a při hledání zaměstnání, poradenství v oblasti péče o děti a vedení domácnosti, 

pomoc s přípravou dětí na školní vyučování, nabídka volnočasových, zájmových a kulturních 

aktivit atd. Pracovníci klubu využívají při své práci zdroje a možnosti místní romské komunity, do 

řešení problémů zapojují také místní organizace a instituce (sociální odbor Městského úřadu v 

Kojetíně, místní školy apod.). Jejich snahou je aktivizovat místní romské obyvatele, aby se sami 

zapojili do řešení svých problémů a oživili své tradice a kulturu. 

 

Azylový dům a Dům na půli cesty Chomutov – realizace občanského sdružení Cíl 

Azylový dům v objektu bývalé 14. mateřské školky na Kamenném vrchu v Chomutově 

poskytuje ubytování po dobu minimálně jednoho měsíce a maximálně šesti měsíců rodinám s 

dětmi, které se dostali do obtížné sociální situace. Dále poskytuje ubytování po dobu minimálně 
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jednoho měsíce a maximálně jednoho roku pro dívky a chlapce odcházející z dětských domovů po 

dosažení zletilosti. Každá z ubytovaných rodin dochází ke svému osobnímu poradci, který dané 

rodině pomáhá zlepšit jejich současnou bytovou a sociální situaci. Poradce motivuje klienta k účasti 

na resocializačním programu a pomáhá klientům ke svépomoci. Realizace projektu (výstavba) 

započala v září 2003 a do října 2004 využilo služeb azylového domu 16 rodin s dětmi. U šesti rodin 

se podařilo nalézt jinou formu bydlení a tyto rodiny azylový dům opustily. Zařízení registruje další 

žádosti o ubytování, které nemohou být z kapacitních důvodů uspokojeny. Bytová problematika 

patří k jedné z nejtíživějších, které příslušníky romských komunit a osoby ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí sužují. Je zřejmé, že pouze řešení bytové otázky bez nabídky sociální 

práce nevede k dlouhodobě uspokojivým výsledkům. Klienti a nájemníci potřebují asistenční služby 

a poradenství, díky kterému si bydlení trvale udrží. Občanské sdružení Cíl vytvořilo projekt 

komplexních služeb a kromě bezprostřední pomoci v krizové situaci nabízí svým klientům 

dlouhodobou pomoc a přípravu na samostatný život. 

 

Projekty na podporu zaměstnanosti ve vyloučených komunitách 

Podporované zaměstnávání Romů Olomouc 

Na základě podnětu Krajského úřadu v Olomouci realizuje nestátní nezisková organizace 

SPOLU Olomouc od února 2004 na období 18 měsíců projekt podporovaného zaměstnávání Romů. 

Cílem projektu je zlepšení postavení Romů na trhu práce formou sociální služby Podporované 

zaměstnávání, překonání předsudků při přijímání romských uchazečů ze strany potencionálních 

zaměstnavatelů, odstranění bariér mezi romskými a neromskými organizacemi. Projekt je 

realizován v úzké součinnosti a na bázi kooperace s romskými občanskými sdruženími, které 

realizují poradenství a terénní sociální práci ve vyloučených romských komunitách. 

Dalšími cíly jsou: 

- prakticky ověřit možnosti efektivně poskytovat sociální služby Podporované zaměstnání 

pro příslušníky romských komunit, 

- překonat nedůvěru romských iniciativ k aktivitám, které realizuje majoritní společnost pro 

romské komunity, 

- prakticky ověřit možnost kooperovat s romskými iniciativami při řešení problému 

nezaměstnanosti ve vyloučených romských komunitách. 

Za prvních devět měsíců se na realizátory obrátilo 50 osob. V 18 případech se realizátoři 

s klienty dohodli na potřebě podpory při hledání zaměstnání a u dalších 6 osob probíhá fáze 

kontaktování a ověřování. Uzavřeno bylo 11 pracovně-právních vztahů, které jsou dále sledovány. 

Klienti jsou podporováni tak, aby se v zaměstnání udrželi dlouhodobě. 
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Romale jekhetane Bruntál - Romská pracovní četa 

Projekt kombinuje program rekvalifikace, aktivní zaměstnanosti a osvětové činnosti. 

Vybráni kandidáti dostali příležitost absolvovat rekvalifikační kurz dlaždiče s perspektivou 

okamžitého nástupu do pracovního poměru. Podmínkou pro zařazení do projektu byla minimálně 

dvouletá evidence na úřadu práce, motivace pracovat a příslušnost k romské komunitě. Po třech 

měsících rekvalifikačního kurzu nastoupili do pracovního poměru k četě, která provádí úpravu 

komunikací a dlaždičské práce. Podle původního záměru měla být  tato pracovní četa zaměstnána 

 pod městem Bruntál. Z důvodu čerpání dotací z úřadu práce bylo v daném případě schůdnější 

zaměstnat tyto pracovníky v Technických službách města Bruntál, které zaměstnancům vyplácí 

pouze  mzdy. Občanské sdružení na základě smlouvy o spolupráci s Technickými službami 

objednává materiál, zodpovídá za bezpečnost pracovníků, organizuje  a dozoruje zaměstnance a 

motivuje je tzv. nepeněžním plněním – poukázky na stravu. Výsledky práce čety jsou dobře 

viditelné, protože opravují komunikace na frekventovaných místech v centru města Bruntálu. 

Kolemjdoucí nemůžou přehlédnout  romskou pracovní četu při práci a ocenit její výsledky. Tato 

skutečnost je velmi důležitá pro odbourávání negativních předsudků ze strany majority a přispívá 

k vytvoření vztahu úcty a ocenění Romů. Pracovníci mají jednotné oblečení s logem občasného 

sdružení a nápisem „Romská pracovní četa“. Projekt měl také kvalitní publicitu. Prostřednictvím 

sdělovacích prostředků, na internetových stránkách MÚ Bruntál a Ligy za lidská práva je široká 

veřejnost informována o průběhu jednotlivých projektů a dosažených změnách. Romským občanům 

jsou poskytovány informace prostřednictvím letáčků a plakátů přímo v místě bydliště. 

Aktivity pracovní čety vzbudily zájem i dalších Romů, kteří by se do podobného projektu 

rádi zapojily. Tento osvětový efekt je významným doprovodným jevem celého projektu. 

 

Projekty komplexního řešení sociálního vyloučení romských komunit v lokalitě 

 

Program romské integrace Partners Czech v Pardubicích 

Čtyřletý projekt Partners Czech byl v Pardubicích zahájen v říjnu 2003. Předcházel mu 

rozsáhlý program „Lidé v naší společnosti“, příprava kterého byla zahájena v spolupráci 

s magistrátem města v roce 1997 a byl zaměřen na zlepšení soužití. Program romské integrace je 

rovněž zaměřen na zlepšení soužití mezi romskou komunitou a většinovou společností. Je 

naplánován pro období 2003 - 2007. Do projektu je zapojen maximální počet subjektů s možností 

široké diskuse nad projednávanými problémy a s požadavkem konsensu. Takto komplexně 

pojímaná práce zvyšuje angažovanost a dosažený konsensus je zárukou trvale udržitelného zlepšení. 
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Před zahájením samotného programu se u některých romských organizací v lokalitě 

objevovaly určité výhrady k plánovaným aktivitám. Zvláště u několika starších představitelů 

romské komunity se realizátoři setkávali se skeptickými názory, které se však postupem času 

vytratily. Program usiluje o zlepšení přístupu ke službám a rozšíření příležitosti pro aktivní účast 

Romů na obecní úrovni. Cílem je pomoci místní romské komunitě zlepšit situaci v různých 

oblastech (bydlení, snadnější přístup ke vzdělání, k zaměstnání). 

Účastníci vytvořili několik pracovních skupin: 1) skupina pro pracovní otázky, 2) skupina 

pro vzdělání, 3) skupina, která se zabývá lichvou. Byla založena Smírčí rada, která již nyní přináší 

řadu pozitivních výsledků. Uskutečnilo se 6 seminářů, při kterých bylo vyškoleno několik osob, 

kteří nyní tvoří samostatnou skupinu, ochotných řešit v určitých situacích nedorozumění 

sledovaného romsko-českého soužití. K vytvoření této skupiny přispěla významnou měrou podpora 

ze strany města a státních institucí. Došlo k vyjasnění některých postojů zájmových skupin a 

společnou výměnu názorů se předešlo možným konfliktům a nedorozuměním. Velká část účastníků 

změnila názor, který vycházel ze stereotypů soužití majority a romské menšiny. Zástupci obou etnik 

se dozvěděli více o kulturních odlišnostech a navázali osobní kontakty. 

Po pěti setkáních komunitního plánování se začaly vytvářet projekty pro první grantové 

kolo.  

Přínos projektu pro romské organizace v Pardubicích je : 

- Získání informací a zkušeností během společných seminářů. 

- Lidé se osobně seznámili. Odpadla bariéra ve vztahu Rom - úředník. 

- Majorita má možnost vytvoření jiného obrazu o Romech, vzniká spolupráce bez strachu a 

předsudků. 

- Perspektivní řešení problémů, které byly určeny k zadání. 

- Získání finančních prostředků prostřednictvím podaných projektů, v oblasti vzdělávání a 

nezaměstnanosti. 

Program Integrace romské komunity bude pokračovat, již dnes je ale patrné, že byl 

nastartován přínosný projekt nejen pro místní romskou komunitu, ale také pro majoritu. Svoji 

významnou a pozitivní roli zde sehrál Magistrát města Pardubic, který usiloval o zavedení 

zmíněného programu do Pardubic. Přes počáteční nedůvěru Romů se začíná ukazovat potřebnost 

takových projektů. Společně se na řešení určitých problémů podíleli i zástupci státní správy i 

samosprávy. 
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Drom, romské středisko Brno 

Jedním z nejlepších příkladů dobré praxe je práce romského střediska Drom v Brně, které 

nabízí komplexní služby směřující do sociálním vyloučením ohrožených lokalit  v Brně, ale také 

projekty, které přispívají k integraci romských komunit po celé ČR. Základní předností práce 

Dromu je provázanost a logická návaznost jednotlivých projektů a nesporná inovativnost. Cílovou 

skupinu tvoří romské etnikum na území města Brna, zejména pak v lokalitách Brno-Zábrdovice, 

Brno-Husovice, Brno-střed. Ve vybraných projektech se cílová skupina rozšiřuje na Jihomoravský 

kraj i na celorepublikovou působnost. 

K základním aspektům jeho činností patří: 

- průřezovost a komplexnost, 

- řešení aktuálních problémů a potřeb cílové skupiny, 

- schopnost pokrýt více méně všechny problémové oblasti, 

- pokrytí všech věkových kategorií cílové skupiny, 

- propojení a součinnost se záměry města. 

Cílem střediska je oslovovat a nabídnout aktivity co nejširšímu okruhu dětí, mládeže i 

dospělých. Podle věku, zájmu a potřeb klientů jsou tyto činnosti flexibilně upravovány a 

přizpůsobovány. Aspekt respektování reálných potřeb klientů se promítá do všech činností 

organizace. Tyto činnosti se proto vzájemně prolínají a doplňují. 

Vzdělávání a volnočasové aktivity jsou koncipovány tak, aby podpora vzdělávání byla 

doplněna volnočasovými aktivitami rozvíjejícími potřebné schopnosti a dovednosti pro studium. 

Zároveň je pozornost věnována kontinuitě péče a poskytování dlouhodobých služeb, od 

předškolního věku až po ukončení studia. Jedná se o komplex aktivit, jakými jsou např. stimulační 

program pro předškolní děti, pedagogicko-psychologické ježdění na koních pro předškolní děti, 

doučování dětí ZŠ a SŠ, nízkoprahová klubovna, zájmové kroužky, úzká spolupráce se školami 

(zejména základními), Nadační fond Verda apod. 

Nadační fond poskytuje finanční příspěvek na náklady spojené se studiem romských 

studentů OU, SOU, SŠ a VŠ. Tato činnost slouží k podchycení nadějných a nadaných studentů ze 

socioekonomicky slabého prostředí, přispívá k jejich motivaci a k úspěšnému zvládnutí studia. 

Pozornost je věnována také práci s pedagogickými pracovníky. Byl organizován jak kurz 

pro učitele, tak program pro pedagogické asistenty, který poskytoval pedagogicko-psychologické 

minimum a poté, co tuto základní aktivitu převzala PedF MU Brno, se středisko zaměřilo na 

následné a rozvíjející vzdělávací kurzy. Sociálně-právní poradenství je důležitým aspektem 

zaměření poradny na jevy, které se vyskytují v dané cílové skupině. Středisko i sociálně-právní 
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poradna jsou umístěny přímo v lokalitě s největší koncentrací obyvatel romského původu a 

poradenství je poskytováno bezplatně. 

Významným krokem v této oblasti byla realizace projektu komunitního bydlení spolu s 

organizací Spolu CZ (dnes Horizonty). Projekt byl realizován za partnerské spolupráce s Městskou 

částí Brno-střed a jeho cílem bylo zlepšení úrovně bydlení a právního stavu užívání bytů, tj. 

vyrovnání dluhů na nájmech a službách a legalizace nájemních smluv. V rámci projektu byla 

obyvatelům dána možnost odpracování dluhů a následné legalizace bydlení. Založena byla také 

samospráva domu a obyvatelé jsou vedeni k samostatnému a zodpovědnému zajišťování chodu 

domu a komunikaci s institucemi. 

Středisko v minulých letech v poměrně vysokém počtu využívalo stávajících nástrojů 

Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to konkrétně Veřejně prospěšných prací (VPP). V případě 

pedagogických asistentů začalo testování jejich funkce právě zaměstnáním na VPP při romských 

neziskových organizacích. Na základě takto získaných pozitivních zkušeností byla pozice 

pedagogického asistenta jasně vydefinována a zařazena do katalogu prací, takže školská zařízení 

získala možnost sama asistenty zaměstnávat. Středisko využilo nástroje VPP při zavádění nových 

aktivit a díky pozitivním zkušenostem se podařilo u městské části Brno-střed postupně prosadit 

vytvoření několika nových pracovních míst. Zaměstnávání osob odsouzených k vykonání obecně 

prospěšných prací (OPP) patří k dalším aktivitám střediska, která mají vliv nejen na zaměstnanost 

prostřednictvím rozvoje pracovních návyků, ale také působí preventivně s ohledem na výskyt 

sociálně negativních jevů. 

Činnost zaměřená speciálně na práci s cílovými osobami v důchodovém věku byla započata 

v rámci humanitárního a sociálního programu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). 

Středisko těmto osobám poskytuje poradenství v rámci sociálně-právní poradny, nabízí posezení v 

klubovně Společenského klubu, zdravotní porady s lékařem, organizuje společenské akce a zájezdy. 

 

Činnost Týmu sociálních služeb o.s. VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ v Ostravě 

Občanské sdružení Vzájemné soužití v Ostravě podobně jako o.s. Drom v Brně usiluje o 

komplexní a provázaný systém projektů, které úspěšně řeší situaci romských komunit ohrožených 

sociálním vyloučením. Více než u kteréhokoliv jiného realizátora je u Vzájemného soužití kladen 

důraz na maximální participaci příslušníků cílové skupiny. Veškeré aktivity pečlivě reflektují 

potřeby a názory klientů a snaží se podporovat ty tendence, které přicházejí přímo od příslušníků 

romských komunit. Tento přístup je organizačně i jinak náročný, z dlouhodobého hlediska však 

přináší nejlepší výsledky. 
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Tým sociálních služeb (dále jen TSS) má v současné době zázemí v Sociálně-právní 

poradně, kde pracují dvě sociální pracovnice. Sídlí zde i koordinátor Týmu. Dále pod TSS spadají 4 

terénní sociální pracovnice, 2 policejní asistentky a právník. Cílovou skupinou jsou především 

obyvatelé lokalit s vysokou koncentrací Romů, Ostrava – Hrušov, Liščina, Zárubek (v těchto třech 

lokalitách je realizována terénní a komunitní práce) a Přívoz a rovněž klienti z celého města bez 

etnické diferenciace, kteří aktivně vyhledávají služby týmu a jsou na jeho činnost odkazováni 

jinými státními i nestátními poskytovali sociálních služeb. 

TSS poskytuje komplexy sociálních služeb, v rámci nichž realizuje tyto aktivity: 

- komunitní práci, 

- sociálně právní poradenství, 

- terénní práci. 

 

Projekt Ester v mikroregionu Javorník 

Občanské sdružení Ester je již řadu let realizátorem aktivit, které pozitivně přispívají 

k integraci romských komunit v mikroregionu Javornicko. V rámci programu zaměstnanosti Romů 

bylo plně realizováno vytvoření osmi pracovních míst. Z toho jsou 2 pracovní místa pro mladistvé, 

kteří budou od září 2004 pokračovat ve studiu a dále 1 místo pro absolventa střední školy. Náplní 

zaměstnanosti byly aktivity spojené s budováním chráněných bytů, práce spojené s dostavbou 

střediska psychosociální rehabilitace v Zálesí a obnovy budovy TREND v Javorníku, jako střediska 

pro sociální terénní práce, klubovou činnost dětí a mládeže a komunitní centrum. 

 

Program chráněného a podporovaného bydlení je rozvíjen v rámci organizace již třetí rok. 

V roce 2002 vznikl první chráněný byt pro romskou rodinu, která žila v sociální exkluzi a které 

hrozil celkový rozpad. Model chráněného bydlení je převzat z oblasti péče o psychicky nemocné a 

jinak postižené spoluobčany a jeho aplikace v prostředí sociálně exkludované nebo exkluzí 

ohrožené populace se plně osvědčil. 

Komunitní centrum v Javorníku má mimo psychosociálně rehabilitační komunitu 

s resocializačním programem rovněž vlastní klubovní místnost pro programy všech účastníků, 

s možností pořádat semináře, školení, konference, ale i pravidelné programy pro důchodce, zájmové 

skupiny a podobně. Součástí komunitního centra je Středisko dětí a mládeže mikroregionu. Na 

vzniku komunitního centra se mimo klientů psychosociální komunity v Zálesí velkou měrou 

podíleli romští pracovníci. Zahájena byla také pravidelná práce sociální terénní asistence, která 

využívá místnost kanceláře. 
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Program koordinační terénní práce se ukázala jako velmi důležitá.  Vlastní terénní práce 

byla propojena s pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ v Jeseníku, sociálními kurátory a 

pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Jeseník – obce s rozšířenou působností, se starosty a 

starostkami obcí mikroregionu, školami, lékaři a dalšími spolupracujícími institucemi (probační a 

mediační služba a další). Snahou bylo nejen řešit a odstraňovat akutní sociální, zdravotní, rodinné, 

bytové, finanční a další problémy, ale i vytvářet postupně koordinovanou, plánovanou činnost, která 

poznatky a potřeby cílové skupiny analyzuje a navrhne a zrealizuje jejich řešení. 

Tým pracovníků OSE byl rozšířen o dobrovolníky, rodiče a rodinné příslušníky. Touto 

spoluprací a koordinovanou sociální prací bylo v krátkém období několika měsíců dosaženo řady 

úspěchů. Přímá pomoc se týkala cca 60 osob (rodiny včetně dětí, jednotlivci). Finanční prostředky 

z přidělené dotace byly využity zejména v programu zaměstnanosti, v jehož rámci bylo vytvořeno 

několik pracovních míst, která v programu chráněného a podporovaného bydlení přispěla 

k rozšíření činnosti komunitního centra a k rozvoji terénní sociální práce. 

 

Český západ – Dobrá Voda u Toužimi 

Projekt pracuje na principu komplexní práce a ovlivňuje život v lokalitě v celé řadě 

vzájemně propojených oblastí. V panelovém domě v obci Dobrá Voda na Toužimsku bydlí 

osmdesátičlenná romská komunita, z níž téměř polovinu tvoří děti. Z celkového počtu představují 

Romové v obci více než 90 %. V létě roku 2000 vznikl projekt pomoci místní romské komunitě, 

který se v první fázi soustředil na vytváření pracovních příležitostí v Dobré Vodě a nejbližším okolí. 

V rámci kláštera trapistů prošlo pracovním poměrem 12 obyvatel a již v této fázi projektu se na jeho 

realizaci aktivně podíleli budoucí zakladatelé občanského sdružení Český západ, které převzalo 

iniciativu v roce 2001. Tři ženy registrované na úřadu práce si v roce 2003 zvyšovaly svoji 

kvalifikaci v oboru šička – krejčová. Další pracovní příležitostí byla vytvořená místa asistentek pro 

práci s dětmi a administrativní pracovnice. Ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech bylo 

v roce 2003 zaměstnáno jedenáct pracovníků a pracovnic v profesích lesní dělník, dělník pro 

pomocné práce, tkadlena a jedno místo pro správu sídla občanského sdružení. Sdružení začalo 

vytvářet pracovní příležitosti pro romské obyvatele obce a jejího okolí a postupně své aktivity 

rozšířilo o intenzivní práci s romskými dětmi a mládeží, poradenství a pomoc v sociálních otázkách, 

možnost výkonu alternativního trestu, zvyšování kvalifikace a vzdělání, kultivace bydlení i 

kulturního vyžití. 

V oblasti podpory vzdělanosti byl vytvořen úzce specializovaný plán pro práci s dětmi, který 

se zaměřil na kritická období vzdělávání dětí a jejich prevenci. Jedná se o přípravu na mateřskou 

školu „Školička“, individuální doučování, odpolední klub pro děti na faře a klubovnu pro 
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smysluplné využití volného času. V roce 2003 někteří z obyvatel obce vstoupili do jednání se 

zástupci města (vlastníkem domu obývaného Romy) a společně hledali řešení špatného stavu 

bydlení. Tato komunikace vedla zlepšení kvality bydlení a navázání důvěry mezi majitelem a 

obyvateli. Od října 2003 funguje právní miniporadna, jejíž služby zajišťuje student posledního 

ročníku právnické fakulty, který tyto služby poskytuje bezplatně a dobrovolně. 

Snahou projektu rovněž je, aby příslušníci romské komunity byli při styku s úřady a 

veřejností zcela samostatní, dokázali vyjadřovat své požadavky a jednat podle norem, které jsou 

v daném místě ustálené. Projekt svědčí o prospěšnosti navazovat funkční spolupráci, která 

umožňuje poskytování komplexních a provázaných služeb, které zlepšují situaci v dané lokalitě 

v různých oblastech a přispívají tím k úspěšné integraci do společnosti. 

 

Celkově lze konstatovat, že většina projektů je výsledkem efektivní spolupráce realizátorů 

na jedné straně a institucí veřejné správy na straně druhé. Kvalitní projekty se zpravidla realizují 

v těch lokalitách, kde se setkává vhodná nezisková organizace se vstřícným postojem představitelů 

samosprávy (nezbytnou podmínkou jsou vhodně nastavené podmínky na centrální úrovni). 

Významnou roli přitom hraje aktivní účast cílové skupiny, které jsou integrační programy určeny 

(příslušníci sociálně vyloučených romských komunit, tj. obyvatelé dané lokality). Úspěšné projekty 

integrace jsou ty projekty, které poskytují romským komunitám pomoc, kterou lze označit jako 

pomoc vnitřní (Vašečka, 2003: 89-90)61. 

Problémem je nejenom integrace sociálně vyloučených romských komunit, kterou tyto 

projekty řeší. Ukazuje se, že problémem je rovněž evaluace projektů této integrace. Chybí 

především relevantní statistické údaje, se kterými lze pracovat a porovnávat je v rámci daných 

časových údobí. Chybí rovněž škála sociálního vyloučení, na níž bychom mohli zaznamenávat 

probíhající změny. 

 

 

 

 

                                                        
61 Mnohé romské komunity jsou ve svém integračním úsilí a v úsilí řešit své problémy stále ještě závislé na pomoci 
lokálního majoritního společenství. Vyvolává to potřebu projektů, které nejenom řeší konkrétní problém zde a nyní, ale 
které přitom cíleně, zvyšují rovněž lidský potenciál jednotlivců a sociální potenciál celých romských komunit tak, že 
roste jejich schopnost řešit své problémy vlastními silami. V podmínkách jednotlivých lokálních společenství to 
znamená projekty, které zvyšují schopnosti členů romských komunit společně identifikovat problémy a potřeby, 
společně hledat a nalézat jejich řešení a společně organizovat realizaci těchto řešení. Znamená to rovněž projekty, které 
posilují schopnost romských komunit eliminovat nepříznivé důsledky nepromyšlených, v některých případech i 
diskriminačních opatření orgánů některých samospráv. Znamená to ale rovněž projekty, které těchto cílů dosahují ve 
spolupráci s orgány místní samosprávy. 
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6. ZÁVER 

 

Všetko čo sa majorite spája s problémami okolo Rómov zvykne nazývať krátko „rómsky 

problém“. Bolo by ale lepšie hovoriť o tak zvanom rómskom probléme, pretože jeho obsah nie je 

jasný. Tie isté javy a procesy majú inú podobu pohľadom majority a inú minority a ešte inú 

z pozícií tzv. objektívneho pohľadu vedy. Niektorí vedeckí a riadiaci pracovníci vo verejnej správe 

a tiež politici majú tendenciu to nahromadenie javov a procesov, ktoré v súvislosti s rómskou 

populáciou znepokojujú majoritu, premenovať na problémy sociálneho vylúčenia. Podobne ako za 

komunizmu sa tým problém významovo posúva do oblasti, s ktorou si majorita vie poradiť bez 

toho, aby čokoľvek menila vo svojich doterajších vzťahoch s rómskym etnikom. 

Rómsky problém je problémom spoločenským, a to v tom zmysle, že ho ako znepokojivý 

vníma mnoho členov majority aj minority, je v centre pozornosti verejnosti, jeho riešenie je 

predmetom verejných diskusií a tiež opatrení verejnej politiky. Vláda na jeho riešenie vytvára 

dokonca úrady, komisie a špecializované pracovné miesta rôznych poradcov. Ide o problém 

komplexný, rozsah problémov, ktoré sa spájajú v pomenovaní rómsky problém je tak veľký a ich 

vzájomné prepojenie je tak mnohostranné, že nie je možné poukázať na niektorý z nich ako na 

dominantný. Je tiež problémom dlhodobým, pretože ako skúsenosti ukazujú, nie je riešiteľný v 

časovom horizonte jednej generácie. Spoločenský charakter, komplexnosť a dlhodobosť tohoto 

problému znamenajú, že riešenie iba niektorej jeho časti, bez zohľadnenia súvislostí s inými, 

riešenie bez akceptácie či účasti verejnosti a riešenie iba počas niekoľko málo rokov bude 

neúspešné. Znamená to tiež, že tento problém je možné vyriešiť iba vtedy, keď sociálne intervencie 

svojim rozsahom, intenzitou a časom trvania prekročia určitú kritickú masu. Tá je daná rozsahom a 

hĺbkou sociálneho vylúčenia, chudoby, stigmatizácie a nejasnej identity a tiež rozsahom času, ktorý 

je potrebný na dosiahnutie a udržanie kultúrnej a civilizačnej zmeny. Pre verejnú správu to 

znamená, že riešenie rómskeho problému vyžaduje akceptovať ho v jeho reálnej podobe, že ho 

možno začať pomenovávať a riešiť od ktorejkoľvek jeho parciálnej časti, že riešenie vyžaduje 

koncepčný prístup, sociálny konsenzus a úsilie, ktoré presahujú štvorročné volebné obdobie. 

 

Sociálnu pomoc chápe táto práca ako inštitucionalizovanú reakciu spoločnosti na sociálnu 

depriváciu. V súčasnosti jej úlohou je nielen garantovať pomoc na úrovni minima existencie, ale 

poskytovať ju tak, aby aktivizovala k svojpomoci, pomáhala sociálne potrebným v integrácii do 

spoločnosti a približovala životy ľudí k akceptovaným a požadovaným štandardom rovnosti a 

sociálnej spravodlivosti. Jej úlohou je tiež uspokojovať základné ľudské potreby bez ohľadu na 
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dosiahnutú úroveň aktivizácie a svojpomoci adresátov pomoci. Sociálna pomoc tak vytvára 

podmienky pre posilnenie súdržnosti spoločnosti. 

Adresátom sociálnej pomoci nie sú Rómovia ako príslušníci etnika, ale sociálne potrební 

Rómovia, ktorí utvárajú v zásade etnicky homogénne sociálne zoskupenia. Ide o cieľovú populáciu 

sociálnych intervencií, ktorá svoju sociálnu potrebnosť zvláda horšie ako sociálne potrební v 

majorite. Na prvý pohľad sa zdá, že hlavný problém tejto cieľovej populácie má sociálny charakter. 

