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Jeden svet na školách III.

Milé pedagogičky,  
milí pedagógovia

V rámci vzdelávacieho projektu Jeden svet na školách poskytuje OZ Človek v ohrození 
slovenským učiteľom už niekoľko rokov metodické materiály, ktorých súčasťou sú  
i dokumentárne filmy.

Projekt Jeden svet na školách sa orientuje na žiakov stredných škôl a zavádza do výučby 
o globálnych témach aj dokumentárny film. Cieľom projektu je inovatívnou a pre žiakov 
atraktívnou formou diskutovať o najhorúcejších globálnych témach dneška, uvedomiť 
si ich previazanosť s naším životom a podporiť aktívne konanie smerujúce k zmenám 
súčasného stavu.

Tradíciu neporušíme ani tento rok. Pripravili sme pre vás už v poradí tretiu metodickú 
príručku Jeden svet na školách a sadu šiestich dokumentárnych filmov. Filmy spolu 
s príručkou sa venujú takým témam ako HIV/AIDS, zodpovedné spotrebiteľské správanie, 
demokracia, deti ulice a rozvojová pomoc ľuďom zmrzačeným následkami pozemných mín 
a postihnutým detskou obrnou.

Pri tvorbe metodických materiálov sme vychádzali z potrieb, ktoré priniesla nová reforma 
školstva. Aj podľa Ministerstva školstva SR „na to, aby prišlo k efektívnemu osvojovaniu 
si kľúčových kompetencií, je potrebná najmä zásadná zmena obsahu a spôsobu 
vyučovania, vyučovacích metód a stratégií smerom k participatívnemu, interaktívnemu, 
zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom“. 
Veríme, že práve naša príručka spolu s dokumentárnym filmom je vhodný nástroj, ako do 
slovenských škôl priniesť túto dlho očakávanú zmenu. 

Príručka v úvode stručne predstavuje základnú myšlienku globálneho vzdelávania,  
v ďalších podkapitolách sme venovali priestor praktickým radám a odporúčaniam pre 
pedagógov pri práci s filmom, pred i po filme. Ďalšie časti príručky sa delia na kapitoly 
podľa toho, akému filmu sa venujú. V každej kapitole nájdete dve aktivity, ktoré sa priamo 
týkajú konkrétneho filmu, ako aj informačnú časť pre pedagóga, ktorú sme tentoraz 
spracovali do formy „otázok a odpovedí“.

Veríme, že vás, ale aj vašich žiakov tieto materiály zaujmú. 
Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. 

Za kolektív autorov Lukáš Zajac
OZ Človek v ohrození

6

Úvod



Stručne o projekte  
Jeden svet na školách

PREČO JEDEN SVET? 
V súčasnosti žijeme v navzájom veľmi previazanom svete. Voľný pohyb ľudí, financií, 
informácií nás spája s ľuďmi žijúcimi vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek 
predtým. Naše každodenné rozhodnutia o tom, čo si oblečieme, čo budeme jesť, 
ako cestujeme do školy, alebo ako často použijeme mobilný telefón ovplyvňujú náš 
život rovnako ako životy ľudí, ktorí šijú naše oblečenie, pestujú ovocie, ktoré máme 
každý deň na tanieri, či ťažia rudy potrebné na výrobu našich mobilných telefónov. Aj 
my máme preto v rukách možnosť svojimi každodennými rozhodnutiami ovplyvniť, 
akým smerom sa bude uberať medzinárodný rozvoj, politika, životné prostredie a iné 
dôležité globálne otázky.

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych 
filmov aktuálne témy globálneho vzdelávania do školských tried. Filmy a aktivity k nim 
majú vašim žiakom priblížiť jednotu sveta a jeho aktuálne výzvy.

PREČO GLOBÁLNE VZDELÁVANIE? 
Globálne vzdelávanie je kreatívny proces, ktorého cieľom je priniesť zmenu v prístupe 
k riešeniu aktuálnych spoločenských tém. Je založený na univerzálnych hodnotách 
–  tolerancii, spravodlivosti, spolupráci a rešpektovaní ľudských práv. Globálne 
vzdelávanie sa začína uvedomením si aktuálnych globálnych výziev ako sú chudoba, 
obchodné pravidlá, vojenské konflikty, životné prostredie či porušovanie ľudských 
práv. V žiakoch rozvíja hlbšie pochopenie týchto tém a pochopenie ich prepojenosti 
s naším každodenným správaním. Globálne vzdelávanie smeruje k zmene postojov 
a k uvedomeniu si vlastnej roly v dnešnom svete. Cieľom je teda motivovať žiakov 
k tomu, aby sa stali zodpovednými globálnymi občanmi. Čo to znamená? Žiaci 
si uvedomia, že aj oni môžu ovplyvňovať globálne problémy napríklad aktívnym 
prístupom k politickým otázkam, zodpovedným konaním pri nákupoch, toleranciou 
k menšinám a inakosti, či zodpovednou ochranou životného prostredia.

Globálne vzdelávanie prináša do vašich škôl metódy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, 
skupinovú prácu, efektívnu komunikáciu a súčasne hravým spôsobom oboznamujú žiakov 
s problémami, s ktorými sa ľudia v rôznych častiach sveta každodenne konfrontujú. 

PREČO PROJEKT JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH? 
Spojenie aktuálnych globálnych tém a interaktívneho vzdelávania odráža aktuálne zmeny 
v slovenskom vzdelávaní. Aj keď globálne vzdelávanie nie je súčasťou novej školskej 
reformy, postupne sa stáva dôležitou súčasťou života škôl. Cieľom tohto projektu je 
teda posilniť miesto globálneho vzdelávania vo vašich školách, doplniť medzeru v obsahu 
vzdelávania a zároveň podporiť používanie interaktívnych metód v školách.

V jednotlivých témach a aktivitách neponúkneme odpovede na všetky vaše otázky. 
Našou snahou je priblížiť „jeden svet“ vašim žiakom a prispieť tak k rozvoju ich 
vedomostí, zručností, postojov a hodnôt potrebných na aktívnu účasť na formovaní 
dnešného sveta. 

7



Jeden svet na školách III.

Obsah príručky
FILMY

Súčasťou metodického materiálu je 6 dokumentárnych filmov. Snažili sme sa vybrať 
pútavé a krátke filmy (do 30 minút), len v jednom prípade sme siahli po dlhšom filme 
(51 minút – film Lekcia bieloruštiny).

Filmy sú v pôvodnom znení, ale sú opatrené slovenskými titulkami. Vopred zvážte,  
či sú vaši žiaci schopní titulky sledovať a zároveň pochopiť dej a myšlienku filmu.
Pri niektorých filmoch môžu byť titulky výhodou, napríklad ako pomôcka pri 
vyučovaní cudzieho jazyka. V pôvodnom znení štyroch filmov prevažuje anglický 
a v dvoch ruský, resp. bieloruský jazyk.   

ANOTÁCIE
Stručné anotácie k filmom sme vypracovali so zámerom poskytnúť vám ich tému 
a obsah už vo fáze plánovania vyučovacej hodiny, na ktorej chcete filmy použiť. 
Anotácie vám neprezradia, akým spôsobom je film spracovaný, či sa bude žiakom 
páčiť, alebo ako sa s ním ďalej dá pracovať. Preto by ste si celý film určite mali 
pozrieť skôr, ako ho premietnete vašim žiakom.

AKTIVITY
Ku každému filmu sme pripravili dve aktivity. Niektoré z nich je vhodnejšie realizovať 
pred filmom, iné po filme. Väčšina z nich núka žiakom možnosť pracovať v skupinách, 
sú interaktívne, mnohé vyžadujú pomôcky alebo predbežnú prípravu pedagóga.
Pripravili sme viac kratších a pomerne nenáročných aktivít, na väčšinu z nich vám bude 
stačiť čas jednej vyučovacej hodiny. Samozrejme, niektoré aktivity sú náročnejšie. 

Pri vytváraní aktivít sme vychádzali zo zahraničných zdrojov a vzdelávacích publikácií, 
niektoré aktivity sme koncipovali sami, alebo sme pôvodné aktivity výrazne 
modifikovali tak, aby viac „sedeli“ k filmu, danej téme či potrebám žiakov na Slovensku.
Budeme radi, ak sa aktivity stanú prirodzenou súčasťou premietania filmov.

OTÁZKY A ODPOVEDE K FILMOM PRE PEDAGÓGOV.  
AKO S NIMI PRACOVAŤ?

Otázky a odpovede ku každému filmu sme pripravili ako samostatné kapitoly. 
Ponúkajú odbornejší pohľad na film a danú tému. Cieľom otázok a odpovedí je 
ponúknuť vám podrobnejšie informácie k téme a uľahčiť tak zodpovedanie otázok, 
ktoré vám žiaci môžu položiť.

Naším cieľom ale nie je zahlcovať žiakov podrobnými faktami. Otázky a odpovede 
slúžia skôr ako argumentačná pomôcka a zdroj informácií pre vás.

KARTA POZOROVATEĽA – OTÁZKY K  FILMOM PRE ŽIAKOV.  
AKO S NIMI PRACOVAŤ?

Cieľom nášho projektu nie je to, aby žiaci boli len pasívnymi divákmi a aby sa ich úloha 
začala i skončila zhliadnutím filmu. Chceli by sme dosiahnuť, aby si žiaci dokázali 
vybrať z filmu dôležité informácie, pochopiť súvislosti a pridať k nim svoj vlastný 
názor. Aj preto sme ku každému filmu pripravili niekoľko otázok, na ktoré môžu počas 
filmu a po jeho skončení odpovedať.

Úvod
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Otázky sú graficky upravené tak, aby ich pedagógovia mohli odkopírovať a pred filmom 
rozdať žiakom. Žiaci tak môžu na otázky odpovedať priamo do tohto pracovného listu. 
V prípade, že vám to podmienky v škole neumožňujú, môžete otázky pred filmom alebo 
počas neho napísať na tabuľu a žiaci môžu odpovedať na čisté papiere.

Pred filmom nezabudnite vysvetliť žiakom ich úlohu – môžu písomne odpovedať na 
všetky konkrétne otázky z pracovného listu. Zdôraznite, že do karty môžu vpisovať 
odpovede už počas filmu, viac času však budú mať po jeho skončení. Už pred filmom 
im oznámte, koľko času budú mať k dispozícii na zodpovedanie otázok po jeho 
skončení (napr. 5–10 minút). Po skončení filmu im ešte raz pripomeňte, aby odpovedali 
na otázky. Odpovede môžete neskôr vyhodnotiť a najaktívnejších žiakov aj odmeniť.

Potešíme sa, keď hárky s odpoveďami pošlete na našu adresu, a tak sa s nami 
podelíte o odpovede, názory a dojmy vašich žiakov.

Čo urobiť pred projekciou filmu
Film si vopred celý pozrite! Utvrdíte sa, že pri premietaní nedôjde k nepredvídanému 
technickému problému, ktorý by mohol dojem z filmu narušiť.
Ak sa po filme chystáte realizovať aktivitu, pripravte si všetky pomôcky a pozorne si 
prečítajte postup aktivity.
Vopred si skontrolujte dĺžku filmu, aby ste si mohli naplánovať časový scenár 
premietania a následných aktivít.
Pripravte si a nastavte všetku techniku (DVD prehrávač, laptop, projektor či televízor) 
vrátane všetkých potrebných káblov.
Ešte 5  – 10 minút pred hodinou vyskúšajte, či všetko funguje tak ako má.
Skontrolujte, či film prechádza technickým zariadením bez problémov. Nechajte ho 
prehrávať aspoň 3 minúty.
Pred premietaním filmu dostatočne zatemnite miestnosť, v ktorej budete premietať. 
Ak máte k dispozícii len televízor, prispôsobte tomu počet žiakov a miest na sedenie.

TECHNIKA
Dôležitou časťou projekcie filmu je zaistenie technického zázemia. Práve technika 
môže zlyhať vo chvíli, keď to najmenej čakáte.

Nič nepodceňte: verte v najlepšie, ale buďte pripravení aj na najhoršie. 
Ak vám chýba technická zdatnosť, neváhajte o pomoc požiadať niektorého z vašich 
žiakov. Mnohí z nich sa v technike určite veľmi dobre vyznajú a radi to dokážu vám 
i svojim spolužiakom.

Je tiež pravdepodobné, že viac problémov s technikou sa vyskytne pri premietaní cez 
počítač ako pri premietaní cez DVD prehrávač.

Ak má vaša škola k dispozícii (digitálny) projektor, neváhajte ho použiť. Premietanie 
videa cez televízor dnes najmä mladá generácia považuje za prežitok a túto formu by 
ste mali použiť ako poslednú alternatívu. Kvalita vášho premietania bude vyššia, ak 
navodíte podmienky blízke kinu.
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OBRAZ
Ak premietate cez projektor, nastavte si pred premietaním ostrosť obrazu.
Čím ďalej je projektor od steny, tým je obraz väčší a súmernejší. 
Ak je projektor príliš blízko a nízko, obraz zvykne mať tvar lichobežníka.

ZVUK
Kvalitný zvuk by mal byť samozrejmosťou. V prípade projektora odporúčame prídavné 
reproduktory – obvykle dva alebo tri. Tie najlacnejšie často nemajú vysoký výkon. 
Pomerne kvalitné reproduktory sa dajú kúpiť približne od 30 eur.
Určite sa však nespoliehajte na zvuk z notebooku bez prídavných reproduktorov.
Príliš zosilnené nevýkonné reproduktory v kombinácii so zle nastavenými hĺbkami 
môžu spôsobiť nepríjemné rezonovanie zvuku.

SVETLO 
Nepodceňujte svetlo. Slnečné lúče na premietacej ploche alebo ich odraz na 
obrazovke sú nočnou morou všetkých premietačov, ale i divákov. Snažte sa 
miestnosť dostatočne zatemniť, a to nielen počas slnečných dní. Samozrejmosťou 
by mali byť zatiahnuté žalúzie alebo závesy. Niekedy sa intenzita svetla zmení aj za 
niekoľko minút, neodporúčame to však riešiť počas premietania. 
Okná môžete zatemniť aj plachtami, dekami či veľkými kusmi papiera s použitím 
lepiacej pásky.

Ideálne vybavenie na kvalitnú projekciu

Vhodné je mať pri premietaní človeka, ktorý sa v technike vyzná. 

Úvod
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Úloha pedagóga
Moderované premietanie ponúka ideálny priestor na diskusiu. Pedagóg by mal dbať na to, 
aby pred filmom i po ňom vytvoril otvorenú a uvoľnenú atmosféru, v ktorej sa žiaci cítia 
príjemne a sú ochotní a schopní vyjadrovať svoj názor, diskutovať a klásť otázky. Pedagóg 
by preto mal vystupovať skôr ako facilitátor, teda človek, ktorý diskusiu usmerňuje  
a moderuje, ale nemá v nej dominantné miesto. Mal by všetkých žiakov povzbudzovať, 
aby sa zapojili do diskusie a vyjadrili vlastný názor na film. Ak budú mať voči filmu 
(príbehu, konaniu postáv, pohľadu režiséra, deju...) výhrady, dajte im možnosť vyjadriť aj 
takýto názor. Okrem iného tak prispejete k rozvoju kritického myslenia a vnímania žiakov. 
Každý názor môže prispieť k zaujímavej diskusii.

PRED FILMOM
Facilitátor sa môže žiakov pred premietaním spýtať, čo od filmu očakávajú. Tak môžete 
dosiahnuť, že si žiaci od začiatku uvedomia, že ich názor je dôležitý. Krátka úvodná 
diskusia o obsahu filmu môže usmerniť pozornosť žiakov na to, aby nevnímali iba dej 
a príbeh, ale aby si viac všímali, na aké témy a akým spôsobom sa snaží upozorniť.

Pedagóg môže krátkym úvodným brainstormingom (burzou nápadov) zistiť, čo žiaci 
o témach zobrazených vo filme vedia, aké sú ich názory a postoje. Vyzvite žiakov, 
aby krátko vyjadrili, čo vedia, myslia si, alebo počuli o téme filmu. Názory môžete 
zapisovať na tabuľu/flipchart a po skončení filmu sa k nim v diskusii vrátiť. Opýtajte 
sa žiakov, či sa pod vplyvom filmu niektoré z ich názorov zmenili.

POČAS FILMU
Máte veľa možností, ako pracovať s filmom. Namiesto toho, aby ste film len pustili 
a na záver o ňom diskutovali, môžete ho využiť ako interaktívnu metodickú pomôcku.

Pozrite si film a pripravte si prestávky na diskusiu
Pred premietaním si pozrite film a určite si pasáže, ktoré sú podľa vás vo filme 
najdôležitejšie. K týmto pasážam si pripravte otázky, ktoré žiakom položíte. Pri 
premietaní zastavte film a pýtajte sa žiakov (otázky môžu smerovať ku konaniu 
postáv vo filme, k téme, ktorá práve vo filme odznela a podobne). Žiaci sa môžu 
vyjadriť aj k tomu, ako by oni riešili situácie vo filme, čo ich pobúrilo, čo by 
zmenili, prípadne čo ich najviac zaujalo. 

Zmeňte žiakov z pasívnych divákov na „režisérov“ filmu
Film môžete zastaviť pred dôležitou sekvenciou a vyzvať žiakov, aby jednotlivo alebo 
v skupinách navrhli ďalší vývoj príbehu. Ako by podľa nich mohli postavy vo filme 
ďalej konať, ako sa budú vyvíjať ich osudy a podobne. Môžete sa ich tiež spýtať, ako 
hodnotia prácu režiséra, čo by urobili inak, keby sami boli tvorcami filmu.

Zmeňte žiakov na „hercov“
Film môžete zastaviť a vyzvať žiakov, aby sa vcítili do postáv a zahrali scénku, 
v ktorej vymyslia alternatívne pokračovanie. Žiaci sa vcítia do konania postáv 
a vyskúšajú si, ako by reagovali, keby sami boli aktérmi filmu.

Žiaci sa pýtajú
Môžete vyzvať žiakov, aby si počas filmu zapisovali otázky k filmu. V záverečnej 
diskusii to nebudete vy, kto sa pýta, ale vaši žiaci. Navzájom budú diskutovať 
o otázkach, ktoré sami navrhnú.  
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PO FILME
Po filme by mali žiaci dostať priestor na to, aby kládli vlastné otázky. Ku každému 
filmu a v každej kapitole nájdete otázky, ktoré žiakom môžete klásť i vy. Nie je 
ale podmienkou položiť všetky otázky. Ak je diskusia zaujímavá a neodbočuje od 
témy, nechajte jej čo najvoľnejší priebeh. Nechajte žiakov diskutovať medzi sebou 
a reagovať na ich vlastné otázky. Otázky, ktoré nájdete v príručke, môžu byť dobrým 
nástrojom na to, aby ste uviedli diskusiu, aby ste ju v prípade potreby vrátili späť 
k téme, aby ste pomohli zvýšiť jej dynamiku.

Pedagóg môže v očiach žiakov zastávať úlohu zdroja informácií. Je na vás, ako sa 
k tomu postavíte. Môžete si k téme naštudovať niektoré základné fakty – aj na to 
slúži podkapitola „Otázky a odpovede“, ktorá je súčasťou každého textu k filmu. Ak 
však odpoveď nepoznáte, nehanbite sa k tomu priznať – máte právo nevedieť a vaši 
žiaci by to mali rešpektovať. Pravidlo, že učiteľ všetko vie a vždy má pravdu, je už 
dávno prekonané. Ak odpoveď na nejakú otázku nepozná ani žiadny žiak, môže to byť 
impulz, aby si potrebné informácie naštudovali doma. K téme sa vrátite na ďalšej 
hodine, keď vás žiaci s výsledkom svojej práce zoznámia.

VYHODNOTENIE A UKONČENIE HODINY
Je vhodné uzavrieť hodinu tým, že sa žiakov spýtate, či sa ich očakávania naplnili,  
čo sa im na filme a v diskusii páčilo, čo sa im nepáčilo. Čo si odniesli z filmu a čo  
z diskusie po filme?

Žiaci môžu film hodnotiť zaujímavou a jednoduchou formou – pomocou tzv. PLUS 
a MÍNUS papierikov. Pred filmom im rozdajte dva hárky papiera (formát A5 by mal 
stačiť). Požiadajte ich, aby na jeden z nich napísali + (plus) a na druhý – (mínus). 
Počas filmu alebo po ňom môžu na papier zapísať svoje pozitívne (na papierik so 
znamienkom +) i negatívne (na papierik so znamienkom -) dojmy z filmu a diskusie.

Alternatív je samozrejme viac. Je na vašej fantázii, akú formu hodnotenia zvolíte. 
Budeme radi, keď sa s nami o výsledky hodnotenia a dojmy žiakov podelíte

Odporúčania na prácu so žiakmi
PRAVIDLÁ VEDENIA DISKUSIE

Každý učiteľ vie, že na otvorenie diskusie musí byť navodená atmosféra dôvery 
a vzájomného rešpektu. Jedným z nástrojov ako dosiahnuť „bezpečné“ prostredie je 
spísať pravidlá diskusie. 

Najlepšie je navrhnúť žiakom, aby sa po burze nápadov (brainstormingu) dohodli na 
pravidlách vzájomnej diskusie. (Môžete tak urobiť po „komplikovanej“ diskusii, v ktorej 
ešte neboli určené pravidlá.) Návrhy pravidiel môžu žiaci zapisovať na tabuľu. Po 
skončení burzy nápadov ich môžete skombinovať do kategórií podľa podobnosti. Na 
záver je vhodné navrhnúť žiakom i niektoré iné pravidlá, ktoré možno nespomenuli. 

Úvod
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Napríklad: 
počúvaj osobu, ktorá práve rozpráva;
v jednej chvíli hovorí iba jedna osoba;
skôr, ako chceš niečo povedať, zdvihni ruku;
neprerušuj nikoho, kto práve rozpráva;
nehovor príliš dlho;
ak s niekým nesúhlasíš, uvedom si, že kritizuješ názor, nie osobu, ktorá tento 
názor zastáva;
nesmej sa, ak niekto niečo hovorí (pokiaľ úmyselne nevtipkuje);
povzbudzuj každého, aby sa zapojil do diskusie.

Nech žiaci spoločne odsúhlasia všetky spísané pravidlá diskusie. Je potom ich  
zodpovednosťou kontrolovať, ako oni sami, ale aj ich spolužiaci dohodnuté pravidlá 
dodržiavajú. Záverečný zoznam pravidiel diskusie môžete spísať na papier a nechať 
vyvesený v triede i po zvyšok školského roka. Samozrejme, do tohto dokumentu 
môžete neskôr vstúpiť a po dohode so žiakmi doplniť „chýbajúce“ pravidlá.

 
PREČO „PRÁCA V SKUPINE“? 

Jednou z našich snáh pri tvorbe tejto príručky bolo, aby sa čo najviac aktivít dalo 
využiť vo forme skupinovej práce. Medzi jej hlavné výhody patria:

Práca v skupinách je motivujúca a inšpirujúca. V skupine sa žiaci navzájom 
motivujú  k spoločnému výsledku a je menšia pravdepodobnosť, že skupina povie: 
„my to nevieme“ alebo „my to nechceme robiť“ – ako sa to niekedy stáva pri 
práci jednotlivca.

Pri práci v skupine si každý žiak môže nájsť svoju rolu. Každý žiak má svoje 
prednosti, alebo ho baví pracovať na inej časti úlohy. Niekto môže byť dobrý 
v analyzovaní úloh, iný vie dobre diskutovať, niekto má všeobecný prehľad, ďalší 
dokáže výsledok prehľadne usporiadať a pripraviť prezentáciu, alebo sa nebojí 
výsledok spoločnej práce slovne predniesť pred ostatnými. Spoločná práca vo 
všeobecnosti prináša kvalitnejší výsledok ako práca jednotlivca.

Aj v reálnom živote ľudia často na úlohách pracujú spoločne. Profesionálny 
tím by si mal pred začatím práce spoločne pripraviť plán, rozdeliť úlohy, po 
celý čas koordinovať svoju prácu, brať do úvahy všetky okolnosti, vzájomne sa 
motivovať... Žiaci sa tak pri práci v skupinách môžu naučiť mať zodpovednosť 
za svoju individuálnu prácu, ale aj za výsledok práce celého tímu, a tak sa lepšie  
pripraviť na reálny život.  

Práca v skupinách učí kompromisom, argumentácii, vyjednávaniu či uvedomeniu 
si vlastných silných a slabších stránok (a neskôr na nich pracovať). V ideálnom 
prípade môže prispieť k zlepšeniu osobných vzťahov medzi členmi tímu.

Práca v skupine je zábavnejšia ako individuálna práca.

ROZMIESTNENIE ŽIAKOV
Dajte si záležať, aby mali všetci žiaci dobrý výhľad na plátno alebo obrazovku. 
Odporúčame vám rozmiestnenie stoličiek a lavíc upraviť. Lavice môžete odsunúť 
nabok a stoličky rozostaviť do poloblúka.

Ak to priestor umožňuje (napríklad ste v miestnosti s kobercom) môžete žiakov 
nechať sedieť na zemi. Určite to ocenia – navodíte tak úplne inú atmosféru, než na 
akú sú zvyknutí z bežnej vyučovacej hodiny.
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AKO ROZDELIŤ ŽIAKOV DO SKUPÍN?
Spôsobov ako žiakov rozdeliť do skupín sa v učiteľskej praxi používa veľa. Určite 
mnohé z nich poznáte, na inšpiráciu dopĺňame ďalšie tipy.

Úvod
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Rozpočítavanie
Je to najjednoduchší a najčastejšie používaný spôsob. Na začiatok je nevyhnutné zistiť 
alebo vyrátať, s akým počtom skupín budete pracovať.

Ak žiaci sedia v polkruhu alebo v laviciach, začnite od prvého žiaka. Tomu priradíte číslo 1,  
oslovíte ďalšieho, priradíte mu číslo 2... Ak budete pracovať s piatimi skupinami, 
postupujte takto až ku piatemu žiakovi. Ďalšiemu, šiestemu, priraďte opäť číslo jeden. 
V ďalších kolách si už žiaci zrejme dokážu priradiť číslo sami – ak pochopili systém 
rozdeľovania.

