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téma: Starostlivosť sestier PBMV z Írska o sociálne znevýhodnené deti v centre 

Nano Nagle v Spišskom Podhradí. 

 

abstrakt: Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá životom Rómov za pomoci 

kongregácie sestier, základy chceme položiť na filozofii, v ktorej by sme poznali ich minulosť, 

názory, myslenie, postoje, zvyky, a v konečnom dôsledku aj ich konanie, musíme sa najprv 

pozrieť na históriu Rómov. Rómovia, žijúci na Slovensku, nemajú svoje vlastné územie, štát, 

ale majú spoločný jazyk, kultúru, zvyky a pod. Aj oni sami seba považujú za odlišných od 

Nerómov, ktorých označujú pojmom „gadžovia“. 

Po zozbieraní teoretických informácii o živote Rómov v oblasti výchovy a vzdelávania 

chceme objasniť a priblížiť ako sa podarilo sestrám Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie, 

ktoré pochádzajú z mnohých národov, rozumieť štýlu a spôsobu života Rómov v Spišskom 

Podhradí. Ako sú im nápomocné pri napredovaní vzdelávania a začlenenia sa do 

spoločenského života. Hlavným cieľom práce je na základe dostupných metód skúmania 

zistiť, ako sa podarilo týmto sestrám sociálne starať o sociálne znevýhodnené deti zo Spišského 

Podhradia. K čiastkovým cieľom práce patrí: Zistiť samotnú činnosť a predstaviť poslanie 

centra Nano Nagle v Spišskom Podhradí. 

Objektom výskumu sú všetci účastníci, ktorí prichádzajú do tohto zariadenia 

(pravidelne každý pracovný deň) - participanti, predbežne šesťdesiati, vo veku 3 až do 60 

rokov, ktorí sú už spomínaní: deti, rodičia, príp. starí rodičia, ktorí participujú na výchove a 

formovaní svojich deti a vnúčat. Pôjde o zámerný výber výskumnej vzorky. 

Ako sestry rádu Obetovania sú povolané k životu v dôvernom vzťahu s Kristom v 

komunite. On ich poslal, aby mali účasť na jeho misii a priniesli chudobným dobrú zvesť. 

Podľa vzoru Nano Nagle (zakladateľky Kongregácie sestier Obetovania Preblahoslavenej 

Panny Márie), ktoré pôsobia v Spišskom Podhradí od roku 2004 a sú nápomocní rómskym 

deťom. Snažia sa podeliť o svoju vieru a prinášať svetlo Evanjelia, ktoré dáva odpoveď na 

rôzne životné situácie a potreby. 

Košice, 27.6.2019 