Jeho etnické prvky a migračný aspekt problematiky sa v systéme sociálnej pomoci prehliadajú. Títo 

sociálne potrební Rómovia majú nielen problémy chudobných ľudí, ale aj problémy etnicky a 

antropologicky odlišných prisťahovalcov, ktorí sú tradične etnicky stigmatizovaní a majú dlhodobú 

skúsenosť s diskrimináciou a sociálnym vylúčením. 

Vo vzťahu k systému sociálnej pomoci problémom je, že nepoznáme takú jeho podobu, 

ktorá by bola prijateľná pre túto komunitu aj pre majoritu súčasne. V jednej krajine síce nemôže byť 

toľko sociálnych politík koľko je etník, ale flexibilita sociálnej práce v rámci sociálnej pomoci 

umožňuje určité špecifické aktivity. Potreba rešpektovať kultúrnu odlišnosť je aktuálna o to viac, že 

problém sa netýka iba odlišných etník, ale tiež skupín etnicky totožných s majoritou, ale so 

špecifickou subkultúrou. Problémom je tiež to, že nepoznáme rozsah sociálneho vylúčenia 

v rómskom etniku a nepoznáme tiež hĺbku sociálnej deprivácie sociálne potrebných rómskych 

rodín, zvlášť tých, ktoré žijú v rómskych sociálnych zoskupeniach. 

 

Táto práca sa zaoberá problémom skupinovej diskriminácie v oblasti sociálnej pomoci 

a prístupom k riešeniu rómskeho problému vôbec. Hlavné otázky na ktoré sa práca pokúša dať 

odpoveď sú, či sociálne odkázaní Rómovia v ČR sú v rámci systému sociálnej pomoci 

diskriminovaní, ak áno, ako, prečo a čo sa stým dá robiť a s akými prístupmi k riešeniu rómskeho 

problému sa v ČR vo verejnej správe stretávame vo všeobecnosti. Boli zistené rozdielne prístupy na 

úrovni centrálneho riadenia a na úrovni samospráv lokálnych spoločenstiev. Vo vzťahu k lokálnej 

úrovni sa možno oprávnene domnievať, že v ČR je možné hovoriť o skupinovej diskriminácii, ktorú 

možno charakterizovať ako neuvedomelú a nepriamu (inštitucionálnu). Na úrovni centrálneho 

riadenia bol konštatovaný vývoj od určitej ľahostajnosti k rómskemu problému k osobitnej 

pozornosti ako k problému etnickému a následne sociálnemu. Na úrovni samospráv boli 

konštatované modelové prístupy múru, normalizácie problému, vonkajšej a vnútornej pomoci. Vo 

odporúčaniach sa predpokladá, že inštitucionálna diskriminácia na lokálnej úrovni je spôsobená 

predovšetkým nedostatkom informácií o skutočnom stave vecí. Odporúčanie má preto podobu 

podnetu k diskusii o tom, ako zmapovať rozsah neuspokojenia základných sociálnych potrieb vo 
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vylúčených rómskych zoskupeniach a aké princípy sú vhodné pre zostavenie programov a projektov 

k prekonaniu tohto stavu. 

 

6. 1. Diskriminácia sociálne odkázaných Rómov v systéme sociálnej pomoci 

 

Ak vychádzame z toho, že sociálne odkázaní tvoria väčšinu obyvateľov rómskych 

sociálnych zoskupení, že týchto zoskupení pribúda, že je v nich ohrozené uspokojovanie 

základných sociálnych potrieb, resp. tieto nie sú uspokojované, a že dlhodobo nie sú prijímané 

nápravné opatrenia, tak potom môžeme konštatovať, že v ČR máme na lokálnej úrovni dočinenia so 

skupinovou inštitucionálnou diskrimináciou. S týmto východiskom sa v súčasnosti spájajú 

problémy s legitimizáciou kritérií diskriminácie a so zistením skutočnej situácie v rómskych 

sociálnych zoskupeniach (bližšie pozri v časti Výskumný postup, bod 4.6. Diskusia). Je zrejmé, že 

tvrdenie o existencii skupinovej inštitucionálnej diskriminácie na lokálnej úrovni v ČR je 

hypotézou, aj keď silne podloženou, ale hypotézou. 

 

Ako a prečo vznikajú rómske sociálne zoskupenia, o ktorých predpokladáme, že sú 

sociálne vylúčené a ľudia v nich diskriminovaní? 

Na základe analýzy vzniku rómskych sociálnych zoskupení v mestách ČR práca formuluje 

scenár vzniku týchto zoskupení. Práca však nepreniká do hĺbky rozhodovacieho procesu a na otázku 

Prečo sú prijaté také rozhodnutia, ktoré sú v konečnom dôsledku diskriminačné, odpovedá prijatím 

predpokladu, že decízne orgány nemajú dostatok informácií o dlhodobých negatívnych dôsledkoch 

vlastných rozhodnutí a o tom, že nie sú v súlade s ľudskými právami. 

Bez realizovaného podrobného výskumu ani prijatie iného predpokladu nie je možné, 

pretože alternatívou je stigmatizujúci predpoklad, že takéto rozhodnutia prijímajú pre svoje 

predsudky a ukrytý rasizmus, alebo pre slepé vyznávanie zásady, že každý sa musí sám snažiť 

vymaniť sa zo zlej sociálnej situácie. Ak prijatý pozitívny predpoklad nezodpovedá pravde, ukáže 

sa to pri prvých pokusoch o realizáciu nápravných opatrení. 

 

Ak platí, že decízorom chýbajú relevantné informácie, tak čo sa s tým dá robiť? 

Jednoduchou odpoveďou je, že takéto informácie treba zapracovať do procesu riadenia a vytvoriť 

tak predpoklady k tomu, aby decízor bol informovaný o rozsahu negatívnych dôsledkov svojich 

rozhodnutí. K tomu je ale potrebné tieto informácie zozbierať, objektivizovať a legitimizovať a 

následne ich zapracovať do stratégií, programov a projektov integrácie (pozri časť Odporúčania, 
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ktorá má charakter ideového návrhu). Predpokladá to rozsiahle diskusie, a preto odporúčania sa 

v maximálne možnej miere opierajú o nespochybniteľné hodnoty ktorými sú ľudské práva. 

Týmto opatrením sa samozrejme nerieši societárna diskriminácia ako celok, iba jej 

skupinový inštitucionálny prejav. Ak by sme chceli riešiť societárnu diskrimináciu ktorá sa 

prejavuje perzekučným myslením a konaním jednotlivých pracovníkov verejnej správy, museli by 

sme vziať do úvahy dve veci. Multikultúrny aspekt rómskeho problému a dokázať odlíšiť legitímnu 

intoleranciu od diskriminácie. A po druhé, okrem základných sociálnych potrieb by bolo treba mať 

prehľad aj o potrebách súvisiacich s celkovou depriváciou a odlíšiť tak diskrimináciu skupinovú 

inštitucionálnu realizovanú prijatými režimami a systémami práce a diskrimináciu individuálnu 

inštitucionálnu, ktorú realizuje svojimi autonómnymi rozhodnutiami jednotlivý pracovník verejnej 

správy. 

 

Poznámka: Ak by platilo, že prijatý predpoklad o tom, že decízorom chýbajú informácie sa 

ukázal ako neplatný, tak v konečnom dôsledku aj tak v praktickom rozhodovaní je stále 

opodstatnené vypracovať takúto informáciu a legitimizovať ju vo vhodnom nezávislom, nevládnom 

a autonómnom sociálnom prostredí. Iba tak je možné celý systém pomoci sociálne vylúčeným 

rómskym zoskupeniam zabezpečiť pred výhovorkou, že niekto nevedel nič o tom, že určité konanie 

je v rozpore nielen s hodnotami na ktorých stojí systém sociálnej pomoci - rovný prístup 

a nediskriminácia, sociálna spravodlivosť a solidarita, ale hlavne s hodnotami, ktoré vyplývajú zo 

základných ľudských práv. 

 

6. 2. Prístupy verejnej správy v ČR k riešeniu rómskeho problému. 

 

V odpovedi na otázku S akými prístupmi k riešeniu rómskeho problému sa v ČR vo verejnej 

správe stretávame, sa práca zamerala na skúmanie prístupu centrálnych orgánov (vlády) a orgánov 

územnej samosprávy. Vo vzťahu k centrálnym orgánom práca vychádza z toho, ako štát rieši 

dilemy na rozhraní tolerancie a soc. pomoci a z toho, ako rieši zastavenie gradácie odmietania 

cudzích skupín, ktorú možno nájsť u Allporta (pozri: Perzekučný mechanizmus). Vo vzťahu 

k lokálnej samospráve práca sa snaží charakterizovať ich prístupy k riešeniu problematiky sociálne 

vylúčených rómskych zoskupení pomocou typológie ich prístupov k riešeniu tejto problematiky. 
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6. 2. 1. PRÍSTUPY NA ÚROVNI CENTRÁLNEHO RIADENIA 

 

Na úrovni centrálneho riadenia možno vo všeobecnosti konštatovať pozitívny vývoj od 

nezáujmu o rómsky problém začiatkom 90. rokov až po rastúcu pozornosť za posledných 5 - 6 

rokov. V súvislosti s tým vláda každoročne prejednáva koncepcie rómskej integrácie a každoročne 

dochádza k ich aktualizáciám. V týchto novelizáciách vláda pripisuje už menší význam pôvodnému 

prístupu v 90. rokoch, kedy sa prijímali opatrenia k rómskej populácii ako celku. V novelizáciách sa 

vláda začala viac zameriavať na špecifické skupiny - na sociálne odkázaných v rómskej populácii a 

na obyvateľov vznikajúcich rómskych enkláv a vylúčených sociálnych zoskupení. Viac pozornosti 

začína tiež venovať sociálnej exklúzii a sociálnym problémom rómskych zoskupení, ako aj 

problematike vyrovnávacích postupov. Pozornosť vlády sa tak nutne stále viac sústreďuje na 

problémy na úrovni lokálnych spoločenstiev. 

Opatrenia, ktorými sa rozdeľujú služby a príležitosti podľa etnického pôvodu sa v súlade s 

koncepciou vyrovnávacích postupov dostávajú do úzadia a rómsky problém sa stáva viac 

problémom sociálnym ako etnickým. Myšlienka pomoci špecificky etnicky a kultúrne vymedzenej 

skupine obyvateľstva sa stráca. Ako príklad môže slúžiť Národný plán zamestnanosti. O riešení 

problému nezamestnanosti v rómskej populácii nehovorí nič, nezmieňuje sa tiež o uprednostňovaní 

rómskych firiem. Hovorí iba o tom, že verejné obstarávanie je treba prednostne využiť 

k zamestnávaniu tých, ktorí sú problematicky umiestniteľní na trhu práce. Inými slovami, pomoc 

nezamestnaným Rómom ako špecifickej kategórii nezamestnaných splýva s pomocou všetkým 

problematicky zamestnateľným. Špecifická pomoc nezamestnaným Rómom formou osobitného 

programu sa tak stáva neaktuálna. 

Zdá sa, že vláda v koncepte vyrovnávacích postupov našla také zdôvodnenie pre zavedenie 

osobitnej pomoci príslušníkom rómskych komunít, ktoré je v tomto období prijateľné pre 

dominujúcu majoritu. Prijatie takto nepriamo formulovanej osobitnej pomoci dovoľuje domnievať 

sa, že skutočným problémom riešenia rómskeho problému je, že dominujúca majorita nepovažuje 

osobitnú pomoc Rómom ako etnickej skupine za legitímny problém. To by ale znamenalo, že 

majorita nepovažuje spoločenskú diskrimináciu Rómov za problém a čas na skutočne 

celospoločenské riešenie rómskeho problému v ČR ešte nenastal. 

S presúvaním pozornosti na riešenie problémov v mieste ich vzniku, v lokalitách, sa ako 

dôležitý problém javí neprepojenie ústrednej a miestnej úrovne verejnej správy pri realizácii cieľov, 

ktoré vláda prijíma v koncepciách rómskej integrácie a ku ktorým je viazaná medzinárodnými 

zmluvami. Ďalším problémom je nedostatok informácií o situácii vylúčených rómskych komunít a 

malý tlak občanov a ich iniciatív na podporu cieľov integrácie. 
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Celkovo možno konštatovať: 

- Vláda sa snaží zastaviť súčasnú podobu gradácie odmietania (vysťahovávanie, tvorba 

vylúčených zoskupení), ale nemá vo vzťahu k lokalitám dostatočné kompetencie. Snaží sa 

preto získať informácie o stave a prostredníctvom spolufinancovania určitých projektov 

ovplyvňovať situáciu na úrovni lokalít. 

- Gradáciu sa vláda snažila zastaviť tiež akciami proti xenofóbii – kampane boja proti 

rasizmu a propagáciou tolerancie. Tieto akcie sa prestali realizovať. V súčasnosti nie sú 

viditeľné snahy o odstigmatizovanie Rómov ako celku. O narúšaní monolingválnej a hlavne 

etnocentricky zameranej výchovy v školách sa vo vládnych koncepciách integrácie nehovorí 

nič. 

- Vláda sa snaží podporovať poberateľov pomoci hľadaním ciest k uplatneniu vyrovnávacích 

opatrení. 

- Tendencia vlády smeruje opatrne k multikultúrnemu poskytovaniu služieb sociálnej 

pomoci (terénni pracovníci, rómski poradcovia). 

 

6. 2. 2. MODELOVO VYJADRENÉ PRÍSTUPY SAMOSPRÁV  

 

Použitím dvoch kritérií súhlas s exklúziou a používanie stigmatizácie boli vytvorené quazi 

ideálne typy prístupov lokálnych samospráv. K týmto typom boli priradené varianty empirických 

prejavov. Na základe výsledkov možno konštatovať, že v ČR sa na lokálnej úrovni možno zo strany 

samospráv stretnúť tak s diskriminačnými ako aj nediskriminačnými prístupmi. Diskriminačné 

možno modelovo charakterizovať ako prístup múru (Matiční ulice) a prístup normalizácie 

problému (odpredaj bytov v Ústí nad Labem). Nediskriminačný prístup má modelovo podobu 

vnútornej pomoci (Bratislavská 41) a vonkajšej pomoci (ide o typ, ktorý sa dnes asi ťažko môže 

vyskytnúť). Uvedené ilustruje Schéma č. 2. Zdá sa, že väčšina prístupov v ČR spadá dnes do typu 

normalizácie problému.  
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Schéma č. 2 

TYPY STRATÉGIÍ, KTORÉ ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA V ČR VOLÍ PRE RIEŠENIE PROBLÉMOV SOCIÁLNE 
ODKÁZANÝCH RÓMOV. 

  Príspustnosť  exklúzie 

  ÁNO NIE 

 
 
Používanie  

 

ÁNO 

 

Múr a ľahostajnosť 

 

Vonkajšia pomoc 

stigmatizácie  

NIE 

 

Normalizácia problému 

 

Vnútorná pomoc 

 

Stratégia múru 

 

Táto stratégia spočíva v budovaní hraníc a prekážok medzi Rómmi a nerómmi. Jednotlivé 

jej podoby majú spoločné to, že sa vyhýbajú riešeniu problému integrácie, reagujú na problém až 

vtedy, keď sa dostal do akútnej podoby a jeho riešenie už neznesie odklad, hlavnou metódou práce 

sú administratívne opatrenia, ktoré nie sú sprevádzané odbornou dlhodobou sociálnou prácou ani 

ponukou žiadneho východiska zo situácie. V lepšom prípade integráciu odsúvajú do budúcna, až sa 

Rómovia údajne zmenia, v horšom prípade rátajú s tým, že sa im podarí Rómov sa zbaviť - ich 

odsunom, resp. nevpustením na územie obce. 

Stratégia múru má v súčasnosti niekoľko podôb: 

► Uplatňovanie diskriminujúcich opatrení, ktoré sú zákonne nepostihnuteľné. 

Samospráva sa rôznymi, zväčša ťažko dokázateľnými spôsobmi snaží zabrániť takzvaným cudzím 

Rómom, čiže tým, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, usadiť sa v obci (v meste). V extrémnej polohe 

má podobu zákazu vstupu Rómov do obce. Aktuálne bolo najmä začiatkom 90. rokov.  

► Snaha, aby sa Rómovia nevyskytovali v priestore, ktorému lokálne majoritné 

spoločenstvo prisudzuje vysokú hodnotu. Možno sa stretnúť s týmito podobami tohto prístupu: 

● Riešenie problému neplatičov nájomného ich vysťahovávaním, resp. privatizáciou problémových 

obecných domov (a následným možným vysťahovaním Rómov). 

● Riešenie problému ochrany určitého územia pred údajnou devastáciou zo strany Rómov ich 

nevpustením na dané územie. 

● Nebránenie v činnosti tým, ktorí sa snažia Rómov vyhnať z územia, poškodiť ich, zbaviť sa ich. 

Ako príklad môžu slúžiť útoky skupín skinheads, zákazy vstupu Rómom do reštaurácií apod., voči 

ktorým orgány verejnej správy spočiatku zasahovali váhavo, alebo vôbec. 



 209 

Výsledkom sú historické centrá miest a celé mestské štvrte, kde Rómovia už nebývajú a 

nevidieť ich ani na uliciach. Na druhej strane vznikajú ulice a štvrte, ktoré obývajú prevažne 

chudobní a nezamestnaní Rómovia, a ktoré sú izolované priestorovo, spoločensky, sociálne a 

esteticky. 

 

Stratégia normalizácie problémovej situácie Rómov  

 

Stratégia normalizácie problémovej situácie62 Rómov spočíva v tom, že verejná správa 

nepovažuje problém za tak závažný, ako v skutočnosti je. Deje sa tak z rôznych dôvodov, 

predovšetkým ale preto, že problém sa ešte plne neprejavil, nezviditelnil sa a verejnosť nevyvíja na 

orgány verejnej správy tlak adekvátny veľkosti problému, alebo angažovanie sa v riešení problému 

neprináša v politickej sfére žiaden profit. Umožňuje to používať politicky nenáročné riešenia a 

opatrenia, čo môže mať negatívny dopad na ich účinnosť. Vzhľadom na závažnosť problému ide o 

náhradné riešenia. Dôvody zníženia závažnosti problému a používania náhradných riešení môžu 

byť rôzne, ale v zásade sú nezaujímavé, pretože podstatný je výsledok a tým je riešenie ale 

nevyriešenie situácie sociálne odkázaných Rómov. Namiesto efektívnych a preto často politicky 

náročných riešení sa používajú náhradné riešenia, často administratívne, ktoré majú síce oporu v 

zákone, ale problém neriešia. 

Táto stratégia môže mať rôzne podoby, napríklad: 

► Nečinnosť voči tým, ktorí zneužívajú situáciu sociálne odkázaných Rómov. 

Ťažko predpokladať, aby orgány verejnej správy priamo zneužívali situáciu, v ktorej sa 

sociálne odkázaní Rómovia nachádzajú. Ale ak verejná správa a hlavne samospráva nezasahujú 

proti ľuďom, ktorí zneužívajú situáciu Rómov, tak svojou nečinnosťou toto zneužívanie fakticky 

posilňujú, napomáhajú mu. Tí, ktorí Rómov zneužívajú na dosahovanie vlastného zisku nemajú 

záujem zlepšiť ich situáciu, majú záujem z nej profitovať. Predpokladá to, že dostanú sociálne 
                                                        
62 Normalizácia problému znamená, že ľudia síce vnímajú, ako sa skutočnosť odchyľuje od toho, čo považujú za 
normálne, ale tejto odchýlke alebo neprisudzujú význam problému, ktorý je možné či potrebné riešiť a situáciu v 
konečnom dôsledku považujú za „normálnu“, alebo jej odmietajú prisúdiť hodnotu závažného problému, problém 
zľahčujú a používajú náhradné, zjednodušené a nutne neúčinné riešenia. Často sa tak deje preto, lebo sú presvedčení, že 
sa s daným problémom nedá nič robiť, prípadne majú skúsenosť, že anagažovať sa do jeho riešenia je riskantné, alebo 
im je jasné, že hodnota dosiahnutého výsledku nebude v ich očiach zodpovedať individuálne vynaloženým nákladom, 
alebo zastávajú názor, že problémy by sa mali riešiť „samoregulačne“ v prirodzenom prostredí svojho vzniku bez 
zasahovania zvonku a že zásah je možný až po preukázanom zlyhaní samoregulácie. V súvislosti s tým, že problém sa 
považuje za menej závažný ako v skutočnosti je, poľavuje tlak na jeho zásadné riešenie a na to, aby sa mu venovala 
zvýšená pozornosť. Problém sa stáva jedným z mnohých, jedným z „normálnych“, ktoré nevyžadujú žiadnu zvláštnu 
pozornosť. Vďaka tomu, že sa problém rieši jeho „normalizáciou“, je možné žiť s problémom, ktorý bol pôvodne 
neprijateľný, ale zároveň bol z rôznych dôvodov ťažko riešiteľný. Proces normalizácie problému tak spoločensky 
prijateľným spôsobom ospravedlňuje slabosť občanov, ktorí nie sú schopní presvedčiť inštitúcie, aby si plnili svoje 
povinnosti, alebo umožňuje ľuďom zakryť nedostatok viery vo vlastné sily, alebo je výsledkom relativizácie hodnôt, 
podľa ktorých ľudia orientujú svoje konanie. 
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odkázaných Rómov pod svoju kontrolu. Samospráva toto „samosprávne“ riešenie situácie Rómov 

prostredníctvom samotných Rómov niekedy využíva a odpredáva napríklad obecné byty spolu 

s problémovými nájomníkmi rómskym vlastníkom (napríklad v Ústí nad Labem). 

Zneužívanie situácie Rómov, na ktoré verejná správa často nereaguje, má najčastejšie 

podobu:  

● Zamestnávanie Rómov na čiernom trhu práce (v lepšom prípade sa rieši používaním neúčinného 

systému administratívnych kontrol). 

● Uplatňovanie úžery medzi Rómmi, najmä v problémových rómskych zoskupeniach. Problém 

úžery v rómskych lokálnych spoločenstvách sa dlho neriešil s výhovorkou, že kde niet žalobcu, tam 

niet obžalovaného. 

● Zneužívanie opatrení, ktorých cieľom je zabrániť zneužívaniu sociálnych dávok, vo svoj prospech. 

► Administratívne opatrenia, prostredníctvom ktorých sa rieši bytová otázka sociálne 

odkázaných rómskych rodín. Administratívne riešenia prípadov nezákonnosti, neplatičstva, ničenia 

majetku v devastovaných bytoch a domov „hrôzy“ sa prijímajú bez predchádzajúcej kvalifikovanej 

sociálnej práce a dôsledného vyžadovania dodržiavania zákonnosti. Tzv. neplatiči sú 

presťahovávaní bez hlbšieho záujmu o ich ďalší osud a o takto vznikajúce etnické getá. 

► Nahrádzanie sociálnej práce sociálnymi dávkami. Zanedbávanie sociálnej práce ako 

kľúča ku skutočnej pomoci a jej nahrádzanie sociálnymi dávkami, o ktorých sa vopred vie, že budú 

zneužívané (napríklad úžerníkmi, majiteľmi nájomných domov, ubytovní a pod.). 

Tieto a iné podoby tejto stratégie majú spoločné to, že neadekvátnym pomenovaním, resp. 

ignorovaním rómskeho problému odsúvajú jeho skutočné riešenie. Jeho pravdivé pomenovanie by 

znamenalo prijať náročné riešenia, na ktoré však treba najprv verejnosť pripraviť, čo je časovo a 

odborne náročné a politicky často aj riskantné. Možno práve preto sa verejná správa snaží hľadať 

menej náročné, náhradné varianty (napríklad zamestnávanie sociálnych terénnych pracovníkov, ale 

v nedostatočnom počte, s nedostatočnými kompetenciami). Navyše, spoločnosť náročnejšie 

varianty zatiaľ ani nepožaduje (a je otázne, či by ich v súčasnosti „uniesla“). Rómsky problém má 

však svoju neúprosnú dynamiku a jeho neadekvátne pomenovanie a tým aj riešenie v súčasnosti, 

zvyšuje tlak na jeho rýchle, drahé a náročné riešenie v budúcnosti. 

 

Stratégia vonkajšej pomoci  

 

Cieľom sociálnych opatrení, ktoré komunistický režim zameral osobitne na Rómov bolo 

likvidovať ich chudobu a civilizačnú zaostalosť. Nástrojom boli osobitné sociálne dávky a výhody, 

ktoré boli zamerané na vyrovnanie výsledkov a nie na dosiahnutie rovnosti šancí. Táto vonkajšia 
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sociálna pomoc na jednej strane obmedzila rozsah chudoby medzi Rómmi, na druhej strane ich 

naučila, že sociálne dávky sú regulárnym príjmom, ktorý sprostredkováva majorita. Vytvorila 

postoj, nielen u Rómov, ale aj u majority, podľa ktorého je prirodzené, že štát sa stará o tzv. 

sociálne istoty svojich obyvateľov. Na základe tradičnej stigmatizácie Rómov sa to dominujúcej 

časti spoločnosti javí ako typické práve pre Rómov a nie pre nízkopríjmové domácnosti závislé na 

dávkach, nezávisle od ich etnicity. Ide o etnizáciu sociálneho prostredia závislého na sociálnych 

dávkach. 

Rómska komunita ako celok sa vďaka tejto vonkajšej pomoci dostala do situácie, že bez 

pomoci majoritnej spoločnosti sa už sama od seba nedokáže v krátkom čase vymaniť zo situácie, v 

ktorej sa nachádza. Potrebuje preto v prvom rade takú pomoc, ktorá by jej umožnila vlastnými 

silami obnoviť svoju sociálnu suverenitu. Majorita však nie vždy dokáže poskytnúť Rómom takúto 

pomoc v dostatočnej miere a komplexnosti. Zameriava sa skôr na akcie, ktoré riešia iba časť 

problému - pomáhajú zmierniť nevyhovujúcu materiálnu situáciu (zásielky šatstva a pod.) a situáciu 

finančnú (sociálne dávky). Taká pomoc je nepochybne tiež potrebná, ale nemôže byť hlavná, 

pretože prehlbuje závislosť Rómov na materiálnej a finančnej pomoci. Poskytovanie tohto druhu 

pomoci naráža navyše u majority na tradíciu, podľa ktorej sa pomoc udeľuje recipročne a citlivo sa 

sleduje dodržiavanie zásad sociálnej spravodlivosti. 

 

Stratégia vnútornej pomoci 

 

Rómska menšina je v súčasnosti závislá od pomoci majority. Znamená to, že ako celok nie 

je v súčasnosti schopná riešiť problém svojej emancipácie vlastnými silami. Vnútorná pomoc by 

smeruje predovšetkým na posilňovanie schopnosti sociálne odkázaných Rómov riešiť svoj problém 

vlastnými silami. Vyvoláva to potrebu projektov, ktorých cieľom je zvýšenie ľudského potenciálu 

jednotlivcov a sociálneho potenciálu menšiny ako skupiny. Predpokladom účinnej vnútornej 

podpory a pomoci je, že majorita ju chápe ako svoju povinnosť a vyrovnanie dlhu voči menšine 

dlho prenasledovanej a diskriminovanej, a že menšina je schopná pomoc prijať bez podozrení a s 

dôverou. 

V prípade rómskeho problému ide primárne o zvýšenie sociálneho potenciálu rómskej 

menšiny ako skupiny a nie iba o zvýšenie ľudského potenciálu jednotlivých jej členov. Ide o 

zvýšenie jej schopnosti kolektívne konať pri riešení svojich problémov a kolektívnou činnosťou 

utvárať podmienky nevyhnutné pre rozvoj ľudského potenciálu jednotlivých príslušníkov menšiny. 

V konkrétnych podmienkach napríklad Bratislavskej ulice v Brne išlo o zvýšenie schopnosti členov 

lokálnej rómskej komunity kolektívnou činnosťou identifikovať a definovať podobu problému, 
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nájsť jeho riešenie a vytvoriť podmienky pre jeho realizáciu. (Kolektívnou činnosťou pritom treba 

rozumieť sociálnu činnosť tých, ktorí sú skupinou poverení konať v jej mene. Ide o činnosti, 

výsledkom ktorých je vytýčenie zámerov, prijatie rozhodnutí, organizovanie ich realizácie a 

zhodnotenie efektov.) 

S pomocou jednoznačne tohto typu sme sa stretli iba v súvislosti s aktivitami mimovládnych 

nezávislých, neziskových organizácií. Verejná správa, predovšetkým samospráva, zohrávala úlohu 

opory pre tieto aktivity, v najhoršom prípade sa otvorene neangažovala proti nim. Spoločným 

znakom prístupov vnútornej pomoci je, že sú zatiaľ zriedkavé, nerealizuje ich štát, ale mimovládne 

neziskové organizácie a čiastočne samosprávy. Ak budú úspešné, stanú sa pozitívnym príkladom 

pre iných a potvrdia známu zásadu, že krízový stav nemusí znamenať hrozbu, naopak, môže sa stať 

šancou na zmenu. 