Po skončení rozpočítavania vyzvite žiakov s rovnakým číslom, aby vytvorili skupiny – takže 
všetci žiaci s priradeným číslom 1 vytvoria prvú skupinu, s číslom 2 druhú skupinu atď. 

Výhody: jednoduché a rýchle, uskutočniteľné bez prípravy.
Nevýhody: nie príliš originálne, možný zmätok pri rozdeľovaní alebo vzájomnom rozpočítavaní.

Skryté kartičky
Ak budete pracovať v miestnosti, v ktorej ešte nie sú žiaci a máte chvíľu času na prípravu, 
môžete žiakov rozdeliť pomocou skrytých kartičiek.

Na spodnú stranu stoličiek nalepte farebné papieriky (napríklad samolepiace kartičky, 
moderačné kartičky, či nastrihané farebné papieriky prilepené papierovou lepiacou páskou).
 
Vo chvíli, keď sa žiaci budú mať rozdeliť do skupín, vyzvete ich, aby si pod sebou našli 
farebné papieriky. Potom ich vyzvete, aby vytvorili skupiny podľa farby papierikov.

Alternatíva: Farebné papieriky si pripravte a vložte ich do menšej nádoby (pohár, klobúk, 
papierové nepriehľadné vrecko a podobne). Vyzvite každého žiaka, aby si vybral jeden 
papierik tak, aby nevidel farbu papierika. Po „žrebovaní“ sa žiaci podľa farby papierika 
rozdelia do skupín.

Výhody: relatívne originálne, rýchle, nekomplikované; moment prekvapenia; žiaci sa 
pravdepodobne viac stotožnia s farbou, ako s číslom skupiny.
Nevýhody: potrebný čas na prípravu, výrobu a rozmiestnenie pomôcok.
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Vytvorte rad...
Požiadajte žiakov, aby vstali zo stoličiek a postavili sa do radu podľa dátumu narodenia 
od najmladšieho po najstaršieho. Ukážte na jeden roh miestnosti a povedzte, že ten 
predstavuje 1. január a opačný roh predstavuje 31. december. Zadajte im časový limit 
(napr. 3 minúty)

Pri vytváraní radu žiaci nemôžu medzi sebou hovoriť ani používať písacie pomôcky. 
Jedinou povolenou formou komunikácie je znaková reč. Potom, čo žiaci vytvoria rad, 
vyzvite ich – od prvého k poslednému - aby prezradili svoj skutočný dátum (mesiac 
a deň) narodenia. Žiaci sa môžu medzi sebou vymeniť, aby rad zodpovedal realite.

Spýtajte sa, ktorá forma komunikácie fungovala a ktorá spôsobovala zbytočný zmätok 
alebo bola ťažko zrozumiteľná. Na záver rozpočítajte žiakov do skupín (viď na vedľajšej 
strane – rozpočítavanie)

Výhody: rozpočítanie pred aktivitou slúži ako lámač ľadu (icebraker); žiakov hravou 
a zábavnou formou „prinútite“ vstať zo stoličiek a pohybovať sa; budú mať možnosť opäť 
sa niečo o sebe dozvedieť; navodzuje precítenie empatie k sluchovo postihnutým ľuďom.
Nevýhody: je potrebný čas a priestor v miestnosti, aby sa žiaci mohli voľne pohybovať  
a vytvoriť rovný rad.

Zhluky
Vyzvite žiakov, aby podľa dátumu narodenia vytvorili skupiny. Ak napríklad chcete vytvoriť 
štyri skupiny, vyzvite žiakov, aby sa spojili tí, ktorí sa narodili v mesiacoch január až 
marec, apríl – jún, júl – september, október – december. Ak chcete vytvoriť 6 skupín, 
môžete postupovať rovnako, len zmeníte kritériá zloženia skupín.

V prípade, že sú žiaci v skupinách rozdelení nerovnomerne, môžete navrhnúť presuny. 
Napríklad z najpočetnejšej skupiny sa do najmenej početnej presunie ten, ktorý sa v nej 
narodil ako prvý či posledný.
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Portia Rankoaneová / Juhoafrická republika / 2001 / 26 min. / 
angličtina, zulu, sotho / slovenské titulky
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Juhoafričanka Pinky a jej dcéra Ntombi majú veľmi rozdielny prístup k chorobe 
AIDS. Pinky, živelná a extrovertná žena v stredných rokoch, sa vírusom HIV 
nakazila, keď pri liečbe rakovinového ochorenia dostala transfúziu infikovanej 
krvi. Pinky venuje svoj čas a energiu tomu, aby o chorobe čo najotvorenejšie  
a so svojskou charizmou rozprávala – ľuďom v kostole, tínedžerom v školách, 
ale i banským robotníkom priamo na ich pracovisku. 

Tínedžerka Ntombi však chce byť ako ostatní mladí ľudia v jej okolí. Keď si na 
ňu a jej matku ľudia ukazujú prstom, má strach zo sociálnej stigmy, a preto jej 
matkina prílišná otvorenosť v otázke HIV/AIDS prekáža.

Pinky chápe, v čom je jej otvorenosť pre Ntombi ťažká, ale necíti sa byť ničím 
vinná. Napriek blížiacemu sa koncu hlavnej hrdinky vyžaruje z filmu zmysel pre 
humor, pozitívna energia a obrovská chuť do života. Práve humor a životná 
energia spájajú obe hlavné postavy filmu a nedovolia, aby rozdielny postoj  
k chorobe narušil ich vzájomný rodinný vzťah.

Film zároveň ukazuje, že neraz aj nevyliečiteľne chorí môžu viesť plnohodnotnejší  
a zmysluplnejší život ako tí, ktorých v živote nepostretlo žiadne nešťastie.

1Červená stuha okolo môjho domu 
A Red Ribbon Around My House
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Aktivitu možno použiť pred i po filme Červená stuha okolo môjho domu

Pomôcky »
papierová páska, pracovný list, voľný priestor aspoň v časti triedy

Čas »
do 45 minút

Ciele »
uvedomiť si hlavné riziká prenosu vírusu HIV
získať nové informácie o HIV/AIDS
odbúrať zaužívané stereotypy a mýty o HIV a AIDS

Postup »
Pred aktivitou pripravte triedu tak, aby ste mali aspoň v jednej časti dostatočne veľký 
priestor. Pravdepodobne bude potrebné odstrániť lavice a stoličky.

Na uvoľnený priestor vytvorte nalepením lepiacej pásky (tenká kobercová krepová 
páska) dva obdĺžniky alebo štvorce. Na jeden z nich vytvorte z lepiacej pásky veľké + 
(plus) a na druhý veľké - (mínus).

Poznámka: 
Na prípravu budete potrebovať asi 5 – 10 minút. Pomôcť vám môžu aj žiaci.

 

Po začatí hodiny žiakov upozornite, že im postupne prečítate tvrdenia, z ktorých 
niektoré sú pravdivé a niektoré nepravdivé. Ich úlohou bude ihneď po prečítaní každého 
tvrdenia vyjadriť svoj názor tak, že sa postavia na jeden z dvoch obdĺžnikov. Ak sa 
postavia na ten so symbolom + (plus), súhlasia s tvrdením; ak na ten so znamienkom  
- (mínus), s tvrdením nesúhlasia.

Postupne žiakom prečítajte všetky tvrdenia (ak nemáte dosť času, prečítajte len vami 
vybrané tvrdenia). Potom nechajte žiakom približne 15 sekúnd na rozhodnutie  
(na ukončenie časového limitu môžete použiť zvonec alebo tlesknutie rukami).  
Žiaci sa potom postavia do obdĺžnikov, ktoré reprezentujú ich názor.  
Rezervujte si dosť času, aby ste mohli prečítať aj odpovede (nájdete ich v pracovnom 
liste). Po každej otázke môžete rozvinúť krátku diskusiu. Otázky nájdete na ďalšej 
strane, v pracovnom liste: Pravdivé a nepravdivé tvrdenia.

Poznámka:  
Podľa možnosti nevyberajte „vhodné“ a „nevhodné“ tvrdenia. Pri téme HIV/AIDS je potrebné 
byť otvorený, nič nezakrývať a necenzurovať, len tak si získate pozornosť a dôveru žiakov.

Mýty alebo fakty
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Keď preberiete všetky tvrdenia, nechajte si na záver priestor na diskusiu.
Žiakov sa môžete napríklad spýtať:

Boli pre vás niektoré informácie nové a doteraz neznáme? Ktoré to boli?
Ktoré formy prevencie proti HIV/AIDS sú podľa vás najúčinnejšie?
Myslíte si, že ste o rizikách HIV/AIDS dostatočne informovaní? Ak nie, aké 
informácie vám chýbajú? Viete, kde ich môžete vyhľadať?
Ste ochotní sa o HIV/AIDS rozprávať i vo svojej rodine, s priateľmi?
Myslíte si, že spoločnosť na Slovensku je k téme HIV/AIDS otvorená?  
Ak nie, prečo?

Alternatíva č. 2:
Otázky a odpovede môžete doplniť z kvízu, ktorý nájdete na str. 22–24, z odborných 
materiálov alebo z internetu (napr. www.avert.org – stránka je v angličtine).

Alternatíva č. 1: 
V rámci aktivity a kladenia otázok môžete použiť aj metódu názorovej škály (str. 74–75). 

Spôsoby prenosu HIV 
PRAVDIVÉ A NEPRAVDIVÉ TVRDENIA:

1. Vírusom HIV sa môžeš nakaziť, keď si promiskuitný.
2. Vírusom HIV sa môžeš nakaziť, keď si injekčne aplikuješ drogy.
3. Keď si zdravý a fyzicky silný, vírusom HIV sa nenakazíš.
4. Keď si verná/ý jednému partnerovi/partnerke, tak sa vírusom HIV nenakazíš.
5. Ženy, ktoré používajú hormonálnu antikoncepciu, sa vírusom HIV nenakazia.
6. Vírusom HIV sa môžeš nakaziť, keď použiješ cudziu zubnú kefku, uterák, alebo si   
 sadneš na záchodovú dosku po HIV pozitívnom človeku, prípadne si s takýmto    
 človekom potrasieš rukou.
7.  Vírusom HIV sa môžeš nakaziť aj pri pohlavnom styku s niekým, kto vyzerá zdravo.
8.  Keď máš pohlavný styk iba s niekým, koho dobre poznáš, tak sa vírusom HIV nenakazíš.
9.  Riziko nákazy HIV pri análnom sexe medzi dvomi mužmi je rovnaké ako pri análnom   
 sexe muža so ženou.
10.  Vírusom HIV sa môžeš nakaziť pri bozkávaní.
11.  Kondómy s najväčšou pravdepodobnosťou dokážu zabrániť nákaze vírusom HIV.
12. Vírus HIV prenášajú aj komáre.
13. Vaginálny sex je z hľadiska nákazy vírusom HIV pre ženu oveľa rizikovejší ako pre muža.
14. Orálny sex je bezpečný, HIV sa pri ňom neprenáša.
15. Test dokáže bezprostredne po nákaze odhaliť, či si HIV pozitívny. 
16. Na HIV pozitivitu sa môžeš dať otestovať kedykoľvek.
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1 Červená stuha okolo môjho domu

SPRáVNE oDPoVEDE:

Pr
a

c
o

v
n

ý 
li

st 1. ÁNO, je to pravda, ale... neviazaný sexuálny život nie je sám o sebe nebezpečný,   
 rizikom je nechránený pohlavný styk s nakazeným človekom. Pokiaľ budeš správne  
 používať kondómy, môžeš riziko nakazenia sa vírusom HIV podstatne znížiť.

2.  ÁNO, je to pravda. Ak bola ihla alebo striekačka kontaminovaná vírusom HIV, ľahko  
 môže dôjsť k nákaze. Pri injekčnej aplikácii drog sa dá nakazeniu predísť používaním  
 čistých ihiel. Výmenu ihiel poskytuje napríklad OZ ODYSEUS. Samozrejme,  
 najbezpečnejšie je celkom sa drogám vyhnúť.

3.  NIE je to pravda. Nezáleží na tom, či si zdravý. Nakaziť sa môžeš vždy, keď sa budeš  
 rizikovo správať.

4.  NIE je to pravda. Záleží na tom, čo obaja partneri robili prv, ako sa spoznali, ale tiež 
  na tom, či niektorý z nich – alebo dokonca obaja – nemajú nechránený  
 mimomanželský pohlavný styk. Samotná inštitúcia manželstva žiadnu ochranu  
 proti HIV nezaručuje.

5.  NIE je to pravda. Pre ženy sú jedinou ochranou proti nákaze vírusom HIV kondómy  
 (mužské alebo ženské). Ani kondómy nezaručujú stopercentnú ochranu, hoci riziko sa 
 s ich použitím dramaticky znižuje a možnosť nakazenia je najmä pri „klasických“   
 mužských kondómoch skôr teoretická. Žiadna iná antikoncepcia ochranu pred HIV  
 neposkytuje. 

6.  NIE je to pravda. Nie je známy žiadny prípad, kedy by sa nákaza vírusom HIV preniesla  
 týmito spôsobmi. Vírus HIV nie je prenosný vzduchom, vodou ani potravou. Navyše, na  
 vzduchu rýchlo hynie.

7.  ÁNO, je to pravda.  Väčšina ľudí, ktorí sú nakazení vírusom HIV, vyzerá úplne zdravo.  
 Vzhľad preto nemôže byť spoľahlivým kritériom alebo meradlom.

8.  NIE je to pravda. To, že niekoho dobre poznáš, ešte neznamená, že musíš vedieť,  
 či táto osoba je alebo nie je nakazená.

9.  ÁNO, je to pravda. Análny sex je rovnako rizikový medzi dvomi mužmi ako medzi   
 mužom a ženou.

10. NIE je to pravda. Vo svete nie je známy prípad, keď k nákaze prišlo týmto spôsobom.  
 Sliny obsahujú iba veľmi nízku koncentráciu vírusu HIV, ktorá na vznik nákazy nestačí.  
 Bozkávanie však môže byť teoreticky nebezpečné, pokiaľ majú partneri v ústach   
 otvorené ranky - krvácanie by však muselo byť veľmi veľké. Pri bozkávaní by teda  
 muselo dôjsť ku kontaktu s infikovanou krvou.

11. ÁNO, je to pravda, ale... ak sa kondóm použije správne, s najväčšou pravdepodobnosťou  
 zabráni prenosu HIV z nakazeného partnera na nenakazeného. Spolu s kondómami je  
 vhodné používať aj lubrikačné gély na báze vody, pretože gély na báze oleja kondóm   
 „stenčujú“. Pri kúpe kondómov sa vždy presvedčte, či nie sú po záručnej lehote.
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12. NIE je to pravda. Komáre ani žiadny iný hmyz vírus HIV neprenášajú. Keď komáre sajú  
 krv z človeka, nevpúšťajú doň krv predchádzajúcej obete, ale iba vlastné sliny, ktoré  
 fungujú ako antikoagulant (zabraňujú zrážanlivosti krvi).    

13. ÁNO, je to pravda. Riziko nákazy HIV pri vaginálnom sexe s nakazeným partnerom  
 je pre ženu asi osemkrát vyššie ako pre muža, ktorý má sex s nakazenou partnerkou.  
 V každom prípade je však heterosexuálny pohlavný styk najčastejšou príčinou šírenia  
 nákazy vo svete a sex bez kondómu je veľmi nezodpovedný.

14. NIE je to pravda. Pri orálnom sexe je riziko nákazy minimálne, avšak nedá sa úplne  
 vylúčiť, ak má aktívny partner v ústnej dutine drobné poranenia, odreniny, afty, alebo  
 má herpes na perách. To všetko zvyšuje riziko, že sa vírus dostane do krvného obehu.  
 Prenos touto cestou sa veľmi ťažko dokazuje, ale celkom sa vylúčiť nedá.

15. NIE je to pravda. V prvých troch mesiacoch od nakazenia nemusí krvný test ukázať  
 výskyt HIV antigénov, podľa ktorých sa určuje výskyt vírusu HIV v krvi. Napriek tomu  
 však v tomto období môže infikovaný človek nakaziť iných ľudí, a to dokonca aj vtedy,  
 ak mal krvný test na vírus HIV negatívny.

16. ÁNO, je to pravda. Môžeš sa dať (po uplynutí troch mesiacov od termínu možnej  
 nákazy) otestovať v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na 
 Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách v ústavoch   
 verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. V prípade  
 potreby môžeš zatelefonovať na Linku dôvery: 02/5936 9174, kde dostaneš ďalšie  
 informácie, alebo si pozri webovú stránku www.hiv-aids.sk.

Zdroj: 
Doplnené a modifikované podľa: Informačný materiál kampaně Virus Free Generation, Člověk v tísni, Praha, 
2007 a podľa www.avert.org  



Jeden svet na školách III.22

1 Červená stuha okolo môjho domu

Kvíz na tému HIV/AIDS
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Aktivitu možno použiť pred i po filme Červená stuha okolo môjho domu

Pomôcky »
papierová páska, pracovný list odkopírovaný/vytlačený na priesvitnej „meotarovej“ fólii 
alebo pripravený v powerpointe, voľný priestor aspoň v časti triedy, meotar alebo počítač 
s projektorom

Čas »
do 20–25 minút

Ciele »
zoznámiť sa so základnými faktami a informáciami o HIV/AIDS
pracovať a diskutovať v skupinách o fenoméne HIV/AIDS

Postup »
Pred aktivitou (najlepšie ešte počas prestávky) pripravte triedu tak, aby ste mali 
aspoň v jednej jej časti dostatočne veľký priestor. Pravdepodobne bude potrebné 
odsunúť časť lavíc a stoličiek nabok.

Na uvoľnený priestor nalepte lepiacu pásku (tenkú kobercovú krepovú pásku) do tvaru 
štyroch obdĺžnikov. Na jeden z nich vytvarujte z lepiacej pásky veľké A, B, C a D.

Poznámka: 
Výhodou papierovej lepiacej pásky je jej nízka nákupná cena a najmä to, že sa dá po 
aktivite ľahko odstrániť. Na koberci ani na hladkej podlahe po nej neostanú žiadne stopy. 

Žiakov rozdeľte do 4 až 5-členných skupín. Je vhodné skupiny označiť – napríklad každú 
inou farbou, číslom, alebo ľubovoľným názvom.

Žiakov upozornite, že im postupne ukážete 10 otázok. Každá skupina bude odpoveď 
voliť zo štyroch možností, z ktorých len jedna je správna. Úlohou žiakov bude spoločne 
v rámci skupiny rozhodnúť o tom, ktorá odpoveď na danú otázku je správna. Po asi 20 
– 30 sekundách dajte všetkým žiakom zvukový signál (napríklad slovne, tlesknutím rúk, 
píšťalkou a podobne), aby sa jeden zástupca z každej skupiny postavil na ten obdĺžnik 
(A, B, C alebo D), ktorý podľa ich tímu predstavuje správnu odpoveď.

Na tabuľu alebo na veľký papier vždy po zodpovedaní otázky poznačte k symbolu každej 
skupiny správnu odpoveď (čiarkou, farbou).

Postupne žiakom prečítajte všetky otázky.

Keď prečítate všetky otázky a poznačíte odpovede, nechajte si časovú rezervu na diskusiu.

Na záver stručne zhrňte výsledok kvízu. Najúspešnejšiu skupinu môžete odmeniť. 
Použiť môžete otázky z aktivity „Mýty alebo fakty“ (str. 18–21):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1. Koľko ľudí na svete je HIV pozitívnych?
 a) 15 miliónov
 b) 33 miliónov
 c) 54 miliónov
 d) 100 miliónov

2. Aký rozdiel je medzi HIV a AIDS
 a) AIDS je vírus vyvolávajúci HIV
 b) medzi HIV a AIDS nie je žiadny rozdiel 
 c) v niektorých krajinách sa používa označenie HIV, v iných AIDS 
 d) HIV je vírus, ktorý spôsobuje AIDS

3. Aké množstvo slín je potrebné na prenos HIV?
 a) 1 mililiter
 b) 1 deciliter
 c) 1 liter
 d) slinami sa HIV neprenáša

4. Koľko HIV pozitívnych ľudí na svete má menej ako 25 rokov?
 a) 10 percent
 b) jedna tretina
 c) polovica
 d) 80 percent

5. Väčšina expertov sa zhoduje v tom, že HIV sa vyvinul z vírusu objaveného u:
 a) šimpanzov
 b) goríl
 c) psov
 d) slonov

6. Kto zo súčasných známych spevákov/speváčok sa aktívne zapája do kampaní proti HIV/AIDS?
 a) Peter Nagy
 b) Kuly z kapely Desmod
 c) Tina
 d) Jožo Ráž

7. Koľko detí na svete sa denne nakazí vírusom HIV?
 a) 600
 b) 1 800
 c) 6 700
 d) 20 200

8. Test odhalí HIV:
 a) okamžite po nakazení
 b) na druhý deň po nakazení
 c) asi 3 mesiace od nakazenia
 d) asi 6 mesiacov od nakazenia

9. Najčastejšie sa HIV prenáša:
 a) pri heterosexuálnom nechránenom pohlavnom styku
 b) pri homosexuálnom nechránenom pohlavnom styku
 c) pri výmene striekačiek medzi narkomanmi
 d) z matky na dieťa cez materinské mlieko

10. Aká choroba je najčastejšou príčinou úmrtia ľudí chorých na AIDS?  
 a) malária
 b) rakovina
 c) tuberkulóza
 d) cirhóza pečene

Kvíz
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1 – B  
(v roku 2007)

2 – D 

3 – D 
Poznámka: Telesné tekutiny ako pot, sliny a slzy obsahujú len veľmi malé množstvo vírusu, 
ktoré nestačí na prenos na inú osobu. 

4 – C

5 – A
Poznámka: Vírus PIS zistený u šimpanzov je veľmi podobný HIV, preto sa väčšina vedcov 
zhoduje, že PIS zmutoval a preniesol sa na ľudí.

6 – C
Poznámka: Speváčka Tina sa zapojila do kampane Virus Free Generation a zúčastnila sa na 
hiphopovom turné proti AIDS v africkej Namíbii.

V zahraničí ťažko nájdete spevákov alebo hudobné kapely, ktoré by sa aktívne nezapojili do 
kampaní proti HIV/AIDS. Napríklad speváčka Alica Keys sa angažuje v kampani „Keep a Child 
Alive“. Kampaňou sa zabezpečila výstavba 14-tich nemocníc a sirotincov v 7-mich krajinách. 
Speváčka účinkovala aj vo filme „Alicia v Afrike, návrat do domoviny,“ v ktorom informovala  
o situácii HIV/AIDS v Južnej Afrike, Ugande a Keni.

7 – B
Poznámka: 90% detí žijúcich s vírusom HIV bolo nakazených prenosom z matky na dieťa (počas 
tehotenstva, pôrodu alebo kojenia materským mliekom). V niektorých krajinách je príčinou 
nákazy aj sexuálna aktivita vo veľmi mladom veku, ako aj znásilnenia či prostitúcia u detí.

8 – C

9 – A

10 – C

Zdroje:
www.avert.org, www.unaids.org a www.thebody.com/content/art/art46843.html

SPRáVNE oDPoVEDE:
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Otázky a odpovede

Je HIV a AIDS to isté?
HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus útočí na imunitný 
(obranný) systém človeka a znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. HIV 
napadá hlavne T-lymfocyty – bunky, ktoré ochraňujú telo pred vírusmi, parazitmi, 
baktériami a plesňami. HIV pozitívny človek tak ľahšie podľahne ochoreniam, 
baktériám a vírusom. 
AIDS je získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti. Je to posledné štádium HIV. 
Znamená to, že človeku úplne zlyhá imunitný systém a telo už nie je schopné brániť 
sa žiadnemu ochoreniu. Medzi infikovaním vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS 
môže u neliečených pacientov uplynúť niekoľko rokov (v priemere 6 – 10).
Krátko po nakazení, najčastejšie o 3 – 8 týždňov, sa približne u 50-tich % 
infikovaných prejavia prvé príznaky ochorenia, ktoré sa podobajú chrípke. Po tejto fáze 
pacient vstupuje do obdobia, keď nemusí mať žiadne chorobné prejavy.  
V poslednom štádiu choroby (fáza AIDS) sa vyskytujú napr. plesňové ochorenia  
v oblasti ústnej dutiny a hltanu, kožné choroby a často aj celkové príznaky ako 
únava, horúčky, hnačky a chudnutie. Človek s AIDS môže ľahko ochorieť a zomrieť 
na neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie, alebo aj na oportúnne infekcie 
(ľahké infekcie, ktoré zdravý človek prekoná bez problémov). 
HIV je zatiaľ neliečiteľný vírus, existujú však lieky, ktoré dokážu posledné štádium 
končiace sa smrťou oddialiť.

Ako sa HIV prenáša?
Vírusom HIV sa môže človek nakaziť tromi spôsobmi:
1. Nechráneným sexuálnym stykom – análnym, vaginálnym aj orálnym – bez   
 ohľadu na pohlavie a vek partnerov. Riziko prenosu je najväčšie pri nechránenom  
 análnom styku, pri vaginálnom je nižšie, ale určite nie zanedbateľné. Pri orálnom  
 styku je riziko veľmi nízke, podľa odborníkov približne 0,005 až 0,01 % (vyššie je 
 u žien ako u mužov). Toto riziko sa zväčšuje pri drobných rankách v ústnej dutine.
2. Krvnou cestou – napríklad používaním nesterilných ihiel a injekčných striekačiek,  
 pri pírsingu a tetovaní nesterilnými nástrojmi, transfúziou nakazenej krvi  
 a  krvných derivátov, kontaktom s krvou infikovaného (obaja musia krvácať,   
 aby prišlo k výmene krvi; ak krv HIV pozitívneho ostane len na pokožke, nič   
 nehrozí), poranením ostrými nástrojmi, na ktorých je čerstvá krv HIV    
 pozitívneho – napríklad skalpelom, žiletkou, nástrojmi používanými pri obriezke.
3. Prenosom z matky na novorodenca – počas tehotenstva, počas pôrodu alebo  
 kojením materským mliekom.

