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„Pokiaľ ide o možnosť získať kvalitné vzdelanie, tak dobre vieme, že rómske deti 
a mládež takmer nikdy nemajú rovnakú šancu, ako ich nerómski rovesníci. 
Chudoba či diskriminácia sú často bariérami, ktoré sami nedokážu prekonať. 
Nemyslím si, že teraz má zmysel hľadať vinníka za tento stav. Naopak, dôležité je 
hľadať riešenia, ako tento stav zmeniť,“ povedala na včerajšej konferencii Rovné 

šance alebo „kto na čo má“ prorektorka Ekonomickej Univerzity v Bratislave 
Doc. Jana Mikócziová. Práve EUBA na konferencii predstavila konkrétne riešenie 
- program Aj ty máš šancu, ktorý pripravila v spolupráci s Centrom pre výskum 
etnicity a kultúry. 
 
Podstatou programu je povzbudiť rómskych stredoškolákov, aby sa uchádzali 
o štúdium. Univerzita ponúka prípravné kurzy na prijímacie pohovory. 
Prorektorka EU BA zároveň zdôraznila, že „rómski študenti musia splniť všetky 

podmienky na prijatie, ako aj úspešné skončenie štúdia, ako akýkoľvek iný študent 

alebo študentka. Myslíme si, že zmena podmienok štúdia by bola negatívne vnímaná 
ako nerómskymi, tak aj samotnými rómskymi študentmi.“ Ako doplnila Jarmila 

Lajčáková z CVEK-u, je potrebné zamerať sa na podporu rómskych študentov, ktorí 

sú pripravení na sebe zapracovať. „Štyria študenti, ktorí sú prvými účastníkmi 

programu, sú naozaj veľmi usilovní a ochotní napríklad aj cestovať celú noc 

z východu a potom ďalší deň celé hodiny rátať príklady,“ potvrdila ich lektorka 
matematiky Dr. Daniela Sivášová.  Ako dodala Lajčáková, „veľmi dôležitým 
momentom programu je nielen povzbudiť študentov, ale aj uistiť ich rodičov, že sa 

nemusia o svoje deti báť.“ Mária Sándorová, jedna z účastníčok programu, to 
potvrdila: „Aj keď som veľmi túžila byť účtovníčkou, bez tohto povzbudenia by som 
nikdy nenašla odvahu podať si prihlášku na univerzitu do Bratislavy.“ 
 
Veľmi podobné skúsenosti s podporou znevýhodnených skupín má aj Petra 

Kotuliaková, ktorá ako koordinátorka na konferencii predstavila prvý program 
svojho druhu - Aj ty v IT!, ktorý spustila Fakulta Informatiky STU BA. Tento 
program podporuje dievčatá v štúdiu informatiky a zároveň sa zameriava na 
búranie predsudkov o tom, na čo dievčatá majú. Tak ako rómski študenti, aj 

dievčatá majú napríklad obavu z matematiky a cudzieho prostredia. Takéto 
bariéry bránia využitiu potenciálu týchto skupín a je najvyšší čas, aby podobné 

iniciatívy začal systematicky podporovať aj štát. 
 
Ako uzavrela Jarmila Lajčáková, oba programy spája myšlienka vytvárať šance a 
prekonávať znevýhodnenie, namiesto represie: „Som rada, že práve prestížne 
slovenské univerzity prijali programy, ktoré konečne „dávajú život“ ustanoveniu 

Antidiskriminačného zákona o tzv. dočasných vyrovnávacích opatreniach. Tie síce 
máme v zákone s účinnosťou už od 1.4.2013, ale doposiaľ sa nenašla žiadna 
relevantná politická sila, ktorá by ich aj aktívne presadzovala do praxe.“ 
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