 

6. 3. Dostupné riešenia 

 

O dostupných riešeniach môžeme hovoriť v rovine využívania sociálnych služieb a v rovine 

sociálnej integrácie. 

 

6.3.1. VYUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Ak riešenie hľadáme v lepšom využívaní sociálnych služieb, ktoré predvída systém sociálnej 

pomoci, tak treba mať na pamäti dve veci. Ide o zariadenia spravované zväčša nevládnymi 

neziskovými organizáciami - nocľahárne, denné pobyty, azylové domy a domy na „pol cesty“. A po 

druhé, ide ale o zariadenia pre ľudí, ktorých kariéra klientov sociálnej pomoci sa vyznačuje tým, že 

sa „prepadli“ do stavu sociálnej nesuverenity a nie pre ľudí, ktorí ako imigranti nikdy neboli členmi 

spoločnosti v ČR. Je otázkou, či existujúce sociálne služby sú vhodné pre ľudí, ktorí majú 

imigračnú kariéru klienta sociálnej pomoci. Znamená to, že sa do stavu sociálnej nesuverenity 

„neprepadol“, on sa v nej ocitol od samého začiatku príchodu do ČR. 

U väčšiny Rómov ktorí v 80-tych a 90-tych rokoch prišli na územie Čiech a Moravy z 

východoslovenských rómskych osád a im podobných koncentrovaných sídiel na Slovensku sa nedá 

hovoriť o vylúčení zo spoločnosti ČR ako o primárnom probléme, ale o neprijatí do spoločnosti ČR. 

A to tým skôr, že mnohí z nich dlho nemali občianstvo ČR a „čierni“ migranti po roku 1993 ho 

zrejme nemajú dodnes. Ide o kvalitatívne odlišnú situáciu, a preto je zrejme potrebné použiť inak 

koncipované sociálne služby ako pre vylúčených členov majority. 
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Možno tiež predpokladať, že niektorí pôvodne integrovaní a v súčasnosti už dlhodobo 

nezamestnaní a sociálne odkázaní Rómovia bývajú v bytoch nižšej kategórie spolu s inými sociálne 

odkázanými Rómmi - či už pre nedostatok prostriedkov, alebo pre strach pred rasovo motivovanými 

útokmi, alebo z iných dôvodov. V každom prípade možno predpokladať, že u nich už došlo k 

oslabeniu väzieb na majoritnú spoločnosť a je možné, že sa začal proces opätovného etnického 

vylúčenia. V opačnom prípade by sa dalo predpokladať, že týchto ľudí nájdeme medzi inými 

kategóriami vylúčených príslušníkov majoritnej spoločnosti - medzi bezdomovcami, žobrákmi, v 

rôznych azylových domoch a iných sociálnych zariadeniach. Skúsenosti však hovoria, že Rómovia 

sú medzi týmito skupinami vylúčených a v tohto druhu zariadeniach skôr výnimkou. Omnoho 

častejšie ich nájdeme v zoskupeniach sociálne odkázaných rómskych rodín. 

Rómska komunita vždy Róma chránila pred svetom ne-Rómov a zrejme to nie je inak ani 

teraz. Keď zlyháva ochranná funkcia štátu obnovuje sa funkcia rómskej komunity. Zdá sa, že 

zásada subsidiarity v rómskom spoločenstve funguje. Je to dôležité pozitívne východisko pre 

koncipovanie sociálnych služieb tak, aby plnili svoj účel aj v rómskom spoločenstve vrátane 

problémových rómskych zoskupení. 

 

6.3.2. SOCIÁLNA INTEGRÁCIA 

 

Základné sociálne potreby 

Problémom je nielen riešenie problémov sociálne vylúčených rómskych zoskupení. 

Problémom sú tiež chýbajúce relevantné údaje, s ktorými možno pracovať a porovnávať ich v rámci 

daných časových období. Tieto údaje chýbajú absolútne – nevie sa ani približne koľko sociálne 

vylúčených rómskych zoskupení v ČR je, kde sú a ako veľké sú súvisiace problémy.63  

Na tieto skutočnosti reaguje ďalšia, posledná časť tejto práce. Okrem iného podáva návrh 

sledovania a legitimizovania základných sociálnych potrieb sociálne vylúčených rómskych 

zoskupení. Vypracovanie tohto návrhu reaguje na zistenia tejto práce: prístupy niektorých 

samospráv k riešeniu problémov sociálne odkázaných rómskych rodín sú diskriminačné a ide 

o diskrimináciu skupinovú inštitucionálnu. Sledovanie základných sociálnych potrieb môže v takej 

situácii zohrať úlohu varovného signálu. Ten bude zodpovedných predstaviteľov informovať o tom, 

že prijali opatrenia, výsledok ktorých je neuspokojenie základných sociálnych potrieb, ktoré už 

možno jednoznačne považovať za diskrimináciu. Tento nástroj nemôže samozrejme fungovať sám 

o sebe, bez účasti zainteresovaných, ktorí sa zhodnú na tom, že ho chcú používať a sú ochotní 

zhodnúť sa na jeho aktuálnej podobe. 
                                                        
63 Situácia sa čiastočne zlepšila po vypracovaní prehľadu počtu a základných znakov týchto zoskupení v auguste 2006. 
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Princípy pre zostavovanie programov 

Analýza projektov, ktoré sa ukázali ako úspešné pri riešení problémov sociálne vylúčených 

rómskych zoskupení resp. jednotlivých sociálne odkázaných rómskych rodín a jednotlivcov 

umožnila formulovať princípy pre zostavovanie programov a projektov riešenia problémov ich 

vylúčenia. Ukázala tiež, že väčšina projektov je výsledkom efektívnej spolupráce realizátorov na 

jednej strane a inštitúcií verejnej správy na strane druhej. Kvalitné projekty sa spravidla realizujú 

v tých lokalitách, kde sa stretáva vhodná nezisková organizácia s ústretovým postojom 

predstaviteľov samosprávy (nutnou podmienkou sú vhodne nastavené podmienky na centrálnej 

úrovni). Významnú úlohu pritom zohráva aktívna účasť cieľovej skupiny, ktorej sú integračné 

programy určené (príslušníci sociálne vylúčených rómskych zoskupení, t.j. obyvatelia danej 

lokality). Úspešné projekty integrácie sú tie projekty, ktoré poskytujú rómskym komunitám pomoc, 

ktorú možno označiť ako pomoc vnútornú. Spravidla sa vyznačujú tiež tým, že bez obáv používajú 

nástroj legitímnej intolerancie. 

 

6.4. Diskusia 

 

Na záver tohto Záveru si dovolím tri poznámky. Prvá sa pokúša odpovedať na pochybnosti, 

či skutočne možno v ČR hovoriť o inštitucionálnej diskriminácii. Druhá navodzuje trochu 

pochybností o bezchybnosti riešenia, ktoré sa nachádza ako „odporúčanie“ v poslednej časti práce. 

Tretia upozorňuje na to, že chudoba a sociálne vylúčenie majú aj iné aspekty ako sú tie, ktoré 

reflektuje táto práca. 

 

6.4.1. IDE O INŠTITUCIONÁLNU DISKRIMINÁCIU? 

 

Zopakujme, že inštitucionálnou diskrimináciou chápeme také opatrenia a postupy verejnej 

správy, ktorých výsledkom je vznik sociálne vylúčených sociálnych zoskupení sociálne potrebných 

ľudí, v ktorých nie sú uspokojované základné ľudské potreby, alebo ich uspokojenie je dlhodobo 

vážne ohrozené a kde nie sú prijaté žiadne nápravné opatrenia a nie je ani snaha o zmenu málo 

účinných opatrení. Proti takémuto chápaniu možno namietať z pozícií liberálnych a z pozícií 

rasistických. 

Z liberálnych pozícií možno namietať, že ide o porušenie zásady, podľa ktorej je každý 

zodpovedný za svoj osud sám a vonkajšia pomoc je vlastne svojho druhu affirmatívnou akciou. 

Áno, v tomto chápaní inštitucionálnej diskriminácie ide o narušenie tejto zásady a v zásade 
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o použitie affirmatívnej akcie typu vyrovnávacie opatrenia. Dôvody sú mravné a diskusia sa tým 

dostáva mimo pôdu vedy. Možno ale o téme viesť aj vecnú diskusiu. Napríklad o účinnosti 

opatrení, ktoré liberálne koncepcie navrhujú pre riešenie situácie najchudobnejších 

a najponíženejších. Tieto opatrenia sa zatiaľ ukázali ako neúčinné. Najchudobnejší z chudobných 

nie sú v stave sa s princípom zodpovednosti za svoj osud často vysporiadať ani nie tak individuálne, 

ako skôr skupinovo. Bez vnútornej pomoci, ktorej zdroj je mimo dané zoskupenie sociálne 

potrebných ľudí to spravidla nedosahujú, skôr výnimočne. Je to kultúra opísaná Lewisom, kultúra 

neschopná sociálnej kontroly v Hirnerovom zmysle. V takýchto prípadoch dominuje otázka 

mobilizácie sociálneho potenciálu týchto skupín a otázka zodpovednosti za svoj osud je až 

následná. 

Pravdou ale je, že ani opatrenia prijaté z iných pozícií ako liberálne sa veľkými úspechmi 

chváliť nemôžu. To ale neoprávňuje k nečinnosti, tá je z humánneho a mravného hľadiska 

neprijateľná. Rovnako neprijateľné je tiež mrhanie verejnými zdrojmi, ktoré sa prikrýva 

humánnymi a mravnými dôvodmi. V tejto mrzutej situácii ostávajú nepovšimnuté dve skutočnosti. 

- Štát zabezpečuje distribúciu zdrojov podľa potrieb, na rozdiel od trhu a lokálneho 

spoločenstva, ktoré rozdeľujú zdroje skôr podľa sociálnej pozície a zásluh. Pozornosť štátu sa ale 

pritom zameriava na uspokojenie takého rozsahu potrieb, aby sa zabránilo masovej sociálnej 

deprivácii. Nepovšimnutá ostáva garancia potrieb ľudí pre ktorých je sociálna deprivácia už bežnou 

každodennou skúsenosťou a ktorí žijú v sociálne vylúčených zoskupeniach, kde je už ohrozené 

uspokojovanie základných sociálnych potrieb. Tie ešte začiatkom minulého storočia štát garantoval 

systémom chudobinského zaopatrenia, ktoré boli povinné poskytovať práve lokálne spoločenstvá. 

- Málo sú povzbudzované zdroje súkromné (vrátane občianskych iniciatív) a charitatívne 

a málo sa uvažuje o masovom použití overených spôsobov (napríklad terénna sociálna práca). 

Svedčí to o tom, že sociálny potenciál majority aj rómskej minority je v zmysle koncepcie A. 

Hirnera nízky. 

Z rasistických pozícií možno o inštitucionálnej diskriminácii pochybovať preto, že 

existenciu sociálne vylúčených rómskych zoskupení vidia ako výsledok „cigánskeho spôsobu 

života“. Inými slovami, Rómovia ako etnická skupina nemajú dostatočný sociálny potenciál, aby si 

riešili svoje problémy sami a sú navždy odkázaní na pomoc nejakej majority. V tomto zmysle 

existencia sociálne vylúčených rómskych sociálnych zoskupení s neuspokojenými základnými 

sociálnymi potrebami nesvedčí o inštitucionálnej diskriminácii v ČR, ale o neschopnosti rómskeho 

etnika ako celku. 

Aj v tomto prípade možno namietať z mravných pozícií a z vecných. Vecná argumentácia je 

zatiaľ sťažená tým, že v ČR neprebehla diskusia o dilemách multikultúrnej a multietnickej 
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diferenciácie spoločnosti, nie sú pomenované pojmy a oblasti tohto diskurzu. Tento diskurz bude 

určite odlišný od napríklad holandského či francúzskeho, keď už pre iné dôvody nie, tak pre našu 

odlišnú historickú skúsenosť. Ale bez ohľadu na také či onaké historické skúsenosti, takáto diskusia 

je vo všeobecnosti diskusiou o štýle života. Je to o tom, či kritériá pre legitímnu intoleranciu sa 

majú odvodzovať zo štýlu života, ktorý praktizuje majorita, alebo z nejakých iných zdrojov. Ale 

keby sa aj ukázalo, že referenčným rámcom pre kritériá legitímnej intolerancie má byť majoritný 

štýl života, a že títo ľudia nie sú z rôznych dôvodov v stave týmto štýlom života žiť, tak to v duchu 

hodnôt našej vlastnej majoritnej kultúry a tradícií stále ešte nie je dôvod na ich perzekúciu. Je to 

skôr dôvod na zamyslenie sa nad tým, ako zmierniť negatívne dopady majoritne chápanej 

legitímnej intolerancie a ako týmto ľuďom ponechať otvorené príležitosti na zmenu. 

 

6.4.2. SVET ŽOBRÁCKEJ OPERY A VIDIECKEJ CESTY 

 

V prípade Rómov dominujúca majoritná spoločnosť je konfrontovaná so starým problémom, 

na ktorý upozornil romantizmus a ktorý sa ako niť vinie celými európskymi dejinami. Ide o 

problém sociálneho vylučovania a vylučovania sa zo spoločnosti, ktoré je síce zbavením prístupu 

k právam a zdrojom, ale v niektorých prípadoch je tiež oslobodením sa človeka od zväzujúcich ho 

spoločenských vzťahov ku ktorým sme všetci priradení. Život v niektorých kláštorných komunitách 

a život pustovníkov sú krajným príkladom takéhoto vylučovania sa. Rómovia nie sú v rámci skupín 

a zoskupení v ktorých žijú uvoľnení od zväzujúcich a obmedzujúcich sociálnych väzieb a vzťahov, 

ktoré sú v každej ľudskej spoločnosti bežné, skôr naopak. Ale to, že majorita často prisudzuje 

spôsobu ich existencie význam oslobodenia sa, vracia tento v Európe už takmer zabudnutý 

romantizujúci stereotyp uvoľnenia sa od neprirodzenosti organizovaného civilizovaného života 

znovu do centra pozornosti. Problém o ktorý ide vyjadruje citát z knihy Żebracy w Polsce. 

„Vedľa nepochybne existujúceho, zvlášť v kruhoch veriacich, protestantských a katolíckych, 
humanitárneho prúdu pomoci úbohým, existuje prúd represie, ktorého cieľom nie je 
likvidácia príčin žobráctva, pretože všetky prostriedky ktoré údajne pre tento cieľ používa sú 
evidentne neúčinné, ale znemožnenie mobility chudobných ľudí a likvidácia špecifickej 
žobráckej kultúry. Príčiny odsúdenia žobrákov sú totiž, ako si správne všimol Martin 
Kramer, ’tiež v ich drastickom opúšťaní existujúcich štruktúr spoločenského života, 
všeobecne v mestách fungujúceho životného spôsobu a štýlu konania, v odmietnutí 
pracovať, v pohŕdaní akceptovanými normami.‘ /.../ Vo svete prvotnej akumulácie svet 
žobráckej opery, svet vidieckej cesty, reprezentuje jedinú silu schopnú postaviť sa proti 
novej morálke chtivého meštianstva a zároveň chtivého panstva - reprezentuje ju nie preto, 
že je nejakou tajnou všemocnou organizáciou, ale naopak, preto, že nesie anarchistickú 
vzburu proti každej organizácii a pochvalu slobodnej voľby vlastnej životnej cesty, ukazuje 
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neukrývané pohŕdanie všetkými materiálnymi formami, ktoré ochraňuje novoveký štát 
meštianskej úspešnosti.” 64 

 
Svet vidieckej cesty je v európskych dejinách alternatívna kultúra, pre ktorú je chudoba 

prirodzený boží stav a bohatstvo a moc sú mravne podozrivé. Zdá sa, že v tomto zmysle stereotypne 

vnímaná sloboda rómskeho spôsobu života nereprezentuje konflikt kultúr či nebodaj civilizácií, ale 

vnútorný konflikt európskej kultúry. Zdá sa, že problém ktorý v očiach majority nastoľujú Rómovia 

nemá riešenie na pôde sociálnej pomoci ak v rámci tohto systému neuznáme legitimitu sveta 

žobráckej opery a nepriznáme dôstojnosť svetu vidieckej cesty. 

 
6.4.3. JE DOBRÝM RIEŠENÍM ZAMERANIE SA NA ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE 

POTREBY ? 

 

Štandardnou témou politiky sociálnej ochrany je pomoc chudobným a ochrana pred 

chudobou. Problém chudoby sa pritom zjednodušuje a bežne sa chápe ako materiálny nedostatok. V 

súvislosti s tým sa rozsah potrebnej pomoci odvodzuje od zastúpenia sociálne potrebných v 

spoločnosti. Zjednodušené videnie chudoby navodzuje jej zjednodušené riešenie - ak je niekto 

sociálne potrebný znamená to, že nemá dostatočný príjem a preto mu treba alebo dať toľko peňazí, 

aby sa jeho chudoba neprehlbovala do stavu nevratnej deprivácie, alebo ho treba donútiť k tomu, 

aby si peniaze zadovážil spoločensky akceptovateľným spôsobom. Obidve riešenia vychádzajú z 

falošného obrazu chudobného človeka. Prvé ho vidí ako obeť sociálne - ekonomických vzťahov a 

druhé ako výsledok jeho zlyhania v sociálne - ekonomických vzťahoch, či už zavinené (napr. 

lenivosť, nezodpovednosť), alebo nezavinené (napr. v dôsledku postihnutia). O tom, že takýto 

zjednodušený prístup nerieši problém chudoby nás presviedča to, že napriek masívnej pomoci v 

súlade s kritériom sociálnej potrebnosti neustále rastie počet sociálnych zoskupení sociálne 

potrebných rómskych rodín. 

Riešenie situácie vo vzťahu k týmto sociálnym zoskupeniam (a sociálne vylúčeným 

zoskupeniam vôbec) vidí literatúra predmetu v zmene pohľadu na chudobu (Sen, 1981) – od jej 

chápania ako nedostatok ekonomických zdrojov pre uspokojenie základných potrieb (basic needs 

approach) k chápaniu chudoby ako nedostatok možností a obmedzenie volieb potrebných pre 

vedenie hodnotného života (capabilities approach). V súlade s tým možno konštatovať, že 

kritérium sociálnej potrebnosti je vhodné ako kritérium pre udelenie materiálnej pomoci, ale nie ako 

kritérium pre boj s chudobou a sociálnym vylúčením. Kritériá pre boj s chudobou, depriváciou a 
                                                        
64 Żebracy w Polsce, s. 36. Podrobnejším bibliografickým údajom žiaľ nedisponujem, pretože kniha sa mi nedopatrením 
stratila z dohľadu a bibliografický údaj tejto nenápadnej práce zo začiatku 90-tych rokov sa mi nepodarilo v termíne 
odovzdania práce zistiť. 
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sociálnym vylúčením možno potom hľadať v adekvátnom vyjadrení sociálnych potrieb každého 

konkrétneho sociálne vylúčeného sociálneho zoskupenia. 

S tým možno jedine súhlasiť. Tento súhlas ale neznamená, že nie je treba rozvíjať úvahy 

o povinnosti štátu garantovať uspokojenie základných potrieb. Táto práca sa zameriava na prípady, 

kedy sa nejedná o boj s chudobou, ale o zabezpečenie prežitia určitých kategórií sociálne 

vylúčených ľudí. Rozsah neuspokojenia ich základných potrieb v ČR zatiaľ nepoznáme. 
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7. ODPORÚČANIA 

 
7.1. ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE POTREBY VYLÚČENÝCH RÓMSKYCH SOCIÁLNYCH 

ZOSKUPENÍ A ICH ZISŤOVANIE 

 
Nasledujúca úvaha sa zaoberá vymedzením základných sociálnych potrieb vylúčených 

rómskych sociálnych zoskupení a predstavou o možnom spôsobe skúmania prístupov lokálnych 

spoločenstiev k uspokojovaniu týchto potrieb. Téma základných sociálnych potrieb je pre naše 

potreby významná preto, lebo ich určenie a legitimizácia sú prvým krokom pre identifikovanie 

takých skupinových nepriamo inštitucionálne diskriminujúcich prístupov v systéme sociálnej 

pomoci, ktoré pre svoje ďalekosiahle negatívne dôsledky na existenciu a dôstojnosť dotknutých 

ľudí deformujú až znemožňujú ich sociálne fungovanie a musia byť preto zmenené. Táto časť práce 

teda nie je o tých sociálnych potrebách, ktorých neuspokojenie (možno aj pre diskrimináciu) znižuje 

kvalitu prípadne až ohrozuje optimálne sociálne fungovanie človeka v danej spoločnosti. 

V prvej časti sa pokúšam dať odpoveď na otázku, prečo je potrebné skúmať základné 

sociálne potreby v týchto zoskupeniach. Následne vymedzujem lokálne spoločenstvo ako garanta 

uspokojovania základných sociálnych potrieb, ľudské práva ako východisko pre určenie týchto 

potrieb a vymedzujem ich indikátory. V druhej časti opisujem metódu SWOT ako možnú metódu 

skúmania a vymedzenia prístupu k uspokojovaniu týchto potrieb. 

Keď hovoríme o sociálnych potrebách nejakého sociálneho zoskupenia, nehovoríme o nich 

ako o štatistickej kategórii, o aritmetickom priemere potrieb všetkých členov zoskupenia, ale 

hovoríme o nich ako o kategórii spoločenskej, čiže o potrebách členov zoskupenia ako celku, ktoré 

sú za také uznané členmi zoskupenia, resp. sú im prisúdené vonkajším zainteresovaným 

pozorovateľom. Takéto chápanie súvisí s tým, že ak štát distribuuje verejné zdroje podľa potrieb, 

zabezpečenie uspokojovania týchto potrieb nie je individuálna ale skupinová činnosť, ktorú 

vykonávajú ľudia a inštitúcie, ktorí sú na to určení lokalitou či štátom. Takéto chápanie súvisí tiež s 

tým, že verejné zdroje sú distribuované na uspokojovanie iba takých potrieb, ktoré sú uznané za 

legitímne. S tým súvisí niekoľko otázok – ktoré potreby vylúčených zoskupení sú legitímne, kto je 

garantom ich uspokojenia a či ich uspokojenie je predpokladom pre odstránenie vylúčenia 

a integráciu do spoločnosti. 

 

7.1.1. Sociálne potreby 

Sociálne potreby sa vo všeobecnosti chápu alebo ako také potreby, ktoré sa odlišujú od 

potrieb iného typu, napr. biologických, alebo ako také potreby, ktorých uspokojovanie považuje 
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spoločnosť za svoj cieľ, a to najmä prostredníctvom sociálnej politiky. Odlíšenie od potrieb 

biologických vyvoláva potrebu racionálneho a objektívneho prístupu pri vymedzovaní sociálnych 

potrieb. Aspekt cieľa navodzuje zase potrebu nájsť referenčný rámec, ktorý by umožnil určiť 

potreby, ktorým bude prisúdená legitimita, ktorý zdôvodní garantovanie ich uspokojovania 

z verejných zdrojov a ktorý zdôvodní potrebu dosiahnuť celospoločenský konsenzus pri ich určení. 

S riešením tejto problematiky súvisí riešenie dvoch dilem. 

 

Dilemy spojené so sociálnymi potrebami 

Prvá dilema súvisí s tým, že ak má spoločnosť garantovať uspokojovanie určitých 

sociálnych potrieb, tak tieto potreby by mali byť stanovené objektívne a racionálne. Ide ale o to, či 

majú byť stanovené ako norma platná plošne pre celú krajinu, pre danú skupinu, alebo nemajú mať 

charakter plošne platnej normy a majú byť diferencovane prispôsobené situáciám jednotlivých 

sociálnych prostredí prípadne majú byť až individuálne prispôsobené? 

Štát distribuuje zdroje podľa potrieb, na rozdiel od trhu. V podmienkach demokracie táto 

distribúcia musí rešpektovať princípy rovnosti a spravodlivosti. Sociálne potreby bývajú preto 

vyjadrené rôznymi prahmi ich uspokojovania - minimá životné, sociálne, existenčné. Niekedy sú 

vyjadrené výškou minimálneho príjmu, inokedy majú podobu rôznych spotrebiteľských košov. 

Záväzne sú konštruované pre úroveň celonárodnú, informačne pre nižšie úrovne regionálnu, 

lokálnu, alebo aj pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. V každom prípade sú konštruované 

kolektívne. Pre stanovenie týchto rôznych spoločnosťou akceptovaných prahov a štandardov 

sociálnych potrieb, uspokojovanie ktorých garantuje štát, je potrebné poznávať a poznať sociálne 

potreby na úrovni veľkých a sociálne diferencovaných sociálnych zoskupení. Stanovené štandardy 

preto nevyjadrujú a nemôžu vyjadrovať potrebu nikoho konkrétneho, čo sa môže negatívne 

premietať v účinnosti prijatých opatrení. 

Ak však ideme na úroveň jednotlivých ľudí, prípadne sociálnych prostredí v ktorých títo 

ľudia žijú, pracujú, považujú ich za svoje a v ich rámci uspokojujú svoje potreby, tak sa ukáže, že 

každé prostredie a každý človek má trocha inú predstavu o tom „svojom“ minime a „svojom“ koši a 

o tom, ako naložiť s poskytnutou pomocou. Je zrejmé, že sociálne potreby sú najlepšie 

uspokojované vtedy, keď sú poznávané individuálne v kontexte konkrétneho sociálneho prostredia, 

ktoré je ich prirodzeným zdrojom. Ak sa ale štát bude pri distribúcii zdrojov riadiť individuálne 

poznávanými a vyjadrenými potrebami, vznikne rad problémov: problém s rovným prístupom pri 

rozdeľovaní zdrojov pre uspokojovanie takto individuálne stanovených potrieb, problém s 

legitimitou takto individuálne stanovených potrieb, tiež problém s oprávnenosťou spoločenskej 

garancie uspokojovania takýchto potrieb. 
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Druhá dilema súvisí s tým, že ak má spoločnosť garantovať uspokojovanie určitých 

sociálnych potrieb, tak táto garancia by mala byť niečím odôvodnená. Ide o referenčný rámec, ktorý 

by zdôvodnil opodstatnenosť garancie zo strany spoločnosti a opodstatnenosť súvisiacich nákladov 

na kolektívne činnosti realizujúce túto garanciu. 

P. Hartl (1997: 48-51) rieši problém tým, že rozoznáva potreby podľa zdroja ich vzniku. 

Hovorí o potrebách normatívnych, pociťovaných, vyjadrených a komparatívnych. Výber potrieb 

ktoré majú byť uspokojované ponecháva na vôli expertov a politikov. 

P. Navrátil a L. Musil (2000) hovoria o potrebách v súvislosti s pojmom sociálne 

fungovanie. Sociálne fungovanie je podmienené naplnením potrieb fyziologických (jedlo, prístrešie, 

istota a bezpečie, zdravie, ochrana), psychologických (sebadôvera, sebaúcta, osobná identita, pocit 

zvládania očakávaní), sociálnych (pocit súnáležitosti, zdieľania spoločenstva, uznanie a oprávnenia) 

a noogených (naplnenie presvedčenia, kultúrna identita, presvedčenie o zmysluplnosti života). Pre 

optimálne sociálne fungovanie by mali byť uspokojené všetky tieto potreby. 

L. Doyal a I. Gough (1991: 219-220) hovoria o potrebách základných, ktoré sa týkajú 

všetkých ľudí, potrebách individuálnych a potrebách, ktoré sa nachádzajú medzi nimi. Menujú 

skupiny potrieb, pre ktoré hľadajú ukazovatele: potreby spojené s výživou, bývaním, prácou, 

fyzickým prostredím, zdravotnou starostlivosťou, potrebami detí, podporou sociálneho prostredia, 

ekonomickou istotou, fyzickou bezpečnosťou, školstvom, plánovaním rodiny a rodičovstva. 

Tieto prístupy sa snažia o racionálny a objektívny prístup. Hľadajú ho alebo v názore 

spoločnosti ktorý získal legitimitu, alebo v funkčnom zameraní potrieb na zabezpečenie 

optimálneho fungovania človeka v spoločnosti, alebo ponúkajú spoločnosti prijateľný kompromis, 

ktorý by vyjadril optimálnu hranicu pre relatívnu chudobu v danej krajine a v danom čase. Ak tieto 

prístupy ale chceme použiť pre vyjadrenie tých potrieb, ktoré sú nielen spoločné všetkým členom 

spoločnosti, ale ktorých uspokojovanie je spoločnosť v súlade s princípom solidarity povinná 

garantovať u každého svojho člena, tak musíme konštatovať, že tieto prístupy sa, napriek svojej 

snahe o racionálnosť a objektivitu, pre takýto účel nehodia. Chýba im hodnotový rámec, ktorý by 

zdôvodnil opodstatnenosť garancie zo strany spoločnosti, opodstatnenosť súvisiacej kolektívnej 

činnosti a opodstatnenosť nákladov vynaložených z verejných zdrojov na realizáciu tejto činnosti. 