Hrozí nám nákaza vírusom HIV pri inom kontakte s HIV pozitívnou osobou?
HIV sa neprenáša vzduchom, vodou ani bežným spoločenským kontaktom. 
To znamená, že HIV sa neprenáša týmito cestami:
 bežným kontaktom s infikovaným človekom – podaním rúk, bývaním v spoločnej  
 domácnosti, zdieľaním spoločnej toalety alebo sprchy, pitím z rovnakej fľaše,   
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 konzumovaním jedla, ktorého sa HIV pozitívny človek dotkol, dokonca ani použitím  
 jednej zubnej kefky;
 spoločným bozkávaním – sliny síce obsahujú nepatrné množstvo HIV, ale toto  
 množstvo nestačí na prenos vírusu. Teoreticky jediný možný spôsob prenosu   
 vírusu HIV bozkom je prípad, že by obaja bozkávajúci sa mali v ústach otvorené  
 krvácanie. Takýto prípad nebol v histórii nikdy zaznamenaný;
 plávaním v bazéne, spoločným športovaním, použitím sauny;
 uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte);

Ak sa teda stretnete s HIV pozitívnym človekom, strach nie je na mieste. Bežný 
kontakt, dotyky, zdieľanie spoločných vecí ako jedlo, hygienické potreby, dokonca ani 
bozkávanie sa s infikovaným nepredstavujú nebezpečenstvo nákazy HIV.

Ako sa dá účinne chrániť pred nakazením vírusom HIV?
Ľudia, ktorí sa venujú prevencii HIV, často presadzujú tzv. ABC prevencie HIV/AIDS.
Táto skratka vznikla z anglického A – abstinence, B – be faithful a C – condom use. 

A – abstinencia: Keďže HIV vírus sa prenáša predovšetkým nechráneným sexuálnym  
 stykom, abstinencia v sexe je najbezpečnejšia metóda prevencie pred HIV  
 a pohlavne prenosnými chorobami. V tomto prípade sa vzťahuje aj na abstinenciu  
 od drog (prenos z injekčných striekačiek) a tiež na rizikové situácie, pri ktorých  
 môže prísť k prenosu. 

B – buď verný: Ak ľudia žijú vo vzťahu, vzájomná vernosť by mala byť základom   
 partnerského života. A to nielen z morálneho hľadiska, ale aj z hľadiska   
 zdravotného. HIV/AIDS či iné pohlavne prenosné choroby sa v tele nevyskytnú  
 bez prenosu od inej osoby! Pri sexuálnom styku dvoch zdravých jedincov, ktorí  
 nemajú iných sexuálnych partnerov, neexistuje žiadne riziko nákazy HIV. Človek  
 sa vždy nakazí od iného. 
 Aj keď na Slovensku je počet HIV pozitívnych relatívne nízky, obozretnosti nikdy  
 nie je dosť. Ak si chcete byť stopercentne istí, môžete si so svojím partnerom/ 
 partnerkou urobiť test na HIV. Je anonymný a zdarma. 
 (Viac informácii o tom, kde a za akých podmienok sa dá na Slovensku testovať,  
 ako aj to, koľko HIV pozitívnych ľudí a ochorení na AIDS sa na Slovensku zistilo  
 sa dozviete v kapitole Ako je to s HIV/AIDS na Slovensku?) Rovnako ako vernosť,  
 aj úprimnosť by mala byť základom vzťahu. Netreba sa báť hovoriť so svojím  
 partnerom/partnerkou o svojej sexuálnej minulosti. 

C – používať kondóm: Kondóm okrem toho, že zabraňuje nežiaducemu tehotenstvu,  
 ochráni oboch partnerov aj pred HIV a inými pohlavne prenosnými chorobami. 

Je kondóm naozaj bezpečný?
Kondóm zabraňuje prieniku mužského semena do ženského tela a bráni  
bezprostrednému kontaktu slizníc sexuálnych partnerov. Oboch tak pri sexuálnom 
styku chráni. Bezpečnosti kondómov pri ochrane pred prenosom HIV sa venovalo 
veľa štúdií. Najzaujímavejšie fakty pochádzajú zo skúmania párov, kde je mužský 
partner HIV pozitívny, ale partnerka nie je. Jeden takýto výskum v Taliansku ukázal, 
že zo 171 žien, ktoré pri každom styku používali kondóm, sa nakazili menej ako 2%. 
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Pri podobnom celoeurópskom prieskume dokonca nezaznamenali ani jeden prípad 
nákazy v prípade, keď počas dvoch sledovaných rokov partneri použili kondóm pri 
každom styku. Na základe podobných prieskumov možno konštatovať, že bezpečnosť 
kondómu je takmer stopercentná. Odborníci odhadujú, že prípady prenosu vírusu 
HIV pri použití kondómu sú väčšinou zapríčinené nesprávnym použitím (kondóm sa 
pretrhne, alebo ejakulát vytečie cez okraj nesprávne založeného kondómu).
Vysokú efektivitu a bezpečnosť kondómov potvrdzuje prieskum z Thajska. Vláda 
zaviedla „politiku stopercentného používania kondómov“ klientmi verejných domov 
aj prostitútkami. Kým v roku 1989 používalo pri sexuálnom styku kondóm len 14% 
prostitútok, do roku 1994 sa tento podiel zvýšil na 94%. V tom období sa počet 
prípadov pohlavne prenosných chorôb (vrátane HIV/AIDS) znížil zo 400 000 na  
30 000. Dramatický pokles nákazy vírusom HIV zaznamenali vďaka propagácii 
kondómov aj v Ugande, Etiópii či Vietname.
Menej sa hovorí o používaní ženských kondómov. Nevýhodou ženských kondómov 
je ich cena – až 10 krát vyššia ako mužských (preto sú v chudobnejších krajinách 
s vysokým počtom HIV pozitívnych pre širokú verejnosť prakticky nedostupné); 
komplikovanejšie sa nasadzujú a sú relatívne menej bezpečné („len“ asi 80 až 94%-nú 
bezpečnosť spôsobuje nesprávne použitie). Veľkou výhodou je, že žena má istotu 
– najmä v rozvojových krajinách je totiž časté, že ženy nemôžu muža bez kondómu 
odmietnuť. Vyplýva to z ich slabého postavenia v spoločnosti.

Prečo je na svete viac HIV pozitívnych žien ako mužov?
V celosvetovom meradle je vírusom HIV infikovaných viac žien ako mužov. Príčiny sú 
biologické, sociálne a ekonomické. Biologické – riziko prenosu HIV vírusu z muža na ženu 
je oveľa vyššie ako naopak, pretože:

nechránená plocha náchylná na prenos HIV je v prípade ženských pohlavných   
orgánov väčšia ako mužská;
v mužskom semene je koncentrácia vírusu HIV výrazne vyššia ako v ženskom  
vaginálnom sekréte;
počas sexuálneho styku dochádza k výmene tekutín, pričom množstvo semena je  
oveľa väčšie ako množstvo vaginálneho sekrétu.

Ženám hrozí zvýšené riziko prenosu aj pri znásilnení, pri ktorom môže dôjsť  
k poraneniu a k prenosu HIV. V niektorých krajinách je problémom aj ženská obriezka, 
ktorá sa často vykonáva viacerým ženám s tým istým nástrojom.
Sociálne faktory vyplývajú z nerovného postavenia žien voči mužom v mnohých 
krajinách sveta. Od ženy sa očakáva, že bude žiť v monogamnom vzťahu, kým mužovi 
sa v mnohých spoločnostiach promiskuitné správanie toleruje. 
V mnohých, najmä chudobnejších krajinách ženy ešte stále ekonomicky závisia od 
svojich mužov. Muži tento stav často zneužívajú a rozhodujú, kedy, kde a ako prebehne 
sexuálny akt. Ženy sa tak môžu ocitnúť v situácii, keď nemôžu odmietnuť svojho 
sexuálneho partnera alebo mu navrhnúť použitie kondómu. Bráni im v tom strach  
z fyzického násilia či zo straty partnera, s ktorou by prišli aj o ekonomickú istotu  
a spoločenské postavenie. 
Ku zvýšenému riziku infikovania žien vírusom HIV prispieva aj pracovná migrácia 
mužov. V subsaharskej Afrike je výskyt HIV najväčší práve na miestach, kde sa 
sústreďuje mužská pracovná sila – oddychové miesta pre vodičov kamiónov, bane, 
továrne... Na týchto miestach je prostitúcia bežným javom. Nakazený muž tak často 
prenesie vírus na svoju manželku. Ekonomická závislosť na manželovi zabraňuje ženám 
trvať na bezpečnom sexe.
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Aký je život HIV pozitívneho človeka?
Pre človeka, ktorý sa nakazí HIV, je dôležité vyrovnať sa so svojou chorobou. 
Otvorene o nej hovoriť je ťažké rozhodnutie. „Otvorenie sa“ môže viesť k spoločenskej 
diskriminácii HIV pozitívnej osoby, k strate práce, poistenia, priateľov. To môže mať za 
následok spoločenskú izoláciu, depresie a zhoršenie zdravotného stavu HIV pozitívnej 
osoby. Je dôležité uvedomiť si, že HIV/AIDS môže zasiahnuť kohokoľvek. 
Pinky vo filme Červená stuha okolo môjho domu o svojej chorobe otvorene hovorí. 
Prináša to isté riziká – ako napríklad konflikt s dcérou, pre ktorú je otvorenosť jej 
matky problém. Na druhej strane, otvorenosť prináša úľavu, dáva možnosť spoľahnúť 
sa na psychickú podporu najbližších. Človek tak svoju chorobu nemusí skrývať.  
Je dôležité byť pripravený na rôzne reakcie, preto je vhodné porozprávať sa najprv  
s niekým, komu infikovaný dôveruje a o kom vie, že nemá voči HIV/AIDS predsudky. 
Je dôležité informovať aj rodinu a najbližších priateľov. 
HIV pozitívny človek môže dlhé roky žiť plnohodnotným životom. Život predlžujú tzv. 
antiretrovirotiká – lieky, ktoré spomaľujú priebeh choroby, umožňujú predĺžiť kvalitnú 
časť života HIV pozitívneho jedinca a odďaľujú prechod do posledného štádia – AIDS. 
Antiretrovirálne lieky sú účinné len pri pravidelnom užívaní a zdravej životospráve – 
treba sa vyhýbať alkoholu, cigaretám. Strava by mala obsahovať najmä jedlá bohaté 
na proteíny – ryby, mäso, fazuľu, oriešky, či rôzne druhy semien. Medzi odporúčané 
jedlá patria aj cereálie a zelenina – najmä zemiaky, ďalej ovocie, med, džem. Užívanie 
antiretrovirotík sprevádzajú vedľajšie účinky ako nevoľnosť, zvracanie, hnačky, 
vyčerpanosť, vyrážky, bolesti, problémy s nespavosťou a zjavné telesné zmeny.

Dá sa HIV/AIDS liečiť?
V súčasnosti ešte nie je možné vírus HIV ani AIDS vyliečiť, existuje však antiretrovirálna 
terapia, ktorá zabraňuje, aby sa vírus HIV v tele množil. Odďaľuje tak zlyhanie imunity 
a prepuknutie choroby AIDS. Tieto lieky pomáhajú HIV pozitívnym ľuďom viesť dlhší 
a plnohodnotnejší život. Je potrebné užívať ich pravidelne a po celý zvyšok života. 
Antiretrovirálna terapia pozostáva z užívania dvoch a viacerých liekov. Keby HIV 
pozitívny človek užíval iba jeden liek, vírus by si rýchlo vytvoril rezistenciu a liek by 
prestal byť účinný. Užívanie viacerých účinných liekov minimalizuje vznik rezistencie. 
Na rozdiel od vyspelých štátov sveta – vrátane Slovenska – pre mnohých obyvateľov 
rozvojových krajín sú tieto lieky ťažko dostupné. Vďaka medzinárodnému úsiliu  
a kampaniam – ako je napríklad juhoafrická Treatment Action Campaign – sa táto 
situácia pomaly zlepšuje.

Podarí sa raz šírenie HIV/AIDS zastaviť? Ako?
V súčasnosti žije na svete približne 33 miliónov HIV pozitívnych ľudí. Toto alarmujúce 
číslo každý rok rastie. Je vôbec možné pandémiu HIV/AIDS zastaviť? Existujú vo svete 
pozitívne príklady, kde sa podarilo pribúdanie nových nákaz spomaliť?
Pozitívne príklady sa nájdu v rozvojových aj v rozvinutých krajinách. V Ugande bolo 
v roku 1991 15% obyvateľstva nakazených HIV. V roku 2001 to bolo už len 5%.  
Čo sa za desať rokov stalo? Vláda určila boj proti HIV/AIDS za národnú prioritu a 
prostredníctvom inštitúcií, škôl, cirkví i mimovládnych organizácií začala masívnu 
kampaň na všetkých úrovniach. Vzniklo množstvo miestnych organizácií, ktoré 
pomáhali s preventívnymi programami aj v najmenších mestách a dedinách. Zvýšila sa 
aj informovanosť v médiách. Vzdelávanie v školách či pri neformálnych stretnutiach 
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prinieslo zmenu sociálneho a sexuálneho správania. Zvýšil sa priemerný vek 
mladých pri prvom sexe, viac ľudí dokázalo pred nájdením stáleho partnera sexuálne 
abstinovať, zredukovalo sa promiskuitné správanie a výrazne vzrástlo používanie 
kondómov.
Príklad Ugandy ukazuje, aké je v boji proti HIV/AIDS dôležité odbúravať spoločenské 
tabu a stereotypy, a to v celej spoločnosti a s jej širokou podporou. Tieto skúsenosti  
si osvojilo niekoľko afrických krajín. V Afrike však nájdeme aj opačné príklady 
– alarmujúce a vzrastajúce čísla v Juhoafrickej republike, Namíbii či Botswane. 
Menovateľ je spoločný – nízka podpora zo strany vlád, ale aj odmietanie kondómov 
niektorými cirkvami.
Medzi rozvinutými krajinami sa ako modelová krajina uvádza Austrália. Efektívna liečba 
drogových závislostí, otvorená sexuálna výchova a úzka spolupráca s homosexuálnou 
komunitou vedú k tomu, že Austrália má len 500 nových nákaz ročne.

Aká je situácia na Slovensku?
V pomere k počtu obyvateľov patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším podielom  
výskytu HIV pozitívnych ľudí na svete. K septembru 2008 bolo u nás diagnostikovaných 
260 HIV pozitívnych osôb. U ďalších 50-tich bolo zaznamenané posledné štádium 
– AIDS. Z celkového počtu 310-tich infikovaných bolo len 56 žien. Najrizikovejšou 
skupinou na Slovensku sú muži – homosexuáli. 
Vďaka úspešnej terénnej práci medzi narkomanmi sme na Slovensku zaznamenali 
len 6 prípadov prenosu injekčným užitím drog. Slovensko má pre užívateľov drog 
prepracovaný systém tzv. „Harm Reduction“ (znižovanie rizika) – tvoria ho napríklad 
také aktivity, ako výmena použitých striekačiek za nové, informovanie o rizikách 
pohlavných chorôb a podobne. To všetko výrazne znižuje riziko šírenia vírusu HIV, ale aj 
iných chorôb (napríklad žltačky typu B a C, syfilisu...)

Čo môžete urobiť v boji proti HIV/AIDS vy?
Na celom svete existuje veľa kampaní a iniciatív na boj proti HIV/AIDS. Na Slovensku 
je najznámejšia kampaň Červené stužky. Červené stužky sú symbolom Svetového dňa 
boja proti AIDS, ktorým je 1. december. Do kampane sa môže zapojiť aj vaša škola. 
Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.cervenestuzky.sk.

Prvého decembra organizuje sviečkové pochody aj Slovenský červený kríž.

Keby ste chceli pomáhať priamo v teréne, obráťte sa na Občianske združenie Odyseus. 
Prevenčný program CHRÁŇ SA SÁM zahŕňa terénnu sociálnu prácu, zber a výmenu  
striekačiek, ako i poradenstvo pre užívateľov drog a pracovníkov/pracovníčky 
v sex-biznise. Viac informácii nájdete na internetovej stránke www.ozodyseus.sk.

Ak sa chcete dať testovať na HIV alebo získať viac informácií, obráťte sa na Národné 
referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS (Slovenská zdravotnícka univerzita, 
Limbová 12, Bratislava). Testy sú anonymné a bezplatné. Ak sa chcete dozvedieť 
o ďalších miestach, kde sa možno dať testovať na HIV, alebo chcete získať viac 
informácií, môžete zatelefonovať aj na Linku dôvery: 02/5936 9174.
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Karta pozorovateľa

1 Červená stuha okolo môjho domu
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Čo by Pinky rada zmenila:

v postoji cirkvi 
k HIV/AIDS?   

v postoji žiakov  
v škole k HIV/AIDS?    

v postoji baníkov  
k HIV/AIDS? 

v postoji svojej  
dcéry k HIV/AIDS? 



S akými reakciami a problémami sa stretáva Pinky v bežnom živote potom, 
čo zverejnila, že je HIV pozitívna?

Čí postoj k HIV/AIDS vám je sympatickejší? Postoj Pinky, alebo jej dcéry? 
Prečo?

Aké sú reakcie dcéry, keď Pinky otvorene hovorí o HIV a používaní kondómov? 
Prečo tak reaguje?

Prečo lekár Pinky odporúča, aby nepila alkohol?

Ako by ste reagovali, keby bol váš dobrý kamarát/ka HIV pozitívny/a?
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Hanna Polaková, Andrzej Celinski / Poľsko / 2004 / 35 min. /
ruština / slovenské titulky 
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Film otvorene ukazuje tvrdú realitu života detí ulice v Rusku na začiatku  
21. storočia. 
 
Osemročný Saša, jedenásťročná Kristína, trinásťročný Míša či desaťročný Andrej 
snívajú o živote v spoločnom dome. Deti väčšinu dňa žobrú, niektoré z nich  
i prostituujú a počas zimných nocí sa zahrievajú pri podzemnom potrubí 
teplovodu. Ich potreby a sny sú skromné. „Potrebujeme nejaké jedlo, teplo, trochu 
peňazí. To je všetko,“ hovorí jedno z nich zabúdajúc, že jeho jedálniček dopĺňajú aj 
nezdravé dávky vodky, cigariet a lepidla, ktorého výpary každodenne vdychujú. 

Andrej sa ocitol na ulici kvôli konfliktom s rodičmi. Kristínu k tomuto spôsobu 
života dohnala nenávisť nevlastnej matky a dvanásťročného Romu zase 
pravidelné bitky od večne opitého otca. Policajná brutalita je pre tieto deti 
každodennou realitou. 

Film sa končí smrťou 14-ročného dievčaťa. Napriek tomu Míša, ktorého otec 
vyhnal na ulicu, nestráca nádej: „Boh ľuďom verí a pomáha im. Miluje každého, 
dokonca aj zlých ľudí, nie iba Rusov. Ale najviac zo všetkých miluje deti.“

Motívom na vznik tohto dokumentu bola myšlienka použiť výťažok z jeho 
premietania na pomoc deťom žijúcim na ulici. Snímka bola v roku 2005 
nominovaná na Oscara v kategórii „najlepší krátky dokumentárny film“.

2Deti zo stanice Leningradská 
The Children of Leningradsky
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Vhodné použiť pred ale i po filme Deti zo stanice Leningradská

Pomôcky »
odkopírované a nastrihané kartičky z prílohy č. 1 k aktivite (str. 36–37) – v obálkach,  
1x odkopírovaný a na kartičky nastrihaný list z prílohy č. 2 (každá skupina si vyžrebuje 
jednu kartičku), väčší hárok papiera (aspoň formát A3), lepidlo

Čas »
45–60 minút

Ciele »
zoznámiť sa s Dohovorom o právach dieťaťa
pochopiť dôležitosť detských práv pre všetky deti bez ohľadu na rasu, pohlavie  
a miesto, kde žijú
vcítiť sa do postavenia a pocitov detí v inom kultúrnom, politickom či sociálnom 
prostredí; identifikovať ich potreby
pracovať s textom a analyzovať ho
naučiť sa pracovať v skupine
jasne formulovať a predniesť stanoviská

Príprava »
Pred aktivitou je vhodné podrobnejšie sa zoznámiť s dokumentom Dohovor o právach 
dieťaťa. V niekoľkých verziách ho nájdete na internete. Do vyhľadávača stačí zadať heslo: 
Dohovor o právach dieťaťa.

Postup »
Na úvod môžete začať diskusiou o Dohovore o právach dieťaťa. Opýtajte sa, čo 
účastníci o ňom vedia. Prejdite si so žiakmi hlavné články dokumentu.

Rozdeľte žiakov do štvor- až päťčlenných skupín.
 
V každej skupine vyžrebujte jednu obálku s právami detí a jednu obálku s rolovými 
kartičkami. 

Vysvetlite, ako sa postupuje pri hodnotení podľa diamantovej schémy (viď str. 35). 
Každá skupina najskôr prediskutuje všetkých 9 detských práv a zoznámi sa so svojou 
rolou – s krátkym opisom osudu dieťaťa z rolovej karty. 
Oznámte žiakom, že sa v rámci skupiny majú rozhodnúť, ktoré práva sú pre dieťa  
z rolovej karty najdôležitejšie, ktoré dôležité, menej dôležité a ktoré najmenej dôležité. 
Najprv vyberú jedno právo, ktoré považujú pre dané dieťa za najdôležitejšie, pod túto 
kartičku položia vedľa seba ďalšie dve dôležité práva. Pod ne položia tri menej dôležité 
práva. Do štvrtého riadku umiestnia dve kartičky a do piateho  položia jednu kartičku 
– právo, ktoré považujú za relatívne najmenej dôležité pre dieťa z rolovej karty.
Nechajte žiakom dostatok času na vnútroskupinovú diskusiu (asi 10 minút).

Detské práva pre všetkých?
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Keď sa skupina dohodne na svojom stanovisku, žiaci nalepia všetkých deväť kartičiek 
spolu s rolovou kartou na papier podľa schémy diamant, teda podľa toho, ktoré  
z detských práv – v súvislosti s rolou, ktorú majú reprezentovať – považujú za viac 
alebo menej dôležité.

Po uplynutí časového limitu postupne vyzvite každú skupinu, aby svoje spoločné 
stanovisko predniesla pred triedou. V rámci každej prezentácie dajte ostatným žiakom 
priestor na otázky a diskusiu. 

Postupne sa vystriedajú všetky skupiny. Na záver je vhodné pokračovať v diskusii.  
Na jej rozpútanie sa žiakov môžete pýtať:

Ktoré detské práva považovala väčšina skupín za dôležité, resp. za relatívne 
nedôležité. Čo vás viedlo určiť hierarchiu práv dieťaťa práve takýmto spôsobom?

V čom sa rozdelenie priorít v jednotlivých skupinách líšilo a v čom bolo podobné 
(predbežne; pri prezentácii si môžete robiť analýzu a určiť podobnosti  
a rozdielnosti rozdelenia, ktoré počas diskusie môžete predstaviť).

Ako by vyzerala hierarchia dôležitosti práv z vášho pohľadu?

Myslíte si, že deti potrebujú mať svoj vlastný dohovor? Prečo?

Akým spôsobom si ľudia vo všobecnosti vymáhajú svoje práva?

Na koho sa deti na Slovensku môžu obráriť, ak vedia o závažnom porušení 
svojich práv? Na koho sa môžu obrátiť deti „z kartičiek“? 

Poznámka: 
Hárky s nalepenými kartičkami môžete po skončení hodiny nechať visieť na stenách triedy.

Inšpirované, modifikované a upravené podľa: Kompas, Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským 
právam, Ministerstvo školstva SR, 2008, ISBN 9788096940721.
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Máte právo na primeranú životnú úroveň.  
To znamená, že rodičia musia zabezpečiť,  

aby ste mali čo jesť, čo si obliecť,  
kde bývať, atď. Ak si to rodičia  

nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.

Nikto vám nesmie ubližovať. Dospelí 
musia zabezpečiť, aby ste boli chránení 

proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu. 
Dokoca ani vaši rodičia nemajú právo  

vám ublížiť.

Máte právo získavať informácie z rozhlasu, 
televízie, novín, kníh a iných zdrojov  

z celého sveta. Rodičia musia zabezpečiť, 
aby ste dostávali informácie, ktorým 

dokážete porozumieť.

Máte právo na zdravie. Znamená to, že keď 
ste chorí, máte nárok na profesionálnu 

starostlivosť a lieky. Dospelí sa v prvom 
rade musia zo všetkých síl snažiť, aby ich 
deti neochoreli, a to najmä tak, že deťom 

poskytujú stravu a starajú sa o ne. 

Máte právo hrať sa a právo na oddych 
a voľný čas. Máte právo stretávať sa, 
kamarátiť sa a združovať sa s inými 

ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv iných.

Máte právo na ochranu proti pohlavnému 
zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie 
s vaším telom robiť nič, čo sami nechcete, 
napríklat fotiť a dotýkať sa ho, alebo vás 

nútiť povedať veci, ktoré povedať nechcete.

Účelom vašej výchovy je plne rozvinúť 
vašu osobnosť, talent, duševné a fyzické 
schopnosti. Výchovou by ste mali získať 
úctu k  vašim rodičom, kultúrnej identite, 
prostrediu, v ktorom žijete, aj k hodnotám 

iných, a tak sa pripraviť na zodpovedný 
a pokojný život v slobodnej spoločnosti 

rešpektujúc práva iných ľudí a svoje okolie.

Na vašej výchove sa musia podieľať obaja 
vaši rodičia. Dospelí musia robiť vo vzťahu 

k vám len to, čo je pre vás najlepšie. Ak 
nemáte rodičov, alebo ak pre vás nie je 

bezpečné, aby ste so svojimi rodičmi žili, 
máte právo na zvláštnu ochranu a pomoc.

Máte právo na vzdelanie. Musíte 
získať základné vzdelanie, ktoré musí 
byť bezplatné. Mali by ste tiež mať 

možnosť navštevovať strednú školu.

