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Vec: Stanovisko RMORK k zrušeniu osemročného internátneho Gymnázia 

Gemerská cesta v Lučenci.  

 

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít (RMORK) 

z nepochopením sleduje kroky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) 

a kroky jeho predsedu p. Murgaša vedúce k návrhu zrušenia osemročného 

internátneho gymnázia Gemerská cesta v Lučenci, známeho ako Gándhího 

gymnázium. 

Toto gymnázium od začiatku svojho pôsobenia malo jednoznačný zámer, 

pomôcť nadaným ţiakom zo sociálne znevýhodného prostredia (nie len rómskym) 

uspieť vo vzdelávacom procese. Je zaráţajúce, ţe práve predseda BBSK ako bývalý 

rektor Univerzity M. Bella nevníma jedinečnosť a potrebu existencie takéhoto 

gymnázia. Práve na tejto univerzite aj za pôsobnosti pána predsedu sa realizoval rad 

projektov zameraných na podporu rómskych asistentov a misijných pracovníkov.  

Škola, ktorá mala tendenciu byť príkladom a pozitívnym vzorom nie len pre 

rómskych ţiakov, je odsúdená na zánik. Úprimne, degradovať niekoľkoročné úsilie 

pedagogických pracovníkov a samotných študentov na zlý projekt (tu sa skôr vníma 

finančne nezaujímavý projekt), je minimálne krátkozraké. Ak pán predseda vníma 

segregáciu v pozitívnom prostredí školy, kde sa okrem iných predmetov ţiaci učia 

dejiny Rómov, či základy rómskeho jazyka, potom musí rovnako segregačne vnímať 

maďarské gymnáziá. Tieto však asi segregačné nie sú.  

Segregácia sa skôr deje v beţnej škole, pričom úspešnosť ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia je v BBSK veľmi nízka. Túto skutočnosť však uţ pán 

predseda akosi prehliada.  

Ţiaci navštevujúci toto gymnázium museli splniť rovnaké podmienky aké platia 

na ostatných osemročných gymnáziách. Škola však svojim vzdelávacím prístupom 

výrazným spôsobom akceptuje ich socio-kultúrne špecifiká. Na kvalite výučby 

a pozitívnej kultúre ţiadnej školy však nepridáva neustála neistota jej existencie ako 
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aj sťahovanie do rôznych priestorov. RMORK povaţuje tieto kroky, ktoré sa 

v minulosti diali za likvidačné. Dôsledkom je dnes nízky počet ţiakov v škole.  

Osemročné gymnázium internátneho typu je jedinečným svojho druhu vo 

vzdelávacom systéme SR. RMORK touto cestou apeluje na predsedu BBSK p. 

Murgaša, aby zváţil svoje kroky smerujúce k jeho likvidácii. Jeho rozhodnutie 

prichádza v období kedy podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 

európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny p. Čaplovič otvorene hovorí 

o revitalizácii rómskej identity. Kde, ak nie v škole má rómske dieťa získať relevantné 

informácie o svojom národe.  

 

PaedDr. Dušan Gábor 

    manaţér RMORK 

 