O čo sa ale takáto garancia má v konečnom dôsledku opierať? O uznesenia parlamentu a teda 

o vôľu poslancov so 4 ročným mandátom? Alebo aj o aktuálnu rovnováhu záujmov v spoločnosti 

inštitucionalizovanú v politike straníckych sekretariátov, poslaneckých klubov a lobistov? 

V spôsobe realizácie áno, ale prijímané závery by nemali vybočiť z hodnotového rámca ktorý je 

daný princípom občianstva a existenciou ľudských práv. V ďalšom texte budem venovať pozornosť 
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pilieru ľudských práv, pretože nechcem vybočiť z prijatého v tejto práci sociálno-diskriminačného 

rámca. Reflektovanie občianstva by nepochybne obohatilo problematiku základných potrieb 

minimálne o aspekt multikulturality v sociálnej oblasti, čo by zrejme zmenilo výslednú predstavu 

o základných potrebách, ktoré spoločnosť je povinná garantovať. 

 

Ľudské práva ako východisko pre určovanie základných sociálnych potrieb 

Mám za to, že existujú sociálne potreby, ktorých zdrojom je ľudská prirodzenosť a ich 

uspokojovanie je povinnosťou spoločnosti nezávisle od aktuálnych skupinových záujmov. Mám 

tiež za to, že existuje taká podoba sociálnych potrieb, ktorých uspokojovanie je v danej kultúre 

trvalým skupinovým záujmom. Garancia uspokojovania týchto základných sociálnych potrieb sa 

opiera o hodnoty, ktoré v demokracii nepodliehajú diskusii a nie sú predmetom sporov 

demokratických politických síl. Také hodnoty možno nájsť, ako už bolo povedané v pojmoch 

občianstva a ľudských práv. 

Ľudské práva prislúchajú každému človeku prirodzene, majú charakter postulátu. Treba ich 

preto rešpektovať a ochraňovať. Ochraňovať pred inými ľuďmi, pred inštitúciami, ktoré vytvoril 

človek, pred praxou moci a pred bezprávím. V tejto súvislosti nie je až také podstatné, ako sa 

niektorí domnievajú, či existuje prirodzené právo, ktoré je nepísané, ktoré stojí nad právom 

pozitívnym a z ktorého sú ľudské práva odvodené, alebo či takéto prirodzené právo neexistuje. 

Podstatné je, že ľudské práva sú odvodené z ľudskej prirodzenosti, ktorá je spoločná všetkým 

ľuďom a vo svojej podstate je nemenná. Z ľudskej prirodzenosti vyplývajú základné ľudské práva 

politické, čiže tzv. práva prvej generácie (ako právo na život, na osobnú bezpečnosť, na osobnú 

slobodu, na slobodu presvedčenia a názoru, na slobodu združovania sa a na slobodu účasti vo 

verejnom živote) a základné ľudské práva sociálno - ekonomické, tzv. práva druhej generácie, ktoré 

hovoria o práve na slobodný rozvoj vlastnej osobnosti (ako právo na prácu, na sociálnu ochranu, na 

adekvátny životný štandard, na zdravotnú starostlivosť, na ochranu materstva a detstva, na 

vzdelanie a osvetu, na účasť v kultúre). Ľudské práva sú právami všetkých ľudí, a preto je nutné 

rešpektovať práva iných ľudí, zosúlaďovať záujmy a ciele jednotlivcov, používať kompromis, 

organizovať život v spoločnosti a ustanovovať pravidlá spolunažívania, utvárať príslušné inštitúcie 

a budovať štát. Voči príslušníkom štátu, ktorí sú nositeľmi ľudských práv, má preto štátna moc 

svoje povinnosti - musí zabezpečovať dosahovanie spoločného dobra a slúžiť ľuďom. 

Na zabezpečovaní ľudských práv sa podieľajú dvaja aktéri. Hlavným aktérom politických 

práv je občan a úlohou štátu je zdržiavať sa zákazov a obmedzovania. Ide o práva, ktoré sú 

neodňateľné. Hlavným aktérom sociálne - ekonomických práv je naopak štát (a verejná správa). 

Ľudia však tieto práva používajú inak ako práva politické - používajú ich v miere, ktorú im štát, 
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spoločnosť dokáže sprostredkovať. Je nepochybné, že rozsah plnenia je predmetom vyjednávaní 

a môže sa meniť podľa aktuálnej politickej a ekonomickej situácie. Podstatné ale je – a preto ide 

o práva základné, že v daných sociálno-ekonomických podmienkach prináležia všetkým členom 

spoločnosti rovnako. V tomto zmysle sú tieto práva tiež neodňateľné a štát ani žiaden iný aktér na 

verejnej scéne ich nemôže žiadnemu človeku odobrať, alebo ich obmedziť a inému človeku ich 

ponechať. Ak sa tak stane, ide o diskrimináciu. 

 

7.1.2. Sociálne potreby v lokalite a lokálne sociálne potreby 

 

Zmierňovanie chudoby a sociálna ochrana vôbec boli od úsvitu ľudských dejín úlohou 

najprv sociálnych zoskupení založených na vzťahoch pokrvných (hlavne rodu), neskôr úlohou aj 

susedskej pospolitosti, obce a cirkvi, neskôr profesijných združení a občianskych iniciatív a ešte 

neskôr aj štátu a v nedávnej minulosti takmer výlučne totalitného štátu. V súčasnosti v súlade s 

princípom subsidiarity sa činnosti sociálnej ochrany vo veľkej miere vracajú na úroveň územných 

samospráv – obcí a regiónov, cirkví a občianskych združení a iniciatív. V tejto súvislosti treba riešiť 

otázku ako chápať lokálnu spoločnosť ako garanta uspokojovania základných ľudských potrieb 

všetkých svojich členov, ako chápať lokálnosť uspokojovania týchto potrieb, ako určovať sociálne 

potreby vybraných sociálnych prostredí, aký je ich vzťah s lokálnymi sociálnymi potrebami a aké 

sociálne potreby považovať za základné. 

 

Garantovanie uspokojenia základných sociálnych potrieb 

Ak hovoríme o garantovaní uspokojovania základných sociálnych potrieb, hovoríme o 

zásade subsidiarity. Zopakujme pre úplnosť to, čo na túto tému bolo konštatované na inom mieste 

tejto práce. Zásadu subsidiarity inšpiroval jeden z architektov katolíckej sociálnej náuky Heinrich 

Pesch65 svojou filozofiou solidarizmu a ideou korporacionizmu (Novak, 1989: 89-105). Podľa tejto 

zásady zodpovednosť za poskytnutie pomoci majú v prvom rade skupiny, v ktorých človek realizuje 

väčšinu svojich sociálnych vzťahov a činností – hlavne rodina a lokálne spoločenstvo. Až následne 

prechádza zodpovednosť na vzdialenejšie okruhy, na inštitúcie. V súčasnosti ale existujú dôvody na 

hľadanie okruhu zodpovedných za zabezpečenie minima existencie iba v inštitúciách a nie v 

skupinách pospolitostného typu. V súčasnej spoločnosti už iba inštitúcie dokážu účinne garantovať 

univerzálnosť práva na minimum existencie, zabezpečiť stabilný príliv potrebných prostriedkov, 
                                                        
65 H. Pesch (1854 - 1926) rozvinul pôvodnú ideu biskupa Wilhelma von Ketteler, ktorý proti silnejúcemu nemeckému 
liberalizmu postavil hodnoty tradičnej spoločnosti v strednej Európe - harmóniu spoločnosti organizovanej na báze 
prirodzených vzťahov pospolitostného typu (rodina, lokálne mono-etnické spoločenstvá a cechy) zaštítenej štátom, 
ktorý ctí disciplínu. 
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legitimizovať potrebu pomoci pre všetkých, aj exkludovaných členov spoločnosti a delegovať 

požiadavky na pomoc na vyššiu úroveň, ak nižšia už nie je v stave pomoc poskytnúť. Na druhej 

strane ale nie je možné rodinu a lokálne spoločenstvo zbaviť zodpovednosti za pomoc svojim 

členom a to tým skôr, že rodinu aj lokálne spoločenstvo možno chápať o. i. aj ako svojské 

inštitúcie. Pri uplatňovaní zásady subsidiarity sa preto nedá jednoznačne stanoviť, ktorý okruh by 

mal niesť zodpovednosť a garantovať minimum existencie. Problém preto stojí inak. Ak zásada 

subsidiarity obmedzuje svojvoľnosť pri poskytovaní sociálnej pomoci a uspokojovaní základných 

sociálnych potrieb, potom na lokálnej úrovni treba z globálnej úrovne štátu zaúkolovať rodinu ako 

inštitúciu, obec ako inštitúciu66 a inštitúcie v lokalite a ich prostredníctvom zabezpečiť spoluprácu 

všetkých aktérov lokálnej sociálnej scény tak, aby vytvorili prvú rovinu garancie minima existencie 

a aby táto pomoc bola individualizovaná, rešpektovala kultúrne odlišnosti a bola dostatočne 

dlhodobá. Takéto „zaúkolovanie“ je realitou v oblasti poskytovania sociálnych dávok, ktoré riešia 

príznaky chudoby, nie je realitou pri poskytovaní pomoci, ktorá by riešila príčiny chudoby. 

 

Lokálne spoločenstvo 

Lokálne spoločenstvo, ktoré má byť garantom uspokojovania základných ľudských potrieb 

možno potom definovať takto: 

Lokálnym spoločenstvom je každé teritoriálne vymedzené samosprávne spoločenstvo, to 

znamená také spoločenské zoskupenie, pre ktoré platí: 

a. Členovia zoskupenia uspokojujú v jeho rámci svoje základné potreby, vytvárajú sieť 

vzájomných spoločenských vzťahov, spája ich spoločný vzťah k teritóriu na ktorom žijú, spája ich 

pocit spoločne prisudzovaných významov a zdieľaných hodnôt a pocit príslušnosti k ostatným 

členom zoskupenia; 

b. V rámci zoskupenia rozvíjajú svoju činnosť a vzájomne na seba pôsobia primárne a iné 

neformálne skupiny, združenia a organizácie, inštitúcie štátnej správy a samosprávy; 

c. Život zoskupenia organizuje najnižší článok samosprávy - koordinuje dosahovanie 

spoločného cieľa a riešenie problémov a úloh, ktoré je na danom území potrebné riešiť a svoju 

činnosť orientuje v súlade s názormi členov lokálneho spoločenstva, ktoré vyjadrili 

inštitucionalizovaným spôsobom, napríklad voľbami do zastupiteľstva. 

V súlade s takýmto vymedzením lokálneho spoločenstva možno ho stotožniť s „miestom, 

ktoré obýva samosprávne spoločenstvo“ (Jałowiecki, 1987), čo v našich súčasných podmienkach 

                                                        
66 Obec je aj inštitúciou, a to v tom zmysle, že ako obec existuje v konečnom dôsledku vďaka tomu, že ju tak ustanoví 
jej vonkajšie prostredie, to jej určuje základné ciele, spôsob ich realizácie a prideľuje jej na to zdroje. Samosprávnosť 
obce je iná stránka jej existencie, aj keď súvisiaca. 
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znamená, s určitým zjednodušením, obec. Preto ak hovoríme o sociálnych potrebách lokálnych 

spoločenstiev, hovoríme o sociálnych potrebách obcí. 

Lokálne spoločenstvo možno podľa toho stotožniť tiež s tým, čo obyvatelia obcí chápu pod 

pojmom „my“. Preto ak budeme hovoriť o činnosti obcí, budeme v širšom chápaní hovoriť o 

činnosti tých, ktorí sami seba označujú za príslušníkov obce (z pojmu „my“ môžu byť vylúčené 

určité skupiny), v užšom chápaní budeme hovoriť o činnosti tých, ktorí sú voľbami poverení jednať 

v mene celej obce. (Bližšie pozri Vašečka, 1998) 

Spádové územia jednotlivých systémov služieb sa vyznačujú rozdielnymi úrovňami 

lokálnosti. Napríklad základné potreby zdravotné a vzdelávacie majú svoju úroveň lokálnosti na 

úrovni obce (s výnimkou malých obcí). Penzión pre dôchodcov môže ale mať svoju úroveň 

lokálnosti až na úrovni poverenej obce, stredisko pre mentálne postihnuté deti môže mať hranicu 

svojej lokálnosti posunutú na úroveň regionálnu, v niektorých prípadoch až celoštátnu. Na úroveň 

lokálnosti vplýva tiež vzájomné pôsobenie rôznych územných celkov. Úplne inak vyzerá lokálny 

trh práce v obciach, ktoré sú blízko veľkého mesta, inak funguje tento trh v podmienkach horských 

osád. Základom uspokojovania lokálnych sociálnych potrieb preto je ich poznávanie v adekvátnej 

im mierke. 

 

Zisťovanie lokálnych sociálnych potrieb 

Určovanie lokálnych sociálnych potrieb predpokladá riešiť otázku, čo zo sociálnych potrieb 

individuálnych robí sociálne potreby rôznych sociálnych prostredí v lokalite a sociálne potreby 

lokality. V tejto súvislosti je potrebné urobiť štyri rozhodnutia. Týkajú sa voľby chápania chudoby 

(absolútna verzus. relatívna), voľby spôsobu zisťovania potrieb (objektívne prostredníctvom 

expertov verzus subjektívne priamo u členov príslušného spoločenstva), voľby spôsobu 

objektivizácie zistených potrieb (komparácia s potrebami v podobných lokalitách verzus. 

prediskutovanie so zainteresovanými v lokalite), voľby spôsobu ich legitimizácie (experti verzus 

uznaní predstavitelia lokálneho spoločenstva). Otázka legitimizácie je najdôležitejšia. 

Legitimizácia zistených potrieb. Skúsenosti ukazujú, že decentralizácia činností sociálnej 

ochrany vytvorila situáciu, kedy garantom odstránenia sociálneho vylúčenia sa stáva lokálne 

spoločenstvo, ktoré sociálne vylúčenie vyvolalo, alebo prehĺbilo. Typický je príbeh Matičnej ulice a 

osudy tzv. neplatičov v mestách ČR vôbec. V takej situácii ťažko predpokladať, že lokálne 

spoločenstvo bude ochotné prijať za svoje uspokojovanie potrieb skupín, ktoré predtým samo 

sociálne vylúčilo zo svojho stredu. Zdrojom legitimity týchto potrieb sa nemôžu stať ani nevládne 

neziskové organizácie, pretože legitimizácia potrieb znamená tiež garantovanie ich uspokojovania, 

čo NNO nie sú v stave urobiť. Z tohto hľadiska legitimitu majú iba tie základné sociálne potreby, 
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ktoré sú zakotvené v hodnotách, ktoré nepodliehajú premenlivosti lokálnej verejnej mienky a nie sú 

spojené s dlhodobou stabilitou lokálnych predsudkov a perzekučného myslenia v lokalite. Takéto 

hodnoty sú vyjadrené v prirodzených ľudských právach a to tým skôr, že sprostredkovane sú 

súčasťou právneho poriadku krajiny. Riešenie problematiky legitimizácie predurčuje v prípade 

sociálne vylúčených rómskych zoskupení riešenie prvých dvoch menovaných dilem. Odvodenie 

legitímnych základných sociálnych potrieb týchto zoskupení z pojmu ľudských práv znamená 

voľbu chápania chudoby ako chudoby absolútnej a pre možné kultúrne bariéry v etnicky a kultúrne 

odlišných zoskupeniach znamená voľbu objektívneho spôsobu zisťovania potrieb. 

Pri objektivizácii zistených potrieb ide vlastne o stanovenie hranice, resp. pásma, pod ktorou 

už môžeme hovoriť o existencii potreby a o stanovenie kritérií, ktoré budú rozhodovať o intenzite 

potreby. V tejto súvislosti je aktuálne hovoriť aj o existencii pásma, v rámci ktorého ešte ťažko 

hovoriť o potrebe, ale už možno hovoriť o vznikajúcom ohrození. Komparatívny postup znamená, 

že potreby vyjadrené prostredníctvom sociálnych indikátorov sa porovnajú s podobne vyjadrenými 

potrebami iných, podobných lokalít, alebo so štandardami, ktoré sú prijaté pre nadnárodnú, národnú 

či regionálnu alebo lokálnu úroveň. Iný postup, ktorý sa nevylučuje s už opísaným, možno dokonca 

povedať, že sa vzájomne dopĺňajú, objektivizuje zistené potreby rozhovormi s členmi príslušného 

spoločenstva, s jeho predstaviteľmi, s expertmi a pod. V prípade rozhovorov s expertmi ide o 

porovnanie a zladenie názoru dvoch skupín expertov: Ako vidia sociálne potreby ľudí v lokalite tí, 

ktorí ich pociťujú a ako ich vidia tí, ktorí organizujú ich uspokojovanie. V tomto procese nejde o 

spriemerovanie či sumarizáciu zistených potrieb, ale o podriadenie sa tej informácii, ktorá je 

vyjednaná, dohodnutá medzi záujmovými skupinami (napr. miera zastúpenia tých, ktorí sú 

diskriminovaní z nejakého hľadiska a pod.), alebo tej informácii, ktorá je pravdivá (napr. počet 

analfabetov v lokalite nie je otázkou vyjednávania, ale upresnia informácie). 

V prípade potrieb sociálne vylúčených rómskych zoskupení, ktoré by boli zistené vo väzbe 

na ľudské práva, zdajú sa byť aktuálne obidva postupy objektivizácie. Možno pritom predpokladať 

tri typy situácií. Výskyt jediného prípadu rozhoduje o vzniku potreby a hĺbka potreby narastá 

priamo úmerne s rastom počtu jednotlivých prípadov (napríklad počet analfabetov v zoskupení, 

počet ľudí bez priameho prístupu k pitnej vode a pod.). O vzniku potreby a jej hĺbke rozhodujú 

prípady nad, resp. pod určitou hranicou či už vyjednanou, alebo arbitrárne zvolenou a transparentne 

zdôvodnenou. O vzniku potreby a jej hĺbke môžu rozhodovať tiež prípady nad, resp. pod hranicou 

stanovenou v spoločnosti platným štandardom. 
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7.1.3. Indikátory základných sociálnych potrieb vylúčených rómskych sociálnych 

zoskupení 

Pre určenie základných sociálnych potrieb sociálne vylúčených rómskych zoskupení možno 

uvažovať o indikátoroch, ktoré vychádzajú v ľudských práv tzv. druhej generácie. Nižšie uvedené 

indikátory pripadajú do úvahy pri výbere tých, ktoré by bolo možné považovať za základné v tom 

zmysle, že ich neuspokojenie indikuje inštitucionálnu diskrimináciu. 

Tabuľka č.1 
ZOZNAM MOŽNÝCH INDIKÁTOROV ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH POTRIEB VYLÚČENÝCH RÓMSKYCH 
SOCIÁLNYCH ZOSKUPENÍ. 

ĽUDSKÉ 
PRÁVA 

USPOKOJOVANÉ 
POTREBY 

TYP INDIKÁTORY 

Právo na prácu Pracovať, pracovať 
bezpečne a legálne 

a 
a 
b 
b 
b 
b 
b 
 
b 
 
b 
c 
 

% nezamestnaných 
% dlhodobo nezamestnaných 
% participujúcich na šedej ekonomike 
Miera úspešnosti rekvalifikácií 
% hľadajúcich prácu 
Rozsah úmrtí/ zranení pri práci 
Rozsah úmrtí/ ochorení pre choroby spojené s 
vykonávanou prácou 
% ľudí bez možnosti slobodnej voľby 
zamestnania (zvláštne školy) 
% ľudí s príjmom z nelegálnej činnosti 
% diskriminovaných na trhu práce, počet 
a kvalita disponibilných pracovných miest 

Právo na 
sociálnu 
ochranu 

Ekonomická istota a 
b 
c 
c 

% sociálne potrebných 
% ľudí bez pravidelného príjmu 
% ľudí závislých na sociálnych dávkach 
% ľudí slabo zabezpečených proti bežným 
druhom ohrození a sociálnych udalostí 

 Podpora sociálneho 
prostredia - solidarita, 
existencia „dôležitých 
iných“, prvotná opora 
v skupine 

c 
 
c 
 
c 

% tých, ktorí nemajú blízkych a ani vzťahy 
spočívajúce na dôvere 
% tých, ktorí nemajú sociálne kontakty, alebo 
ich majú malé 
% tých, ktorí v prípade potreby nemajú 
nikoho 

Právo na 
primeranú 
životnú úroveň 

Prístup k potrave a 
vode a primerané 
stravovanie sa 

a 
a 
 
b 
b 
c 
 
c 

% ľudí bez prístupu k pitnej vode 
% ľudí, ktorí trpia podvýživou a chorobami z 
podvýživy 
% detí s príliš nízkou pôrodnou váhou 
% ľudí s nadváhou a obéznych 
% ľudí s konzumáciou nižšieho počtu kalórií 
ako sú požiadavky 
% ľudí s konzumáciou vitamínov, minerálov, 
bielkovín a iných súčastí potravy pod úrovňou 
požiadaviek 
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 Ochrana pred počasím 
oblečením 

a % ľudí bez možnosti oblečenia primeraného 
ročnej dobe 

 Mať bývanie so 
zodpovedajúcim 
základným 
vybavením, 
priestorom na 1 osobu 
a v bezpečnom 
prostredí 

a 
a 
 
a 
 
b 
 
b 
 
 
b 

% ľudí bez domova 
% ľudí bývajúcich v nehygienických bytoch 
(pleseň, vlhko, zima) 
% ľudí v bytoch bez bežného sanitárneho 
vybavenia (- bez vody, - bez kúpeľne, - bez 
vodovodu) 
% ľudí v bytoch bez vlastnej postele (viac 
ľudí na 1 posteľ) 
% ľudí bývajúcich v bytoch, domoch, 
miestnostiach, ktoré nezabezpečujú ochranu 
pred normálnymi poveternostnými vplyvmi 
% ľudí, ktorí žijú v prostredí ohrozenom 
prírodnými katastrofami, radiáciou, resp. v 
prostredí devastovanom hlukom, chémiou, 
stavebnou činnosťou a pod. 

 Prístup k službám 
zdravotnej 
starostlivosti 

a 
 
 
a 
a 
a 
c 
c 
c 

% tých, ktorí nemajú fyzicky/ finančne 
prístup k verejnej zdravotnej 
službe/zodpovedajúcim liekom (napr. nie sú 
poistení) 
% tých, ktorí nie sú zaočkovaní na infekčné 
choroby 
% ľudí so ZPS 
% ľudí invalidných 
Lekári/sestričky/nemocničné lôžka na 
obyvateľstvo 
Úroveň hygieny 
% ľudí so zanedbanou zdravotníckou 
starostlivosťou 

 Prístup k sociálnym 
službám 

b 
 
b 
 
b 

% tých, ktorí nemajú prístup/majú sťažený 
prístup k poradenským službám 
% tých, ktorí nemajú prístup/majú sťažený 
prístup k základným sociálnym službám 
% tých, ktorí nemajú prístup/majú sťažený 
prístup k odbornej sociálnej práci 

Právo na 
vzdelanie a 
osvetu 

Získanie kvalifikácie a 
b 
b 
b 
b 
b 
c 
 
c 

% analfabetov 
% ľudí bez základného vzdelania 
% absolventov zvláštnej školy 
% ľudí s učňovským vzdelaním 
% ľudí so stredným vzdelaním 
% ľudí s vysokoškolským vzdelaním 
% detí a mládeže, pre ktoré nie je dostupné 
získanie primeranej kvalifikácie 
Formálny čas vzdelávania na jednotlivých 
úrovniach 

 
Legenda:  a = základný údaj, možno predpokladať, že údaj bude dostupný. 

      b = základný údaj, možno predpokladať určité problémy pri zisťovaní. 
      c = voľná tvorba indikátorov. 
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7.2. MOŽNÉ POLITIKY USPOKOJOVANIA ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH POTRIEB 

VYLÚČENÝCH RÓMSKYCH SOCIÁLNYCH ZOSKUENÍ 

 

Ide o politiky zamerané v súlade s cieľmi sociálnej pomoci na zvyšovanie individuálnej 

aktivity a zodpovednosti sociálne odkázaných a vylúčených a na dosahovanie sociálnej súdržnosti v 

oblasti sociálnej štruktúry spoločnosti. V obidvoch prípadoch nástrojmi sú sociálne dávky, služby a 

sprístupňovanie príležitostí a hodnôt, ktoré spoločnosť ponúka všetkým. Tieto nástroje sa do istej 

miery môžu vzájomne kompenzovať, ale nie je možné navzájom ich nahradzovať. Modelovo 

možno síce predpokladať, že môžu byť vo vzájomnej rovnováhe, ale reálna podoba sociálnej 

pomoci je funkciou aj ideových východísk a politických záujmov a preto sa zdá, že táto rovnováha 

nie je dosiahnuteľná. Ak je to tak, potom konkrétna podoba politiky sociálnej pomoci je 

výslednicou riešenia dilemy medzi dosahovaním sociálnej súdržnosti tradične používanou metódou 

exklúzie časti spoločenstva a zvyšovaním aktivity a zodpovednosti sociálne odkázaných a 

vylúčených. 

Vytýčenie politiky predpokladá v prvom kroku získanie relevantných informácií. Ide o to, 

ako zistiť, spracovať a interpretovať reakcie lokálneho spoločenstva na výzvu, ktorú predstavujú 

základné sociálne potreby vylúčených rómskych sociálnych zoskupení. Vhodná sa zdá byť metóda 

SWOT pre svoju flexibilitu a komplexnosť. 

 

7.2.1. Opis SWOT analýzy a jej možností 

 

Lokálne spoločenstvá majú prirodzený záujem udržať svoju existenciu a posilniť ju. Ich 

úspech závisí od toho, ako dokážu reagovať na aktuálne výzvy. Za aktuálne výzvy možno 

považovať súčasné a budúce príležitosti (Opportunities - O) a ohrozenia (Thtreats - T)67. Schopnosť 

lokálneho spoločenstva reagovať na výzvy znamená, že toto spoločenstvo prijíma opatrenia na 

posilnenie a využívanie súčasných a budúcich svojich predností - silných stránok (Strengths - S) a 

                                                        
67 O. Šuleř (1994: 35-40) vymedzuje príležitosti a ohrozenia organizácie, nie lokálneho spoločenstva, takto: 

„Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé současným nebo 
potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky mohou obsahovat změny v zákonech, které zvýší 
konkurenceschopnost organizace, rostoucí počet zákazníků, uvedení nových technologií, které může organizace 
snadněji využívat, zlepšené vztahy s dodavateli atd. Příležitosti by neměly být posuzovány pouze ve světle 
současných podmínek, ale spíše z hlediska dlouhodobých efektů organizačních aktivit. 
Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé organizačním současným nebo 
budoucím výstupům. Nepříznivé podmínky mohou obsahovat vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu 
zákazníků, uvedení nových technologií, které způsobí, že stávající výrobky zastarají, změna legislativních 
nařízení, které ztíží organizační schopnost konkurovat, nebo problémy s nalezením spolehlivých dodavatelů.“ 
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na oslabovanie svojich nedostatkov - slabých stránok (Weaknesses - W)68. Lokálne spoločenstvo v 

každom okamihu svojej existencie stojí pred určitými príležitosťami a ohrozeniami z vonkajšieho 

prostredia a trvale sa musí vysporiadavať s vlastnými nedostatkami a posilňovať svoje prednosti. 

Táto jeho schopnosť je daná rozsahom sociálneho potenciálu spoločenstva. 

Analýza SWOT je komplexná metóda skúmania vonkajšieho a vnútorného prostredia 

organizovaných sociálnych skupín. Ide o nástroj strategického plánovania, ktorý spája do jedného 

celku rôzne metódy a techniky používané v strategickej analýze. Komplexný charakter tejto analýzy 

umožňuje, že výber techník a procedúr nepodlieha obmedzeniam. Umožňuje tak prispôsobiť postup 

použitia tohto nástroja potrebám klienta a možnostiam prístupu k informáciám. 

Analýza SWOT sa opiera o jednoduchú schému. Všetky faktory, ktoré majú vplyv na 

súčasnú a budúcu strategickú situáciu organizovanej sociálnej skupiny sa delia na: 

a. vonkajšie vo vzťahu ku skupine a tie, ktoré majú charakter vnútorných podmienok jej 

činnosti; 

b. vplývajúce na skupinu negatívne a vplývajúce pozitívne. 