1. príloha k aktivite:  
Detské práva pre všetkých?
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Dievča žijúce na Slovensku v navonok 
“normálnej rodine”, ktoré však vlastný 
otec sexuálne zneužíva. Dievča mlčí, 

ale zneužívanie na ňom zanechá vážne 
psychické následky. Okolie ich ignoruje. 

Dievča žijúce v severnej Ugande 
(subsaharská Afrika), v oblasti zmietanej 
dlhoročnou občianskou vojnou. Dievča 

uniesli a donútili stať sa detským 
vojakom. Sexuálne ho zneužívali, a tak 
sa nakazilo vírusom HIV. Momentálne 

žije v chudobe v sirotinci utečeneckého 
tábora. Hoci chodí do školy, žije v strachu 
a neistote. Nemá prístup k psychoterapii 

ani k antiretrovírusovým liekom 
spomaľujúcim dôsledky HIV.

Chlapec – dieťa ulice – žijúci  
v moskovskom metre. Obaja rodičia 

sú alkoholici. Nenavštevuje školu, žije 
zo žobrania, je týraný políciou a fetuje 
lepidlo. O svoju budúcnosť sa veľmi 
nezaujíma a jeho osud je ľahostajný  

i miestnej a štátnej správe.

Chlapec žijúci v Pakistane, ktorý musí od 
svojich ôsmich rokov pracovať v dielni na 
výrobu ručne tkaných kobercov. Pracuje 
10 hodín denne, 6 dní v týždni. Svojou 

prácou spláca „pôžičku“ svojich rodičov, 
ktorí dlhujú peniaze majiteľovi dielne. Dlh 
sa za posledné roky vôbec neznížil. Majiteľ 

dielne je hrubý, deťom nedovoľuje hrať 
sa, ani navštevovať školu. Chlapec má na 
rukách rany, ktoré si nemôže dať odborne 

ošetriť, lebo dobrá nemocnica je drahá. 

Dievča žijúce v chudobnej a tradične 
orientovanej afganskej rodine na vidieku. 
Od štrnástich rokov je vydatá za svojho 
bratranca, pretože tak sa dohodli obe 
rodiny. Mimo domu musí nosiť „burku“  

zahaľujúcu celú postavu i tvár. Po svadbe 
nemôže chodiť do školy, ani sa bez súhlasu 
manžela pohybovať po okolí. V dedine nie 
je elektrina ani lekár a spojenie s okolitým 

svetom je veľmi zlé. 

Chlapec – pravdepodobne z rozvojovej 
krajiny – ktorý sa ocitol v utečeneckom 

tábore na Slovensku. Jeho rodičia sú 
nezvestní. Má prístup ku vzdelaniu  

a základnej sociálnej starostlivosti, býva 
však na okraji „civilizácie“, lebo žiadna 

slovenská obec nechcela mať takýchto  
ľudí vo svojom okolí.

2. príloha k aktivite:  
Detské práva pre všetkých?
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Vhodné použiť po filme Deti zo stanice Leningradská

Pomôcky »
dostatočný počet hrubých fixiek rôznych farieb, veľké hárky papiera (baliaci alebo flipchartový 
papier) – počet papierov by mal byť rovnaký ako počet skupín, do ktorých žiakov rozdelíte

Čas »
Film (35 min.) + aktivita (45 min.). Ak je to možné, odporúčame spojiť dve vyučovacie hodiny. Žiaci 
tak môžu pracovať s čerstvými dojmami. Medzi filmom a aktivitou odporúčame krátku prestávku.

Ciele »
pochopiť a analyzovať príčiny a dôsledky porušovania detských práv
identifikovať problémy detí žijúcich na ulici
porozumieť širším sociálnym dôsledkom života na ulici
hľadať riešenia smerujúce k ochrane detských práv
analyzovať konkrétne príbehy detí ulice, pochopiť ich pocity a potreby

Postup »
Žiakom predstavte všetky aktivity. Odporúčame tak urobiť pred rozdelením do skupín. 
Inak sa vám môže stať, že už počas predstavenia aktivít budú niektoré skupiny príliš 
nahlas diskutovať o realizácii „svojej“ aktivity.

Po filme a predstavení aktivít rozdeľte žiakov do skupín nie väčších ako 5-členných.  
Je na vás, s koľkými aktivitami budete pracovať. My vám predstavíme tri možnosti.  
Z našich skúseností sa javí zaujímavejšie, ak trieda pracuje s viacerými druhmi aktivít. 

Nechajte každej skupine 15 minút na prácu na ich úlohách.

Po uplynutí časového limitu nechajte postupne z každej skupiny jedným alebo dvoma 
vybranými reprezentantmi predniesť ich spoločný výstup (môže to byť aj výstup celej 
skupiny). Upozornite ich na vymedzený čas, ktorý musia dodržať. Podľa možností to 
môže byť 3–5 minút. Nechajte ostatných žiakov, aby sa pýtali a diskutovali.

Na záver môžete nechať žiakov diskutovať aj o iných otázkach, ako napríklad:
Ktorý diagram podľa vás najlepšie znázorňoval problém, jeho príčiny, dôsledky a riešenia? 
Sú niektoré riešenia lepšie ako iné?
Kde sa môžem dozvedieť viac o danej téme/probléme?
V akých krajinách je podľa vás najviac detí ulice a prečo?
Čo môžeme urobiť my, aby sme zmenili tento stav a pomohli deťom z rôznych krajín 
sveta zmeniť ich život? 
Poznáte projekty na Slovensku, cez ktoré môžete takýmto deťom pomôcť (napríklad 
adopcie na diaľku)? Považujete takúto pomoc za efektívnu a transparentnú?
Myslíte si, že dnes je situácia detí ulice v Rusku iná, ako to bolo v čase vzniku filmu, 
alebo nie? Prečo?

Po skončení hodiny môžete nechať plagáty nalepené na stenách v triede (môžete použiť 
papierovú pásku, ktorá obvykle nezanecháva stopy).

Čo sa s tým dá robiť?
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Terč príčin, dôsledkov a riešení

Požiadajte žiakov, aby na veľký blok papiera (napr. flipchartového alebo baliaceho) 
nakreslili päť čo najväčších kruhov podľa nákresu nižšie.

a)

b) Vysvetlite žiakom, že budú vpisovať svoje postrehy postupne od najmenšieho kruhu (č. 1)  
až po najväčší (č. 5) podľa kľúča (odporúčame mať zoznam pripravený na zvláštnych 
papieroch a rozdať ich skupine/skupinám): 

1. Vyjadri charakter detí z filmu (nie iba jedným slovom, ale pokiaľ možno čo    
 najväčším počtom spoločných charakterových čŕt)
2. Uveď príčiny, prečo sa deti z filmu ocitli na ulici
3. Uveď, ako život na ulici ovplyvní životy týchto detí (dôsledky)
4. Navrhni, ako predísť tomu, aby sa deti ocitali na ulici (riešenia)
5. Identifikuj, kto by mal konať, aby sa problém vyriešil 

Alternatíva: 
Piaty kruh nechajte žiakov rozdeliť na dve rovnako veľké polovice (vertikálnou čiarou) a do 
prvej polovice ich nechajte vpisovať reakcie na otázku: „Kto by mal konať, aby sa tomuto 
stavu dalo predísť (prevencia)“ a do druhej: „Kto by mal konať, aby sa už existujúci stav 
podarilo vyriešiť (riešenie následkov)”.

Zdroj: Modifikované podľa Sheehan, J., McCrea, N.: Going Round In Circles, v publikácii: Chilled Out Not Worn Out, 
NYCI, Dublin, 2004.

Skupina 1:
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Reťazec príčin (prečo – prečo – prečo reťazec)

Požiadajte žiakov, aby podľa schémy zakreslili na veľký hárok papiera, alebo na 
flipchartový papier reťazec príčin prečo-prečo-prečo? Upozornite ich na to, že diagram 
si môžu prispôsobiť podľa vlastných predstáv: môžu si napríklad upraviť počet 
obdĺžnikov i počet úrovní a šípky nemusia smerovať iba tak, ako je v schéme –  
môžu ich smerovanie upravovať podľa svojich predstáv.

Do prvého obdĺžnika vpíšu názov problému, ktorý podľa nich film nastolil.

Do ďalších obdĺžnikov budú žiaci vpisovať príčiny problému, resp. príčiny týchto príčin, 
t.j. hľadajú hlbšie korene problému... 

a)

b)

c)

Skupina 2:

prečo?

prečo?

problém

prečo?

prečo?

Názov problému podľa žiakov

Alternatíva: 
Túto aktivitu môže štvrtá (fakultatívna) skupina rozpracovať tak, že bude reagovať na otázky 
Ako–ako–ako? Ako ovplyvňuje tento problém životy ľudí. Žiaci uvažujú nad dôsledkami problému. 
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Stromový diagram

Na tabuľu nakreslite strom (alebo žiakom rozdajte kópie nákresu z príručky). Označte: 
 kmeň názvom problému, ktorý podľa žiakov film tlmočil 
 korene označte príčinami problému 
 konáre následkami problému 
 plody (ovocie) možnými riešeniami problému
 škodcovia budú reprezentovať možné prekážky pri riešení konkrétnych problémov

Požiadajte žiakov, aby si na väčší hárok papiera podľa návodu vytvorili podobný nákres 
a vpísali doň názov problému, príčiny, dôsledky, riešenia, možné prekážky riešení 
problémov, ktoré podľa nich film tlmočil.

a)

b)

Skupina 3:

problém

riešenia riešenia

prekážkyprekážky

príčiny príčiny

príčiny príčiny

následky

následky

následky následky

násle
dky
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Otázky a odpovede

Po rozpade Sovietskeho zväzu sa zrazu objavil na uliciach veľký počet 
detí. Čo bolo príčinou? 

Kým do roku 1991 prakticky všetko kontroloval a riadil štát a jeho štruktúry, odrazu 
ležalo veľké bremeno zodpovednosti na samotných ľuďoch. V porovnaní s bývalým 
Československom boli v Rusku (a v niektorých iných postsovietskych krajinách) 
zmeny sprevádzajúce transformáciu zo socialistického na kapitalistický systém  
dramatickejšie a bolestnejšie. Väčšine ľudí sa zhoršila ekonomická situácia, v pomerne 
krátkom časovom rozmedzí mnohí prišli o prácu, výrazne sa znížil reálny príjem 
obyvateľov, narušil sa sociálny systém, nastal rozklad tradičných hodnôt, medzi ktoré 
patril i rodinný život.    
S rozpadom Sovietskeho zväzu prakticky prestali existovať mládežnícke organizácie, 
ktoré sa starali o mimoškolský program detí. Zakrátko k neutešenej situácii pribudli 
ďalšie dva nové fenomény – drogy a v niektorých oblastiach HIV/AIDS.
Údaje sa líšia, ale predpokladá sa, že v dnešnom Rusku sú až dva milióny detí 
odkázaných viac-menej na seba. 

Ako sa zmenila situácia detí ulice v Moskve od dokončenia filmu,  
v roku 2004?

V Moskve sa situácia detí ulice od roku 2004 pomerne výrazne zmenila k lepšiemu. 
Miestna samospráva a inštitúcie, rovnako ako aj polícia sa tomuto problému začali 
konečne systematicky a zodpovednejšie venovať. Otvorilo sa niekoľko nových 
sirotincov a útulkov a polícia posiela deti z ulice do týchto nových zariadení. 
Príčinu zmien zrejme možno hľadať v zlepšujúcej sa ekonomickej situácii v krajine. 
Reštrukturalizácia ekonomiky a priemyslu spolu s rastúcimi príjmami z vývozu 
nerastných surovín ako sú ropa, zemný plyn, kovy a iné zvrátili nepriaznivé trendy  
a naplnili štátnu pokladnicu. Zlepšila sa životná úroveň obyvateľov a štát výraznejšie 
začal podporovať sociálne programy. 
Aký vplyv bude mať na deti ulice hospodárska kríza, ktorá zasiahla Rusko v roku 
2008, je zatiaľ ťažké povedať.

Existujú v Rusku detské domovy? Prečo sa nedokážu postarať o deti ulice?
Sieť detských domovov v Rusku existuje, ale je podstatne menšia ako bývala v ére 
Sovietskeho zväzu. Problémom sú okrem financií i nedostatok odborne vyškoleného 
personálu. Kvalitní odborníci väčšinou pracujú v súkromnom sektore (napríklad  
v bohatých ruských rodinách), kde zarobia nepomerne viac ako v štátnej sociálnej sfére. 
V Rusku existuje napríklad štátna organizácia Deti ulíc, ktorá má pobočky po celom 
území krajiny a dobré kontakty so štátnou milíciou aj sociálnymi odbormi. Má  
k dispozícii i dostatok finančných prostriedkov, ale je, žiaľ, veľmi zbyrokratizovaná, 
takže nedokáže efektívne a flexibilne reagovať.
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Existujú v Rusku nejaké mimovládne organizácie, ktoré deťom ulice 
pomáhajú?

Áno. Predovšetkým sú to cirkvi, alebo zahraničné organizácie, ktoré v Rusku zakladajú 
rôzne útulky alebo zariadenia fungujúce ako detské domovy. Okrem toho s detskými 
bezdomovcami pracujú i miestne organizácie, ktoré sú zväčša podporované zo zahraničia.
V posledných rokoch sa ale možnosti pôsobenia zahraničných mimovládnych 
organizácií, ako i priama podpora zo Západu, obmedzili. Vláda zmenila niektoré zákony  
s cieľom zamedziť, alebo aspoň oslabiť pôsobenie „západných“ organizácii v krajine. 

Ako sa film Deti zo stanice Leningradská nakrúcal? 
Režisérka prakticky žila s deťmi niekoľko rokov. Samotné nakrúcanie trvalo dva roky, po 
väčšinu tohto času sa režisérka venovala pomoci deťom. Spolu s prácou na strihu  
a produkciou trvala tvorba filmu približne tri roky. Keďže však za filmom nestála žiadna veľká 
filmová spoločnosť, všetko sa dialo v provizórnych podmienkach. Niekedy chýbala alebo sa 
pokazila kamera, inokedy sa režisérka rozhodla deťom radšej pomôcť ako ich nakrúcať… 

Nebolo v silách režisérky aktívne zasiahnuť a zmeniť život detí?
Podľa jej vyjadrenia sa snažila robiť, čo bolo v jej silách. Niekedy bolo ťažké zladiť 
tvorbu filmu s pomocou deťom. Keby štáb výrazne zasahoval do deja filmu, ten by 
potom neodrážal realitu. Členovia štábu sa ale snažili deťom pomôcť ako sa len dalo: 
nosili im oblečenie, jedlo, motivovali ich, aby sa dostali z ulice, niektoré deti prespávali  
v byte tvorcov filmu, niektorým našli miesto v dobrých sirotincoch, alebo  
im sprostredkovali ošetrenie v nemocnici.
Nemohli však pomôcť Táni, ktorej pohreb je zdokumentovaný na konci filmu. Táňa sa 
presťahovala do iného mesta, kde sa predávkovala lepidlom a inými drogami.

Tvorcovia filmu založili na pomoc deťom ulice organizáciu Active Child Aid. 
Aký bol ohlas verejnosti a čo sa podarilo zmeniť?

Cieľom organizácie bolo pomôcť deťom v núdzi a podať im ruku v krízových situáciách. 
Organizácia však v individuálnych prípadoch rovnako pomáha i dospelým, ktorí 
potrebujú okamžitú pomoc. Organizáciu tvorí skupina dobrovoľníkov, ktorí nechcú 
zostať ľahostajní k utrpeniu ľudí, a predovšetkým detí. Napriek medzinárodnému 
úspechu filmu (okrem iného bol v roku 2005 nominovaný na Oscara za najlepší 
dokumentárny film) sa podarilo vyzbierať len veľmi málo peňazí, rozhodne nie toľko, 
koľko sa predpokladalo. Financie sú pritom najväčšou prekážkou efektívnej pomoci. 
Životné náklady v Moskve sú veľmi vysoké, napríklad náklady za nájmy sú oveľa vyššie 
ako vo väčšine západoeurópskych metropol. 

Prečo deti vo filme inhalujú lepidlo?
Lepidlo funguje ako droga. Pri jeho inhalácii sa do tela dostávajú toxické látky, ktoré 
spôsobujú zmenu vedomia a euforické stavy. Drogy a alkohol predstavujú pre tieto 
deti možno jediný spôsob, ako uniknúť z reality každodenného života na ulici. Keďže 
„klasické“ drogy sú pre ne príliš drahé a nedostupné, deti hľadajú akékoľvek lacnejšie 
alternatívy. Okrem lepidla zvyknú používať i riedidlá, čistiace prostriedky a benzín. 
Inhalácia lepidla je typický jav u detí ulice takmer na celom svete, nie iba v Rusku alebo 
vo východnej Európe.
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Aký je dnes život detí, ktoré vystupovali vo filme?
Niektoré z nich začali nový život – dostali sa z ulice, študujú, alebo pracujú. Niektoré 
boli adoptované cudzími rodinami. Ale niektoré sú vo väzení, alebo sú HIV pozitívne...

Existujú deti ulice aj u nás?
Určite áno, je ich ale oveľa menej ako v Rusku alebo v niektorých iných 
východoeurópskych a postsovietskych krajinách (a to i v percentuálnom vyjadrení  
v rámci celej populácie). Podobná situácia ako vo filme sa na Slovensku vyskytuje  
v sociálne vylúčených rómskych osadách a getách, a to najmä na východe Slovenska. 

Ako možno deťom ulice pomôcť?
Najmä finančnou podporou organizáciám, ktoré sa venujú práci s deťmi. Jednou z nich 
je i organizácia Active Child Aid. I na Slovensku pôsobí niekoľko mimovládnych alebo 
medzinárodných organizácií zameraných na pomoc deťom ulice, ktoré žijú priamo na 
Slovensku, alebo v rozvojových krajinách. Najlepšie je tieto organizácie priamo osloviť 
a zistiť, ako možno pomôcť, na čo je pomoc určená, prípadne prispieť na ich aktivity  
a zbierky.
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Pomoc slovenských organizácií deťom v rozvojových krajinách:

OZ Človek v ohrození:  
Adopčný program pre Afganistan – príspevok vo výške 200 EUR zabezpečí, aby afganské 
dieťa mohlo po celý rok namiesto predávania na ulici sedieť v školskej lavici. 
(Viac informácií nájdete na www.clovekvohrozeni.sk, kliknite si na okno: Adopčný program 
pre Afganistan – škola namiesto ulice.)

eRko:  
V rámci koledníckej akcie „Dobrá novina“ slovenské deti zbierajú prostriedky na projekty 
rozvojovej spolupráce v Afrike. 
(Viac informácií nájdete na www.dobranovina.sk)

Katolícka charita:  
Projekt Adopcia na diaľku umožňuje deťom z chudobných rodín v „misijných krajinách“ 
získať od dobrodincov podporu na ich vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť.
(Viac informácií nájdete na: www.charita.sk/adopcia-na-dialku-socialne-sluzby.html)

Aspoň dve z mnohých organizácií pôsobiacich na Slovensku v prospech 
zdravého vývinu detí a mládeže:

Hodina deťom:  
S dôrazom na priamu pomoc podporuje organizácie a ich kvalitné a rôznorodé projekty 
zamerané na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska.
(Viac o organizácii, ako aj informácie o možnosti pomôcť nájdete na: www.hodinadetom.sk)

OZ Kaspian:  
Venuje sa práci v nízkoprahových programoch pre deti a mládež v bratislavskej Petržalke. 
Vytvára priestor, kde môžu deti a mladí ľudia prežívať svoj voľný čas bez veľkých nárokov, 
registrácií, platieb – a pritom s ponukou zaujímavých aktivít a poradenstva. 
(Viac informácií na: www.kaspian.sk; o možnosti pomôcť: http://kaspian.sk/financna_
podpora.aspx)

Poznámky:
Viac organizácií možno i vo vašom regióne a informácie o ich činnosti nájdete, ak si do 
internetového vyhľadávača zadáte heslo „nízkoprahové centrum“.

Ak máte čo i len malé pochybnosti o serióznosti organizácie alebo jej zbierky, vopred si 
zistite, či je zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR a či má organizácia na internetovej 
stránke prístupnú aktuálnu výročnú správu. 

Výber zo slovenských organizácií, alebo ako pomôcť 
hneď teraz:
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Čo spôsobuje, že sa deti z filmu ocitli na ulici?

Kto deťom ulice pomáha a koho sa, naopak, najviac boja?

Prečo veľa detí začína na ulici fetovať lepidlo a piť alkohol?

O čom snívajú filmové deti ulice?

Karta pozorovateľa
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Martijn van Beenen / Veľká Británia, Kambodža / 2001 / 28 min. / 
angličtina, khmérština / slovenské titulky
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Následky desiatky rokov trvajúcich konfliktov, miliónov nášľapných mín, 
epidémie obrny. V takom stave sa dnes nachádza Kambodža – rozvojová krajina 
ležiaca v juhovýchodnej Ázii. Hoci sa život Kambodžanov z roka na rok zlepšuje 
a dnes už môžu žiť v mieri, následky smutnej minulosti sú tu stále viditeľné. 
Práve tie sa snaží minimalizovať britská mimovládna charitatívna organizácia 
Cambodia Trust, ktorá sa od roku 1991 snaží postihnutým Kambodžanom 
pomáhať. Vyškolení odborníci vyrábajú pre postihnuté deti i dospelých protézy 
na mieru, a to všetko zdarma. Pracovníkov organizácie v ich práci povzbudzuje aj 
to, že veľa tamojších ľudí má v sebe napriek všetkému neuhasiteľné svetlo a do 
budúcnosti hľadia s optimizmom.

Ľudia, ktorí celé roky nemohli chodiť, sa tak opäť zaradia do života. Deti môžu 
chodiť do škôl. „Chceme ich naučiť, ako sa zaradiť do života a začať odznova, 
nájsť si prácu, aby Kambodža mohla využívať vlastné zdroje,“ hovorí zástupca 
organizácie Cambodia Trust.

Projekt bol taký úspešný, že do organizácie prichádzajú aj ľudia z iných krajín, 
a tak sa darí školiť pracovníkov vyrábajúcich protézy aj pre ďalšie krajiny 
postihnuté nášľapnými mínami a obrnou.  

Film ukazuje chuť ľudí žiť dôstojným životom, ako i zmysluplnosť rozvojovej 
práce v odľahlých kútoch sveta. 

3Kambodža Trust 
Cambodia Trust
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Aktivitu je vhodné realizovať pred filmom Kambodža Trust

Pomôcky »
topánka so šnúrkou, ktorú si žiaci budú obúvať 

Čas »
podľa dĺžky diskusie, asi 15–20 minút

Ciele »
vcítiť sa do kože zdravotne postihnutého človeka – rozvoj empatie a altruizmu

uvedomiť si dôležitosť pomoci druhým

uvedomiť si závažnosť problému vojen a ich následkov, ktoré prinášajú rôzne druhy 
nielen zdravotného postihnutia

Postup »
Posaďte žiakov do kruhu.

Vyzvite jedného z nich, aby si obul topánku a zaviazal na nej šnúrku len pomocou 
jednej ruky.

Najskôr nechajte žiaka urobiť samostatný pokus. O chvíľu sám zistí, že zdanlivo 
jednoduchú úlohu bez pomoci druhých pravdepodobne nezvládne. 

Až potom dovoľte niektorému žiakovi, aby svojmu spolužiakovi so zaviazaním šnúrky 
pomohol.

Je vhodné, aby celú situáciu zopakoval ešte jeden alebo dvaja žiaci. Nie je potrebné,  
a z časových dôvodov ani možné, aby si ju vyskúšala postupne celá skupina. 

Na záver nechajte žiakov opísať pocity, ktoré mali, keď sa snažili obuť si topánku 
jednou rukou a keď boli odkázaní na pomoc spolužiaka. Diskusiu je vhodné ďalej viesť 
k téme vojnových konfliktov a následkov, ktoré zanechávajú na civilistoch i vojakoch.
Žiakov je vhodné pýtať sa:

Čo môže vo vojne ľuďom spôsobiť zdravotné postihnutie? Myslíte si, že častejšie 
bývajú postihnutí vojaci, alebo civilisti?
Aké informácie máte o používaní nášľapných mín? Prečo sa väčšina krajín 
rozhodla nepoužívať ich? Aké následky môžu zanechať na vojakoch a civilistoch?
Viete, čo bolo hlavným impulzom k spoločnej a takmer celosvetovej dohode  
o zákaze používania nášľapných mín?
Spomeniete si ešte na nejaký iný príklad, keď veľká národná alebo medzinárodná 
kampaň, petícia alebo občianska iniciatíva viedla k tomu, že sa podarilo zmeniť 
negatívnu situáciu v rozvojových krajinách alebo vo vojnových oblastiach?

Upravené a doplnené podľa:
Strassmeier, W.: 260 cvičení pro děti raného věku. Portál, Praha 1996

Dokážeš ich zaviazať?
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Aktivitu je vhodné realizovať pred filmom Kambodža Trust

Pomôcky »
šály, šatky alebo kus gázy na zaviazanie očí žiakom, špagát, približne 10 kresieb (alebo 
fotokópií) pozemných mín na bielom papieri formátu A4 (podľa nákresu, ktorý nájdete 
napríklad na internete), ideálne miesto na aktivitu: voľný priestor vonku

Čas »
25–45 minút

Ciele »
navrhnúť možnosti spolupráce medzi zdravými a postihnutými ľuďmi
rozvíjať vzájomnú dôveru a spoluprácu v tíme
schopnosť rozdeliť v skupine úlohy tak, aby vznikol spoločný prospech
rozvíjať empatiu a altruistické postoje

Postup »
1. Rozdeľte žiakov do dvoch rovnako početných skupín.

2. Z každej skupiny vyberte 1–2 žiakov, ktorí si zaviažu oči (napríklad šatkou alebo šálom...)

3. Vytvorte dráhu, ktorou sa títo žiaci budú musieť dostať až k cieľu. Dávajte si pozor,  
 aby trasa nebola príliš jednoduchá, ale ani príliš komplikovaná. 