Prekrížením týchto faktorov vzniknú ich štyri kategórie (pozri Schému 3): 

a. vonkajšie pozitívne  → príležitosti (O) 

b. vonkajšie negatívne → ohrozenia (T) 

c. vnútorné pozitívne  → prednosti (S) 

d. vnútorné negatívne  → nedostatky (W). 

 
Schéma 3 

ČINITELE, KTORÉ VPLÝVAJÚ NA STRATEGICKÚ POZÍCIU LOKALITY, PODĽA ANALÝZY SWOT. 
 
 Pozitívny vplyv Negatívny vplyv 
 
Vonkajšie 
 

 
Príležitosti (O) 

 
Ohrozenia (T) 
 

 
Vnútorné 
 

 
Prednosti (S) 
 

 
Nedostatky (W) 
 

 
                                                        
68 O. Šuleř (1994: 35-40) vymedzuje prednosti a nedostatky organizácie, nie lokálneho spoločenstva, takto: 

„Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad konkurenty. 
Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která umožňuje organizaci získat konkurenční 
výhodu na trhu. Přístup ke kvalitnějším materiálům, dobré finanční vztahy, silný image, vlastnictví patentů, 
rozsáhlé distribuční kanály nebo vysoce talentovaní manažeři jsou všechno přednosti, kterými může organizace 
předstihnout konkurenty. 
Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. Nedostatkem 
může být absence nezbytných zdrojů nebo schopností nebo chyba v rozvoji nezbytných zdrojů nebo schopností. 
Manažeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, překročené úvěry, ubohý image výrobku, zastaralé 
stroje nebo špatné umístění továrny mohou být nedostatky (slabé stránky) organizace.“ 
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Pri analýze týchto premenných sa ponúka niekoľko možností: SWOT, TOWS, WOTS. 

Optimálnou možnosťou sa javí prístup TOWS - SWOT. Znamená skúmať prednosti a nedostatky, 

šance a ohrozenia postupom „zvonku do vnútra“ (pýtame sa, na základe poznania príležitostí a 

ohrození z vonkajšieho prostredia, ako utvoriť vnútorné sily spoločenstva, aby mohlo využiť svoje 

príležitosti a prekonať ohrozenia) a „z vnútra navonok“ (na základe poznania vnútorných síl 

spoločenstva sa pýtame, ako posilniť prednosti a oslabiť nedostatky, aby lokálne spoločenstvo 

využilo svoje príležitosti a prekonalo ohrozenia). 

Cieľom analýzy SWOT je identifikovať 4 skupiny faktorov a analyzovať ich vplyv na 

rozvoj lokality. Analýza spočíva v tom, že sa najprv určí strategická situácia lokality v každej zo 

štyroch skupín faktorov osobitne a potom sa porovnávajú príležitosti a hrozby ktoré sa lokalite 

ponúkajú z vonkajšieho prostredia s jej vnútornými prednosťami a nedostatkami. Výsledkom je 

opis strategickej pozície lokality, inak povedané opis situácie, v ktorej sa lokalita nachádza. Na 

základe tejto analýzy sa následne určia možnosti lokality, ktoré má v danom type situácie, inými 

slovami to znamená, že pre lokalitu sa formuluje stratégia, ktorá jej umožní adekvátne sa pripraviť 

na budúcnosť (bližšie pozri v časti Budovanie stratégií). 

Na základe toho, či vo vonkajšom a vnútornom prostredí organizácie prevažujú faktory, 

ktoré sú pre ňu pozitívne alebo negatívne H. Weihrich (1982) vymedzil vo vzťahu k organizáciám, 

štyri strategické situácie a priradil im štyri modelové typy stratégií. Napriek tomu, že tieto stratégie 

boli stanovené pre organizácie, možno predpokladať, že ich možno použiť pre akékoľvek 

„organizované skupiny“, v tom aj pre obce.69 

- Situácia SO (zodpovedá jej stratégia maxi-maxi). Ide o situáciu, kedy vo vnútornom 

prostredí obce prevažujú jej prednosti a v jej vonkajšom prostredí prevažujú vo vzťahu k nej 

príležitosti. 

- Situácia WO (zodpovedá jej stratégia mini-maxi). Do tejto situácie sa obec dostáva vtedy, 

keď v jej vnútornom prostredí prevažujú jej nedostatky, ale vo vonkajšom prostredí prevažujú vo 

vzťahu k nej príležitosti. 

- Situácia ST (zodpovedá jej stratégia maxi-mini). V tejto situácii je zdrojom problémov 

obce nepriaznivá situácia v jej vonkajšom prostredí, v ktorom vo vzťahu k nej dominujú ohrozenia. 

Skupina má však silný vnútorný potenciál, má početné prednosti, ktoré môže postaviť proti 

ohrozeniam a prekonať ich. 

                                                        
69 Každá skupina je organizovaná, skupina bez organizácie nie je skupinou. Ak napriek tomu hovorím o organizovanej 
skupine chcem tým zvýrazniť to, že lokálne spoločenstvo vo význame obec je cieľovou skupinou s prvkami 
inštitucionálnej organizácie. 
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- Situácia WT (zodpovedá jej stratégia mini-mini). Ide o situáciu, v ktorej obec nenachádza 

vo vonkajšom prostredí rozvojové príležitosti a zároveň nemá dostatočný vnútorný potenciál, nemá 

dostatočné prednosti, aby urobila vnútornú zmenu, ktorou by prednosti získala a postavila ich proti 

ohrozeniam. 

Analýza SWOT je nielen komplexná, ale aj variabilná pri používaní. Umožňuje použiť 

nástroje analýzy rôzneho druhu a rôzne zložité - od tých najzložitejších po najjednoduchšie. Pre 

praktické použitie sa ako vhodný javí postup zložený z týchto troch etáp: 

- Identifikovať a analyzovať šance a ohrozenia vo vonkajšom prostredí lokality. 

(Skúmanie vykonávaných činností; Skúmanie makroprostredia lokality; Každú kľúčovú 

šancu a ohrozenie hodnotíme podľa toho, či v budúcnosti sa bude posilňovať, slabnúť alebo sa 

nezmení.) 

- Identifikovať a analyzovať prednosti (silné stránky) a nedostatky (slabé stránky) lokality. 

(Urobiť zoznam najdôležitejších predností - silných stránok - a nedostatkov - slabých stránok - 

lokality; Hodnotiť vymedzené silné a slabé stránky lokality; Preskúmať možnosti lokality vplývať 

na svoje prednosti a nedostatky a meniť ich.) 

- Určiť strategickú pozíciu lokality a možné smery jej ďalšieho rozvoja. (Konfrontujeme 

príležitosti a ohrozenia s prednosťami a nedostatkami s cieľom určiť strategickú pozíciu lokality. 

Výstupom je opis strategickej situácie lokality - pozri vyššie). 

Po ukončení tejto etapy prechádzame zo strategickej analýzy do budovania stratégie. Ide 

o činnosti, pri ktorých výskumník nepochybne spolupracuje s decízormi, ale on neurčuje smer 

a tempo prác. 

Výsledky zvažovania medzi príležitosťami, ohrozeniami, prednosťami a nedostatkami 

závisia od toho, akú stratégiu si spoločenstvo zvolí. Zvoliť stratégiu znamená vybrať zdroje, ktoré 

bude lokálne spoločenstvo získavať a zvoliť spôsob ich získavania, využívania a alokácie. H. 

Weihrich (1982) hovorí o štyroch modelových typoch stratégií, ktoré zodpovedajú štyrom 

modelovým strategickým situáciám (bližšie pozri Analýza SWOT). Ide o stratégie: 

- Maxi-maxi. Ide o stratégiu silnej expanzie a diverzifikovaného rozvoja. Zodpovedá 

situácii, kedy vo vnútri obce prevažujú jej prednosti a v jej prostredí prevažujú príležitosti vhodné 

pre obec (situácia SO). 

- Mini-maxi. Ide tu o situáciu, kedy v obci prevažujú slabé stránky nad silnými, ale 

pozitívne pôsobia príležitosti v prostredí (situácia WO). Stratégia obce by mala spočívať na 

využívaní týchto príležitostí a oslabovaní vnútorných nedostatkov. 
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- Maxi-mini. Ide stratégiu, kedy obec na ohrozenia v prostredí odpovedá svojimi vnútornými 

prednosťami (situácia ST). Maximálnym využitím svojich silných stránok sa snaží o prekonanie 

ohrození. 

- Mini-mini. Ide o stratégiu, kedy obec ohrozená nedostatkom príležitostí a prevažujúcimi 

nedostatkami vo svojom vnútornom prostredí (situácia WT) sa snaží vydržať alebo spojiť sily s 

inou obcou. 

Weihrich (1982) tieto typy vydeľuje vo vzťahu k organizáciám, ale jeho závery možno 

aplikovať aj na lokálne spoločenstvá, ak ich chápeme ako skupiny organizované samosprávou. 

Organizácie sú umelé spoločenské výtvory a ich riadenie preto môže do určitej miery nerešpektovať 

ľudskú prirodzenosť. Lokálne spoločenstvá sa však vo väčšej miere utvorili prirodzene a ich 

riadenie musí v ďaleko väčšej miere rešpektovať prirodzené sociálne procesy. Preto pri výbere 

stratégií, ktorými spoločenstvo reaguje na sociálne výzvy, je dobré rešpektovať, že máme dočinenia 

s prirodzenými procesmi. Znamená to uprednostňovať prístup SWOT pred TOWS. 

Lokálne spoločenstvo môže svoju stratégiu zvoliť uvedomele ako výsledok odborných 

analýz a vyjednávaní všetkých relevantných aktérov v lokalite a efektívneho procesu rozhodovania. 

Môže si ju zvoliť tiež neuvedomele, ako výsledok živelne prebiehajúcich procesov v spoločenstve a 

nereflektovaných vonkajších tlakov z makroprostredia. Zvolená stratégia lokálneho spoločenstva 

môže byť tiež výsledkom presadenia vôle úzkej záujmovej skupiny, alebo dokonca jediného 

človeka, ktorý sa na určité obdobie stane nespochybniteľným vodcom a hýbateľom spoločenstva. 

 

7.2.2. Možné politiky lokálnych spoločenstiev 

 

Možno predpokladať, že úspešné riešenie sociálneho problému exklúzie a chudoby sociálne 

odkázaných rodín žijúcich v sociálne a územne izolovaných rómskych zoskupeniach závisí od toho, 

ako sa v konkrétnych podmienkach toho - ktorého lokálneho spoločenstva rieši vzťah medzi 

garantovanými dávkami a službami sociálnej pomoci (ktoré realizujú právo týchto ľudí na 

minimum existencie) a sprístupnením disponibilných príležitostí (ktoré sú realizáciou snahy o 

prekonanie sociálnej odkázanosti a exklúzie týchto ľudí). Ide o vzťah medzi zameraním 

poskytovaných sociálnych dávok a služieb a spôsobom sprístupňovania príležitostí. V modelovej 

podobe môže tento vzťah nadobúdať podobu politiky sociálnej ochrany, resp. politiky sociálneho 

korumpovania, politiky aktivizácie svojpomoci, resp. politiky sociálneho znevýhodňovania (pozri 

Schému č. 4). 
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Schéma 4 
POLITIKY SOCIÁLNEJ POMOCI V ZÁVISLOSTI OD ZAMERANIA GARANTOVANÝCH DÁVOK A SLUŽIEB 
SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI A OD SPÔSOBU SPRÍSTUPŇOVANIA PRÍLEŽITOSTÍ. 
 
Spôsob sprístupňovania príležitostí  

 

Zameranie  

garantovaných dávok a služieb  

 

Sprístupňovanie rovných 

príležitostí rovnakým 

spôsobom 

 

 

Sprístupňovanie rovných 

príležitostí nerovnakým 

spôsobom 

 

 

Upevňovanie sociálnej súdržnosti 

Politika sociálnej ochrany 

 

Politika sociálneho 

korumpovania 

 

Zvyšovanie individuálnej aktivity a 

zodpovednosti 

 

Politika sociálneho 

znevýhodňovania 

 

Politika aktivizácie 

svojpomoci 

 

Ak sa sociálne dávky a služby sociálnej starostlivosti poskytujú v takom rozsahu a forme, že 

potreby sociálne odkázaných rómskych rodín sú uspokojované bezprostredne v rozsahu 

garantovaného životného minima, tak v závislosti od spôsobu sprístupnenia príležitostí môžu 

vytvoriť nebezpečie alebo pasce chudoby (politika sociálnej ochrany), alebo narušenia sociálnej 

solidarity (politika sociálneho korumpovania). Obidve tieto politiky možno nazvať politikami 

ponuky pomoci, pričom iba politiku sociálnej ochrany možno považovať za zhodnú s cieľmi 

sociálnej pomoci. Ide pritom ale o ponuku vnútenú, sociálne odkázaní nemajú na jej výšku a 

podobu prakticky žiaden vplyv. 

Politika sociálnej ochrany ponúka dávky na úrovni životného minima majority pre všetkých 

bez ohľadu na stimulačný účinok týchto dávok pre rôzne kultúrne odlišné sociálne prostredia. 

Príležitosti sa ponúkajú pre všetkých rovné a všetkým rovnakým spôsobom. V situácii kultúrne 

významne rozdielnych sociálnych prostredí to môže ale znamenať, že niektoré skupiny 

obyvateľstva na ne nedosiahnu. Sociálny príjem sa tak pre týchto ľudí stane jediným legálne 

dostupným príjmom a štátna garancia životného minima sa v očiach sociálne odkázaných môže 

chápať ako ich nárok na tento príjem a to bez nároku na reciprocitu z ich strany. Majorita to môže 

interpretovať ako zneužívanie sociálnych dávok a služieb. Politika, ktorá umožňuje tento dvojitý 

uhol pohľadu sa uplatňuje v súčasnosti. 
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Politika sociálneho korumpovania ponúka sociálne odkázaným dávky tiež na úrovni 

životného minima, ale navyše im plošne a bez ich zásluhy uľahčuje prístup k príležitostiam. V 

situácii, kedy sa tak deje bez väzby na princíp zásluhovosti a nároku na reciprocitu, ide o politiku 

rovnosti vo výsledkoch. Táto politika sa uplatňovala pred rokom 1989 a jej výsledkom bol 

asimilačný tlak na členov rómskeho etnika. 

Ďalšie dve politiky nemajú oporu v legislatíve. Majú podobu skôr hypotézy, možného 

modelu. S cieľom zvyšovať individuálnu aktivitu a zodpovednosť, dávky a služby sa môžu, 

modelovo brané, poskytovať na úrovni rovnej či blízkej existenčnému minimu. Hrozí vtedy 

stigmatizácia sociálne odkázaných a v závislosti od spôsobu sprístupnenia príležitostí môže hroziť 

aj ich trvalý prepad do oblasti sociálneho vylúčenia a absolútnej chudoby. Toto nebezpečie sa 

aktualizuje v prípade politiky sociálneho znevýhodňovania, kedy sa všetkým občanom v štáte 

ponúkajú rovné príležitosti rovnakým spôsobom, čiže bez zohľadnenia špecifických znakov 

kultúrne odlišných sociálnych prostredí. V modelovom prípade politiky aktivizácie svojpomoci, 

kedy ponúkané príležitosti sa reálne sprístupnia ponukou odbornej sociálnej práce takýto prepad 

hrozí iba u tých, ktorí z rôznych dôvodov odmietajú využiť ponúkané príležitosti. Obidve tieto 

politiky možno nazvať politikami dopytu po pomoci, pričom iba politiku aktivizácie k svojpomoci 

možno považovať za politiku zhodnú s aktivizačným a integračným cieľom sociálnej pomoci. 

Možno očakávať, že dôsledkom politiky sociálneho znevýhodňovania je hrozba 

nezavineného trvalého sociálneho vylúčenia a prepadu do stavu dlhotrvajúcej chudoby. Ponúkané 

príležitosti sú pre sociálne odkázaných a vylúčených nedostupné pre ich sociálne - kultúrny 

handicap. Títo ľudia ich ako príležitosti nevnímajú, resp. nevedia, ako na ne dosiahnuť. Znížený 

sociálny príjem ich preto nemôže aktivizovať k využívaniu ponúkaných príležitostí. Môže to iba 

posilňovať ich nárokovo - požadovačné postoje a súvisiaci dopyt na pomoc ve forme priamej 

finančnej pomoci. Ponuka rovných príležitostí rovnakým spôsobom pre všetkých vlastne týchto 

ľudí znevýhodňuje. 

Možno očakávať, že dôsledkom politiky aktivizácie svojpomoci je prepad do absolútnej 

chudoby (a zrejme aj sociálne vylúčenie) tých sociálne odkázaných, ktorí nevyužijú ponúkané 

príležitosti napriek tomu, že dostávajú pomoc, ktorá im ich pomáha sprístupniť. Ide o politiku, ktorá 

poskytuje garantované sociálne dávky a služby na úrovni v zásade existenčného minima, ale túto 

minimalizovanú ponuku vyvažuje na úroveň garantovaného životného minima reálnou ponukou 

príležitostí. Predpokladom je, že všetkým, ktorí budú chcieť, bude lokálna samospráva chcieť a 

môcť sprostredkovať získanie znalostí a zručností potrebných pre využitie týchto šancí. 

Predpokladá to tiež, že následne budú mať rovnocennú možnosť ako majorita tieto znalosti a 

zručnosti v konkurenčnom prostredí uplatniť. Predpokladá to tiež, že dlhotrvajúca sociálna práca so 
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všetkými sociálne odkázanými rómskymi rodinami bude zameraná na to, aby ich stimulovala k 

využívaniu ponúkaných šancí a k vyhľadávaniu ich. 

Napriek tomu, že tieto politiky nemajú oporu v legislatíve a nedá sa o nich hovoriť ako o 

uvedomelej činnosti lokálnej samosprávy, nie je možné si nevšimnúť, že reálny stav v niektorých 

lokálnych rómskych komunitách je blízky opisu hypoteticky predpokladanej politiky sociálneho 

znevýhodňovania. 

 

7.3. NÁVRH PRINCÍPOV PRE ZOSTAVOVANIE NEDISKRIMINAČNÝCH 

PROGRAMOV A PROJEKTOV 

 

Na základe charakteristiky sociálnej pomoci a riešení sociálnych problémov sociálne 

odkázaných v rómskej populácii, ale najmä na základe negatívnych a pozitívnych príkladov riešení 

týchto problémov je formulovaná táto predstava o princípoch úspešného riešenia tzv. rómskeho 

problému na lokálnej úrovni. Princípy sú rozdelené do 3 skupín: princípy zamerania politiky 

integrácie, princípy reciprocity pomoci a vzájomného rešpektu a princípy implementácie 

integračných opatrení. 

 

7.3.1. Princípy zamerania politiky integrácie 

 

Jedná sa o princípy, ktoré orientujú úsilie a prostriedky na odstránenie základných príčin 

sociálneho vylúčenia problémových rómskych komunít. 

 

Princíp destigmatizácie 

Tento princíp reaguje na tradičnú stigmatizáciu Rómov a umožňuje ju prekonávať. Vytvára 

tým dôležitú podmienku tiež pre prekonanie pasce sociálnej závislosti na sociálnych dávkach. 

Znamená individuálne posúdenie každého jednotlivého prípadu sociálneho vylúčenia a sociálnej 

odkázanosti. Neumožňuje tým potvrdzovanie stereotypu, podľa ktorého každý Róm je potenciálny 

príživník, ktorý nemá záujem udržovať a zvyšovať svoje šance uplatniť sa na trhu práce. Cieľom je 

rovný prístup k udržovaniu a zvyšovaniu kvalifikácie a rovný prístup na legálny trh práce. Aby 

každý sociálne vylúčený a sociálne odkázaný mal k tomuto cieľu reálny prístup, musia byť splnené 

dve podmienky. Možno ich považovať za nástroje tohto princípu:  

a. Musia byť k dispozícii pracovné miesta (taktiež dotované z verejných zdrojov, napríklad 

verejne prospešné práce) a reálna možnosť rekvalifikácií ako nástroj na udržanie kontaktu s 

pracovným trhom;  
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b. Každý musí mať prístup ku kvalifikovanej sociálnej práci ako nástroju udržania kontaktu s 

majoritným spoločenstvom. Úspešné použitie týchto nástrojov závisí najmä od majority. Za 

kritérium úspechu možno považovať situáciu, keď sociálne vylúčení zvyšujú a udržujú svoje šance 

uplatniť sa na trhu práce. O tom, že tento princíp je možné s úspechom použiť svedčí napríklad 

Romprojekt Valašské Meziříčí, ako aj mnohé iné.  

 

Princíp desegregácie 

Princíp reaguje na existujúcu územnú a sociálnu izoláciu problémových rómskych 

územných zoskupení. Umožňuje zvyšovať sociálnu súdržnosť lokálneho spoločenstva ako celku. 

Desegregácia, resp. až „degetoizácia“ znamená, že neexistuje jediné problémové rómske 

zoskupenie, ktorému nie je venovaná pozornosť a pomoc. Skúsenosti ukazujú, že vo vzťahu k týmto 

zoskupeniam nie je možné postupovať štandardne, ale úroveň a zameranie  pomoci by sa mali 

odvíjať od výsledkov uplatnenia princípu zásluhovosti. V súlade s tým by uplatnenie princípu 

desegregácie malo znamenať uplatňovanie adekvátnych štandardov sociálneho bývania vo vzťahu k 

jednotlivým rodinám sociálne vylúčených, adekvátnych štandardov infraštruktúrnej vybavenosti vo 

vzťahu k celej komunite sociálne vylúčených a adekvátnych podmienok pre účasť členov komunity 

na živote lokálneho spoločenstva. Adekvátnosť by mohla mať, v závislosti na uplatnení princípu 

zásluhovosti, podobu alebo minimálnych štandardov, alebo sociálnych štandardov. Minimálne 

štandardy znamenajú zabezpečenie úrovne existenčného prežitia, sociálne štandardy znamenajú 

spoločensky prijateľnú úroveň vybavenosti. Tento princíp nie je možné v súčasnosti naplno 

uplatňovať, legislatíva umožňuje iba selektívne uplatnenie (napríklad projekt dobrovoľnej práce 

dlžníkov nájomného pre mesto Roudnice nad Labem, alebo projekt komunitného bývania v Brne a 

podobne).   

 

Princíp demokratizácie 

Vo vzťahu k dominujúcej majorite tento princíp znamená, že majorita sa snaží byť otvorená 

potrebám a názorom členov problémových rómskych územných zoskupení a zrieka sa monopolu na 

vyjadrovanie záujmov a potrieb týchto ľudí, ako aj monopolu popularizovať v týchto zoskupeniach 

výlučne vlastný systém hodnôt a noriem. Pre členov týchto zoskupení princíp demokratizácie zase 

znamená, že vo verejnom priestore nevystupujú ako členovia rodinných komunít, ale v roli 

občanov, a že tieto zoskupenia organizujú svoj vnútorný skupinový život na báze občianskej 

rovnosti, solidarity a demokracie. Príklady toho, že rešpektovanie názorov a potrieb členov 

komunity, schopnosť načúvať im a udržovať otvorenú  a rovnocennú komunikáciu je podmienkou 



 238 

úspešného projektu, sú všetky uvedené projekty sociálnej práce realizované neštátnymi 

neziskovými organizáciami. 

 

7.3.2. Princípy reciprocity pomoci a vzájemného respektu 

 

Ide o princípy, ktoré vychádzajú zo zásady sociálnej spravodlivosti a umožňujú tak udržovať 

sociálnu solidaritu. Legitimizujú tým poskytovanie pomoci zo strany verejnej správy. 

 

Princíp zákonnosti 

Princíp vytvára možnosť, aby pomoc mohla byť zmysluplne poskytnutá a aby končila 

v rukách tých, ktorí ju potrebujú Vychádza z nutnosti dodržovať a vynucovať si dodržiavanie 

zákonnosti bez výnimky a bez akéhokoľvek meškania. Platí, že tam, kde sa nedodržujú zákony a 

kde nie je vôľa a sila vynútiť si rešpektovanie zákonov a nariadení orgánov verejnej správy 

okamžite, dochádza k zneužívaniu pomoci, resp. až k tomu, že poskytovaná pomoc končí v rukách 

úžerníkov a špekulantov. Uplatnenie tohto princípu znamená, že obec pozorne monitoruje prípady 

nedodržovania zákonnosti a všetci zúčastnení okamžite signalizujú a riešia vznikajúce problémy 

tak, aby neprerástli do rozmerov, kedy prakticky už nie je priestor na riešenie ich príčin (napríklad 

neplatičstvo riešiť nástrojmi sociálnej práce okamžite, aby u rodín nevznikali niekoľkomesačné 

dlhy, ktoré sa z aktuálnych sociálnych príjmov už nedajú splatiť, aby porušovanie zásad hygieny 

neohrozovalo zdravie verejnosti, podobne v prípade ochrany životného prostredia, bezpečnosti a 

podobne). Nerešpektovanie uvedeného princípu zo strany zodpovedných inštitúcií oslabuje sociálnu 

solidaritu majority a vytvára situáciu, kedy sa už nedá zabrániť vysťahovávaniu nájomníkov, 

exekúcii ich majetku a následne vytvárania problémových rómskych zoskupení. Majorita sa tak 

utvrdzuje vo svojich stereotypoch a stigmatizácii sociálne vylúčených rómskych komunít a tieto 

komunity zase v presvedčení o svojej diskriminácii. Klasickým príkladom tohto postupu bol vznik 

Matičnej ulice v Ústí nad Labem a klasickým príkladom opačného postupu bol príbeh komunitného 

bývania v Bratislavskej ulici v Brne. Ako príklad môže slúžiť tiež projekt zriaďovania funkcií 

domovníkov v problémových lokalitách v Náchode, ktorý svedčí o tom, že je normálne, keď na 

dodržovanie poriadku niekto dozerá. 

 

Princíp zásluhovosti 

Princíp je založený na tom, že každú pomoc z verejných zdrojov, ktorá je vyššia ako 

nevyhnutné minimum, je možné poskytnúť iba v takom prípade, keď zo strany prijímateľa pomoci 

sú recipročne splnené konkrétne, transparentní a verejne známe kritéria poskytnutia tejto pomoci. 
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Napríklad pomoc na úrovni sociálneho štandardu bývania by z verejných zdrojov mala byť 

prístupná iba pre tých jednotlivcov a rodiny, ktoré dlhodobo dodržujú stanovené pravidlá (kritéria) a 

je u nich záruka reciprocity poskytované pomoci (dodržovanie platobnej disciplíny, neničenie 

majetku, nekonfliktné spolužitie a podobne). Princíp umožňuje poskytovať pomoc individuálne a 

selektívne. Pre tých, ktorí pomoc využívajú k prekonaniu sociálneho vylúčenia, by v súlade 

s princípom zásluhovosti mala byť poskytovaná v nevyhnutnom rozsahu. Pre tých, ktorí túto pomoc 

nevyužívajú v súlade s jej cieľom, by pomoc mala byť poskytovaná v súlade s princípmi ľudských 

práv na minimálnej úrovni. Sociálna práca by im ale mala byť nápomocná pochopiť a akceptovať 

ciele integrácie. Niektoré z prezentovaných projektov svedčia o úspešnosti tohto prístupu a o tom, 

že určitý priestor pre jeho uplatnenie vytvára taktiež súčasná legislatíva. 

 

Princíp zodpovednosti 

Založený je na tom, že pomoc by mala byť poskytovaná zodpovedne, a to obojstranne. 

Majorita svojou pomocou nemá oslabovať, ale posilňovať vôľu sociálne vylúčených rómskych 

komunít k svojpomoci a tieto komunity by pomoc mali prijímať ako pomoc a nie ako sociálne 

zaopatrenie. Znamená to, že sociálne vylúčení jedinci, rodiny a celé komunity sa stále vo väčšej 

miere budú vymaňovať zo stavu sociálnej nesuverenity a exklúzie svojou vlastnou činnosťou a stále 

menej im k tomu bude potrebná vonkajšia pomoc majority. Pomoc sa zároveň bude meniť vo 

vzájomnú otvorenú komunikáciu a spoločné riešenie spoločných problémov. Nástrojom je najmä 

postupné zavádzanie samosprávy v tých sociálne vylúčených rómskych komunitách, kde k tomu 

budú sociálnou prácou vytvorené podmienky. Prvé pozitívne príklady je možné nájsť v Brne - 

projekt Komunitní bydlení, v Ostrave – projekt vzájemného soužití, ale najmä v Pardubiciach). 

Podmienkou úspešnosti je nielen rastúca vzájomná dôvera, ale najmä rešpekt zo strany majority 

k ľudskej dôstojnosti a etnickým odlišnostiam v rómskych komunitách a zo strany komunít 

rešpektovanie zásad, hodnôt a pravidiel občianskej spoločnosti. 

 

7.3.3. Princípy implementácie integračných opatrení 

 

Jedná sa o princípy, ktoré pomáhajú ukotviť prostriedky a nástroje integrácie v činnostiach 

riadenia. 

 

Princíp primeranosti 

Princíp je založený na tom, že pre riešenie každého problému je nevyhnutné sústrediť  také 

množstvo prostriedkov a času, ktoré zodpovedajú jeho zložitosti. Problém sociálneho vylúčenia 
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rómskych komunít je problémom komplexným a dlhodobým. Použitá sociálna intervencia by mala 

byť koncentrovaná na najdôležitejšie problémy, problém zamestnanosti, bývania a na odstránenie 

najakútnejších infraštruktúrnych nedostatkov v rómskych enklávach. Intervencia by zároveň mala 

byť komplexná a dlhodobá. Komplexným rozsahom by mala pokryť všetky oblasti sociálneho 

vylúčenia rómskej komunity s dôrazom na zvýšenie sociálneho kapitálu jednotlivcov a sociálneho 

potenciálu celej komunity. Primeranosť znamená tiež intenzívnosť pôsobenia použitých nástrojov - 

v krátkom čase je nevyhnutné  prekonať kritickú hranicu (vôle, organizačného úsilia, financií a 

materiálnych prostriedkov), za ktorou sa pôvodný problém bude už zmenšovať. Tento charakter 

majú zatiaľ projekty v Pardubiciach, projekty brnenského Dromu, ostravského Vzájemného soužití 

a v komunite Dobrá voda pri Toužimi. 

 

Princíp partnerstva 

Princíp reaguje na skúsenosť, že na realizáciu každého úspešného projektu sa podieľali, aj 

keď rozdielnou mierou, všetci relevantní aktéri v lokalite, štát, samospráva, neštátne neziskové 

organizácie. Úspešné projekty sa často vyznačujú taktiež tým, že hlavnú iniciatívu má neštátna 

nezisková organizácia, samospráva koordinuje činnosti v rovine horizontálnej a štátne inštitúcie 

v rovine vertikálnej. Je to samozrejme ideálny model, ale to nič neuberá na skúsenosti, že úspech je 

výsledkom nie iba aktivity a dobrej vôle, ale tiež spolupráce a koordinácie úsilia a prostriedkov 

zainteresovaných subjektov v rovine horizontálnej (obce a regióny vzájomne a v ich rámci 

jednotlivé organizácie a iní aktéri), ako aj vertikálnej (obce, regióny, ministerstvá, orgány EÚ, resp. 

organizácie, obce z iných krajín). Predpokladá to najmä schopnosť orgánov územnej samosprávy 

kolektívne koordinovať spoločné úsilie všetkých aktérov v lokalite a schopnosť všetkých 

zainteresovaných rómskych i nerómskych aktérov vzájomne pozitívne a rovnocenne komunikovať a 

spolupracovať. 

Prítomnosť predstaviteľov rómskych komunít v komisiách a orgánoch samosprávy a pri 

príprave vízií, koncepcií a programov integrácie je v tomto zmysle podmienkou úspešného projektu. 

Významnou podmienkou úspešnosti projektu je tiež aktívna účasť cieľovej skupiny na jeho 

realizácii. Participácia príslušníkov cieľovej skupiny znamená, že sa starostlivo reflektujú ich 

potreby a názory a podporujú sa tie tendencie integrace, ktoré prichádzajú priamo od príslušníkov 

rómskych komunít. Cieľom je, aby sa princíp partnerstva stal súčasťou riešení všetkých problémov 

integrácie a spolužitia v lokálnom spoločenstve, a nie iba problémov vymedzených jedným 
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projektom. Uplatnenie princípu partnerstva je po každej stránke náročné, z dlhodobého hľadiska 

však prináša najlepšie výsledky. Príkladom partnerstva v praxi je príklad Pardubíc.70 

Alternatívou tohto partnerského a participatívneho prístupu, alternatívou neprijateľnou, je 

etnizácia riešení problémov a etnizácia riešených problémov. 

 

Princíp programovania 

Reaguje na potrebu riešiť problém sociálneho vylúčenia rómskych komunít koncepčne a 

systémovo, pretože sa jedná o problém zložitý, komplexný a dlhodobý. Znamená  to identifikovať 

podstatu problému a legitimizovať ho ako problém celého spoločenstva, nie iba ako problém 

vylúčenej komunity, resp. úzkeho okruhu zainteresovaných. Znamená to ale tiež nachádzať 

v procese vzájomnej komunikácie a vyjednávaní také riešenia problému, ktoré sú  akceptovateľné 

pre všetky zainteresované strany. Projekt komunitného bývania v Brne - Cejl je príkladom toho, ako 

nerešpektovanie tohto princípu môže ohroziť realizáciu projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
70 V Pardubiciach (ako aj v Přerove) sa ukazuje, že hlavnou podmienkou nastúpenia cesty k integrácii v lokálnom 
spoločenstve nie sú peniaze na realizáciu projektu, ale vôľa k integrácii a schopnosť vzájomne rovnocenne 
komunikovať. Príklad Pardubíc taktiež ukazuje, nakoľko významnú a pozitívnu úlohu zohrávajú orgány samosprávy, 
keď pomáhajú občianskym organizáciám realizovať projekty integrácie a keď sa dokonca významne podieľajú na ich 
realizácii. Projekt v Pardubiciach je zatiaľ jediným projektom, kde cieľovou populáciou integrácie sú nielen lokálne 
rómske komunity, ale tiež lokálne majoritné spoločenstvo. 
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Príloha č. 1 

 

Minulosť a prítomnosť Matiční ulice v Ústí nad Labem 

 

V Ústí nad Labem žije okolo 100 tisíc obyvateľov. Podľa odhadu pracovníkov magistrátu je 

z nich okolo 15 tisíc Rómov, čiže 15%. Ostatné menšiny žijúce v meste sú málopočetné - Vietnamci 

okolo tisíc osôb, malá skupina Afričanov a Albáncov. 

Ústeckí Rómovia pochádzajú prevažne zo Slovenska. Podľa údajov zástupcu riaditeľa 

mestskej polície (Roček, 1999: 29) väčšina z tých, ktorí sa prisťahovali v 50-tych a 60-tych rokoch 

sa plne integrovali a majú vcelku slušnú životnú úroveň. Väčšina z tých, ktorí sa prisťahovali v 70-

tych a 80-tych rokoch majú stále problémy s integráciou do prostredia mesta. Majú problémy so 

zamestnaním a stáva sa, že si snažia prilepšiť trestnou činnosťou. Prisťahovaní po roku 1989 (ide o 

Rómov zo Slovenska ale aj z Rumunska) sa s miestnym prostredím nezžili. Zväčša sú negramotní. 

Obživu si zaobstarávajú okrem iného aj trestnou činnosťou. 

Burjanek (1996: 66-67) píše: "Prvním příkladem lokality vyzařující atmosféru ghetta jsou 

Předlice, stará čtvrt v Ústí nad Labem. V roce 1991 zde žilo něco přes tisícovku obyvatel. 

Pozorovateli tu ihned padne do očí špinavá šeď chátrajících činžáků, postavených zhruba v 

přelomu století. Mnohé z nich mají dnes zazděné vchody a přízemní okna, aby sew do nich nedostali 

squatteři. Beriéra z cihel a malty ovšem funguje jen zčásti, jak o tom svědčí zející otvory, vlající 

prádlo, podmanivé melodie hrané smyčci v moll a drobotina snědé pleti. Bílého etnika zde 

pozorovatel najde poskrovnu, nejčastěji jsou to důchodci nebo individua, která tak či onak naplňují 

některé z typických znaků marginální populace." 

 

Podľa zástupcov rómskej populácie Rómovia v meste majú najväčšie problémy s bývaním a 

nezamestnanosťou. V prípade bývania ide o neschopnosť a niekde neochotu platiť nájomné, 

prideľované sú im obyčajne byty nižších kategórií - ak vôbec, stáva sa, že byty ničia, súkromní 

majitelia nájomných domov sa ich pod rôznymi zámienkami a hrozbami snažia dostať von z bytu. 

 

Prvé útoky skínov proti Rómom sa odohrali práve v oblasti severných Čiech. Naproti tomu v 

Ústí tieto incidenty boli menej početné ako v iných častiach republiky. Nie sú tu organizované 

skupiny skinheadov. Rómovia pracujú aj ako príslušníci mestskej polície (12 z počtu 170). V 

rokoch 1998 a 1999 bolo v meste zaznamenaných 23 rasovo motivovaných trestných činov, pričom 

o niečo viac ako polovice z nich sa dopustili Rómovia proti "bielym" (Oakley, 2000). Čo sa týka 

možných príčin a súvislostí rasovo motivovaných činov možný smer hľadania naznačujú autori 
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analýzy situácie v Matiční ulici vypracovanej z iniciatívy a s podporou Nadácie Vize 97: "Zatímco 

Romové v České republice tvoří cca 2% obyvatel, v některých městech severočeského regionu se 

tento podíl pohybuje okolo 10% a mezi osobami zcela závislými na systémech sociální péče až 

50%. To představuje pro regionální státní a samosprávné orgány obcí extrémně obtížnou zátěž 

(sociální, ekonomickou i z hlediska dostatku kvalifikovaných sociálních pracovníků)." 

(ANALÝZA, 1999: 13) 

Predstavitelia Európskej rady konštatovali nesúlad medzi rómskymi predstaviteľmi a 

predstaviteľmi verejnej správy v meste pri hodnotení stavu vecí a vo vzájomnej komunikácii. 

(Oakley, 2000) 

 

Ako zrkadlo sociálnych problémov mesta môže slúžiť Matičná ulica. Podľa predstaviteľov 

Európskej rady stavba múra v Matičnej ulici v októbri 1999 viedla "...k urážce Romů a obhájců 

lidských práv v celosvětovém měřítku ... poté, co tento incident dostal širší význam přesahující 

rámec města Ústí, byla tato záležiyost zvládnuta dráždivým a neproduktivním způsobem, což 

přineslo městu Ústí nad Labem pověst města - symbolu rasismu Romů městskými úřady." (Oakley, 

2000) 

 

O minulosti Matičnej ulice píše F. Roček (1999)71. Ide o ulicu v izolovanom priestore štvrte 

Krásné Březno, ktorý sa volá Nový svět. Spolu s Neštěmicemi tvorí administratívny obvod Ústí nad 

Labem - Neštěmice. Lokalita je komunikačne izolovaná od zbytku mesta železničnou stanicou Ústí 

- sever a z druhej strany riekou Labe s prístavom. Táto časť mesta bola v 19. aj 20. storočí baštou 

češstva v Ústí. Názov ulice - Matiční, symbolizuje Matici školskou. Koncom 30-tych rokov tu boli 

postavené štyri vtedy moderné pavlačové domy s malometrážnymi bytmi. Samotnú Matiční ulicu 

delí na dve polovice cesta spájajúca Prahu s Dečínom. Pavlačové domy kde sa odohrali udalosti, 

ktoré obleteli svet sa nachádzajú iba v jednej polovici takto rozdelenej ulice. 

Ako uvádza F. Roček, kvalita bývania sa v tzv. Novom svete prudko zhoršila v 80-tych 

rokoch. Z demolovaných nájomných domov v Ústí sem boli presťahované sociálne slabé rodiny, 

väčšinou rómske, resp. si tu kúpili rodinný dom z prostriedkov, ktoré získali ako náhradu za nútene 

vykúpené nemovitosti v pásme ťažby uhlia. Lokalita bola tak už v 80-tych rokoch sociálne značne 

zaťažená. Táto vlna nových obyvateľov rozdelila Rómov v tejto lokalite na "slušných 

starousadlíkov" a neporiadnych prisťahovalcov. 

                                                        
71 Informácie k tejto časti čerpám prevažne z knihy F. Ročeka Zeď (Roček, 1999). Informujem iba pri použití iného 
zdroja. 
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Začiatkom 90-tych rokov vznikajú prvé problémy. Obvodná radnica v Neštěmicích je 

konfrontovaná s prvými sťažnosťami obyvateľov tohoto mestského obvodu na porušovanie zásad 

susedského súžitia - ničenie majetku v dome, drobné krádeže, neporiadok a pod. V tom čase sa 

dovtedy štátny bytový fond dostal do kompetencií obcí a pozornosť radnice sa upriamila na tieto 

problémové rodiny aj z hľadiska neplatenia nájomného. Neplatiči boli zažalovaní, a v súlade s 

rozsudkom mohli byť vysťahovaní. Problémom bolo nájsť náhradné bývanie. Byty tretej a štvrtej 

kategórie boli nepoužiteľné, pretože nájomníci (označovaní ako neprispôsobiví) ich už predtým 

zničili a doviedli do prakticky neobývateľného stavu. Riešením pre radnicu bolo využiť dva takmer 

prázdne nájomné pavlačové domy v Matiční ulici. 

Rekonštrukciou sa získali nízkometrážne byty druhej kategórie - bez teplej vody, s 

plynovým kúrením, bez kuchyne. V rokoch 1993 a 1994 boli do bytov presťahované rodiny 

neplatičov v súlade s rozsudkom. Dobrovoľne sa sem presťahovali aj ďalší neplatiči, ktorí 

pochopili, že iné riešenie im aj tak neostáva. V oboch domoch bývalo okolo 130 ľudí, z toho 80 

dospelých. Radnica si takto uvoľnila 35 bytov prvej kategórie pre pridelenie dlhoročným 

žiadateľom. (Celkove z 3200 obecných bytov až 20% nájomníkov boli neplatiči. Radnica si 

postupne vytvorila viacej domov pre neplatičov, ale iba v Matičnej sa situácia vyhrotila.) 

(Možno sa domnievať, že tento "efekt" sa im podarilo dosiahnuť koncentráciou rómskych 

problémových rodín a keď už, tak tam nebola použitá sociálna práca ako prevencia možných 

ďalších problémov. Títo ľudia už totiž nemali čo stratiť, odtiaľ ich už nebolo možné nikam 

vysťahovať.) 

V Matičnej ulici sa vzápätí začali problémy. Do konfliktu sa dostali noví obyvatelia - 

neplatiči v dvoch pavlačových domoch, všetko Rómovia a obyvatelia súkromných domov na druhej 

strane ulice. Domkári, ako ich médiá začali nazývať, si na radnicu začali sťažovať na kŕdle detí 

pobiehajúce bez dozoru po ulici a okolo domov, na hluk, ktorý nedovoľoval spať, na slovné útoky, 

na napadanie detí domkárov, na krádeže vypestovaných plodín zo záhrad a všetkého čím sa dá 

kúriť, alebo čo sa dá predať v zberných surovinách, na hory odpadkov a súvisiaci problém s 

potkanmi, na rozoberanie automobilov na verejných priestranstvách. Neštemická radnica evidovala 

prvé oficiálne sťažnosti obyvateľov domov na jeseň v roku 1996. 

 

Problémy sa postupne kumulovali v troch rovinách: neplatenie nájomného a služieb, 

problémy s odpadom a súvisiaca neúnosná hygienická situácia, konflikty s občanmi v okolí. 

Situácia s odpadkami sa vyhrotila v roku 1997, keď Rómovia začali dovážať z Nemecka 

tovar tzv. nulovej hodnoty (odpad) a spracovávať ho. V okolí domov pribúdali tony odpadu, a to 

napriek tomu, že do Matiční č. 4 a 6 mesto dalo dvojnásobné množstvo kontejnerov. 
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Pre neúnosnú hygienickú situáciu mestská časť prikročila koncom roku 1997 k likvidácii 

odpadu a deratizácii. Na náklady mesta bolo odvezených 132 ton odpadu. Na jar 1998 ďalších 20 

ton. Išlo o domový odpad a o tzv. tovar s nulovou hodnotou (starý nábytok, šatstvo, elektronika), 

ktorý pochádzal z popolníc, zrejme aj zo susedného Nemecka. Pri jarnom odvoze odpadu pomáhali 

aj niektorí nájomníci z Matiční č. 4 a 6, ktorých zorganizovalo združenie Soužití - Rovnost. 

 

V oblasti spolunažívania sa situácii až do roku 1997 stále zhoršovala. Najprv si obyvatelia 

súkromných domov sťažovali na súžitie s obyvateľmi ulice Nový Svět. Po nasťahovaní neplatičov 

do pavlačových domov na Matiční č. 4 a 6 si na zhoršujúce sa podmienky súžitia sťažovali 

obyvatelia ulíc Matičná, Svádovská a Pekařská, čo vyvrcholilo písomnou sťažnosťou na jeseň 1996. 

K tomu sa pridávala úmorná snaha obyvateľov domov ochrániť vlastné záhradky pred devastáciou - 

na ploty si dali ostnatý drôt, sklenené črepy, kúpili si psov. 

V roku 1997 začala v Matiční hliadkovať dvojčlenná hliadka mestskej polície, situácia sa 

lepšila, ale hluk po nociach, slovné útoky a príležitostné krádeže pretrvávali. Rómovia vnímali 

situáciu zrejme inak, zdá sa, že mali pocit neoprávnených požiadaviek voči sebe a sťažnosti 

majiteľov súkromných domov považovali zrejme za prehnané. Svedčí o tom výpoveď domovníčky 

a neoficiálnej hovorkyne Rómov po ukončení celého konfliktu: "Od té doby, co jim vláda dala 

deset miliónů, aby se odstěhovali, tak jim nic nevadí," říká Gizela Kulenová o těch z "druhé strany" 

ulice, "předtím si stěžovali, i když někomu zazvonil Eurotel." (Kozler, 2000)  

Napriek zlepšujúcej sa situácii koncom roku 1997 poškodení obyvatelia súkromných 

domkov požiadali magistrát o výstavbu protihlukovej bariéry. 

 

V oblasti spolunažívania sa v roku 1997 zdalo, že situácia so lepší. V rómskej komunite 

vzniklo občianske združenie Soužití - Rovnost združujúce niektorých z tých neplatičov, ktorí boli 

nespokojní so správaním komunity. Odsťahovať sa nemohli, pretože to by museli zaplatiť svoje 

dlhy a na to nemali. Chceli medzi Rómmi presadiť zásady dobrého súžitia. Išlo o náznaky možnej 

spolupráce. Z koho iniciatívy združenie vzniklo. Bola nejaká konkrétna spolupráca? Aká? Nemohlo 

to mať úspech, lebo chceli presadzovať súžitie - "robili zo seba Čechov", a preto nemohli medzi 

Rómmi uspieť. Rómovia mali predsa iné problémy ako súžitie. To nie je ich problém. 

Negatívny zlom vo vývoji spolunažívania nastal 12. 4. 1998, počas Veľkonočných sviatkov. 

Rómovia napadli najprv posádku prechádzajúceho auta (ktoré zrazilo opitého Róma, tomu sa na 

šťastie nič nestalo). Následne asi 40 - 50 Rómov napadlo hliadku mestskej polície, ktorá prišla 

posádke auta na pomoc. Incident skončil síce pred súdom, ale predstavitelia mestskej časti stratili 

nádej v pozitívny vplyv niekoľkých, ako ich nazvali "rozumných" ľudí medzi neplatičmi. 
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Obyvatelia rodinných domov opätovne zopakovali svoju požiadavku na vybudovanie ochrannej 

protihlukovej bariéry. Ich žiadosť našla 13. 5. 1998 podporu u primátora, pretože takúto bariéru 

považoval za najrýchlejší spôsob obmedzenia napätia a stretov na ulici.  

Boli vyčlenené peniaze na vypracovanie projektu. Jeho idea spočívala v náhrade 

doterajšieho železného plotu 4 metre vysokou protihlukovou bariérou, ktorá by bola od strany 

Matičnej ulice uzavretá a umožňovala by vychádzať iba na terén lúky za pavlačovými domami. 

Izolovala by tým Rómov a obyvateľov súkromných domov. Aby rómske deti nepobiehali bez 

dozoru dospelých po celej ulici, bola naplánovaná výstavba ihriska a pieskoviska vo dvore oboch 

obytných blokov. 

Pri rozhodovaní bola na radnici prítomná spravodajkyňa ČTK. Jej informáciu prebrali 

všetky dôležité denníky v ČR a informácia vyvolala veľkú pozornosť. Navrhovaný múr sa stal 

symbolom rasizmu a ako taký obletel svet. Stal sa tiež témou blížiacej sa volebnej kampane. Do 

Ústí sa začali schádzať televízne štáby a politici českí ako aj európski. Plánovaná 4 metre vysoká 

bariéra sa stala súčasťou predvolebnej kampane a navyše vážnou výhradou inštitúcií Európskej únie 

voči Českej republike. Problém v Matičnej ulici sa stal problémom celoštátnym, európskym a 

politickým. 

 

Pod vplyvom vonkajších tlakov sa neštemická radnica, majitelia domov a obyvatelia 

pavlačových nájomných domov na Matiční č. 4 a 6 dohodli 24. a 26. augusta 1998, že pôvodne 

zamýšľaná 4 metrová bariéra bude nahradená 1,8 m vysokým keramickým plotom uzavretým 

smerom do Matičnej ulice. Uzavretie do Matičnej a otvorenie plotu na druhú stranu do kľudnej 

uličky bez dopravy malo podľa projektu eliminovať vysokú frekvenciu pohybu osôb v okolí 

vchodov a tým eliminovať hluk a krik. Zúčastnení nemali námietky. V polovici septembra zmenu 

bariéry na keramický plot odsúhlasilo zastupiteľstvo mestského obvodu Ústí nad Labem - 

Neštěmice. 

Medzi rozhodnutím o výstavbe bariéry (polovica mája 1998) a zmenou rozhodnutia na 

výstavbu keramického plotu (polovica septembra 1998) sa situácia v Matičnej začala pozitívne 

meniť. Z plôch okolo domov a z verejných priestranstiev zmizli odpadky a vraky áut, znížil sa 

výskyt potkanov, rušenie nočného kľudu ustalo, v oboch domoch fungovali domovníci. Nájomníci 

si založili občianske združenie Romská duha s cieľom udržiavať kľud, poriadok a dobré susedské 

vzťahy. Združenie sa stalo partnerom pre mestský obvod. Prostredníctvom Českého centra pre 

vyjednávanie bola zahájená komunikácia medzi skupinami občanov z oboch strán ulice. Pretrvávali 

také problémy ako - aj keď ďaleko menej intenzívne ako ešte pred nedávnom - hlučnosť komunity, 

deti stále pobiehajú bez dozoru po uliciach. Pretrvávajú aj iné problémy - nájomníci ďalej neplatia 
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nájomné a služby spojené s užívaním bytov, nedostatočná dochádzka detí do školy, nezamestnanosť 

takmer všetkých. Neporiadok a odpadky z lokality nezmizli, iba sa presunuli z Matičnej do ulice 

Nový svět. 

 

Mediálna kampaň mala pozitívny dopad na proces sebauvedomovania rómskej komunity v 

Matiční ulici. Snažili sa dohodnúť na domovníkovi a samospráve, aby si udržali poriadok sami, bez 

zásahov zvonku. Do voľby zasahovalo existujúce združenie spolupracujúce s radnicou Sdružení - 

rovnost, novo sa formujúce združenie nájomníkov pavlačových domov Romská duha a vonkajšie 

organizácie Jekhatane a Romský křesťanský svaz. 

Domovník sa na určitý čas stal nielen stmeľujúcim prvkom komunity, ale prirodzenou 

cestou vykonával aj funkciu dozoru (aby deti po 21-ej neboli na ulici, aby v noci bol kľud). 

Združenie Romská duha dbalo zase na to, aby z okolia zmizol neporiadok. Okrem radnice a 

súkromných vlastníkov domov vystupovali na scéne počas mediálnej kampane aj aktivisti rôznych 

mimovládnych neziskových organizácií a predstavitelia politických strán, ktoré sa zúčastňovali 

predvolebnej kampane. 

 

Na zmenu z bariéry na plot, resp. plotozeď ako sa keramickému plotu popravde začalo 

hovoriť, reagovali nesúhlasom zainteresované organizácie tretieho sektora. Poukazovali na to, že 

múr ostáva múrom a možno ho naďalej považovať za symbol segregácie a rasizmu., že obmedzuje 

slobodu pohybu, pretože neumožňuje pohyb smerom do Matičnej ulice. 

 

Na návštevu expertov Rady Európy reagoval v tomto období primátor Ústí 6. októbra 1998 

takto: 

"Seznámil jsem se se stanoviskem tajemníka skupiny expertů pro romské otázky Rady 

Evropy, pana Johna Murraye. Souhlasím s jeho stanoviskem, žťe problémy v soužití majority s 

romskou komunitou je vhodné řešiť dialogem a vyjednáváním. Jak známo, k dialogu musejí být vždy 

dva, a tuto podmínku tzv. nepřizpůsobiví občané, zejména Romové z Matiční ulice, po neúnosně 

dlouhou dobu nebyli schopni splnit. Proto došle v celé záležitosti až k excesním postupům, neboť 

zastupitelé této městské části byli nuceni chránit zájmy slušných a spořádaných obyvatel přilehlých 

ulic, kteří svým povinnostem vůči státu a společnosti nezůstali nic dlužni a nepřiměřeným chováním 

zejména romských obyvatel holkobytů dlouhodobě trpěli." (Roček, 1999:51) 
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Múr v Matiční sa v októbri 1998 stal prioritným politickým problémom. Vo vzťahu k 

medzinárodnej pozícii ČR hrozilo, že prípad Matičnej sa bude dávať do súvislosti s emigráciou 

Rómov z ČR do Kanady a Veľkej Británie. Medializácia celej kauzy získavala na intenzite. 

V relácii Českej televízie Aréna sa vo verejnej debate stretli zmocnenec pre ľudské práva 

Ing. Petr Uhl a primátor mesta Ústí nad Labem Ladislav Hruška. Vládny zmocnenec v hlasovaní 

divákov výrazne prehral. 

O niekoľko dní nato sa k problému vyjadril aj prezident Havel pred svojou cestou do Veľkej 

Británie. Odsúdil primátora a dodal: "On mluví za své voliče a domnívá se zřejmě, že jeho 

povinností je sdílet i všechny předsudky včetně rasových, které občané v jeho městě mají." (citované 

podľa Roček, 1999:75) Primátor L. Hruška vytkol prezidentovi neznalosť faktov a požiadal ho, aby 

sa obyvateľom mesta ospravedlnil za obvinenia z rasizmu. Podpredseda ODS M. Macek prehlásil, 

že na základe vlastných skúseností by nechcel bývať v dome spoločne s Rómami. Lidové noviny sa 

v článku "Může Macek říkat, že nechce bydlet s Romy?" 7.10.1998 pýtajú Jsou Macek a jemu 

podobně smýšlející rasisty? A odpovedá Provokativní Macek má pravdu - nehovořme o rasismu, 

mluvme o špatných zkušenostech. 

V novoročnom prejave prezident republiky sa vyjadril proti všetkým múrom, ktoré sa 

stavajú, tento krát medzi skupinami, aj etnickými. V januári 1999 vláda rozhodla, že v Matičnej 

ulici sa stavbou múru porušujú ľudské práva. V polovici januára prezident ponúkol mestu 

vypracovanie štúdie na tému Matičnej ulice. Jej vypracovanie bude financovať nadácia Dagmar a 

Václava Havlových VIZE 97 a analýzu zrealizujú organizácie R-Mosty a Socioklub. Predstavitelia 

Magistrátu a Nadácie sa dohodli informačné embargo do doby, kým materiál nebude prejednaný 

orgánmi mesta. 

11. januára 1999 vláda ČR schválila stanovisko pre jednanie Výboru pre odstránenie rasovej 

diskriminácie CERD (je orgánom Medzinárodnej zmluvy pre odstránenie rasovej diskriminácie, 

ktorú Česká republika podpísala, je teda pre ňu záväzná a má prednosť pred zákonom). Vláda 

uviedla, že zámer miestneho zastupiteľstva postaviť nepriechodné oplotenie považuje za závažné a 

znepokojujúce. Možno ho chápať ako zásah do ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a rovnosti ľudí 

pred zákonom. Vláda zváži použitie právnych krokov k zrušeniu rozhodnutia miestnej samosprávy, 

ak by malo dôjsť k zahájeniu výstavby. Podľa vlády nie je prípad v Matičnej ulici prípadom rasovej 

segregácie, ale porušovaním dôstojnosti dotknutých osôb. 

Koncom januára vládny zmocnenec P. Uhl sa v Ústí vyjadril, že neide o rasový problém, ale 

o problém sociálny. Ústí je tak zbavené stigmy rasistického mesta. Uhl považuje vykúpenie 

rodinných domov za drahé. 
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Politický význam celej kauzy narástol v marci 1999, kedy v Ženeve zasadal výbor CERD. 