4. Vopred si na papier formátu A4 nakreslite papierové míny (podľa fotografií alebo   
 obrázkov, ktoré nájdete napríklad na internete) a rozmiestnite ich do dráhy. 

5. Každý tím musí verbálne navigovať svojich „slepých“ spolužiakov pomedzi „mínové  
 pole“ až k cieľu bez toho, aby žiaci so zaviazanými očami stúpili na papierovú mínu.

6. Vždy, keď niektorý žiak šliapne na „mínu“, prasknite balón (kvôli ochrane životného  
 prostredia je vhodnejšie použiť nafúknuté papierové alebo mikroténové vrecká,   
 prípadne stačí iba hlasno tlesknúť dlaňami)

7. Hru môžete opakovať viackrát – vymeňte však žiakov, ktorí budú mať zaviazané oči  
 a zmeňte rozmiestnenie mín na zemi.

Poznámka: 
Hru je vhodnejšie hrať vonku. Je tiež dobré pripraviť si vlastný šál, šatku alebo gázu, ktorou 
žiakom zaviažete oči.

8. Spýtajte sa žiakov, ako sa cítili, keď prechádzali „zamínovaným“ územím.

9. Po aktivite žiakom pripomeňte, že tí, ktorí mali zaviazané oči a nemohli míny vidieť, boli  
 v rovnakej situácii ako tisícky ľudí, ktorí žijú v zamínovaných oblastiach. 

10. Spýtajte sa žiakov, v ktorých oblastiach sveta podľa nich ostalo najviac mín a prečo.

Upravené a doplnené podľa:
Landmine Trust Walk, dostupné na internete: www.worldvisionresources.com/educational/landmine-trust-walk.pdf
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Alternatíva:
(možno ju hrať aj po filme Cambodia Trust)

Najvhodnejšia je pre skupinu 12-tich až 16-tich ľudí.

1. Ak budete mať dosť času, pomocou dlhého špagátu (50 m a viac) vytvorte 
 komplikovanú dráhu, ktorá bude viesť aj cez rôzne prekážky – napríklad popod  
 preliezačku, cez kvetináč, pomedzi kríky... Špagát je vhodné rôznym spôsobom  
 kľukatiť. 
2. Zaviažte oči štyrom žiakom, ostatní žiaci v skupine budú mať za úlohu „slepých“   
 spolužiakov navigovať k cieľu – ku koncu špagátu. 

Pozor, proti pravidlám je:
 dotýkať, alebo pridržiavať sa špagátu;
 skracovať si trať;
 prekážať druhému tímu; 
 Žiaci, ktorí nemajú oči zaviazané, sa nesmú spolužiakov so zaviazanými očami   
 dotýkať. Žiaci so zaviazanými očami sa navzájom dotýkať môžu.
 Žiaci, ktorí nemajú zaviazané oči, môžu navigovať „slepých“ spolužiakov iba hlasom  
 alebo zvukovými signálmi. Sami zistia, aký systém je najefektívnejší, preto do hry  
 zasahujte čo najmenej.

Dávajte pozor na dodržiavanie pravidiel – ak ich niektorý žiak bude opakovane 
porušovať, môžete ho vylúčiť – oslabí tak svoj tím.
  
3. Hra je zaujímavejšia, ak vytvoríte dve skupiny, ktoré budú medzi sebou súťažiť o to,  
 ktorej sa podarí skôr doraziť do cieľa. Pozor! Trasy by mali byť rovnako náročné.  
 Môžete vytvoriť aj okruh, v ktorom sa obe skupiny budú pohybovať po tej istej trase,  
 ale v opačnom smere. V tom prípade premyslite, ako vyriešite stret skupín.
4. Víťaznú skupinu môžete odmeniť.

Otázky do diskusie po skončení aktivity:

Pre žiakov, ktorí mali zaviazané oči:
Ako ste sa cítili počas hry? Ako sa vaše pocity a pocit istoty ku koncu hry menili?
Aký to bol pocit, byť odkázaný na pomoc blízkych?
Aké zmysly namiesto zraku ste začali viac používať?
Čo vám najviac pomáhalo pri prekonávaní prekážok a v snahe dostať sa do cieľa?  
Čo vám prekážalo?

Pre žiakov, ktorí oči zaviazané nemali:
Aká stratégia bola pre váš tím najúspešnejšia?
Ako ste si v tíme rozdelili úlohy? Bol niekto zo skupiny vyčlenený a nenašiel svoje 
miesto? Prečo?
Pýtali ste sa tých, ktorí mali zaviazané oči, aká pomoc im vyhovuje, alebo ste si 
stratégiu zvolili podľa vlastného uváženia?
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Otázky a odpovede

Vo filme je zmienka, že v Kambodži každoročne pribúda 2 500 zranení 
spôsobených nášľapnými mínami. Podarilo sa počet obetí od nakrútenia 
filmu znížiť?

Napriek tomu, že Kambodža stále patrí ku krajinám, kde sú míny obrovskou hrozbou, 
situácia sa z roka na rok zlepšuje. V roku 2006 sa počet obetí znížil na 450 – väčšinu 
tvorili obete nevybuchnutej munície. Potrvá však ešte nejaký čas, kým sa Kambodžu 
podarí od mín vyčistiť.
Ich obeťami sú najčastejšie civilisti. Podľa správy organizácie Landmine Monitor,  
v roku 2006 práve oni tvorili takmer 98% prípadov zranení a úmrtí nášľapných mín.

Aké následky zanechávajú míny na svojich obetiach?
Ako bolo vidieť vo filme, míny často rozsievajú smrť alebo zanechávajú doživotné 
následky. Závisí to aj od typu mín a nevybuchnutej munície, ale v roku 2004 sa  
v Kambodži takmer každý piaty stret človeka s mínami alebo nevybuchnutou 
muníciou končil smrťou človeka. Takmer tretina zranených musela podstúpiť 
amputáciu. Viac ako tretinu všetkých obetí tvorili deti.
Telesné zranenia nie sú to jediné, čo míny spôsobujú. Obete sa musia vyrovnať aj so 
psychickými traumami, musia sa znovu začleniť do spoločnosti – to je mimoriadne 
ťažké najmä pre deti. V rozvojových krajinách nefunguje sociálny systém, aký 
poznáme na Slovensku, takže o postihnuté obete sa často musí postarať rodina, 
alebo si samy musia nájsť zdroj obživy. Pomôcť sa snažia aj viaceré mimovládne  
a medzinárodné organizácie pôsobiace v Kambodži.
Predpokladá sa, že na svete žije asi pol milióna ľudí, ktorých zranili míny. Mnohí z nich 
potrebujú doživotnú starostlivosť. Len v Kambodži zaznamenali v rokoch 1979–2007 
až 43 000 ľudí, ktorí prežili zranenie mínou.

Aké následky zanechávajú míny na krajine?
Rozsiahle zamínované územia doteraz nikto nezmapoval, nijako sa od ostatných 
oblastí nelíšia. Stačí, keď v oblasti vybuchne jediná mína a pre ľudí žijúcich  
v širokom okolí sa celá oblasť stáva nebezpečnou. Jediná mína môže spôsobiť, že 
ľudia budú mať strach obrábať svoje polia, používať cesty alebo miesta na hranie. 
Ekonomické a sociálne dôsledky sú nepredstaviteľné. Zamínované oblasti sa nemôžu 
poľnohospodársky využívať – sú príliš nebezpečné pre ľudí aj pre zvieratá. Napriek 
tomu v oblastiach, kde ľudia trpia nedostatkom jedla, sú často nútení riskovať  
a pracovať aj v ohrození života.
Po vojnách býva postihnutá celá infraštruktúra – cesty, elektrické vedenie, elektrárne, 
zavlažovací systém, priehrady, priemysel – to všetko môže byť zamínované a nedá sa 
využívať ani po skončení vojenského konfliktu. Následkom býva nedostatok elektriny 
či vody, rastú ceny potravín a základných potrieb. Ľudia sa nemôžu vrátiť do svojej 
predchádzajúcej práce a rozvoj ekonomiky sa spomalí. Kruh chudoby sa tak uzatvára.
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Ako znížiť počet obetí mín? Ako odstraňovať následky výbuchov munície?
Problém treba riešiť systematicky – fyzicky likvidovať míny, pomáhať obetiam 
zdravotnou starostlivosťou, zabezpečovať im psychologické poradenstvo, sociálne 
služby, upozorňovať na následky výbuchov mín a školiť ľudí, aby vedeli ako sa 
správať, ak na míny a nevybuchnutú muníciu narazí dieťa alebo dospelý. 
Veľmi dôležité je aktívne pôsobiť na globálnej úrovni, aby sa míny prestali vyrábať  
a rozmiestňovať – teda zabezpečiť, aby tento fenomén ostal len smutnou históriou. 
Od veľkej kampane proti nášľapným mínam v druhej polovici deväťdesiatych rokov sa 
problematike ich zneškodňovania venuje väčšia pozornosť. 

Ako sa míny likvidujú?
Na riešenie následkov explózií mín sa vo svete len v roku 2006 vynaložilo viac ako 300 
miliónov eur. Ani táto suma však nestačí. Odmínovanie je finančne náročný proces. 
Plocha sa musí veľmi dôkladne vyčistiť, pritom ľuďom, ktorí túto prácu vykonávajú, vždy 
hrozí veľké nebezpečenstvo. Náklady na výrobu a umiestnenie míny sú zanedbateľné, ale 
nález a likvidácia jedinej míny môže podľa odborníkov stáť 250 až 800 eur.
Metódy odmínovania sú rôzne. Tradične sa používajú detektory kovov, ani tie však 
nedokážu nájsť všetky míny – riziko tvoria najmä míny s nízkym obsahom kovu. 
Pomerne úspešná je v niektorých oblastiach odmínovacia ťažká technika, často sa 
používajú aj trénovaní psi.

Vyrábajú a používajú sa míny aj dnes?
Po rozsiahlej medzinárodnej kampani za zákaz nášľapných mín (International 
Campaign to Ban Landmines) a vďaka petícii, ktorú podpísalo 855 tisíc ľudí, sa  
v decembri 1997 podarilo presadiť takzvaný Ottawský dohovor. Ten pre signatárov 
predstavuje záväzok zakázať používanie, skladovanie, výrobu a prepravu nášľapných 
mín. Doteraz ho podpísalo 133 krajín vrátane Slovenska. Vďaka Ottawskému 
dohovoru sa prakticky podarilo medzinárodný obchod s mínami zastaviť. 
Je niekoľko krajín, ktoré nepristúpili na medzinárodné dohody o likvidácii 
protipechotných mín. Z európskych sú to Poľsko, Fínsko a Rusko, k dohode 
nepristúpili ani USA a väčšina ázijských krajín. 
Predpokladá sa, že krajiny, ktoré Ottawský dohovor nepodpísali, disponujú približne 
160-timi miliónmi mín. Napriek tomu, že po podpise dohody 41 krajín prestalo 
protipechotné míny vyrábať, trinásť krajín ich ešte stále produkuje. Medzi ne patria 
napríklad Barma (Mjanmarsko), Čína, Južná a Severná Kórea, Kuba, Rusko, Pakistan, 
India alebo Vietnam.

Ktoré oblasti sveta sú najviac postihnuté mínami?
Míny sa dodnes nachádzajú na území 68-mich krajín sveta. Väčšinou v rozvojových 
krajinách (Afganistan, Kambodža, Somálsko, Čad, Sudán, Kolumbia...),  

„Mína je vždy pripravená vyrábať obete. Je to perfektný vojak.“
Jody Williams, spoluzakladateľka a koordinátorka Medzinárodnej kampane za zákaz 
pozemných mín, ktorá v roku 1997 dostala Nobelovu cenu z a mier. 
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ktoré si pre svoje obmedzené zdroje nedokážu s ich likvidáciou pomôcť samy. Preto sú 
v tomto smere odkázané na medzinárodné organizácie a ich pomoc.
Okrem toho – v mnohých krajinách neexistujú dôveryhodné údaje o množstve mín 
a ich obetí. Týka sa to najmä Iraku, Iránu, Barmy (Mjanmarsko), Palestíny, Čečenska, 
pakistansko-indického pohraničia...
Medzi najzamínovanejšie oblasti dnes patrí napríklad hranica medzi Severnou a Južnou 
Kóreou, Čečensko, Somálsko, Afganistan, Kolumbia, Angola, ale aj veľa iných.

Ako sa k problematike mín stavia Slovensko?
Slovenská republika je vo vzťahu k celosvetovému hnutiu za zákaz mín a ich likvidáciu 
jednou z príkladných krajín. Od roku 1994 nevyváža míny do zahraničia, v roku 1997 
podpísala dohovor o zákaze protipechotných mín a ratifikovala ho v roku 1999. 
Ottawský dohovor začal pre Slovensko platiť v roku 2000. Od roku 1999 sa u nás 
zničili prakticky všetky zásoby protipechotných mín – spolu viac ako 180 tisíc kusov. 
Urobili sme tak ako 23. krajina sveta.
Slovensko tiež asistovalo pri likvidácii zásob protipechotných mín na Ukrajine a v Peru. 
Naše ženijné jednotky sa zaslúžili o odmínovanie oblastí v Afganistane, Kosove, Eritrei  
a Etiópii. Slovensko sa tiež podieľa na vývoji a výrobe odmínovacích zariadení.

Film Kambodža Trust hovorí aj o tisíckach obetí detskej obrny.  
Je situácia v Kambodži horšia ako inde? Ak áno, prečo?

Za posledných dvadsať rokov sa výskyt detskej obrny vo svete podarilo takmer celkom 
odstrániť. V celosvetovom meradle klesol počet nových prípadov z 350-tich tisíc  
v roku 1988 na necelých dvetisíc v roku 2007. Dnes sa táto choroba vyskytuje iba  
v troch regiónoch sveta – v niektorých oblastiach afgansko-pakistanského pohraničia, 
v severnej Indii a severnej Nigérii. Rozsah a rozšírenie choroby sa podarilo znížiť vďaka 
plošnej vakcinácii, ktorú koordinovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Len  
v roku 2007 bolo proti obrne zaočkovaných 400 miliónov detí. Predpokladá sa, že toto 
vírusové ochorenie sa čoskoro podarí úplne odstrániť. Podobný úspech zaznamenala 
celosvetová vakcinácia proti pravým kiahňam, ktoré zanikli do roku 1979. 
Detská obrna je ochorením najmä detí do piateho roku života. Časť tých, ktoré 
ochorejú, postihne paralýza väčšinou dolných končatín. Asi 5–10% postihnutých detí 
zomiera. Detská obrna sa nedá vyliečiť, dá sa jej však ľahko predísť očkovaním. Vakcína 
sa musí podávať opakovane, potom však človeka chráni do konca života. 
Príčin, prečo bola Kambodža vo vakcinácii proti obrne poslednou krajinou v regióne, bolo 
viac. Najväčšiu úlohu zohrala tragická história krajiny, ktorá ju dostala do medzinárodnej 
izolácie. V jej dôsledku zdravotná starostlivosť kvalitatívne upadla a ani základné lieky  
a očkovania neboli bežným obyvateľom – najmä na vidieku – dostupné. 
Ani dnes nie je zdravotná starostlivosť k dispozícii všetkým Kambodžanom. Hoci vláda 
deklaruje, že je pre všetkých bezplatná, v skutočnosti musia občania za návštevu lekára 
platiť. Väčšina nemocníc a zdravotných stredísk podporovaných medzinárodnými 
organizáciami však svojim pacientom garantuje bezplatnú starostlivosť. 
Aj deti vo filme sa nakazili v období, keď nemali prístup k bezplatnému očkovaniu. Hoci 
sa v Kambodži do roku 2001 podarilo chorobu odstrániť, následky nákazy bude krajina 
niesť ešte veľa rokov. Podobne ako v prípade nášľapných mín, aj tu nová generácia 
platí za historické omyly svojich rodičov a prarodičov. 
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Ako vznikla myšlienka, aby organizácia Cambodia Trust začala pomáhať 
obetiam mín a detskej obrny?

Čo chce Cambodia Trust dosiahnuť v oblasti pomoci postihnutým?

Kto v organizácii Cambodia Trust pracuje? Kto sa stretáva s deťmi  
a dospelými a vyrába pre ne protézy?

V čom je podľa filmu projekt prínosom aj pre iné krajiny okrem Kambodže?

Ako konkrétne zlepšujú organizácie ako Cambodia Trust život miestnych ľudí?

Karta pozorovateľa

3 Kambodža Trust
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Lotta Ekelundová / Švédsko / 2004 / 25 min. / švédčina, 
angličtina, thajčina, lokálny indický jazyk / slovenské titulky
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Viac ako polovica z toho, čo si obliekame, sa vyrába v Ázii. V textilnom priemysle 
pracujú najmä mladé, nevzdelané ženy, ktoré nič netušia o svojich právach či 
platných zákonoch. Neodvážia sa protestovať, pretože sa boja, že prídu o prácu, 
a to napriek tomu, že ich mzda je často hlboko pod hranicou minima.

Dokument sa zameriava na niekoľko európskych módnych firiem a ich indických 
dodávateľov v meste Tirupur. Ľudia z celej Indie sa sem sťahujú a dúfajú, že 
zoženú prácu v odevnom priemysle. Podmienky na prácu sú tu však ťažké. 
Robotníci musia pracovať až 90 hodín týždenne, aby dokázali uživiť seba a svoju 
rodinu. Pretože mzdy sú nízke, musia pracovať aj deti namiesto toho, aby chodili 
do školy.

Chemikálie, ktoré sú v Európe dávno zakázané, sa v Tirupure stále bežne 
používajú. Obyvatelia mesta sa ponosujú: „Vo vode sa nedá ani len umyť a zem 
sa už nedá obrábať.“

Na západe však zostáva cena oblečenia a odevov už dlhé roky nemenná, 
odberatelia vyžadujú viac, ale nechcú viac zaplatiť. Na to doplácajú desaťtisíce 
robotníkov v rozvojových krajinách, ktorí tieto produkty vyrábajú.

Film sa pýta, či by západné módne firmy a spotrebitelia nemali prevziať 
zodpovednosť za ľudí, ktorí ich produkty vyrábajú.

4My kupujeme, kto platí? 
We Buy, Who Pays?
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odporúčame uskutočniť pred filmom „My nakupujeme, kto platí?“ alebo 
„Santova dielňa“

Pomôcky »
predmety dennej spotreby, tabuľa, mapa sveta (môžete použiť školskú mapu, alebo 
nakreslite „slepú“ na veľký kus papiera)

Čas »
do 45 minút

Ciele »
uvedomiť si prepojenia a väzby medzi rozvojovými krajinami a Slovenskom, respektíve 
rozvinutým „severom“

zistiť ako funguje medzinárodný obchod a ako sa výsledný produkt dostane až k nám

uvedomiť si možnosť priamo ovplyvniť život ľudí vo vzdialených krajinách sveta 
zmenou svojho spotrebiteľského správania

zoznámiť sa s pojmami „globalizácia“, „globálna dedina“, „medzinárodný obchod“; 
pochopiť ich význam a vplyv na životy ľudí na celom svete

Postup »
Na úvod sa opýtajte žiakov: „Myslíte si, že naše každodenné aktivity ovplyvňujú ľudí 
v rozvojových krajinách? Ak áno, ako? Uveďte príklad.“ Na diskusiu si vyčleňte krátky 
čas. Je pravdepodobné, že mnohí žiaci nebudú vedieť odpovedať, alebo povedia, že je 
to možné prostredníctvom charity a verejných zbierok.
Nasledujúca aktivita uvedie žiakov do témy. Ukáže im, ako predmety každodennej 
spotreby ovplyvňujú život ľudí v rozvojových krajinách a aký je náš vplyv na globálne témy.

Vyzvite jedného žiaka aby prečítal štítok na svojom oblečení – teda kde odev vyrobili. 
Zaznačte krajinu na mape sveta. 

Opýtajte sa žiaka, aká je značka jeho oblečenia a odkiaľ značka pochádza (väčšinu 
z nich by mali žiaci poznať). Krajinu zaznačte na mape. Ďalej sa pýtajte, kde si žiak 
oblečenie kúpil. Krajinu zaznačte na mape.

Tento postup môžete zopakovať ešte pri dvoch–troch žiakoch, pričom si vyberte iné 
kusy oblečenia (tenisky, nohavice a podobne). Na konci pospájajte jednotlivé miesta do 
pripravenej mapy sveta v smere: krajina výroby –> krajina pôvodu značky –> miesto 
kúpy značky. Podľa vzoru priloženého nižšie doplňte do siete krajín globálne témy, ktoré 
nákupom oblečenia ovplyvňujeme. 

Rozdeľte žiakov do štyroch skupín. Rozdajte im 4 typické predmety dennej spotreby, 
najlepšie také, ktoré sa dajú bez problémov nájsť v triede/škole, alebo ich máte vy  
a vaši žiaci pri/na sebe. Tipy: pomaranč, banán, káva, kľúče od auta/motorky, topánka, 
nealkoholický nápoj, mobilný telefón, mp3 prehrávač...

Globalizácia alebo „všetko nás spája“
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Požiadajte žiakov, aby našli čo najviac krajín a oblastí sveta (vrátane Slovenska  
a rozvojových krajín), ktoré ovplyvňujú výrobu, úpravu, distribúciu, marketing či predaj 
tohto predmetu, ako aj surovín, z ktorých je vyrobený.

Podľa vzoru z úvodu hodiny žiaci zaznačia jednotlivé krajiny a pokúsia sa zaznamenať aj 
globálne témy, na ktoré máme používaním jednotlivých predmetov vplyv. Ak žiaci budú 
potrebovať pomoc, môžete čerpať z informatívnych textov nižšie. (Príklady predmetov ...)

Na záver uskutočnite diskusiu. Môžete sa napríklad pýtať:
Ako ovplyvníte ľudí v rozvojových krajinách, kým si ráno sadnete do lavice? 
(Spomeňte si na raňajky, spôsob dopravy, čo ste robili, aké výrobky ste používali.)
Čo podľa vás znamená pojem „globálna dedina“, ktorým sa často označuje  
dnešný svet?
Aké negatíva a aké pozitíva môže prinášať globalizácia?  
(Môžete diskutovať o príčinách a dôsledkoch globálnej finančnej krízy.)

Ekonomická kríza
Globalizácia
Ľudské práva
Klimatické zmeny / globálne otepľovanie
Globálny obchod / obchodné pravidlá
Detská práca / detské práva
Zodpovedné spotrebiteľské správanie

USA (1), Španielsko (2), Švédsko (3) – krajina majiteľa značiek
Česko (4), Slovensko (5) – krajina nákupu tovaru spotrebiteľom
Uzbekistan (6) – krajina pôvodu suroviny
Bangladéš (7), Vietnam (8), Čína (9) – krajina výroby tovaru
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čaj (čajové vrecko): 
Kde sa čaj pestuje?

Kto čaj zbiera? Ako sa po zbere čajové lístky ďalej upravujú?

Ako sa čaj dostane až k nám, spotrebiteľom na Slovensku? Akými krajinami  
a akým procesom prechádza od pestovateľa až k spotrebiteľovi?

Kto z výrobno-distribučného reťazca má z predaja najväčší podiel na zisku a prečo?

Ako a v čom je čaj balený? Z akých surovín je obal vyrobený? Kde sa tieto suroviny 
ťažia a spracúvajú?

kľúče od auta
Kde vyrobili toto auto? Ktoré iné krajiny sa ešte podieľajú na jeho výrobe a predaji?

Z akých surovín sa vyrábajú časti a súčiastky auta? Kde sa asi tieto suroviny ťažia 
a spracúvajú?

Kto je vlastníkom značky auta? Aká je vlastnícka štruktúra značky?

Auto poháňa benzín/nafta, z čoho sa benzín/nafta vyrába? 

Ktoré krajiny patria k najväčším svetovým vývozcom ropy? 

Odkiaľ sa dováža ropa na Slovensko? (väčšinou z Ruska)

Ako sa k nám dostala? (obvykle ropovodom Družba z Ruska cez Ukrajinu)

Čo ovplyvňuje svetovú cenu ropy a benzínu, čo ovplyvňuje ich ceny na Slovensku?

banán/pomaranč 
Odkiaľ pochádza? (názov krajiny výrobcu/pestovateľa býva často uvedený na 
nálepke alebo v predajni pri cenovkách)

Ako sa do našej krajiny dostal? (približný popis dovozu na Slovensko)

Kde bol kúpený? (obvykle supermarket/hypermarket vo vlastníctve nadnárodnej 
spoločnosti (napríklad: Tesco – Veľká Británia, Hypernova – Holandsko, CBA – 
Maďarská franchisingová spoločnosť, COOP Jednota/Terno – Slovensko, LIDL – 
Nemecko, Billa – Rakúsko)

Kto tieto plody vypestoval? 

Použili pri ich pestovaní pesticídy? Kde ich mohli vyrobiť? Aké následky 
zanechávajú na životnom prostredí v mieste použitia i v celosvetovom kontexte?

Príklady predmetov a pomocných otázok k nim:
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Informatívny list (čaj):
Hoci sa na zber čaju čoraz častejšie používajú stroje, niektoré druhy čajov sa zberajú 
výhradne ručne – túto prácu väčšinou robia ženy v rozvojových krajinách. Krajiny, kde 
sa vypestuje najviac čaju sú: Srí Lanka, India, Keňa, Čína, Turecko, Indonézia, Vietnam, 
Bangladéš, Irán, Malawi, Uganda.

Čaj prechádza po zbere ďalším procesom úpravy (líši sa podľa druhu čaju): sušením, 
fermentáciou, ochucovaním...

V ďalšej fáze sa balí a exportuje do miest ďalšieho spracovania alebo konzumácie.
Tu sa ďalej balí do obalov pre spotrebiteľov, označuje sa, skladuje, distribuuje k predajcom, 
predáva a konzumuje...

Príklady spracovateľov (značky čajov):
Unilever (Lipton) – Veľká Británia, 
Nestea (Nestlé) – Švajčiarsko, 
Pigi, Mistral (Baliarne obchodu Poprad) – Slovensko. 