Podľa vyjadrenia jedného z členov výboru "... český případ není ojedinělý, protože podobné 

problematické situace a rozhodnutí nístnáích orgánů se rovněž vyskytují v jiných státech. Z hlediska 

projednávání před CERD je však Matiční precedentem." Zástupca ČR (P. Uhl) uviedol, že problém 

sa bude riešiť cestou sociálnych opatrení - viď projekty Nadace Vize. Predseda CERD sa vyjadril, 

že nebude spokojný, kým vláda nezruší uznesenie miestneho zastupiteľstva. (Roček, 1999: 100, 

247-249) 

 

Medzitým problém v Matiční sa uberal svojou dynamikou. 

Predstavitelia samosprávnej organizácie Romská duha evidentne rezignujú a na starostu 

neštemickej radnice sa obracajú so žiadosťou o pomoc pri odsťahovaní sa z Matičnej: "Bydlíme v 

domech pro neplatiče v Matiční ulici bez hygieny, klidu a pořádku, kde nás jiní Romové napadají a 

vyhrožují, když ze sebe děláme Češi ať se odstěhujeme." (Roček, 1999: 106) Obyvatelia 

súkromných domkov v tom čase starostovi píšu zase toto: "Z pátka (5.3.99) na sobotu (6.3.99) jsme 

v 00:15 hod. volali Městskou policii ohledně hluku před domem. Přímo před okny stálo auto, okolo 

cca 15 Romů a z auta hrála hudba velice hlučně a to Vám ani nepopisuji chování těchto lidí ... Dnes 

tj. 6.3.1999 celý den opět plná ulice, před domem si hrají spousty dětí, na chodníku starší Romové 

pijí pivo, nic než bordel a strašný hluk. Ze strany Romů není absolutně žádná vstřícnost, aby děti 

napomenuli a šli alespoň kousek dál. Jestli je v této situaci někdo diskriminován, tak Romové to 

rozhodně nejsou." (Roček, 1999: 107) 

16. 4. 1999 sa stavba keramického plota začala. Mladá fronta DNES informuje: "Stavba v 

Matiční začala, Romové spolupracují." Starosta Neštěmic a podpredseda vlády Rychetský sa 

dohodli, že v plote by mohli byť vybudované vchody tak, aby nájomníci z oboch pavlačových 

domov mohli prechádzať aj do Matičnej ulice. Obyvatelia rodinných domov súhlasili s tým, aby 

keramický plot mal vchody aj od strany Matičnej ulice, ale uzamykateľné a po 22-ej hodine by sa 

uzatvárali. Plot sa tak stal priechodný z oboch strán. Problém bol len v tom, že vchody boli 

plánované na úplne iných miestach ako vchody na stávajúcom železnom plote. Informácia o súhlase 

Rómov so stavbou sa ukázala ako neúplná. Išlo o predsedu a podpredsedu sedemčlenného združenia 

Romská duha, ktorí tvrdili, že sa domnievali, že plot bude mať bránky na pôvodných miestach. 

Nakoniec sa podpísali pod petíciu proti akémukoľvek plotu. 

"Romové z různých částí republiky nás upozorňují na možnost zbourání zdi v případě, že 

vláda jejímu postavení nezabrání" píše sa v prehlásení predsedníctva Rómskej občianskej 

iniciatívy. 
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26. 4. 1999 navštívil Českú republiku riaditeľ stredoeurópskeho odboru britského 

ministerstva zahraničných vecí Howard Pearce. Zmienil sa o Matičnej ulici v tom zmysle, že vo 

Veľkej Británii je chápaná ako symbol postoja českej verejnosti voči Rómom. (Návrh usnesení 

vlády z 10. května 1999 - podľa Roček, 1999: 251) 

V polovici mája Nadácia Dagmar a Václava Havlových Vize 97 uverejnila výsledky analýzy 

situácie v Matiční ulici "Analýza vzniku, aktuální situace a možností řešení problémů obyvatel 

Matiční ulice". Ústecký magistrát obvinil Nadáciu Vize 97 z porušenia dohody (informačné 

embargo) a z neadekvátneho hodnotenia a záverov (Mladá fronta DNES, 15.5.1999). 

Autori :Analýzy: konštatujú niekoľko skutočností, ktoré prispeli k vzniku situácie v 

Matičnej ulici. 

- Mestský úrad zväčša pozornosť rodinám, ktoré nežiadajú o dávky sociálnej starostlivosti. 

- Zo strany bytového podniku nie je snaha o spoluprácu s príslušnými sociálnymi 

pracovníčkami, keď sa u niektorej rodiny začína objavovať neplatenie nájomného a súvisiacich 

služieb. Plynárenské a energetické podniky zase v tomto zmysle nespolupracujú s bytovým 

podnikom. Výsledkom je nárast dlhov do takých výšok, že splácanie je už veľmi obtiažne. 

- Sú nedostatky vo vzájomnej informovanosti a spolupráci sociálnych pracovníkov 

Mestského úradu a Magistrátu. 

- Je potrebné častejšie zapájanie sa služieb poskytujúcich špecifické služby - hygienická 

stanica, sociálni kurátori, zdravotníci a pod. 

- Právne povedomie obyvateľov oboch nájomných domov je veľmi nízke. 

- Orgány samosprávy pri svojom rozhodovaní nezohľadnili riziká spojené s problémami, 

ktoré sa pohybujú na hranici problémov chudoby z etnicity. Orgány verejnej správy v Ústí sa stali 

súčasťou interetnického konfliktu v Ústí a nie jeho regulátorom. Konflikt sami pomohli vyvolať 

umele vyvolanou koncentráciou sociálne odkázaných rómskych rodín. Následne nepoužili v tomto 

koncentrovanom osídlení adekvátne orientovanú sociálnu prácu. 

- Mesto nemalo koncepčnú predstavu o využití bytov v Matiční ulici, a preto aj byty boli 

prideľované rôznym typom rodín. Medzi nájomníkmi boli rodiny vysoko problémové, s 

riešiteľnými problémami v dohľadnej dobe, ale aj bezproblémové. Navyše, nech bol dôvod 

pridelenia bytu akýkoľvek, všetky rodiny majú jeden spoločný znak - ide o rodiny rómske. Problém 

sociálny sa tak mení na problém etnický. (Možno namietať, že niektoré z týchto rodín sa do 

Matičnej prisťahovali spontánne - faktom ale je, že radnica s tým nemusela súhlasiť, radnica sa 

nemusela prizerať tomu, ako vzniká územie osídlené takmer výlučne sociálne odkázanými 

rómskymi rodinami. 
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- Mestská časť nevniesla do lokality ďalšie služby, ktoré takáto koncentrácia vyžaduje (napr. 

špeciálna sociálna starostlivosť a pomoc, stanica mestskej polície, zariadenie pre deti a mládež, 

zvýšený dohľad zdravotníckych služieb atď.). Do riešenia problému neboli angažovaní rómski 

aktivisti. 

 

"Analýza" konštatuje tiež niekoľko skutočností, ktoré sú hrozbou do budúcnosti: 

- Občianske združenie Duha zriadilo klub pre deti na pôjde  jedného z domov. 

Nezodpovedal požiarnym smerniciam a jeho činnosť príslušný úrad zakázal. Medzi obyvateľmi to 

spochybnilo zmysel činnosti samotného združenia Duha. 

- Vážnym problémom je úžernícke požičiavanie peňazí. Iba jedna rodina však je ochotná 

svedčiť, iba jedna rodina priznala, že sa požičiavajú peniaze na vysoké úroky. 

- Obyvatelia Matiční ulice - Rómovia sú stigmatizovaní. 

 

Výhrady zainteresovaných v Ústí sa týkali ako jednotlivých formulácií "Analýzy", tak aj jej 

ako celku. Ústeckí radní žiadali dopracovanie štúdie. Nezhody svedčia o tom, že autori "Analýzy" a 

radní majú zásadne rozdielny prístup k problematike a tiež o tom, že problém Matičnej sa stal 

problémom politickým a pre obidve strany aj problémom prestížnym. 

 

Koncom mája (26.5.1999) vláda nepodporila stavbu žiadneho plotu ani bariéry v Matičnej 

ulici. Tlačový hovorca vlády zdôraznil, že "...vláda odmítá jednání, která má charakter rasové 

diskriminace nebo segregace nebo je může vyvolat." Vláda vo svojom stanovisku vyjadrila obavu, 

že plot sa môže stať precedensom pro podobný postup verejnej správy aj v iných miestach, čím by 

sa mohla posilniť tendencia ku getoizácii českých miest, že plot môže legitimizovať prax 

nedostatočne vykonávanej sociálnej pomoci, že plot môže byť dôvodom ústavného a 

medzinárodného sporu. 

Starosta mestskej časti Ústí - Neštěmice P. Tošovský sa 27. mája vyjadril (ČTK), že vláda 

dala "...jasně najevo, že se stará jen o lidská práva obyvatel obecních bytů pro neplatiče, ale už ji 

nezajímají lidská práva sousedních majitelů rodinných domků."  

 

30.6.1999 prednosta okresného úradu v Ústí nad Labem doručil starostovi Ústá nad Labem - 

Neštěmice dopis, v ktorom ho informuje o pozastavení rozhodnutia zastupiteľstva mestského 

obvodu z dňa 15.9.1998 o stavebných úpravách v Matičnej ulici, pretože rozhodnutie je v rozpore s 

článkom 10 odstavec 1 Listiny základných ľudských práv a slobôd. Ďalej informuje, že vec bude 

predložená do 30 dní Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR na rozhodnutie. 
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Toto pozastavenie bolo právne napadnuteľné. Chýbalo v ňom zdôvodnenie, a preto obci 

nebolo známe, že sa dopustila porušenia zákona. Navyše vlastníkom pozemku bola obec a mala iba 

oznamovaciu povinnosť voči stavebnému úradu. Okrem toho obec v súvislosti so stavbou plotu 

nevydala žiadnu vyhlášku, ktorá by sa mala rušiť, dokonca až v parlamente. Stavba preto mohla 

pokračovať. 

 

19.7.1999 splnomocnenec vlády pre ľudské práva P. Uhl napísal starostovi Ústí nad Labem - 

Neštěmice dopis, ktorý ČTK uverejnila pod titulom "Uhl nabízí samosprávě pomoc při řešení 

problémů v Matiční ulici". Píše, že je znepokojený tým, že napriek podnetným myšlienkam 

štúdie,ktorá bola spracovaná z iniciatívy prezidenta Havla obec ani jej mestská časť nepristúpila k 

žiadnemu riešeniu naliehavých sociálnych problémov, že on nepozná žiadny konkrétny projekt či 

plán, ktorý by radnica v tomto zmysle podporovala.  

6.8.1999 starosta mestskej časti Neštěmice vládnemu splnomocnencovi odpovedá dopisom, 

ktorý dáva takisto k dispozícii ČTK. Okrem iného píše, že radnica mala mnoho návrhov a iniciatív, 

dokonca podobných ako štúdia Nadácie Vize 97, ani jednu z nich však on ako vládny 

splnomocnenec neprijal. 

V obsiahlych výpovediach oboch aktérov tejto kauzy je zaujímavé, že pomoc sociálne 

odkázaným obyvateľom nájomných domov v Matičnej ulici spájajú s realizáciou projektov, ktoré 

vyžadujú finančné prostriedky - zriadenie policajnej stanice, volnočasové aktivity detí, hlukovo 

izolované okná pre rodinné domy, chránené dielne, verejnoprospešné práce a pod. Nikde sa ale 

nehovorí o novej koncepcii a systéme sociálnej práce, ktorá by zabezpečila optimálne vynakladanie 

finančných prostriedkov a hlavne by umožnila zamerať pozornosť nie na peniaze ako podmienku 

práce s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, ale na víziu tejto pomoci. Tá síce nestojí peniaze, ale práve 

preto je ťažko dostupná, a práve preto jej nedostatok je potrebné zakrývať množstvom 

vynaložených peňazí na tzv. "projekty". 

 

26.8.1999 prišli do Ústí nad Labem prvé diely plánovaného keramického plotu. 30.8.1999 

prednosta okresného úradu v Ústí nad Labem zrušil stavebné povolenie na stavbu plotu s tým, že 

toto povolenie má nedostatky. Starosta Neštěmic stavebné práce zatiaľ zastavil. Toto rozhodnutie 

Okresného úradu, ako aj jeho rozhodnutie z 30. júna ústecký magistrát považuje za právne ťažko 

zdôvodniteľné, magistrát vyjadril úmysel obrátiť sa na ústavný súd. 

 

3.9.1999 neštěmická radnica rozhodla, že keramický plot bude mať vchody v miestach, kde 

sú v súčasnom železnom plote. ČTK na tú tému informuje, že radnica tak urobila na podnet 
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majiteľov rodinných domov v Matičnej ulici a vyhovela tak požiadavke ochrancov ľudských práv, 

podľa ktorých by keramický plot bez vchodov do Matičnej ulice ponižoval dôstojnosť obyvateľov 

obecných bytov. ČTK uviedla, že majitelia rodinných domov svoju inivciatívu zdôvodňujú obavami 

z "tisíců Romů, kteří by podle některých informací přijeli pod jejich okna protestovat proti plotu". 

Rómovia z Matičnej však už nesúhlasia so žiadnym plotom. 

Ekumenická bohoslužba, ktorá sa mala konať v rámci protestu Rómov proti výstavbe múra, 

je odložená. 

6.9.1999 podľa Ústeckého deníku jedna z obyvateliek rodinných domkov podala trestné 

oznámenie na niektorých obyvateľov Matičnej ulice, pretože "...na nás lidé z činžáků naproti křičí 

takové sprostoty, že to nelze ani napsat a vyhrožují nám i fyzickým násilím." Od radnice bude žiadať 

príspevok na výživu psov, pretože podľa nej je pes pre starousadlíkov z hľadiska bezpečnosti 

existenčnou nutnosťou. 

7.9.1999 podľa Ústeckého deníku Rómovia z matičnej chcú od radnice na letenky aby sa 

mohli vysťahovať, potom žiaden plot nebude potrebný. Návrh sú pripravení poslať aj prezidentovi 

Havlovi. 

 

September 1999. Prijatá bola stratégia rozvoja ústeckého regiónu. Sociálny rozvoj, vrátane 

vzťahov medzi menšinami a majoritou. Bola vytvorená koordinačná skupina pre etnické otázky. Jej 

členmi sa stali predstavitelia rómskej menšiny (predstavitelia troch rómskych nevládnych 

organizácií - Jekhetane, SoRo a Romská Duha a poradkyňa pre rómske otázky) a kľúčoví 

pracovníci verejnej správy v meste. Skupina je verejným fórom a radí verejným orgánom vo 

veciach, ktoré sa týkajú rómskej menšiny. Je zaujímavé, že dve z rómskych organizácií vznikli 

práve v Matiční ulici. 

Magistrát vytvoril tiež Centrum komunitnej práce. 

 

Október 1999. Poslanecká snemovňa zrušila rozhodnutie neštěmického zastupiteľstva 

postaviť v Matičnej ulici múr. Dovtedy postavený múr bol zbúraný. 

Magistrát spolu s Výborom pre sociálne otázky, Koordinačnou skupinou pre etnické 

záležitosti a Centrom pre komunitnú prácu vypracovalo návrh trojročného strategického plánu pre 

etnické vzťahy v meste s názvom "První plán komunitní péče v Ústí: Sociální pomoc etnickým 

skupinám". Plán venuje pozornosť najmä rómskej menšine a zlepšeniu vzťahov medzi majoritným 

obyvateľstvom a rómskou komunitou. 

Vláda vyčlenila mestu 10 mil. korún na riešenie situácie v Matičnej ulici. 3,5 mil. sa použilo 

na nákup nemovitostí pre obyvateľov rodinných domov, 1 mil. sa použil na demolíciu schátralého 
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domu a zbytok ostal v rukách neštěmickej radnice. Predstavitelia Rómov použitie peňazí vidia tak, 

že Rómovia opäť prehrali, pretože majitelia rodinných domov dostanú peniaze a Rómom sa 

nezlepšilo nič. Oakley, 2000). 

Vykúpenie rodinných domov považuje starosta Tošovský za kompromis prijateľný pre 

všetky strany. Hovorí, že kompromis bol dosiahnutý vďaka tomu, že keramický plot sa postavil, a 

že bol odvolaný splnomocnenec vlády P. Uhl. (Přítomnost, květen 2000) 

Keramický plot bol rozobraný a postavený ako protihluková bariéra v ústeckej ZOO. 

 

Február 2000. Na pozvanie primátora mesta navštívili Ústí nad Labem predstavitelia 

Európskej rady páni J. Murray a R. Oakley. Bolo rozhodnuté, že Koordinačná skupina pre etnické 

záležitosti bude doplnená o zástupcov ďalších menšín. V Koordinačnej rade bol vyjadrený názor, že 

"... bílá komunita chce pomoci, ale neví jak; že k těmto otázkám bylo přistoupeno s mentalitou 

českou, a tedy ne z pohledu romského názoru jako takového. Je tedy třeba posílit kapacitu Romů 

samotných vyřešit si své problémy sami a ne prostřednictvím bílé české komunity." (Oakley, 2000) 

 

V apríli 2000 Ústavný súd rozhodol, že poslanecká snemovňa nemala k sporu v Matičnej 

ulici zaujímať žiadne stanovisko. 

 

V júli 2001 rozhodol krajský súd v Ústí nad Labem, že postavenie plotu nebolo zásahom do 

osobných práv žalobkyne Gizely Lackovej, obyvateľky jedného z nájomných domov v Matičnej 

ulici. Lacková žalovala predstaviteľov samosprávy, že stavbou plotu poškodili jej česť a dôstojnosť. 

 

Záver 

 

Podľa materiálov zhromaždených F. Ročekom v publikácii Zeď (Roček, 1999) 

predstavitelia mesta vnímali kauzu Matičnej ulice ako výsledok situácii nezodpovedajúcej aktivity 

občianskych a rómskych aktivistov, médií a pražských politikov, ktorí skutočnú situáciu zveličovali 

a využívali pre svoj záujem. Táto kauza ich nepotrebne zdržiavala od normálnej bežnej práce. 

Napriek tomu je zjavné, že kauza upozornila na základné nedostatky v práci mesta vo 

vzťahu k rómskej menšine, na nedostatky v ponímaní a organizovaní sociálnej práce, upozornila na 

zlé ekonomické a sociálne postavenie tejto menšiny, na zhoršujúce sa vzťahy medzi majoritou a 

touto menšinou, na nedostatky v komunikácii medzi mestom a menšinou, na nedostatky v správaní 

sa mnohých Rómov vo vzájomnom spolunažívaní s majoritným obyvateľstvom. 
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Kauza tiež ukázala, že problém začali všetci zúčastnení adekvátne vnímať a riešiť až po 

odoznení jej medializácie. Predpoklady pre adekvátne vnímanie a riešenie sa však vytvárali počas 

mediálne nasvieteného stretu. "Vlastníctvom" verejnosti sa problém stal až potom, keď sa ukázalo, 

že kompetentné inštitúcie (magistrát a radnica) problém zle definujú a tým aj riešia. 

Kauza tiež ukázala, že problém sa zanedbávaním adekvátneho riešenia samovývojom dostal 

do stavu, kedy iné riešenie ako oddelenie oboch komunít už nebolo možné. Múr symbol bol 

zbúraný a na jeho mieste vyrástol imaginárny múr ľudských predstáv, ktoré charakteristikám v 

území pripísali funkciu múru (nájomné domy sú oddelené od ostatného mesta "múrom" cesty Praha 

- Děčín, železničnou traťou, vykúpenými a prázdnymi rodinnými domami a lúkou, kde nič nie je a 

nikto tam nebýva - rómska osada s typickým plotom - neplotom negatívnych predstáv a 

pripisovaných významov. Zbúranie múru - symbolu a postavenie imaginárneho múru však 

umožnilo prijať opatrenia, na základe ktorých bude možné dospieť k prekonaniu tohoto 

imaginárneho múru ľudských predstáv. To je cena, to sú sociálne náklady zanedbania riešenia 

sociálneho problému vtedy, keď jeho riešenie je ešte lacnejšie a jednoduchšie. Otázkou iba je, či 

bez jeho zviditeľnenia v podobe sporu by bolo vôbec možné dospieť k adekvátnej definícii 

problému a nájdení adekvátneho inštitucionálneho riešenia. Táto kríza dala šancu na to, aby iné 

mestá takýto krízový scenár nemuseli opakovať. 

Kauza tiež ukázala, že doteraz používané postupy sú nevhodné a kontraproduktívne - snaha 

riešiť problémy Rómov prostredníctvom myslenia a konania českej majority, vykupovanie si 

možnosti "venovať sa bežnej práci" benevolenciou k správaniu orientovanému na závislosť na 

sociálnej podpore, k nerešpektovaniu práva, pravidiel a zásad spolunažívania, orientácia na 

"pomoc" sociálne odkázaným Rómom prostredníctvom peňazí a reštrikcií a nie včasnou a odbornou 

sociálnou prácou. 

 

Takých problémových domov ako v Matiční ulici, kde Rómovuia žijú v extrémnych 

podmienkach, bolo v tom čase v rôznych častiach Ústí viacej. Napríklad v Střekove, v Předliciach. 

Podľa vyjadrenia mestskej polície ide prevažne o Rómov, ktorí prišli do Českej republiky po roku 

1989 zo Slovenska, niektorí aj z Rumunska. Ak ostaneme v Neštěmiciach, tak napríklad obyvatelia 

z Veslařskej ulice písali v januári 1999 starostovi takúto sťažnosť: "Polovina lidí z celkového počtu 

jsou lidé obývající dva domy města. Jsou to neplatiči, nepřizpůsobiví a sociálně slabí občané. Tito 

lidé vyhazují odpadky ven z oken na chodník, před domem zakládají skládku z použitých věcí, šrotu, 

autobaterií, izolací od měděných drátů aj. Lezou do zahrad, kde kradou a ničí cizí majetek, včetně 

drobného hospodářského zvířectva." (Roček, 1999: 182) Takýchto prípadov uvádza Roček vo 

svojej knihe viacej. 
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Ide o to odpovedať na otázku, aké opatrenia sú v takej situácii pre radnicu dostupné. Radní 

aj "Analýza" Nadácie Vize hovoria v tejto súvislosti hlavne o zriadení ďalších stanovíšť mestskej 

polície a o intenzívnej sociálnej práci. K tomu sú potrebné peniaze, ľudia a vízia. Zdalo by sa, že 

peniaze a ľudia chýbajú. V Matičnej sa však pod tlakom okolností našli. Neštěmický starosta Ing. 

Tošovský v reakcii na článok vládneho zmocnenca P. Uhla píše v júli (Právo, 27.7.1999) o.i. toto: 

"Pravda je taková, že naopak loni na jaře hrozivá situace s nepořádkem kulminovala, načež se za 

peníze radnice odvezly desítky tun odpadu. Nynější relativně únosný stav je především výsledkem 

soustředěného tlaku radnice, pochůzkových hlídek policie a činnosti pracovníků při veřejně 

prospěšných pracích." Inými slovami, váha problému si prostriedky a ľudí vynútila. Vynútila si tiež 

rozmýšľanie o tom, čo s problémom vôbec robiť. Bolo možné vývoj predvídať na samom začiatku? 

Bola by prevencia lacnejšia? Ťažko povedať. V tom istom článku starosta Tošovský totiž píše: "Je 

totiž velmi složité rychle se vyrovnat s obrovským růstem sociálně slabších skupin, přičemž romské 

enklávy vystěhované ze SR zejména na sever Čech na přelomu minulého desetiletí představují 

fenomén těžko srovnatelný s čímkoliv." Je to nepochybne fenomén, ktorý celú situáciu mimoriadne 

skomplikoval, a to minimálne v dvoch oblastiach. 

- Masovo migrujúcim Rómom zo Slovenska sa po roku 1989 prestala venovať osobitná 

pozornosť. Systém "starostlivosti" komunistického režimu o "osoby sociálne neprispôsobivé" bol 

zrušený, ale nebol ničím nahradený, ak nerátame kontroverzný zákon o štátnom občianstve z roku 

1993. A Rómovia zo Slovenska to boli predovšetkým imigranti a bolo treba venovať mimoriadnu 

pozornosť ich prijatiu, adaptácii a zaradeniu do lokálnych spoločenstiev. To všetko sa nestalo a pre 

jednotlivé lokality títo nedostatočne adaptovaní imigranti znamenali veľkú sociálnu záťaž. Riešenie 

sa hľadalo skôr živelne. 

- Vonkajšie prejavy tohoto problému (špina, drobná kriminalita, narúšanie zásad 

spolunažívania) dostávali pod otáznik sociálnu prácu ako hlavný nástroj riešenia. Problém sa 

definoval jednoducho a jednoducho aj riešil, pretože v polovici 90-tych rokov sa všetko javilo 

jednoduchšie ako v skutočnosti bolo. 

Dôsledok bol ten, že intenzita a zameranie sociálnej práce nezodpovedali potrebám. Zhodou 

okolností v Matičnej problém kumuloval do rozmerov, kedy jediným riešením sa stalo razantné, 

skratkovité riešenie (rozhodnutie o stavbe štvormetrovej bariéry), ktoré na určitý čas mohlo 

vyvolávať ilúziu riešenia problému a uspokojiť rozbúrenú hladinu. Cenou za toto riešenie - ako za 

každé skratkovité kolektívne konanie - aj v tomto prípade boli vysoké sociálne náklady. 

Medializácia prípadu spôsobila, že boli splatné okamžite. Našťastie, pretože sa tým pre ostatných 

vytvoril priestor na reflexiu a prijatie korigujúcich opatrení. 
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Mnohí z obyvateľov nemali občianstvo ČR, išlo o imigrantov zo Slovenska. Ich situácia sa 

obtiažne rieši, keď nie sú občanmi štátu. Možno predpokladať, že sa nimi ani nikto po príchode do 

ČR nezaoberal. Pritom ide o takých istých imigrantov ako v prípade ľudí z iných krajín. 

Je otázne, či vo všetkých prípadoch je vhodné presťahovať rodinu, ktorá neplatí nájomné v 

jednom byte do druhého bytu, kde pravdepodobne tiež nebude platiť nájomné, aj keď nižšie. 

Postoj Rómov: byť poriadny v zmysle požiadaviek majority = byť Čech = odsťahuj sa od 

nás, nie si Róm. 

Stretli sa dve koncepcie - represívna a pozitívne diskriminačná. 

V prípade Matičnej ulice išlo o reakciu na niekoľko rokov trvajúci problém v občianskom 

spolunažívaní. Otázka znie - po toľkých rokoch sa v Ústí dokázali zmôcť iba na represívne 

opatrenia bez snahy o sociálnu prácu? Pritom ale sociálni pracovníci hovoria, že sociálnu prácu 

robili pravidelne. Ak je to tak, potom išlo o zlý metodický prístup - práca s jednotlivcami a 

jednotlivými rodinami asi nie je vhodný na tohoto typu problémy. Možno sa domnievať, že 

prínosnejšia by bola komunitná sociálna práca, práca s celou komunitou. 

Niekoľko rokov trvalo problematické súžitie a stačilo niekoľko mesiacov nasvietiť a 

medializovať problém a súžitie sa dostávalo do normy, bola evidentná pozitívna tendencia. Počas 

tohoto obdobia bolo tiež jasné, ako dochádza k predefinovaniu pôvodnej definície problému. Dalo 

by sa dokonca povedať, že k definícii problému dochádzalo až po prvých opatreniach a riešeniach, 

kedy sa dostali do pohybu záujmy a sociálne sily, ktoré za nimi stáli. Predtým sa riešenie 

vyznačovalo stereotypami a rutinnými úradným jednaním, ktoré hľadá najmenej komplikované 

riešenie s rýchlym efektom. 

Vstup veľkej politiky do lokálnych problémov typu Matiční ulice spôsobom, akým sa vec 

odohrala znamená devastáciu pozitívneho vývoja problému, resp. znemožnenie jeho pomalého 

pozitívneho vývoja. "Veľká" politika používa iné nástroje, nevhodné v politike lokálnej. 

Nakoniec aj tak všetko skončilo múrom - múrom odsťahovania obyvateľov súkromných 

domov a múrom mlčania. V sledovanej časti Matiční ulice ostali iba Rómovia oddelení na jednej 

strane cestou Praha - Dečín, z druhej opustenými domami svojich bývalých susedov, z tretej riekou 

Labe a zo štvrtej lúkou. Vzniklo geto chudobných a etnicky stigmatizovaných ľudí. Tento 

imaginárny múr neexistuje fyzicky, nemôže sa stať hmatateľným, do očí bijúcim symbolom, ktorý 

umožňuje dať rovnítko múr = geto, segregácia, rasizmus. Aby sme ho videli, treba si osvojiť určitú 

optiku a presvedčiť o nej iných. Múr, ktorý je symbolom sa dá zbúrať rozhodnutím jeho staviteľov 

a obetí. Tento múr sa zbúrať nedá, neexistuje fyzicky, neexistuje jeho symbol, treba ho najprv 

zadefinovať, aby bol viditeľný, aby ho ľudia chápali ako múr.  
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Príloha č. 2 

 

Opis postupov, ktoré používajú vybrané samosprávy 

 

V rómském tlači a na webových stránkach organizácie Člověk v tísni možno nájsť mnoho 

príkladov postupu samospráv k „problémovým“ nájomníkom. Za posledné roky medzi typické 

príklady možno považovať prípady, ktoré sú uvedené v dalším texte. 

 

ÚSTÍ NAD LABEM - PŘEDLICE 

 

„Předlice: 150 domů, 1200 obyvatel. Ruiny mezi zrekonstruovanými domy. Nablýskané 

mercedesy mezi starými škodovkami a Oltcity. Jedni žijí v okázalém luxusu, druzí škudlí ze 

sociálních dávek na opravy malých holobytů. Kdo se do Předlic dostane má jen minimum možností 

se odtud vrátit zpátky do města. Ano Předlice jsou ghetto, protože jediné rodině se podařilo 

ovládnout část „trhu“ s byty a stejnými praktikami, které jsou známe od lichvářů z ghett odírají 

nájemníky o přemrštěné částky. Ne, Předlice nejsou ghetto, protože značná část obyvatel nehodila 

flintu do žita. Rekonstruují své byty, z holobytů dělají místa aspoň trochu vhodná pro život.“ -

Ghetto, kde domy jsou více než lidé, Martin Šimáček, 25.11.2002 

 

„..Ústí nad Labem začalo do této čtvrti  (Předlice) sestěhovávat neplatiče. Lidé, někdy jen 

v momentální finanční krizi, se ocitli mezi chronickými neplatiči. “ Ghetto, kde domy jsou více než 

lidé, Martin Šimáček, 25.11.2002 

 

„ nejednou byly Předlice svědky protiprávného vystěhování ze dne na den. Bývá to tak: dům 

v Předlicích je „navržen“ k privatizaci. Původní nájemníci nemají potřebnou částku, která nezřídka 

šplhá k milionu korun, na jeho předností odkoupení....pro nového majitele není problém měsíčně 

vybrat na zvýšeném „ nájemném“ 50 tisíc korun.“ Ghetto, kde domy jsou více než lidé, Martin 

Šimáček, 25.11.2002 

 

Typická kauza pre Předlice:  

„ Myslel jsem, že se budu stěhovat do jedenáctky,“ krčí rameny nad hromadou  nábytku 

složenou u kamaráda Josef Husák. Jedenáctka je obecní dům v Řeháčkově ulici. Teď však stojíme 

v rozbitém bytě,v čísle 13. Josef Husák má za jeho zrekonstruování (propadlé podlahy, bez oken 

a dveří, bez vody, elektřiny a topení) přislíbenou nájemní smlouvu. Ještě předtím mu Tommi-Sever, 
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správce obecních domů,  kterých je v Předlicích 23, nabídl jiný byt: plný odpadků, zapáchající, 

shnilý, bez oken a dveří, o vodě a elektřině ani nemluvě. ...I proto je v Předlicích stále několik 

zdemolovaných obecních bytů, do nichž Tommi – Sever neinvestuje ani je nezabezpečuje proti 

demolování a zanášení odpadky,“ a „ Tommi-Sever (však) neustále spravuje dostatek bytů, do 

kterých může radnice Ústí nad Labem po předchozím soudním rozhodnutí vystěhovat nepohodlné 

neplatiče z centra města.“ Ghetto, kde domy jsou více než lidé, Martin Šimáček, 25.11.2002 

 

„ Zavři okno!“ rozkazuje v jednom z prědlických bytů žena, než se rozpovídá o svém 

nájemci. Ze strachu o byt nechce uvést své jméno ani se fotografovat.“ Ghetto, kde domy jsou více 

než lidé, Martin Šimáček, 25.11.2002 

 

Dôvody odpredávania domov  

Predaj domov v Předliciah v rokoch 1998-2002 bývalý starosta Miloslav Starecký zdôvodnil 

takto:„ Předpokládali jsme, že soukromý majitel je lepší  správce než nějaká organizace, domy 

opraví a čtvrt prokoukne. Navíc bytový fond v Předlicích byl ve velmi špatném stavu, vyžadoval 

investice 100 až 200 miliónů, my jsme měli sotva dvacet miliónů.“ Cikánská činže, Martin Krsek, 

10.02.2003 

 

Cikánská činže: „... na ústecké poměry luxusní nájemné požadují za byt IV. kategorie 

v zanedbaném činžáku. „ Chtějí 2500 korun za místnost, máme 2 + 1, takže 7500. Nebo nám 

vezmou místnost a bude to za 5000...popisuje čtyřicetiletá Romka požadavky nových majitelů 

domu, rodiny Gažiových,...ti patří k hlavním představitelům tohoto nového způsobu podnikání.“ 

„kuriozitou je měsíční poplatek 20 korun za čištění komína, když v bytě je možné topit jen 

elektrickou troubou.“ Cikánská činže, Martin Krsek, 10.02.2003 

 

„Abychom si své dlužníky hýčkali tím, že jim budeme zvlášť psát a vyhledávat je, to byl 

hodně veliký nadstandard“ znela reakcia starostu ústeckého centrálneho obvodu na nedostatočnú 

informovanosť dlžníkov o amnestii na nájomné. Obdobdne vidí situáciu aj riaditeľka firmy 

spravujúcej mestské byty Hedvika Ostrovská:“ V Předlicích převažují chroničtí neplatiči. Na 

amnestie je tam vždy nulová odezva, a to by se nezměnilo, ani kdybychom tam psali jakékoli 

oznámení.“ Martin Krsek 19.12.2003 

 

Starostka Předlic na problémy s odpredajom zničených domov súkromému investorovi  

reagovala : „ myslím, že tady město selhalo. Nejprve nekontrolovalo správcovskou firmu, která 
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domy nechala zchátrat a pak argumentovalo, že je lepší poškozené domy prodat, když nejsou 

prostředky na jejich opravu.“ V Ústí padají domy-městu se vracejí staré chyby, Martin Krsek, 

08.10.2003 

 

BEROUNSKÝ BRONX 

 

Bronx – čtvrt do níž není radno zavítat po setmění. Slovy lidí z Berouna: ″Oni″ bydlí tam 

a ″my″ tam raději nebudeme chodit. Volná parafráza, Prostě Bronx, Jaroslav Valůch, 27.03.2003 

Pani Lacková pracujúca s deťmi z Bronxu problém drog a kriminality vidí takto: „Co ta 

děcka můžou dělat? Poflakují se v okolních ulicích, nemají totiž moc jiných možností. Na placené 

kroužky většina rodičů nemá, jinde je nechtějí.“ Prostě Bronx, Jaroslav Valůch, 27.03.2003 

 

Riešenie mestského úradu (pre Bronx) znelo: „ zvýšit hodnotu bytů a z lokality udělat 

bezpečné místo. V roce 2001 začala rekonstrukce prvního domu. Jeho obyvatele město dočasně 

vystěhovalo do náhradního bydlení. Vrátit se mohli jen ti, kteří neměli dluh na nájemném. Po 

rekonstrukci se (nájem) vyšplhal na 4500,-.stejně jako neplatiči se tedy nevrátili ani ti, kteří si už 

takový nájem nemohli dovolit. Zůstali v náhradních bytech.“ Jaroslav Valůch, Přostě Bronx, 

27.03.003 

 

SLANÝ 

 

Starosta Slaného Ivo Rubík vysvetloval dôvody vysťahovania Rómov neplatičov slovami: „ 

Co jiného s lidmi, kteří nejsou ochotni řádně platit za byt?“ Zpráva o cestě na úplný okraj 

společnosti, Martin Kontra, 15.07.2003 

 

Príbeh nájomníčky domu v centre dokumentuje situáciu :“ Ještě  před dvěmi lety bydlela 

spolu se svým manželem a dvěma dětmi v centru Mladé Boleslavi. Jejich dům obydlený převážně 

romskými rodinami však koupil od radnice místní stavební podnikatel Tibor Potor a po pár týdnech 

nájemníkům oznámil, že kvůli rekonstrukci musí všichni pryč. Potorova výzva znamenala pro 

většinu partají konec jednoho z posledních záchytných bodů v živote-pevné střechy nad hlavou.“ 

Zpráva o cestě na úplný okraj společnosti Martin Kontra, 15.07.2003 

 

Radek Horváth, bývalý terénny pracovník boleslavského okresného úradu o probléme 

zamestania Rómov: „Když tady fabriky propouštěly, Romové šli jako první. – Místní mezi námi 
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nerozlišují a za chybu jednoho v důsledku platí všichni. Mají třeba jednou špatnou zkušenost 

s Romem a od té doby už u nich nemá šanci nikdo, kto má tmavou kůži.“ Zpráva o cestě na úplný 

okraj společnosti, Martin Kontra, 15.07.2003 

 

Klasická kauza: pani Pokutová, obec Slaný 

„Před sedmi lety měla paní Viola Pokutová v ruce nájemní smlouvu na dobu neurčitou na 

byt ve Slaném, která jí a jejímu invalidnímu chráněnci Zdeňku Hauenschildovi zaručovala klidné 

bydlení. Přestože řádně o byt pečovala a platila nájemné, je vinou bytové politiky města  Slaného na 

ulici. Město ji dalo k podpisu smlouvu na dobu určitou, přičemž podle judikátu nejvyššího soudu je 

možné, že to bylo protiprávně, když měla právo na opětovní uzavření smlouvy na dobu neurčitou. 

Blížila se třetí vlna privatizace a dům se smlouvami na dobu určitou má vyšší cenu na trhu. Paní 

Pokutová je navíc jedinou obyvatelkou zprivatizovaného domu, která se musí stěhovat. Volná 

parafráza, Ochrana před pani Pokutovou, 9.12.2004, Martin Šimáček 

Miestostarosta Hložek vidí vec tak, že: „smlouvy na dobu určitou město sepisuje především 

pro svoji ochranu, nikoli aby záměrně znevýhodňovalo nájemníky.“ Ochrana před pani Pokutovou, 

9.12.2004, Martin Šimáček 

 

PROSTĚJOV 

 

Riešenie bytovej problematiky neplatičov v Prostejove ( bývalá kolónia U svaté Anny): 

„ Nejvíce sporů vyvolalo stěhování necelé poloviny ze tří stovek lidí do okolních vesnic. 

Prostějovská radnice pro ně přichystala kromě nenávratné půjčky také tvrdé podmínky. Musejí se 

starat o nemovitosti způsobem uvedeným ve smlouvě, platit řádně všechny související poplatky 

a po dobu pěti let  přitom budou kontrolováni úředníky. V opačném případě si své nové domovy 

budou muset do koruny splatit sami. Vesměs se jedná o byty druhé kategorie, ...pro chudé lidi, kteří 

doposud užívali polorozpadlé přestárlé bytovky bez sociálního zázemí v lokalitě, která nedávala 

šanci na změnu poměrů, je to ale velká šance.“ Kolik stojí domy pro chudé? Martin Šimáček, 

12.02.2004 

 

Prospech z takéhoto riešenia má aj samotné mesto : „ přestože město učinilo značnou 

jednorázovou investici ( šest a půl milionu korun), je zřejmé, z dlouhodobého hlediska ušetří na 

opakovaných opravách rozpadlých bytovek- ty jen za posledních pět let stály téměř tři a půl milionu 

korun. Navíc město získalo lukrativní pozemek v centru a záleží jen na něm, jak bude místo 

v budoucnosti vydělávat “ Kolik stojí domy pro chudé? Martin Šimáček, 12.02.2004 
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KLADNO 

 

„To místo je v polích za Kladnem. Ghettu se říká masokombinát. Nebo jatka. Název byl po 

zrušené fabrice, činžák byl postaven pro dělníky. Teď je tu dům.“ Slovami Petřa Brokovce, který 

vede skauty v ghettu za Kladnem: „ Dospívají tu lidé, kteří vědí, že nemají vůbec žádnou 

budoucnost.“ Fučíkovci chtějí vzhůru, Jáchym Topol, 09.02.2006 

 

„ ...činžák v komplexu bývalých jatek....ve čtyřech patrech bydlí ti, kteří městu opakovaně 

odmítli platit nájem a pravděpodobně ho nikdy platit nebudou. Ale i ti, jejichž dům šel do demolice 

a radnice jim zde nabídla náhradní ubytování. Nebo ti, kteří se ranou osudu dostali do nečekané 

platební neschopnosti. Dnes už jsou ale důvody lhostejné: pro radnici i pro lidi okolo představují 

zdejších obyvatelé jeden nerozlišitelný chumel. Až na pár výjimek všechno samí Romové.“ 

Neplatiči do mlýnku na maso, Jan Kovalík, 23.12.2004 

 

Obyvatelka domu paní Poláková: „ Moc bych chtěla aby děti vyrůstali jinde. Tady se pořád 

někdo hádá a rve, děti i rodiče. Ale dostat se odtud prostě nejde. Už jsem to vzdala“. „Ne, Ne, odtud 

žádná cesta nevede,“ říká Milan Adam, další usedlík, který se za minimální mzdu stará o úklid 

kolem domu. Tady vás to prostě semele.“ Neplatiči do mlýnku na maso, Jan Kovalík, 23.12.2004 

 

Stanovisko mesta,  je pritom jednoznačné:“ Podívejte, bavíme se o etniku, které se nehodlá 

přizpůsobit. Mají přístřeší a nemusí spát v lese. To je až dost.“ Neplatiči do mlýnku na maso, Jan 

Kovalík, 23.12.2004 

 

Primátor Města Dan Jiránek o podmínkách v Kladně: „ Pokud se jim to nelíbí, můžou se 

sebrat a odejít.My totiž neplatičům nové byty nedáváme a že bydlí v buňkách, je jen naše dobrá 

vůle.“ Česká města: Není kam jít, Ján Brabec,12.07.2005 

 

ROUDNICE NAD LABEM 

Príklad riešenia problému neplatičov: 

„ ...začal se realizovat program Dobrovolná práce pro město a následné prominutí dluhů. 

Podmínky pro zapojení do programu jsou následující: zájemce musí v současné době platit nájem 

a zároveň postupně splácet dlužnou částku. Pokud je na základe těchto podmínek do programu 

přijat a splní podmínky uvedené v písemné smlouvě, obdrží přílohy s podrobným popisem 
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prací....Práce jsou úkolové, což znamená, že termín provedení je kupříkladu týden, který je stanoven 

na zametení listí v části parku. Po souhlasném usnesení rady se částka odečte z dluhu pracovníka. 

V současné době této nabídky využívají dvě rodiny, což není zapříčiněno nedostatkem zájmu, ale 

spíše nedostatkem prací.“ Tereza Valentová, terénna sociálna pracovníčka miestneho úradu 

v Roudnici nad Labem, Neplatiči v Roudnici si svůj dluh mohou odpracovat,16.04.2004 

 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 

 

Spôsob riešenia 

„Michal Kročil, terénní pracovník společnosti Člověk v tísni vidí problémy v Rožnove takto: 

Celá řada problémů se dala včas řešit. Městský úřad například nevyužil možnosti stanovit 

tzv.zvláštního příjemce, což by zamezilo narůstaní dluhů. K sociální práci, kterou v lokalitě zahájila 

společnost Člověk v tísni, se radnice stavěla s despektem. Především ale chyběla vůle ze strany 

města, které cílevědomě uskutečňovalo strategii, která by se dala označit slovy vyčistit naše 

městečko od problémových občanů. Je třeba uznat, že se jim to povedlo- problémy Rožnova teď 

řeší ve Valašském Meziříčí, v Ostravě a jinde.“ Jednou nohou na ulici, 22.4.2003, Jaroslav Valůch 

 

Podľa starostu Rožnova stratégia radnice je : „ do lokalit v okolí Rožnova přilákat zájemce, 

kteří by stavěli rodinné domy. Navíc do rázu zdejší krajiny se spíš hodí menší domky, než bytové 

stavby. Na sociálně slabé občany přijde řada až ve chvíli, kdy se současní obyvatelé bytů ve městě 

přestěhují do případných nových domků.“ Jednou nohou na ulici, 22.4.2003, Jaroslav Valůch 

 

SOKOLOV 

 

„ Pro většinu obyvatel je zatím viditelnější současné napětí mezi etniky, bující kriminalita, 

hluk a špína“  Tisíce lidí na Sokolovsku žijí v ghettech Luboš Vedral,19.05.2005 

 

Výkonný ředitel terénních programů Člověk v tísni tvrdí: „ Dávky se pro ně stávají  

povinností státu. Tento postoj ale nemá cenu morálně odsuzovat. Lidé, kteří vyrostli v takovém 

prostředí, téměř nemají na vybranou,.....existuje široce sdílená představa, že obyvatelé romských 

enkláv žijí tímto způsobem, protože jsou Romové.“ Tisíce lidí na Sokolovsku žijí v ghettech Luboš 

Vedral,19.05.2005 
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Starosta Sokolova vidí vec takto: „ Který starosta by na úkor normálních lidí dal desítky 

milionů korun na řešení nezaměstnanosti Romů a na jejich lepší bydlení?Lidé by mi řekli, že jsem 

se zbláznil. I já bych to ale viděl jako nespravedlivé. Asi bych těžko mohl vyhrát volby.“ Tisíce lidí 

na Sokolovsku žijí v ghettech Luboš Vedral,19.05.2005 

 

Sokolovský starosta je názoru, že „ Každé vedení města musí volit mezi dvěma zly. Žádné 

město si nemůže dovolit Romy se špatnou platební morálkou vydržovat ve svých domech. Prodat je 

soukromníkovi je jediné řešení. Jinak by musel zasáhnout sám. Nedovedu si však představit, co by 

s tím mohl udělat a kolik by to stálo peněz.“ Jak zbohatnout na Romech, Leoš Kyša,16.11.2005 

 

Príklad mechanizmu vysťahovania: 

„...sídliště koupil podnikatel Alexandr Kendik z Liberce a radnici v Květnu 2001 za areál 

zaplatil devět a půl milionu korun. V roce 2000 nabídli nájemníkům byty k odkoupení, většinou za 

2+1 chtěli 52  tisíc korun, s tím, že třicet procent je nutné zaplatit hned, zbytek během pěti let. 

Lidem žijícím na sociální podpoře ale banka nepůjčí.“ ( z rozhovoru s členkou Rady vlády pro 

lidská práva Janou Chalupovou) Tisíce lidí na Sokolovsku žijí v ghettech Luboš Vedral,19.05.2005 

 

VSETÍN 

Podľa  vsetínskej radnice dôvodom pre sťahovanie Rómov z centra Vsetína je, že „ se 

nemají kde scházet a kulturně a společensky se vyžívat.“ „ Vzhledem k tomu, že ve Vsetíně je málo 

vhodných lokalit pro stavbu takového rozsahu, zvolili jsme Poschlou, kde už jeden bytový blok 

stojí, upřesňuje okolnosti výběru místostarosta Vsetína Dalibor Sedláček.“ Ghetto po valašsku, 

Jaroslav Valůch, 29.11. 2003 

 

„Terénní sociální práce v sociálně a ekonomicky vyloučených společenstvech se často 

ukazuje jako možná alternativa k hromadnému vystěhovávání občanů na okraje měst. Ve Vsetíne 

zdá se, zvolili kombinaci obou postupů. Zatímco už od září minulého roku  radnice zaměstnává tři 

terénní pracovníky, což nemá v jiném městě zlínského kraje obdoby,  chystá se radnice část klientů 

odsunout mimo jejich dosah. Už dnes totiž nejsou tito pracovníci schopni v Poschlé poskytovat 

efektivní asistenci, protože lokalita je příliš vzdálená.“ Ghetto po valašsku, Jaroslav Valůch, 29.11. 

2003 
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OSTATNÉ 

 

„Špína, zápach, křik. Opilí muži se hlasitě dohadují, mezi polorozpadlými domy si hrají 

bosé děti, umazané od bláta. Ghetto, kam smí jen jeho obyvatelé, ostatní se bojí projít okolo, natož 

vstoupit dovnitř. Žijí tu lidé, kteří se nedokázali udržet uvnitř společnosti. Chudí, nemocní, 

nevzdělaní. Jediný příjem jsou sociální dávky, není tu práce ani škola pro děti. Mezi kriminálníky je 

třeba se bát o zdraví a majetek. Taková je nejobvyklejší představa o ghettu...“ Ghetta nepotřebujeme 

01. 11. 2002 Martin Šimáček 

 

„ Radnice často vystěhovávají nepřizpůsobivé občany, jak se neplatiči zhusta označují, za 

město do místa, které se ze všeho nejméně hodí k bydlení. Zbavují se tak problému, který ovšem 

bobtná za humny.“ Ghetta nepotřebujeme 01. 11. 2002 Martin Šimáček 

 

„ Koncentrace nejchudších občanů na jednom izolovaném místě nepomůže chudobu 

odstranit, naopak ji znásobí....Lidé v ghettech se k návratu do společnosti nepřipraví, naopak se 

jejich nepřizpůsobivost generačně reprodukuje.“ Ghetta nepotřebujeme 01. 11. 2002 Martin 

Šimáček 

 

„Nejenže se represí neřeší současný společenský problém chudinských enkláv, ale zvyšují se 

náklady na budoucí integraci vyloučených lidí ( a jejich dětí) zpět do společnosti.“ Ghetta 

nepotřebujeme 01. 11. 2002 Martin Šimáček 

 

Michal Štingl, ktorý stojí za projetkom Šance pro Bronx hovorí o jeho cieli:“ Naším cílem 

bylo na situaci v Bronxu strhnout pozornost. Rozhodli jsme se pro zábavné odpoledne, to je asi ten 

nejpřirozenější způsob, jak oslovit lidi.“ Šance pro Bronx Jaroslav Valůch, 22.05.2003 

 

Iveta Podroušková zo združenia berounských rómskych žien Beroma vidí problém 

s drogami v tom, že :“ Ti starší nemají moc příležitostí, jak trávit volný čas. Dost často je nechtějí 

pustit do zábavných podniků ve městě, zůstávají proto někde venku. Pokud jsou na drogách, dělají 

jen problémy.“ Šance pro Bronx Jaroslav Valůch, 22.05.2003 

 

„ Romové jsou výnosný objekt k podnikání. A Paradoxní je, že čím jsou chudší, tím víc se 

na nich dá vydělat. Jak? Třeba jim pronajmout byt. Ještě výhodnější je koupit si dům, kde bydlí. 

Vše je legální.“ Jak zbohatnout na Romech, Leoš Kyša,16.11.2005 
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„V romských komunitách na severu Čech tiká neviditelná Bomba nezvladatelné 

zadluženosti a následné kriminality. Podle Jana Černého, regionálního ředitele organizace Člověk 

v tísni v Ústí nad Labem, do této oblasti patří také znepokojující fenomén lichvy.  

Lidé zatížení lichvou chodí za lichvářem jako na úřad práce. Nemohou mu odmítnout práci. 

Dlužníci se stávají kořistí romských podnikatelů, kteří je buď sami zaměstnají, nebo jim 

zprostředkují práci načerno u jiného podnikatele. Prokázáním lichvy je pro polici velmi velkým 

problémem. Podle vedoucího odboru služby kriminální policie a vyšetřování severočeské policie se 

prokázat lichvu nedaří, protože svědci se o tom bojí mluvit a nejsou proto dostupné dostatečné 

důkazy.“ Romská ghetta v severočeských městech jsou tikající bombou, František Roček, 

02.02.2006 
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ANOTÁCIA 

 

Práca rieši problém diskriminácie sociálne odkázaných príslušníkov vylúčených 

rómskych sociálnych zoskupení v ČR na pôde sociálnej pomoci. Diskrimináciu chápe ako 

nepriame a neúmyselné odopieranie rovnaného zaobchádzania, o ktoré títo ľudia majú 

záujem, zo strany orgánov verejnej správy. Cieľom práce je poznať prístupy k riešeniu 

rómskeho problému v ČR uplatňované v rámci sociálnej pomoci a to na úrovni centrálneho 

riadenia (vláda) a vybraných samospráv lokálnych spoločenstiev. Cieľ má tiež rovinu 

aplikácie zistených poznatkov. Cieľom je vypracovať sústavu princípov nediskriminačného 

a integračného riešenia rómskeho problému na úrovni samospráv ako súčasti sociálnej 

pomoci. 

V prvej časti autor vymedzuje rómsky problém v ČR v súčasnosti. Porovnáva preto 

výskumy príčin migrácie Rómov do krajín EÚ v rokoch 1997 – 2000 a skúma podobu tohto 

problému v minulosti. Charakterizuje rómsky problém ako problém sociálny a etnický a ako 

problém s diskrimináciou a multikultúrnym prístupom. Pre prácu volí aspekt diskriminácie 

v oblasti sociálnej pomoci. Druhá a tretia časť sa venuje teoretickým konceptom, ktoré súvisia 

s cieľom práce. Východiskové pojmy ktoré ujasňuje sú diskriminácia a sociálna pomoc. 

V štvrtej časti autor analyzuje pojmy a procesy, ktoré vyplynuli z teoretickej analýzy ako 

významné pre identifikovanie prístupov v súlade s cieľom práce a formuluje otázky na ktoré 

bude hľadať odpoveď. Piata časť informuje o výsledkoch skúmania spôsobov ako v ČR 

vznikajú sociálne vylúčené rómske zoskupenia, aké postupy volili vo vybraných prípadoch 

orgány územnej samosprávy, aké postupy volila vláda ČR pri riešení rómskeho problému od 

roku 1989 a čím sa od roku 2002 vyznačovali v ČR úspešné projekty riešenia problémov 

sociálne vylúčených rómskych zoskupení. V Závere autor sumarizuje dosiahnuté výsledky. 

Konštatuje, že v ČR sa možno zo strany samospráv stretnúť tak s diskriminačnými ako aj 

nediskriminačnými prístupmi. Diskriminačné prístupy možno modelovo charakterizovať ako 

prístup múru a prístup normalizácie problému. Nediskriminačný prístup má modelovo 

podobu vnútornej pomoci a vonkajšej pomoci. V poslednej časti, v Odporúčaniach, autor 

navrhuje spôsob ako postupovať pri odstraňovaní najkrikľavejších prípadov inštitucionálnej 

diskriminácie. Navrhuje určiť základné sociálne potreby neuspokojenie ktorých bude možné 

považovať za diskrimináciu a navrhuje nediskriminačné princípy pre zostavovanie programov 

a projektov integrácie a riešenia problémov vylúčených rómskych sociálnych zoskupení. 
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ABSTRACT 

 

These PhD. thesis are focused on problems of discrimination occuring among social 

dependent members of excluded Roma communities in the Czech republic in the framework 

of a social assistance. Discrimination is understood as an indirect refusal of equal treatment by 

institutions of public administration. The aim of the thesis is to analyse policies leading to 

positive solutions of the so-called Roma issues in the Czech republic within the sphere of the 

social assistance. The analysis is tackling both central government bodies and selected local 

governments. Author has an ambition to apply the results on the practical public policy – the 

primar goal has been to prepare system of non-discriminary and integrational principles of the 

so-called Roma issues positive solutions on the local government level within the sphere of 

social assistance.  

In the first part of the disertation author defines so-called Roma issues in nthe Czech 

republic nowadays. He compares therefore surveys of reasons for Roma migration into EU 

countries in 1997 – 2000 and he analyses all features of Roma migration in the past. Author 

characterizes a Roma issues as both ethnical and social problem and as a problem of 

discrimination against Roma. The second and third parts are focused on theoretical concepts 

that are interlinked with the aim of the work. The dissertation analyzes is enlighting two key 

concepts - diskrimination and social assistance. Within the fourth part author analyses terms 

and processes, that poured out of theoretical part as significant for identification of 

approaches toward Roma communities. The fifth part informs about processes in which social 

excluded Roma communities are being created in the Czech republic, what kind of 

approaches were chosen by particular bodies of the local governments, which policies the 

Czech government selected within the process of a Roma issues possitive solutions, and what 

are the key elements of successful projects in the field of Roma issues since 2002 in the Czech 

republic. In the conclusion author sumarizes research results. He argues, that both 

discriminatory and non-discriminatory policies might be found in the Czech republic. 

Discriminatory policies can be characterised by two models – policy of the wall and policy of 

the problem normalization. Non-discriminatory approach can be characterised by two models 

– model of the internal help and of external help. In the last chapter, author suggests policies 

how to tackle the most salient examples of the institutional discrimination. He suggests to 

formulate elementary social needs whose unsuccesful saturation could be understood as 

a discrimination. Finally, author suggests non-discriminatory principles for preparing the 

programs and projects of integration of excluded Roma communities. 