Najväčší podiel práce sa vykoná v rozvojových krajinách, kde sa väčšina čaju aj spotrebuje. 
Väčší podiel z predajnej ceny majú obchody, prepravcovia, veľké obchodné a baliarenské 
značky. Výrazne menší podiel majú zberači čajových lístkov a továrne na primárne 
spracovanie a sušenie čaju. 

mobilný telefón: 
Aký je názov značky mobilného telefónu? Odkiaľ táto značka pochádza? 
(Najznámejšie značky: Nokia – Fínsko, Sony Ericsson – spoločný japonsko-
švédsky podnik, Samsung a LG – Južná Kórea, Motorola a iPhone – USA.)

Kde jednotlivé časti mobilu vyrobili? (Možno napríklad vybrať batériu a pozrieť sa, 
kde vyrobili „telo“ a kde batériu telefónu.)

Z akých surovín sa mobilný telefón vyrába? Kde sa tieto suroviny ťažia? Kto  
z výrobno-distribučného reťazca má z predaja najväčší podiel na zisku a prečo?

Z ktorej krajiny pochádza váš operátor? (O2 – Telefónica, Španielsko, T-Mobile – 
Deutsche Telekom, Nemecko, Orange – France Telecom, Francúzsko.) 
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Informatívny list (mobilný telefón):
Hoci sa mobilný telefón na prvý pohľad javí ako moderný prístroj, na ktorý nemajú 
rozvojové krajiny žiaden vplyv, nie je tomu celkom tak. 

Mobilné telefóny sa skladajú z množstva častí a komponentov. V telefóne sa nachádzajú 
napríklad LED žiarivky na podsvietenie displeja, batéria, tlačidlá, mikročipy, LCD displej, 
kamera alebo objektív telefónu, doska s plošnými spojmi, obal a viacero iných častí. 

Veľká časť výroby komponentov do mobilných telefónov sa vyrába v rozvojových krajinách 
alebo v krajinách juhovýchodnej Ázie. Najväčším výrobcom je Čína, tradičným výrobcom 
niektorých komponentov je Taiwan (ktorý však nemožno považovať za rozvojovú krajinu), 
výroba sa presúva do Indie. V Európe sa niektoré komponenty okrem Fínska či Nemecka 
čoraz častejšie vyrábajú v Maďarsku alebo Rumunsku.  

Vývoj technológie, marketing, reklama, predaj, testovanie, ako i väčšina sofistikovanej 
výroby sa sústreďujú v krajinách západnej Európy (značky Nokia, Sony Ericsson), v Kórei 
(Samsung, LG), či Japonsku (Sony Ericsson.)

Pri výrobe mobilného telefónu sa používa veľké množstvo surovín. V tabuľke nižšie prinášame 
ich zoznam, ako i zoznam krajín, ktoré sú najväčším vývozcom týchto surovín na svete.

* Nová Kaledónia je zámorské územie pod správou Francúzska
** Juhoafrická republika
*** koltan (kolumbit-tantalit) je jednou z hlavných príčin pretrvávania konfliktu v Demokratickej republike Kongo.

Surovina Hlavný vývozcovia suroviny

hliník Čína, Rusko, Kanada, USA, Brazília
nikel Rusko, Kanada, Austrália, Indonézia, Nová Kaledónia* 
zlato JAR**, USA, Austrália, Čína, Rusko, Peru
meď Čile, USA, Indonézia, Austrália, Zambia
kremík Kanada, Čína, Nórsko
cín Čína, Indonézia, Peru
koltan*** napríklad Demokratická rep. Kongo 
ropa Saudská Arábia, Rusko
striebro Peru, Mexiko, Čína, Austrália
indium Čína, Japonsko, Kanada, Belgicko
lítium Austrália, Čile
kremičitý piesok Slovinsko, Rakúsko
gálium Čína, Nemecko, Kazachstan, Rusko... Slovensko
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odporúčame uskutočniť pred filmom „My nakupujeme, kto platí?“ alebo 
„Santova dielňa“

Pomôcky »
list čistého papiera pre každú skupinu (formát A3 a väčší); fixky pre každú skupinu (možno 
nahradiť i perami, prezentácia však bude pre ostatných žiakov horšie viditeľná); tabuľa  
a farebné kriedy, prípadne pripravené podklady na veľkom liste papiera, na meotarovej fólii 
či v powerpointe

Čas »
45 minút

Ciele »
zoznámiť sa s pravidlami svetového obchodu

pochopiť princíp a štruktúru výrobného reťazca a uvedomiť si cestu produktu  
od prvovýrobcu ku konečnému spotrebiteľovi

zoznámiť sa s podmienkami, v ktorých pracujú ľudia v rozvojových krajinách

uvedomiť si prepojenosť nášho spotrebiteľského správania so životmi ľudí  
v rozvinutých krajinách

diskutovať o prerozdelení ziskov plynúcich z výrobného reťazca a predaja produktu

Postup »
Žiakov sa pred aktivitou spýtajte, aké značky tenisiek sú dnes „in“, teda obľúbené 
medzi slovenskou mládežou. Značky tenisiek, ktoré vám žiaci počas brainstormingu 
(burza nápadov) budú hovoriť, zapisujte na tabuľu. 

Žiakov sa spýtajte na krajinu pôvodu daných značiek. Zapisujte ich inou farbou 
kriedy pod alebo k názvu danej značky. Je pravdepodobné, že žiaci budú krajiny pôvodu 
poznať. Ak nie, nižšie nájdete niekoľko pomôcok:

Kto má z mojej topánky zisk?

Adidas (súčasťou firmy je i značka Reebok), Puma – krajina pôvodu Nemecko
Nike (súčasťou firmy sú i značky Converse, Umbro), Vans, DKNY, Airwalk, etnies, eckō, 
Skechers, K-SWISS, Quicksilver (súčasťou sú i značky DC, Roxy) – všetky USA
Asics, Mizuno – obe Japonsko
Diesel, Kappa – obe Taliansko
Baťa (súčasťou je aj značka Power) – Švajčiarsko
Camper – Španielsko
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Požiadajte žiakov, aby si vyzuli topánky a zistili na nich krajinu ich výroby. Krajina, kde 
bola topánka vyrobená bude pravdepodobne napísaná na štítku – najčastejšie na 
vnútornej strane jazyka topánky vo vete Made in .... 

Názvy krajín, kde topánky vyrobili, je tiež vhodné zapísať na tabuľu. Na záver sa žiakov 
spýtajte, aké krajiny v tomto zozname dominujú – odkiaľ pochádzajú značky ich topánok. 
Prečo je zoznam krajín, kde sídli značka iný, ako zoznam krajín, kde sa topánky skutočne 
vyrábajú?

Spýtajte sa ich, koľko eur dnes stojí pár značkových tenisiek. Ku každému názvu 
značky môžete priradiť približnú sumu v eurách, ktorú žiaci povedia (neberte do úvahy 
akciové ponuky).

Žiakov sa spýtajte, čo podľa nich ovplyvňuje cenu topánok. Všetky ich postrehy  
a nápady píšte na tabuľu. Po tejto burze nápadov napíšte na tabuľu konkrétne 
položky (prípadne ich majte pripravené na „skrytom krídle“ tabule, na veľkom kuse 
papiera alebo na meotarovej fólii).

Položky:

Rozdeľte žiakov do skupín po 4-och až 5-tich. Každú skupinu požiadajte, aby na čistý 
papier (najlepšie formát A3 a väčší) obkreslili fixkou podrážku jednej topánky. Každá 
skupina tak bude mať pred sebou jeden papier s obkreslenou podrážkou. 
Požiadajte žiakov, aby sa v skupinách dohodli, ktoré faktory/položky a akým podielom 
vstupujú do tvorby celkovej ceny topánok, ak tie stoja 100 eur. Podiel (v eurách) budú 
vkresľovať formou výrezov i do „podrážky“ na pracovnom liste:

Pracovná sila 
robotníkov

Mzda  
pracovníkov  
v obchode 

Zisk pre  
majiteľa značky 

Materiál

Preprava,  
clá a dane 

Reklama  
a marketing  

značky 

DPH  
(daň z pridanej 

hodnoty) 

Zisk pre 
subdodávateľa

Reklama  
a marketing 

predajcu  
(obchod) 

Výskum

Produkčné  
náklady 

Prenájom 
obchodných  

a skladovacích 
priestorov

4.

5.

6.

7.

8.

3.
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Diskusia »
Žiakov sa spýtajte:

Prekvapuje vás, čo, kto a akým podielom vplýva na cenu topánok?

Prečo sa topánky takmer nikdy nevyrábajú v tej istej krajine, odkiaľ pochádza značka?

Aká položka má v skutočnosti oveľa väčší alebo oveľa menší podiel na cene topánky  
v porovnaní s tým, čo ste si mysleli vy?

Viete, o koľko by sa zvýšila cena topánky, keby sa mzdy zamestnancov zvýšili o 20%  
a o koľko, keby náklady na reklamu a marketing vzrástli o 20%?

Kde zostáva najväčší podiel z ceny topánky? (Môžete položky rozdeliť aj podľa krajiny 
výroby, krajiny pôvodu značky, krajiny skutočnej výroby topánky a podobne). Je takýto 
podiel podľa vás spravodlivý? 

Je Slovensko skôr krajinou, kde sa topánky vyrábajú, alebo je skôr sídlom výrobcov 
značiek? 

Viete o miestach, kde sa na Slovensku topánky šijú? Poznáte nejaké obľúbené slovenské 
značky topánok?

Čo vás najviac ovplyvňuje pri výbere značky topánky?

Viete, kde sa môžete dozvedieť viac o tom, ako možno zmeniť svoje spotrebiteľské správanie? 
Napríklad na internetových stránkach (v anglickom jazyku):
www.cleanclothes.org
www.fashioninganethicalindustry.org

Upravené a doplnené podľa: 
Labour behind the labels – Business Studies and Citizenship, Fairbrass, S., Carter, C.
www.jusbiz.org/downloads/pdf/labels.pdf a podľa cleanclothes.org/campaign/shoe.htm

Poznámka:  
Rôzne zdroje uvádzajú podiel ceny pracovnej sily pri výrobe športových topánok od 0,5 do 4%. 
Pri značkovom textile sa zhodujú na podiele vo výške 0,5%

Preprava, clá a dane 5 €

Prenájom za obchodné  
a skladovacie priestory 12 €

Pracovná sila 0,50 €

Produkčné náklady 1,50 €

DPH 17 €Výskum 11 €

Mzda pracovníkov v obchode 18 €Zisk pre majiteľa značky 13 €

Zisk subdodávateľa 3 €

Reklama a marketing  
predajcu (obchodníka) 2,50 €

Reklama a marketing značky 8 €

Materiál 8,50 € 
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Otázky a odpovede

Prečo sú ľudia ochotní pracovať vo veľkých textilných dielňach za nízku 
mzdu?

V rozvojových krajinách prišlo do textilných podnikov v priemyselných oblastiach  
a mestách veľa pracovníkov z vidieka. Prišli za vidinou lepšieho zárobku. Rozvíjajúci sa 
textilný priemysel im ponúka možnosť okamžite sa zamestnať a začať zarábať. 
Pravdou je, že v miestach, odkiaľ robotníci pochádzajú, často nie je dostatok 
pracovných príležitostí. Rastúci počet obyvateľov a modernizácia poľnohospodárstva 
neumožňujú všetkým ľuďom pokračovať v tradičnom poľnohospodárskom spôsobe 
života. Robotníci často pomáhajú rodinám, keď časť zárobku posielajú domov ako 
pomoc svojim rodičom alebo súrodencom.

Prečo sa veľa textilu vyrába práve v Indii? 
Medzi najdôležitejšie faktory určite patrí lacná a početná pracovná sila. V produkcii 
textilných výrobkov je India aj tradičným partnerom európskeho trhu – počiatky 
masovej výroby pre európskych zákazníkov siahajú až do 17. storočia. Nemalou 
výhodou je i pomerne vyspelá infraštruktúra (prístavy, železnica, elektrické vedenie, 
komunikačné siete...). Pomerne veľká časť obyvateľstva ovláda angličtinu, čo uľahčuje 
komunikáciu so západom. Veľa Indov z vyššej a vyššej strednej vrstvy študovalo alebo 
žilo na Západe, čo im pomohlo vybudovať obchodné kontakty a pochopiť potreby  
a špecifiká západného trhu.

Aký význam má textilný a obuvnícky priemysel pre rozvojové krajiny?
Textilný priemysel je chrbticou ekonomiky viacerých krajín Ázie, Latinskej Ameriky 
i južnej Afriky. V Kambodži a Bangladéši sa podieľa približne na 80-tich percentách 
príjmov z vývozu. V Lesothe (malej chudobnej krajine, obkolesenej Juhoafrickou 
republikou) poskytuje 90 percent všetkých pracovných miest v priemysle. 

Ako sa najčastejšie porušujú práva zamestnancov v odevných  
a textilných firmách?

Pracovný čas 
Pracovníci v textilných dielňach sa najviac sťažujú na dlhý pracovný čas  
a vynucované nadčasy. Manažéri a majitelia tovární často stanovujú dĺžku pracovnej 
smeny na 10–12 hodín denne, niekedy, najmä v časoch vrcholiacej sezóny, až na  
16 či 18 hodín.

Zdravie a bezpečnosť 
Poškodenie zdravia je často dôsledok dlhých hodín monotónnej práce v rýchlom 
tempe. Neustále opakované pohyby môžu viesť k únavovým zraneniam, ktorých stav 
sa zhoršuje chýbajúcou diagnostikou a liečbou.
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Poškodenie zdravia môžu spôsobiť nebezpečné chemikálie, hluk a vyčerpanosť. Stáva 
sa, že pracovníkov, ktorí sú dlhší čas práceneschopní, prepustia. V mnohých fabrikách 
absentuje pitný režim, aby pracovníci nechodili príliš často na toaletu. Najmä ženám 
to môže spôsobiť ochorenia močového mechúra.

Tehotenstvo
V niektorých fabrikách sa žien pri pohovoroch pýtajú, či sú vydaté, či majú partnerský 
vzťah, či plánujú deti a či používajú antikoncepciu. Niektoré továrne zamestnávajú 
iba slobodné a bezdetné ženy, v niektorých dokonca vyžadujú podpísať záväzok, 
že pracovníčka ostane bezdetná, kým bude pracovať vo fabrike. V konkrétnych 
prípadoch v Číne a Svazijsku (malá krajina na juhu Afriky) prišli ženy, ktoré otehotneli, 
o prácu.

Obťažovanie a násilie
Môže ísť o násilie páchané predákmi, zamestnávateľmi či políciou – fyzické, sexuálne 
alebo verbálne.

Neistá práca
Zamestnávatelia často zamestnávajú ľudí bez oficiálnej pracovnej zmluvy. 
Zamestnanci tak nemajú možnosť vyžadovať minimálnu mzdu, nemajú nárok na 
riadne zaplatené nadčasy, zdravotné alebo sociálne poistenie. V niektorých prípadoch 
sa síce pracovné zmluvy podpisujú, v skutočnosti sa však ich obsah nedodržiava.

Nátlak na odborové organizácie
V posledných rokoch skupiny aktivistov prešetrovali situáciu vo fabrikách (napríklad  
v Kambodži a Turecku), kde konkrétni zamestnávatelia vyhlasovali, že odborové 
organizácie nebudú akceptovať. 

Podarilo sa zmeniť správanie nadnárodných textilných výrobcov  
v rozvojových krajinách? Ako? 

Od 90-tych rokov sa téma porušovania práv pracovníkov v rozvojových krajinách 
čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti a konečných spotrebiteľov. 
Viaceré spoločnosti začali pod tlakom spotrebiteľov, odborových a neziskových 
organizácií vo väčšej miere uskutočňovať opatrenia, ktoré pracovníkom v továrňach 
priniesli pozitívne zmeny.
Mnohé firmy a spoločnosti spísali Kódexy správania (v angličtine: Code of Conduct). 
Je to dokument, ktorý jasne definuje základné pravidlá a minimálne štandardy, ktoré 
sa spoločnosť zaväzuje rešpektovať, a to u všetkých zamestnancov firmy, ako aj u jej 
subdodávateľov. 
Samozrejme, je potrebné, aby existovala aj nezávislá kontrola, ktorá potvrdí, ako a či 
vôbec sa tieto pravidlá dodržiavajú.



Jeden svet na školách III.70

4 My nakupujeme, kto platí?

Obsah Kódexu správania (spísaný organizáciou Clean Clothes Campaign) a prijatý 
viacerými spoločnosťami:

 Zamestnanie je dobrovoľné.
V zamestnaní neexistuje žiadna forma diskriminácie.
Nevyužíva sa detská práca. 
Sloboda zakladania odborových organizácii a právo na vyjednávanie sú rešpektované.
Vyplácané mzdy zabezpečujú aspoň životné minimum.
Množstvo nadčasov nie je neúmerné.
Sú zabezpečené dôstojné pracovné podmienky.
Je zavedený zamestnanecký pomer.

Kde možno nájsť viac informácii o porušovaní práv pracovníkov  
v textilnom priemysle a ako sa dá zapojiť do kampaní vedúcich  
k zlepšeniu ich postavenia?

Asi najznámejšou organizáciou, ktorá sa zaoberá touto témou je Clean Clothes 
Campaign – http://cleanclothes.org. Do viacerých kampaní, ktoré organizuje, sa 
možno zapojiť. Jednou z nich je (v roku 2009) kampaň Better Bargain, o ktorej sa dá 
nájsť viac na www.cleanclothes.org/betterbargain. Hlavným cieľom tejto kampane 
je dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok pre ľudí pracujúcich v textilnom 
priemysle. V záujme toho sa vyvíja tlak verejnosti na najväčšie siete obchodných 
domov, ktoré textilné produkty z rozvojových krajín nakupujú.
Ďalšie kampane a informácie k nim sa dajú nájsť na podstránke Urgent Apeals – 
www.cleanclothes.org/appeals.htm.
Zaujímavé informácie k téme aj aktivity pre žiakov ponúka i projekt Fashioning an 
Ethical Industry, dostupný na http://fashioninganethicalindustry.org.
Obe internetové stránky sú v angličtine.

Poznámka:  
Názvy stránok môžete napísať na tabuľu a na ďalšej hodine sa žiakov spýtať, či sa im 
podarilo zistiť ďalšie zaujímavé fakty.

Poznámka:  
K téme môžete tiež použiť aktivitu z príručky Aktívne globálne školy, Informačná časť,  
str. 48–51, dostupná na internete: www.rozvojovevzdelavanie.sk.



71

Prečo niektoré fabriky v Tirupure zamestnávajú aj deti?

Ako ovplyvňuje znečistenie životného prostredia život ľudí v okolí fabriky?

Aké pozitíva a negatíva plynú obyvateľom z rozvoja priemyslu v Tirupure?

Prečo sa výroba odevov a topánok presúva z bohatších krajín práve do oblastí 
ako je Tirupur v Indii?

V akých podmienkach – podľa filmu – pracujú robotníci? V čom sa líšia ich 
pracovné podmienky od podmienok robotníkov na Slovensku?

Prečo pracovníci nedostávajú za svoju prácu vyššiu mzdu?

Karta pozorovateľa
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Mirosław Dembiński / Poľsko / 2006 / 51 min. / poľština, 
bieloruština / slovenské titulky
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Frank Viačorka sa narodil v roku 1988, v čase začínajúceho sa rozpadu 
Sovietskeho zväzu. O tri roky neskôr jeho rodné Bielorusko vyhlásilo 
samostatnosť a jeho otec založil v hlavnom meste Minsku humanitné lýceum, 
ktoré malo vychovávať novú bieloruskú elitu. 

V roku 2003 však autoritársky prezident Alexander Lukašensko nechal lýceum, 
jednu z posledných oáz slobody a udržiavania bieloruského jazyka, zatvoriť. 
Pedagógovia a žiaci lýcea vrátane Franka sú preto nútení pokračovať so šírením 
svojich názorov v ilegalite. Vydávajú vlastný školský časopis, ktorý rozdávajú  
v uliciach Minska a v malom hudobnom štúdiu nahrávajú protestsongy mladých 
bieloruských hudobníkov, ktorí sa nezmierili s diktatúrou. 

S blížiacimi sa prezidentskými voľbami v roku 2006 svoje aktivity aj napriek 
hrozbe zatknutia vystupňovali a nechýbali na žiadnej demonštrácii proti 
autoritatívnej Lukašenkovej vláde. 

Tvorcovia filmu v dynamickom strihu skombinovali rozhovory s Frankom a jeho 
priateľmi s autentickými zábermi policajnej brutality voči demonštrantom. 

Film je strhujúcou výpoveďou o situácii v totalitnom štáte a dôkazom toho, že 
mladí ľudia majú silu protestovať proti diktátorskému režimu.

5Lekcia bieloruštiny 
Lekcja białoruskiego
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Odporúčame realizovať po filme Lekcia bieloruštiny

Metóda názorovej škály sa používa vtedy, keď chcete otvoriť kontroverzné témy. Úlohou 
žiakov je vyjadriť svoj postoj označením miesta na škále. Metódu možno použiť vtedy, keď 
sa dajú zrozumiteľne a jasne definovať protichodné tézy problému alebo otázky. Témy, 
ktoré sa takto mapujú, nemajú jednoznačné riešenie, postoj k nim rozdeľuje odbornú  
i laickú verejnosť na dva tábory. Metóda rozvíja schopnosť brať do úvahy všetky postoje  
k danej téme a premýšľať o dôsledkoch jednotlivých alternatív.

Pomôcky »
dva veľké hárky papiera, jeden z výrazným označením „ÚPLNE SÚHLASÍM“ a druhý  
s označením „VÔBEC NESÚHLASÍM“, papierová lepiaca páska alebo pripináčiky, voľný 
priestor v triede

Čas »
25–45 minút (podľa počtu otázok, schopností a ochoty žiakov diskutovať).

Postup »
Na prvý hárok papiera napíšte veľkými písmenami ÚPLNE SÚHLASÍM a na druhý  
VÔBEC NESÚHLASÍM. Každý z nich nalepte do protiľahlých kútov, alebo na 
náprotivné steny triedy.

Triedu upravte tak, aby žiaci mali dosť priestoru na pohyb medzi dvomi papiermi. 
Ideálne je odsunúť všetky stoly a stoličky na kraj miestnosti, kde nebudú zavadzať.

Postupne žiakom položte otázky, ktoré sú definované nižšie. Z uvedených otázok si 
môžete vybrať iba niektoré.

Tipy na otázky do diskusie hneď po filme:
Ako by ste sa zachovali vy, keby v našej krajine vládol podobný režim ako v Bielorusku?

Prečo sa podľa vás väčšina ľudí v Bielorusku s režimom zmierila, a dokonca prezidenta 
Lukašenka podporuje?

Je dnešná situácia v Bielorusku porovnateľná so situáciou v Česko-Slovensku pred 
rokom 1989? V čom je podľa vás podobná a v čom je iná?

Rozprávate sa s rodičmi o živote v Česko-Slovensku pred rokom 1989? Ako ho 
opisujú? Stotožňujete sa s ich názormi na toto obdobie alebo nie?

Mala by podľa vás Európska únia a Slovensko vytvárať na Bielorusko tlak, aby sa  
v tejto krajine dosiahla demokracia? Akým spôsobom?

Malo by Slovensko poskytovať štipendiá študentom vylúčeným z politických dôvodov 
z bieloruských univerzít? Myslíte si, že sa tak deje? 

Názorová škála
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3.



75

Požiadajte všetkých žiakov, aby zaujali miesto na škále podľa toho, k akému názoru sa 
prikláňajú. Žiaci sa môžu postaviť na ktorékoľvek miesto na pomyselnej čiare medzi 
dvomi extrémnymi názormi. Vysvetlite im, že neexistuje správna odpoveď, chcete len, 
aby vyjadrili svoj názor a postoj.

Poznámka:  
Ak sa žiaci postavia do stredu pomyslenej čiary, ich názor je najmenej jednoznačný, čím 
bližšie sú k jednému z papierov s názorom, tým viac sa s ním stotožňujú. Ak sú však 
presvedčení, že s výrokom úplne súhlasia alebo nesúhlasia, postavia sa priamo  
k  papieru, ktorý ich názor vyjadruje.

Vysvetlite ostatným, že môžu svoje postavenie na škále v priebehu diskusie zmeniť, 
ak ich argumenty spolužiakov presvedčili a priviedli k zmene názoru.

Vytvorte priestor na diskusiu. Môžete ju rozprúdiť doplňujúcimi otázkami. Vaším 
cieľom nie je hodnotiť názory, ale viesť, uľahčovať diskusiu a primäť žiakov, aby 
argumentovali a vyjadrili svoj názor. Zásadne sa vyhýbajte osobným invektívam  
a narážkam. Snažte sa tiež nevyjadrovať svoj vlastný názor, dôležitejší je názor žiakov. 

Podobným spôsobom postupne prechádzajte k ďalším otázkam.

Na záver sa môžete žiakov spýtať, ktoré argumenty na nich najsilnejšie zapôsobili  
a ako ovplyvnili ich vlastný názor. 

Môžete sa žiakov spýtať, či si myslia, že o podobných otázkach majú možnosť diskutovať 
aj žiaci v krajinách, kde vládne nedemokratický režim ako napríklad v Bielorusku.

Pr
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Otázky k názorovej škále

Demokracia a dodržiavanie ľudských práv sú pre človeka dôležitejšie hodnoty ako 
materiálny blahobyt. 

Každý človek má právo nahlas vyjadriť svoj názor a nemôže byť za to žiadnym 
spôsobom trestaný. 

Ľudia majú vždy takú vládu, akú si zaslúžia.

Ľudia môžu svoj odpor k násiliu vyjadriť násilím.

Slovenská vláda by mala zaujať jasný postoj k nedodržiavaniu ľudských práv v Bielorusku.

Kvalita života na Slovensku je vyššia ako za socializmu pred rokom 1989. 
(Zdôraznite, že sa nepýtate na sociálny alebo ekonomický blahobyt, ale na všetky 
aspekty kvality života.)

Zúčastňovať sa na voľbách je občianskou povinnosťou každého z nás.

Lepšie je žiť v diktatúre a mať sociálne istoty, ako byť v demokracií chudobný.

Poznámka: 
Niektoré otázky a výroky sú provokatívne, neznamená to, že sa s nimi stotožňujeme, 
myslíme si však, že si vo verejnej diskusii zaslúžia priestor.

4.
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9.
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Moje hodnoty alebo nie je mi to jedno!

Vhodné na použitie po filme Lekcia bieloruštiny
Aktivitu nie je vhodné realizovať pre viac ako 15 žiakov naraz

Pomôcky »
odkopírované pracovné listy (str. 78–80) nastrihané na kartičky – pre každého žiaka 40 kartičiek

Čas »
závisí od počtu žiakov, 45–60 minút

Ciele »
uvedomiť si základné princípy demokracie
uvedomiť si porušovanie základných ľudských práv a slobôd v diktatúrach
diskutovať o základných ľudských hodnotách a analyzovať vlastnú hodnotovú hierarchiu
uvažovať nad osobnými prioritami do budúcnosti a zdôvodniť vlastnú voľbu

Poznámka: 
Aby sa vám kartičky z rôznych sád navzájom nepomiešali a mohli ste ich opäť používať, 
odporúčame vyznačiť na zadnú stranu každej malým písmom číslo alebo symbol, ktorý  
bude pre každú sadu špecifický.

Postup »
Ideálne je, ak sa vám počas prípravy žiakov na túto činnosť podarí naviesť ich na diskusiu  
o pojmoch „etika“ a „hodnoty“. 

Po rozprúdení diskusie rozdajte žiakom balíčky so štyridsiatimi hodnotovými kartami. 

Požiadajte ich, aby si odložili veci z lavice a karty poukladali na lavicu lícom nahor. 
Upozornite ich, že sa medzi kartami môžu nachádzať aj „čisté“ kartičky, ktoré sa budú 
používať ako akési „divoké karty“. Divoké karty budú potom predstavovať slovo alebo 
„hodnotu“, ktorá je pre žiakov dôležitá, ale medzi ostatnými kartami sa nenachádza. Ak 
chcete, nechajte ich na prázdne karty napísať vlastné hodnoty, ktoré pokladajú za dôležité.  

Povedzte im, aby si karty chvíľu čítali a aby sa pokúsili identifikovať význam, ktorý 
každej z nich prináleží. Čo sa týka definícií na kartičkách, povedzte im, že majú pomocný 
charakter. Slúžia na to, aby dané slovo uviedli do širšieho kontextu. Žiaci teda nemusia 
súhlasiť so všetkým, čo sa na nich píše. Na každé slovo však sami žiaci môžu vytvoriť 
definíciu podľa vlastného uváženia. 

Keď sa zoznámia so všetkými slovami, vyzvite ich, aby každý sám za seba vybral šesť 
hodnôt, ktoré ho najlepšie vystihujú. Potom všetky zvyšné karty obrátia rubovou stranou 
nahor a lícom hore nechajú len šesť „základných hodnotových kariet“. Rozhodovanie 
chvíľu potrvá, buďte trpezliví a každému žiakovi doprajte dosť času, aby si vybral šesť 
„vlastných“ hodnôt. Počúvajte pritom rozhovory, ktoré žiaci pri vyberaní vedú.

Ak majú pred sebou šesť vlastných vybraných kariet, opýtajte sa ich, či každý súhlasí  
s tým, že ostatní uvidia, ktoré karty si vybrali. Predtým je vhodné požiadať žiakov, aby si 
vyrobili kartičku so svojim menom. Tú potom priložia k svojim hodnotovým kartám.  

1.
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Ak nikto nie je proti, vyzvite žiakov, aby sa prešli po triede a pozreli si, aké karty si 
vybrali ostatní. Rozprávajte sa s nimi o tom, čo ich na výbere ostatných prekvapilo  
a pýtajte sa, prečo si vybrali práve tieto konkrétne hodnotové karty.

Poznámka: 
Ak niektorým žiakom nie je príjemné, že ostatní zistia, aké hodnotové karty si vybrali, dovoľte 
im obrátiť ich, aby ich ostatní nevideli. Aj keď je málo pravdepodobné, že si to niektorý z nich 
bude želať, je dôležité, aby žiaci vedeli, že majú možnosť svoj hodnotový rebríček nezverejniť. 

Možné doplnenie:
Keď sa prvotná debata upokojí, povedzte všetkým žiakom, aby sa vrátili na svoje miesta 
a vybrané karty rozdelili do dvoch skupín. V jednej budú tie, ktoré možno pokladať za 
etické hodnoty a v druhej tie, ktoré s etikou nesúvisia. Etické umiestnia naľavo a ostatné 
napravo. Sledujte a počúvajte ich, keď robia toto rozdelenie. 

Ak však budete od žiakov žiadať takéto rozdelenie, musíte žiakov uviesť do terminológie  
a jasne definovať, čo sú to etické hodnoty a tie, ktoré s etikou nesúvisia.

Poznámka: 
Žiaci väčšinou končia s pomerne vyrovnaným počtom etických a mimoetických hodnôt.

Potom požiadajte žiakov, aby si vybrali jednu z hodnotových kariet s hodnotou, na 
ktorej musia podľa vlastného názoru ešte popracovať. Nech ju ukážu svojmu susedovi. 
Potom nech susedovi povedia, prečo je práve táto hodnota podľa nich tá, ktorú musia 
v sebe zdokonaľovať. Keď sa rozhovor na túto tému skončí, požiadajte ich, aby si 
vybrali kartu s hodnotou, ktorú u seba pokladajú za najvýraznejšiu. Nech sa o dôvody, 
prečo si to myslia, tiež podelia so svojím susedom. 

Posledným krokom je, že všetci vyberú zo svojej kôpky len jednu kartu, ktorá podľa nich 
predstavuje pre nich tú najvýraznejšiu a „základnú hodnotu“. Nechajte im na tento výber 
dostatok času. Ak s tým budú všetci súhlasiť, požiadajte každého, aby nahlas prečítal 
hodnotu, ktorú si vybral. Postupujte od žiaka k žiakovi. Ak s tým bude mať niekto 
problém, povedzte mu, nech jednoducho povie len „ďalej“ a pokračujte k ďalšiemu žiakovi.

Diskusia »
Túto aktivitu zvyčajne môžeme zakončiť diskusiou, ktorú otvoríme otázkami:

Myslíte si, že päť náhodne vybraných ľudí z vášho okolia by sa identifikovalo s tou 
istou hodnotou, ktorú ste si vybrali sami? 

Držíte sa hodnoty, ktorú ste si zo zoznamu vybrali, aj v každodennom živote?  
Ak áno, uveďte príklady.  

Skúste zoradiť 6 hodnôt, ktoré sú podľa vás najdôležitejšie pre hlavných hrdinov filmu 
Lekcia bieloruštiny. Líšia sa od tých vašich? Prečo je tomu tak?

Na záver môžeme žiakov požiadať, aby sa v malých skupinkách rozprávali o tom, aké 
etické dilemy museli v poslednom čase riešiť.

Zdroj:
Le Baudour, C.; Value Cards Activity, dostupné na internete: http://www.icarevalues.org/value_activity.htm
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Život 
Rešpektovanie a uznanie všetkého živého

Súcit 
Porozumenie pre utrpenie iných

a vôľa zabrániť mu

Tvorivosť 
Vysoký stupeň inovatívnosti

a originality v každodenných situáciách

Práca 
Schopnosť vytvárať v zamestnaní hodnoty

Humor 
Schopnosť smiať sa sám na sebe 

a nachádzať humornú stránku  
všetkých vecí

Dôveryhodnosť 
Spoľahlivosť, zaslúžená dôvera

Lojálnosť 
Vernosť prejavovaná druhej osobe 

alebo skupine osôb

Sloboda 
Možnosť konať, hovoriť a myslieť

bez vonkajších obmedzení

Oddanosť 
Intelektuálne alebo emocionálne  

odovzdanie sa priebehu danej udalosti

Spoľahlivosť 
Uvedomenie si povinnosti  

a zodpovednosti za vlastné činy

Náboženstvo 
Príslušnosť k organizovanej cirkvi

Spolupráca 
Práca na spoločnej veci  
so spoločným cieľom

Rozvoj 
Osobný a profesionálny rast

Blahobyt 
Túžba po stálom peňažnom príjme

Príloha k aktivite:  
Moje hodnoty alebo nie je mi to jedno!

Pr
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Bezpečnosť 
Zaručenie základných predpokladov

na život v bezpečí

Krása 
Uznanie a nachádzanie krásy 

vo všetkých veciach

Uznanie 
Dosiahnutie zvláštnej pozornosti  

a pocitu dôležitosti

Profesionalita 
Systematické vytváranie kvality v práci;  

hrdosť na vlastnú prácu

Morálka 
Túžba po naplnení vysokých  

etických štandardov; silný zmysel  
pre pojem dobra a zla

Duchovnosť 
Spôsob života a uvedomovanie si

duchovného rozmeru prírody

Zodpovednosť 
Postavenie, v ktorom sa niekomu  

za niečo zodpovedáme; nesenie dôsledkov  
za vlastné správanie

Rešpekt 
Nestranné uznanie a zohľadnenie

práv, hodnôt, viery a majetku všetkých ľudí

Empatia 
Vcítenie sa do pocitov iného človeka, záujem  

a porozumenie pre jeho situáciu

Trpezlivosť 
Schopnosť vydržať ťažkosti  

a nepríjemnosti

Úspech 
Nadobudnutie profesionálnej pozície,

uznania; dosahovanie vytýčených cieľov

Integrita 
Kvalitatívny stav človeka, ktorý sa riadi  

pevnými morálnymi princípmi, priamosťou, 
čestnosťou, úprimnosťou

Čestnosť 
Vysoké oceňovanie a uznávanie férovosti,

priamočiarosti, úprimnosti, pravdivosti

Spravodlivosť 
Férovosť, vyváženosť, rovnosť
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Moc 
Schopnosť viesť, riadiť, presviedčať, ovládať

Láska 
Silné osobné pocity náklonnosti voči druhej  

osobe a potreba starať sa o ňu

Nápomocnosť 
Prejav záujmu a pochopenia pre  

uplatňovanie potrieb iných

Zdravie 
Dobrý fyzický a duševný stav človeka

Viera 
Silná viera v nadprirodzenú moc, 

ktorá riadi ľudský osud

Vzdelanie 
Hľadanie a nadobúdanie nových

poznatkov a názorov na veci

Nezávislosť
Možnosť slobodného rozhodovania sa  
bez kontroly a vplyvu druhých osôb, 

sebestačnosť

Múdrosť 
Schopnosť použiť svoje poznatky,  

skúsenosti, chápanie vecí  
a prirodzenú inteligenciu
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Otázky a odpovede

Bielorusko je jedinou európskou krajinou, v ktorej ešte stále pravidelne dochádza  
k štátom tolerovanému a  podporovanému porušovaniu ľudských práv. V krajine od roku 
1994 vládne prezident Alexander Lukašenko, ktorý dva roky po svojom zvolení do funkcie 
svojvoľne vymenil poslancov bieloruského parlamentu a ignoroval rozhodnutia ústavného 
súdu. Po zmanipulovanom referende prispôsobil ústavu svojim predstavám a sústredil 
do svojich rúk všetku moc v štáte. Aj keď v krajine nie je žiadna vládna strana, súčasné 
Bielorusko v mnohom pripomína komunistický režim Česko-Slovenska spred novembra 
roku 1989. Bielorusko sa pod Lukašenkom zmenilo na poslednú neslobodnú krajinu 
Európy. Je jediným štátom:
 ktorý nie je členom Rady Európy, 
 v ktorom sa vykonáva trest smrti
  ktorý napriek tomu, že susedí s Európskou úniou, nespĺňa základné demokratické  
 predpoklady na to, aby mohlo prijímať pomoc, ktorú EÚ poskytuje svojim susedom 

Bielorusko je tiež na poslednom mieste v rebríčku európskych krajín podľa úrovne slobody 
médií, ktorý každoročne vydáva organizácia Reportéri bez hraníc (predposledná je Ruská 
federácia).

Pokračuje lýceum vo svojej činnosti aj naďalej?
Lýceum funguje ilegálne – žiaci sa učia v prenajatých bytoch, ktoré sa občas musia 
počas vyučovania vymeniť a študenti kvôli tomu musia prejsť na druhý koniec mesta. 
Pokiaľ je teplé a suché počasie, niektoré lekcie absolvujú v parkoch alebo v prírode za 
mestom. Často sa stane, že výučbu v bytoch naruší domová prehliadka milície. Pri 
razii študijná skupina niekedy získava čas tak, že lektori si žiadajú od milície predložiť 
všetky náležitosti k povoleniu na prehliadku, inokedy ale musia zablokovať dvere, 
alebo dokonca ujsť. V každom prípade sa žiaci aj ďalej vzdelávajú a štátna mašinéria 
vymýšľa ďalšie prekážky.
Napriek tomu, že dnes v Bielorusku existujú dva oficiálne jazyky – bieloruština  
a ruština – len desať percent detí môže študovať v bieloruštine. 

Aká je štruktúra obyvateľstva Bieloruska?
V Bielorusku žije asi 9,7 milióna obyvateľov, čiže o niečo menej ako dvojnásobok 
populácie Slovenska (a o niečo menej ako v Česku, Maďarsku alebo Srbsku). Asi 82% 
populácie tvoria etnickí Bielorusi, najväčšími menšinami sú Rusi (11,4%), Poliaci (3,9%) 
a Ukrajinci (2,4%). 
Najväčšie a zároveň hlavné mesto je Minsk, kde žije asi 1,7 milióna obyvateľov. 
Ako viacero východoeurópskych krajín, i Bielorusko zaznamenáva v posledných 
rokoch úbytok obyvateľstva. Príčinou nie je emigrácia obyvateľstva, ale nízka miera 
pôrodnosti.
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Aká je hospodárska situácia v Bielorusku?
Bielorusko patrilo za čias Sovietskeho zväzu k jeho najprosperujúcejším republikám. Po 
jeho rozpade v roku 1991 sa ale nevydalo cestou liberalizácie ekonomiky, privatizácie 
a otvorenia zahraničného a domáceho trhu. Väčšina priemyslu a poľnohospodárstva 
je teda stále v štátnych rukách, vláda kontroluje ceny i mzdy, nezamestnanosť umelo 
udržiava na nízkych hodnotách. 
Tento jav má samozrejme svoju cenu. Ekonomika je zraniteľná – je orientovaná na 
Rusko a závislá od malého počtu veľkých podnikov. Asi 40% priemyselných podnikov 
a 60% poľnohospodárskych „kolchozov“ podniká so stratou. Štát musí túto stratu 
vyrovnávať zo ziskov tých podnikov, ktoré prosperujú. Počet malých a stredných 
podnikov je v porovnaní so zvyškom Európy veľmi nízky. V roku 2007 prezidentským 
dekrétom takmer zanikli živnostníci. 
Mzdy v Bielorusku patria k najnižším v Európe. Dosahujú úroveň približne 200 eur 
mesačne (v roku 2008), čo je menej ako tretina priemernej hrubej mzdy na Slovensku. 
Stále je to však viac ako v Moldavsku, na Ukrajine a v kaukazských republikách.
V poslednom čase sa Bielorusko snaží prilákať zahraničné investície západných 
firiem, ktoré by mohli ekonomiku udržať nad vodou a zároveň zabrániť ďalšiemu 
skupovaniu podnikov ruskými firmami.
Bielorusko je závislé od dovozu ropy a zemného plynu z Ruska. Táto závislosť však zároveň 
výrazne vplýva na vzájomné bielorusko-ruské i bielorusko-európske politické vzťahy.

Je dnešná situácia v Bielorusku porovnateľná s Česko-Slovenskom pred 
rokom 1989?

Situácia je v mnohom podobná. Po roku 1994 sa Lukašenko vrátil k pôvodnému štátnemu 
znaku a vlajke, ktoré sa používali v časoch Sovietskeho zväzu. Zásadný rozdiel je ale  
v tom, že komunistická diktatúra u nás mala svoju ideológiu, politickú stranu a formálne 
sa opierala o vládu ľudu – aspoň tak to bolo formulované v ústave. Bielorusko je ale 
príkladom autoritárskeho režimu, ktorý do veľkej miery závisí od vôle jedného človeka. 

Zdá sa, že v poslednom období je v Bielorusku relatívny pokoj. Je to 
skutočne tak, alebo je to len mediálny obraz?

Medzi takými politickými udalosťami ako sú voľby sa aktivita v spoločnosti vo 
všeobecnosti znižuje, ale vnútorné napätie zostáva. Opozícia je stále slabá – nielen 
kvôli neustálemu a dlhoročnému tlaku štátnych orgánov, represiám a kontrole 
štátnych médií prezidentom, ale aj kvôli vnútornej rôznorodosti. Napriek tomu sa  
v roku 2006 opozičné strany dokázali zhodnúť na jednotnom prezidentskom 
kandidátovi Alexandrovi Milinkevičovi. 
Aj po roku 2006 a nedávnych parlamentných voľbách v septembri 2008 sa opozícia 
naďalej snaží svojou činnosťou tlačiť režim k demokratizácii pomerov v krajine. Ako 
najvyšší cieľ si určila konanie spravodlivých a demokratických volieb a v ich dôsledku  
i  zmenu režimu z autoritárskeho na demokratický. 

Ako bieloruská vláda využíva médiá na udržanie svojej moci?
Vláda kontroluje väčšinu médií – televíziu, rozhlas, tlač – a nedávno sa 
prostredníctvom nového mediálneho zákona snažila získať kontrolu aj nad 
internetom. Obsah väčšiny médií v mnohom pripomína časy Sovietskeho zväzu.
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V krajine existuje malý počet nezávislých súkromných médií, ale sú pod neustálou 
hrozbou zákazu činnosti. Zákon napríklad trestá „ohováranie, urážky a diskreditáciu 
prezidenta“. Okrem cenzúry zo strany vlády má veľký vplyv i autocenzúra – novinári 
sami regulujú svoje príspevky, aby nestratili zamestnanie, neskončili na výsluchu alebo 
vo väzení a editori či vedúci redakcií upravujú články v prospech vlády a prezidenta, aby 
ich média neboli zakázané. V krajine nepôsobí žiadna súkromná televízia s celoštátnym 
vysielaním. 
Vláda pomocou ministerstva telekomunikácii kontroluje všetky telefónne siete.  
V prípade potreby blokuje pokrytie miest protivládnych demonštrácií mobilným 
signálom. Stáva sa tiež, že posiela občanom SMS-ky s informáciou, že protivládna 
demonštrácia, na ktorú by sa mohli chystať, sa môže skončiť násilím.

Ako sa ľudia môžu dostať k nezávislým informáciám? 
Dôležitým zdrojom nezávislých informácií je internet, ktorý používa prekvapujúco 
vysoký počet ľudí – oficiálne vyššie percento ako na Slovensku. Aj prístup k internetu 
je kontrolovaný a jediným providerom je štátna spoločnosť. Internetové kaviarne 
majú povinnosť registrovať všetkých zákazníkov a nahlasovať tých, ktorí navštívia 
zakázané webové stránky. Používatelia internetu sa však začali spájať do po domácky 
vytvorených sietí, na kontrolu ktorých už vláda nemá dosah, a tak môžu medzi sebou 
bezpečne komunikovať. 
Státisíce ľudí majú tiež prístup k satelitnému vysielaniu. Okrem toho do krajiny 
vysielajú v bieloruštine i niektoré stanice z Poľska, napríklad Európske rádio pre 
Bielorusko. Svoj okruh poslucháčov má i Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda 
financované USA. 
V krajine sa tiež dajú naladiť ruské televízne stanice, dajú sa kúpiť ruské noviny  
a časopisy, ktoré sú v porovnaní s bieloruskými relatívne nezávislé. Viacerých ruských 
žurnalistov však za ich „protivládnu“ činnosť z Bieloruska vykázali. 
V roku 2007 začala z Poľska vysielať cez satelit televízia Belsat. Tú financuje poľská 
vláda s cieľom poskytnúť občanom Bieloruska nezávislé informácie a spravodajstvo.

Aké zmeny by sa museli v Bielorusku uskutočniť, aby sa zaradilo medzi 
štandardné európske demokracie a aby sa stalo členom Európskej únie?

Okrem mnohých zmien by sa Bielorusko muselo vydať cestou budovania demokracie 
a informovanej, uvedomelej občianskej spoločnosti. 
Aby sa situácia zmenila, muselo by Bielorusko urobiť zásadné zmeny smerujúce  
k dodržiavaniu občianskych a ľudských práv, zabezpečiť rovnaké práva pre každého, 
umožniť slobodu prejavu a  tlače, decentralizovať moc, zabezpečiť nezávislosť 
súdov, zvýšiť vymožiteľnosť práva, umožniť transparentné a demokratické voľby, 
rešpektovať medzinárodné dohody, podporovať pluralitnú spoločnosť, zrušiť trest 
smrti... teda vydať sa cestou transformácie spoločnosti, podobne ako Česko-
Slovensko po roku 1989. Bielorusko by tiež malo prešetriť záhadné, politicky 
orientované prípady stratených osôb.
Veľké výzvy čaká Bielorusko i v oblasti ochrany životného prostredia a liberalizácie 
ekonomiky. Tieto kroky zhrnula v roku 2006 Európska únia do 12-tich podmienok, 
ktorými podmienila zblíženie a zintenzívnenie spolupráce s Bieloruskom. 
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Aká je v Bielorusku situácia dnes (rok 2009)?
V Bielorusku naďalej panuje nedemokratický režim vedený prezidentom Alexandrom 
Lukašenkom. Jeho právomoci prevyšujú právomoci všetkých ostatných úradov  
a inštitúcií v krajine. Po upevnení Lukašenkovej moci v roku 1994 sa v Bielorusku 
nekonali žiadne spravodlivé voľby. V roku 2004 bola na základe zmanipulovaného 
referenda z ústavy vylúčený paragraf, ktorý obmedzoval funkčné obdobie prezidenta 
maximálne na dve volebné obdobia. Po tejto úprave môže Lukašenko krajine vládnuť 
neobmedzene dlhý čas. 
Režim sa dlhodobo snaží nepohodlné osoby uväzniť, zahnať ich do exilu, alebo im 
aspoň čo najviac sťažiť život obmedzením občianskych a iných práv. Pred niekoľkými 
rokmi napríklad – pravdepodobne na Lukašenkov príkaz – zmizlo niekoľko politikov  
a novinárov. Pozornosť medzinárodného spoločenstva, ktorú venovali týmto kauzám, 
môže byť poistkou, aby sa podobné prípady neopakovali. Avšak tie, ktoré sa už 
odohrali, splnili svoj účel – zastrašili bieloruské obyvateľstvo.
Opozičná základňa je pomerne široká, veľká časť podporovateľov demokratizačných 
zmien má však strach vyjsť do ulíc alebo nahlas a verejne vyjadriť svoj postoj. Takisto 
veľa ľudí nevidí k Lukašenkovi alternatívu, a preto sa o politiku prestalo zaujímať. 

Ako sú aktívni ľudia trestaní za svoje politické presvedčenie?
Väčšinu pokojných demonštrácií rozháňajú policajti a špeciálne jednotky, často  
s použitím násilia. Bielorusov, ktorí sa politicky angažujú, môžu kedykoľvek prepustiť 
z práce a demokraticky zmýšľajúcich študentov vylúčiť z vysokých škôl. Od 1. januára 
2008 začali bieloruské úrady vytvárať zoznam osôb, ktoré nesmú vycestovať  
z Bieloruska, podľa odhadov je na zozname približne stotisíc mien. 
Pre týchto ľudí je život veľmi komplikovaný – nemôžu študovať v škole, v ktorej 
by chceli, nemôžu pracovať vo sfére, v ktorej sú profesionáli a niekedy nemôžu 
vycestovať mimo územia Bieloruska.

Kto Lukašenka podporuje a kto je proti nemu?
Medzi obyvateľstvom vládne pomerne veľká nostalgia za érou Sovietskeho zväzu, 
ako i pasivita voči politickému dianiu. Najmä u staršej generácie to neprekvapuje, 
komunistická diktatúra v Sovietskom zväze trvala viac ako 70 rokov, teda oveľa dlhšie 
ako u nás. Pre ľudí, ktorí žili celý svoj život v jednom režime, musí byť náhla zmena 
sprevádzaná stratou sociálnych istôt šokom. Týmto ľuďom vyhovuje vláda pevnej ruky, 
a to i za cenu straty občianskych slobôd a obmedzenia ľudských práv. Lukašenko má 
veľkú podporu predovšetkým medzi menej vzdelaným obyvateľstvom a na vidieku. 
Vzdelanejšie obyvateľstvo v mestách viac podporuje opozíciu, cestu k demokracii  
a vstup krajiny do Európskej únie. V poslednom čase však Lukašenko získava uznanie 
aj medzi mladšou generáciou. Je to nielen preto, že mladí ľudia vyrastali už počas 
Lukašenkovho režimu a nič iné si nepamätajú, ale aj preto, že dosiahnutie vzdelania, 
budovanie kariéry či sociálne výhody sú často spojené s pasívnou podporou režimu. 
Mladí ľudia teda väčšinou neprejavujú aktívnu podporu opozícii, skôr sa stávajú 
konformnejšími a o politiku sa prestali zaujímať. 
Ľudia v Bielorusku nemajú možnosť zoznámiť sa s politickými alternatívami a opozícia 
nemá možnosť predstaviť svoj program. Sloboda prejavu a médií, ako ju poznáme na 
Slovensku, neexistuje. Ani dnes preto väčšina Bielorusov nevie, čo je to demokracia 
alebo občianska spoločnosť. 



Na začiatku 90-tych rokov si ľudia kládli rečnícku otázku: „Čo má väčšiu cenu, klobása 
alebo sloboda?“ V Bielorusku aj dnes veľká časť obyvateľstva uprednostňuje klobásu 
pred slobodou a stabilitu pred zmenou. 

Aké ďalšie problémy ešte trápia Bielorusko?
Bielorusko stále postihujú následky havárie atómovej elektrárne v Černobyle z roku 
1986. Práve na Bielorusko dopadlo až 60% celkového rádioaktívneho spadu a takmer 
štvrtina krajiny bola kontaminovaná zvýšenou radiáciou. Až 2 milióny ľudí, čiže pätina 
celkovej populácie Bieloruska bola priamo postihnutá následkami havárie. Hoci od 
katastrofy uplynulo viac ako 20 rokov, veľké rozlohy krajiny stále bojujú s nadmernou 
radiáciou. Miera niektorých rakovinových ochorení patrí k najvyšším v Európe 
a mnohé komunity v najpostihnutejších regiónoch upadli do beznádeje a pasivity.

Aká je budúcnosť Bieloruska?
Veľkú úlohu zohrá medzinárodné spoločenstvo, najväčší vplyv na ďalšiu budúcnosť 
krajiny ale budú mať samotní Bielorusi. A to nielen politici, médiá, ale najmä obyčajní 
ľudia. Ak väčšina z nich nahlas a verejne vyjadrí svoj nesúhlas so smerovaním krajiny, 
bude to silný impulz na jej demokratizáciu.

Ako Bielorusku pomáha Európska únia a Slovensko?
Pre vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom stále platí politika z roku 1997, ktorá po 
zmanipulovanom referende obmedzila kontakty s oficiálnymi predstaviteľmi režimu 
a namiesto toho sa zamerala na podporu občianskej spoločnosti. Ten istý postoj má 
preto aj Slovensko. Po zmanipulovaných voľbách v r. 2004 a referende v r. 2006 
Európska únia prijala ešte tvrdší prístup, keď 40-tim predstaviteľom režimu vrátane 
prezidenta Lukašenka zakázala vstup do členských štátov EÚ a zmrazila im účty.  
V októbri 2008 zákaz cestovania pre takmer všetkých predstaviteľov vrátane 
prezidenta EÚ pozastavila na znak dobrej vôle aj ako stimul pre bieloruskú vládu,  
aby spustila reformy vedúce k uvoľneniu pomerov v krajine.
Časť peňazí, ktoré Únia vyčlenila na pomoc bieloruským štátnym orgánom bolo 
presmerovaných do podpory bieloruských mimovládnych aktivít, podpory nezávislých 
médií a na poskytnutie štipendií pre bieloruských študentov, ktorých kvôli politickým 
aktivitám vylúčili zo štúdia, a teraz študujú v zahraničí. EÚ takisto podporuje European 
Humanities University, bieloruskú univerzitu, ktorá sa potom, čo ju v r. 2003 režimom 
zatvorili, presťahovala do litovského Vilniusu.
Bielorusko sa ako jedna z projektových krajín dostalo do programu slovenskej 
rozvojovej pomoci už v roku 2004. Odvtedy slovenské mimovládne organizácie 
uskutočňujú demokratizačné projekty v Bielorusku aj s podporou slovenskej vlády.
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Prečo hrdinovia filmu nemôžu slobodne vyjadriť svoj názor a sú neustále 
kontrolovaní políciou?

Prečo sú mnohí Bielorusi presvedčení, že „demokracia sa robí na námestiach“?

S čím sa stretávajú ľudia, ktorí nesúhlasia s oficiálnou vládnou politikou  
v Bielorusku?

Prečo zatvorili lýceum, v ktorom sa vyučovalo v bieloruštine?

V akých podmienkach sa musia študenti po zatvorení lýcea učiť?

Karta pozorovateľa

5 Lekcia bieloruštiny

86



87



Jeden svet na školách III.88



Lotta Ekelundová / Švédsko / 2004 / 33 min. / švédčina, 
angličtina, mandarínska čínština / slovenské titulky

89

V Európe míňame ročne viac ako 25 miliárd eur na hračky a hry. Zákazníci tvrdia, 
že pri nákupe hračiek myslia na to, aby boli “veselé a pekné“. Ale kto tieto hračky 
vyrába? A v akých podmienkach?

Film Santova dielňa nás zavedie do skutočného sveta čínskych tovární na 
hračky, kde sa vyrába väčšina hračiek, ktoré sa dostanú do európskych 
obchodov. „Niekedy nemáme na výber. Pracujeme do úsvitu. Keď pracujete celú 
noc bez prestávky, potom ste malátni a bolia vás oči,“ hovorí jeden z čínskych 
robotníkov, ktorý si želal zostať v anonymite. 

Robotníkom, ktorí by protestovali, alebo sa snažili zakladať odborové 
organizácie, hrozí okamžitá strata práce, ba dokonca uväznenie. Takéto praktiky 
sú však porušením čínskych zákonov aj etického kódexu európskych spoločností.

Európski predajcovia za tento stav vinia čínskych dodávateľov. Tí ale tvrdia, že 
v čoraz tvrdšej konkurencii nemajú inú možnosť, len neustále znižovať výrobné 
náklady. Komu máme veriť? A čo môže urobiť každý z nás, aby bol obchod 
s hračkami pre všetkých humánnejší a spravodlivejší?

6Santova dielňa 
Santa’s Workshop
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Aktivitu odporúčame realizovať po filme „Santova dielňa“ alebo  
„My nakupujeme, kto platí?“

Pomôcky »
tabuľa alebo veľký hárok papiera (flipchart na šírku), krieda, v prípade rozšírenej aktivity: veľké 
hárky papiera a fixky pre každú skupinu

Čas »
asi 20 minút, v prípade rozšírenej alternatívy: 45 minút

Ciele »
rozvíjať komunikačné a analytické schopnosti
pochopenie princípov trhu a ekonomiky
na príklade procesov v rozvojových krajinách a na Slovensku pochopiť princíp globalizácie
pochopenie princípu etického spotrebiteľského správania
rozvíjanie participácie, angažovania sa a schopnosti aktívne konať

Postup »
Na ľavú stranu tabule alebo veľkého (flipchartového) papiera ešte pred filmom 
vpíšte do rámčeka text: PREČO presúvajú bohaté krajiny výrobu do krajín s lacnejšou 
pracovnou silou (predovšetkým do Ázie)?

Od tohto textu nakreslite 6 šípok smerom doprava.

Pozrite si film „My nakupujeme, kto platí?“ alebo „Santova dielňa“.

Po filme odkryte žiakom text napísaný na papieri (veľkom hárku) alebo tabuli.

Vyzvite žiakov, aby porozmýšľali nad čo najväčším počtom možných odpovedí (LEBO...).

Odpovede žiakov zapisujte na tabuľu/papier. V prípade, že je odpovedí viac, dopíšte ich 
viac do rámčekov „LEBO“ ako to ukazuje diagram nižšie.

Ak sa diskusia rozvinie, zapisujte do časti celkom napravo – AKÝ DÔSLEDOK/VPLYV  
má na danú krajinu skutočnosť, že sa do nej presúva výroba? (Žiaci môžu vpisovať 
pozitívne i negatívne aspekty.)

Offshoring, alebo poďme tam, 
kde je to výhodnejšie!
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6 Santova dielňa
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Poznámka: 
Do políčok „Lebo“ sme dali niekoľko „typických“ žiackych odpovedí. Tie im ale neukazujte. 
Odpovede slúžia len vám – na ilustráciu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Diskusia »
Zaujímali ste sa niekedy o to, odkiaľ pochádzajú veci, ktoré nosíte, alebo ktoré bežne používate?

Čo bolo podľa vás v minulosti vo svete impulzom, aby sa výroba začala presúvať do 
„lacnejších“ krajín? Kedy sa tento proces podľa vás začal?

Myslíte si, že ľudia v krajinách, kam sa výroba alebo služby presúvajú, z tohto procesu 
profitujú, alebo skôr strácajú? Čo získavajú a čo strácajú?

Aký druh práce a výroba ktorých tovarov sa podľa vás do lacnejších krajín nikdy 
nepresunie? Prečo?

Je Slovensko krajinou, kam sa výroba presúva, alebo sa odtiaľto sťahuje do lacnejších 
krajín? Prečo sa tak deje? Ako sa situácia v budúcnosti zmení? Nedeje sa tak už teraz, 
keď sa cena práce na Slovensku zvyšuje?

Myslíte si, že by sa podnikatelia a firmy mali správať eticky? Čo to znamená, keď sa 
podnikatelia eticky správajú?

Prečo presúvajú 
bohaté krajiny 
výrobu do krajín 
s lacnejšou 
pracovnou silou 
(predovšetkým 
do Ázie)?

Lebo... chcú maximalizovať svoj zisk

Lebo... chcú znížiť náklady na prácu  
(ľudia tam pracujú viac a za menej peňazí)

Lebo... chcú platiť nižšie dane ako  
v Európe Aký je 

dôsledok?Lebo... môžu obísť prísny zákonník práce 
a odbory vo svojej krajine

Lebo... 

Lebo.... tam nemusia dodržiavať prísne  
environmentálne štandardy
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Alternatíva:
(ak sa rozhodnete venovať aktivite celú vyučovaciu hodinu)
1.  Rozdeľte žiakov do skupín po 4-och až 6-tich. 
2. Každá skupina dostane veľký čistý hárok papiera (baliaci papier alebo flipchartový papier)         
     a písacie potreby (hrubé fixky). 
3.  Podľa vzoru žiaci na papier zakreslia rámčeky a šípky. Skupina sa spoločne rozhodne,   
     čo do rámčekov vpíše. 
4.  Asi po 10-tich minútach (časový limit treba oznámiť vopred) každá skupina predstaví
     svoje výstupy zvyšku triedy. Pozor! Vopred si vypočítajte, či budete mať na takúto  
     činnosť dosť času! Ak je to možné, papiere nechajte po hodine nalepené na stenách.
5.  Vyčleňte čas na krátku diskusiu – najlepšie po každej prezentácii.

Zdroj:
Aktivita upravená a doplnená podľa: Labour behind the labels – Business Studies and Citizenship, Fairbrass, S., 
Carter, C., dostupné na internete: www.jusbiz.org/downloads/pdf/labels.pdf
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6 Santova dielňa

Odporúčame uskutočniť po filme My nakupujeme, kto platí? (resp. po filme 
Džínsy z Číny z mediatéky)

Pomôcky »
kópie oboch pracovných listov pre každého žiaka, písacie potreby

Čas »
45–90 minút

Ciele »
analyzovať písaný text; hľadať a zisťovať potrebné fakty v texte

zaujať stanovisko k otázke, v diskusii ho obhájiť a zdôvodniť

pri práci v tíme rozvíjať komunikačné schopnosti

Postup »
1. Úvod

Premietnite žiakom film My nakupujeme, kto platí? (alebo Džínsy z Číny).
Spýtajte sa žiakov, či si myslia, že životy ľudí vo filme a ľudí v rozvinutom svete sú 
prepojené. Ak áno, ako? Rozprávajte sa o ich názoroch, ale nežiadajte ich o závery. 
Oznámte im, že cieľom tejto hodiny je o tejto téme diskutovať. Je vhodné pripomenúť 
im pravidlá diskusie (str. 12–13)

2. Čítanie textu
Rozdajte žiakom pracovné listy. Vysvetlite im, že s nimi budú pracovať po celú dobu 
trvania aktivity. Povedzte im, aby si text (pracovný list č. 2) najskôr pozorne prečítali 
a potom vypísali fakty a zaujímavé myšlienky do vyhradeného priestoru pracovného 
listu č. 1.

3. Práca v skupinách
Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch alebo piatich. Ich úlohou bude vzájomne sa 
podeliť o zaujímavé a dôležité poznatky. V tejto časti ale žiaci ešte nediskutujú o tom, 
s čím súhlasia alebo nesúhlasia, iba sa rozprávajú o informáciách, ktoré ich zaujali.

4. Diskusná otázka
Položte všetkým žiakom otázku a ukážte ju tak, aby ju všetci videli (môžete ju mať 
vopred napísanú na tabuli).
Otázka na diskusiu znie:

„Mali by sme my, spotrebitelia, vyvinúť tlak na firmy vyrábajúce textil a obuv,  
aby pracovníkom v rozvojových krajinách zabezpečili lepšie pracovné podmienky?“

5. Zisťovanie argumentov
Rozdeľte každú skupinu na dva tímy – tím A a tím B. Oba si opäť prečítajú text. 
Úlohou tímu A je nájsť argumenty hovoriace v prospech kladnej odpovede na 
diskusnú otázku (Mali by spotrebitelia...). 

Štruktúrovaná diskusia
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Tím B bude mať za úlohu nájsť argumenty svedčiace v prospech zápornej odpovede 
na danú otázku.

Oba tímy zaznamenajú svoje argumenty do príslušného stĺpca (argumenty ZA – tím 
A, argumenty PROTI – tím B). Každý tím je zodpovedný za výber najpresvedčivejších 
argumentov na podporu svojho stanoviska. Uistite sa, že každý člen tímu je 
pripravený predniesť aspoň jeden argument.

6. Najpresvedčivejšie argumenty
Vysvetlite žiakom, že teraz každý tím prednesie tri najpresvedčivejšie argumenty, 
hovoriace v prospech kladnej alebo zápornej odpovede na otázku. Tímom vysvetlite, 
že nemusia s argumentmi súhlasiť ani im veriť, ale musia sa usilovať o to, aby 
pri zverejnení pred ostatnými zneli presvedčivo. Po vystúpení každého tímu môžu 
členovia druhého tímu klásť doplňujúce otázky. Ale ani tentoraz nevysvetľujú svoje 
názory. Tímy prednesú svoje argumenty v rámci svojej skupiny, nie pred celou triedou!

Príprava na ďalší krok: Protichodné stanoviská – požiadajte tímy, aby si do 
zostávajúceho stĺpca zapisovali poznámky o argumentoch druhého tímu (dôvody ZA 
– tím B, PROTI – tím A)

7. Protichodné stanoviská
Každý tím zhrnie argumenty druhého s cieľom presvedčiť sa, že jedna strana správne 
porozumela strane druhej. Úlohou tímu B je zhrnúť argumenty tímu A hovoriace 
v prospech kladnej odpovede na diskusnú otázku.

8. Skupinová diskusia
Požiadajte žiakov, aby začali o téme spoločne diskutovať. Vysvetlite im, že cieľom 
tejto diskusie je zosumarizovať to, čo sa žiaci o danej téme dozvedeli, ponúknuť 
prípadné osobné skúsenosti a formulovať k téme názory. 
Žiaci majú za úlohu nájsť oblasti, v ktorých sa v rámci skupiny zhodujú, a zaznamenať 
ich do vyhradeného priestoru označeného ako oblasť zhody. Každá skupina oznámi 
svoje zhody ostatným skupinám. 
Potom vyzvite žiakov, aby každý zaujal svoje osobné stanovisko k danej problematike 
a zapísal ho do priestoru osobné stanovisko.

9. Žiaci predkladajú svoje názory triede
V tomto kroku sa skupiny zrušia a trieda je opäť vcelku. Žiaci budú diskutovať 
o nasledujúcich otázkach:

Ktoré argumenty oboch strán boli najpresvedčivejšie?
Aké otázky ešte chcete položiť? Kde je možné získať ďalšie informácie?

Modifikované podľa: Mičienka, M., Jirák, J.: Základy mediální výchovy, Portál, Praha, 2007,  ISBN 978-80-7367-
315-4, str. 39 – 43 a podľa materiálov k projektu Deliberating in a Democracy, www.deliberating.org
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6 Santova dielňa

1. príloha k aktivite:  
Diskusia k téme
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DôLEžITÉ fAKTy A zAuJíMAVÉ MyŠLIENKy:
Po
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oTázKA PRE ŠTRuKTÚRoVANÚ DISKuSIu:

„Mali by sme my, spotrebitelia, vyvinúť na firmy vyrábajúce textil  
a obuv tlak, aby pracovníkom v rozvojových krajinách zabezpečili lepšie 
pracovné podmienky?“

Argumenty zA (tím A) 

Súhlas a zhoda v skupine

Moje osobné stanovisko

Argumenty PRoTI (tím B) 
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6 Santova dielňa

2. príloha k aktivite: 
Text k aktivite
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Väčšinu oblečenia, ktoré si kupujeme v obchodoch, vyrobili ľudia v rozvojových krajinách. Tým, 
že si kupujeme nimi vyrobený tovar, sa naše životy vzájomne prepájajú. Ako spotrebitelia máme 
oveľa väčšiu možnosť ovplyvniť ich život ako by sme si mysleli. Spotrebiteľ a jeho peniaze majú vo 
výrobno-predajnom procese najväčšiu váhu – tie určujú, čo, kde, koľko a za koľko sa bude vyrábať 
a predávať. Ak sa teda ako zákazníci rozhodneme kupovať nejaký tovar a bude nás dosť, môžeme 
si byť istí, že ho firmy budú vyrábať. Toto pravidlo platí aj naopak – ak sa z nejakého dôvodu 
rozhodneme tovar nekupovať, bude sa ho menej vyrábať, alebo sa jeho výroba celkom zastaví. 

Hlavnou motiváciou firiem a obchodných spoločností je zvýšiť finančný zisk a znížiť náklady firiem  
a podnikov. Preto sa výroba a služby presúvajú z miest s vysokými výrobnými nákladmi na miesta  
s nízkymi nákladmi. Pre mnohé z nich je to v dnešnej globalizovanej hospodárskej súťaži jediná 
možnosť, ako v dravej konkurencii voľného trhu prežiť.

Chrbtovou kosťou ekonomiky viacerých krajín Ázie, Latinskej Ameriky a južnej Afriky je textilný 
priemysel. V Kambodži a Bangladéši sa na príjmoch z vývozu podieľa približne 80-timi percentami. 

V rozvojových krajinách odchádzajú mnohí pracovníci z vidieka za vidinou lepšieho zárobku do 
textilných závodov v  priemyselných regiónoch a mestách. Rozvíjajúci sa textilný priemysel im 
ponúka možnosť okamžite sa zamestnať a začať zarábať. Pravdou je, že v miestach, odkiaľ 
robotníci pochádzajú, často niet dosť pracovných príležitostí. Robotníci väčšinou pomáhajú 
svojim rodinám a časť zárobku posielajú domov ako pomoc svojim rodičom alebo súrodencom.

Mnohé medzinárodné odborové a mimovládne organizácie upozorňujú, že viacerí zamestnávatelia, 
najmä v rozvojových krajinách, nútia ľudí pracovať v nadčasoch – často 10–12 hodín a vo 
vrcholiacej sezóne až 18 hodín denne. Takíto pracovníci čelia aj vysokému riziku poškodeniu zdravia, 
keďže vykonávajú monotónnu prácu v rýchlom tempe. Zdravie im môžu poškodiť aj nebezpečné 
chemikálie, hluk alebo vyčerpanie. Zamestnávatelia často zamestnávajú ľudí bez oficiálnej 
pracovnej zmluvy. Zamestnanci tak nemajú možnosť vyžadovať minimálnu mzdu, nemajú nárok 
na riadne zaplatené nadčasy, zdravotné alebo sociálne poistenie. V niektorých prípadoch sa síce 
pracovné zmluvy podpíšu, ale v skutočnosti sa ich obsah nedodržiava. 

Keďže v rozvojových krajinách neplatia také prísne pravidlá proti znečisťovaniu životného prostredia 
ako napríklad v Európe, továrne tam zväčša neinvestujú do environmentálnych opatrení.  
V priemyselných oblastiach sa tak zvyšuje koncentrácia nebezpečných chemikálii vo vzduchu,  
v podzemnej i nadzemnej vode. 

Mnohé krajiny profitujú z toho, že k nim nadnárodné korporácie presúvajú výrobu alebo služby. 
Čína v posledných tridsiatich rokoch zaznamenala dynamický rast najmä vďaka tomu, že sa stala 
„továrňou sveta“. Tento trend nasledovala aj India a viacero ďalších krajín Ázie, Latinskej Ameriky 
či strednej a východnej Európy. Krajiny ako Južná Kórea či Taiwan prešli týmto vývojom skôr  
a veľmi úspešne. Dnes patria k najbohatším krajinám sveta.

Zásadná výhrada tých, ktorí kritizujú presun výroby a služieb do iných krajín je, že zisky nie sú 
rovnomerne a spravodlivo rozdelené a že z tohto procesu neprofitujú všetci ľudia. Pýtajú sa, 
aké pracovné podmienky majú v týchto podnikoch zamestnanci, či sa neporušujú ich práva, či 
nie sú poškodené ich zdravie a ľudská dôstojnosť, či výroba nemá negatívny vplyv na životné 
prostredie...

Vďaka kampaniam a aktívnemu prístupu širokej verejnosti sa podarilo zmeniť správanie mnohých 
nadnárodných značiek. Tie dnes viac kontrolujú, aké majú zamestnanci šijúci pre nich oblečenie 
alebo obuv pracovné podmienky a či sa neporušujú ich práva. Niektorí liberálni ekonómovia ale 
upozorňujú, že náklady na takúto kontrolu sú príliš vysoké a brzdia možný rozvoj priemyslu  
a služieb v rozvojových krajinách. Tiež tvrdia, že západný rozvinutý svet sa pozerá na chudobnejšie 
krajiny vlastnou optikou a neberie do úvahy regionálne a kultúrne špecifiká.
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Otázky a odpovede

ZODPOVEDNé SPOTREBITEĽSKé SPRÁVANIE

Prečo by sme mali vedieť, kde a ako sa tovar, ktorý používame, vyrába?
Väčšinu oblečenia, ktoré si kupujeme v obchodoch, vyrábajú ľudia v rozvojových 
krajinách. Keď si kúpime tovar, ktorý vyrobili, naše životy sa navzájom prepájajú. Ako 
spotrebitelia máme oveľa viac možností ovplyvniť ich život ako by sme si mysleli. 
Spotrebiteľ a jeho peniaze majú vo výrobno-predajnom procese najväčšiu váhu –  
určujú, čo, kde, koľko a za koľko sa bude vyrábať a predávať. Ak sa teda ako zákazníci 
rozhodneme kupovať nejaký tovar a bude nás dosť, môžeme si byť istí, že ho firmy 
budú vyrábať. Toto pravidlo platí aj opačne – ak sa z nejakého dôvodu rozhodneme  
(a spolu s nami ďalší ľudia) tovar nekupovať, vyrábať sa ho bude menej, alebo sa jeho 
výroba celkom zastaví.

Čo je to zodpovedné spotrebiteľské správanie? 
V minulosti o tom, čo si ľudia kupovali, rozhodovali najmä ich finančné možnosti 
a funkčnosť výrobku. Neskôr rozhodovanie o kúpe čoraz viac ovplyvňovali módne 
trendy. V súčasnosti do spotrebiteľovho rozhodovania vstupujú aj etické (morálne) 
zásady. Zákazníci v rozvinutých krajinách sú zodpovednejší, viac sa zaujímajú, za akých 
okolností sa oblečenie alebo obuv, ktoré si chcú kúpiť, vyrobilo. Aj podľa toho sa 
rozhodujú, či si tovar kúpia alebo nie. Výrobcovia tento trend zachytili, preto sa snažia 
ponúkať tovar, pri výrobe ktorého sa neporušujú základné ľudské práva, a ktorého 
výroba nezaťažuje životné prostredie. Čím viac zodpovedných zákazníkov sa bude 
zaujímať o pôvod výrobkov, ktoré si kupujú, tým väčší podiel budú tvoriť tovary 
vyrobené v spravodlivých podmienkach. Je to jednoduché – ak bude po takýchto 
výrobkoch dopyt, bude existovať i ponuka.

Ako byť zodpovedným spotrebiteľom?
Pri kúpe produktov a služieb od nadnárodných ale aj menších lokálnych firiem, je 
vhodné premýšľať a nakupovať tie produkty, ktoré sú vyrobené „eticky“. Zodpovedný 
konzum má dve formy – môžeme nakupovať „etický“ tovar, alebo bojkotovať 
„neetický“ tovar.

Nakupovať etický tovar znamená kupovať tovar, pri ktorom výrobca deklaruje, že ho  
vyrobili v súlade s etickými princípmi. Je dobré pýtať sa v obchodoch alebo priamo výrobcov 
(kontakt býva uvedený na webových stránkach daných značiek) a všímať si, napríklad:

Dodržiavajú sa pri výrobe tovaru také výrobné podmienky, ktoré nepoškodzujú 
životné prostredie?
Spĺňa výrobca „Kódex správania“? (viac informácii nájdete na str. 70)

Bojkotovať neetický tovar znamená nekupovať tovar, ktorý vznikol za neetických 
podmienok.
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Čo je teda dobré všímať si pri nakupovaní výrobkov?
Závisí len od nás, ktoré aspekty výroby produktu budeme sledovať. Príklad:

Životné prostredie:
Pred nákupom výrobku zistíme, alebo sa spýtame predajcov: či pri výrobe 
suroviny neboli použité umelé hnojivá (alternatívu ponúkajú napríklad etikety 
„Organic Cotton“); či sa pri výrobe nevyprodukovalo nadmerné množstvo CO2 
a iných škodlivých plynov; či výrobky majú certifikát potvrdzujúci, že životné 
prostredie nebolo nadmerne znečistené. Aká je environmentálna záťaž pri výrobe 
a preprave produktu? Kde bol produkt vyrobený – neexistuje taký istý, ale lokálny 
výrobok, ktorý netreba dovážať z veľkých vzdialeností? Dá sa produkt a jeho 
obal recyklovať? Neexistuje alternatíva menej zaťažujúca životné prostredie – 
napríklad výrobok, ktorý nie je balený v polystyrénových alebo iných „zbytočných“ 
obaloch? Pristupuje výrobca k ochrane životného prostredia zodpovedne? Nie sú 
potraviny geneticky modifikované? 

Viac informácií nájdete napríklad na stránke slovenskej organizácie Priatelia Zeme: 
http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=ekoporadna

Politika a spoločenská zodpovednosť: 
Aká je úroveň demokracie a ľudských práv v krajine, odkiaľ pochádza značka? 
Kde sa tovar vyrába? Nie je krajina agresorom vo vojenskom konflikte? Správa 
sa výrobca tovaru eticky a spoločensky zodpovedne? Podporuje spoločensky 
prospešné aktivity? 

Informácie o stave ľudských práv v jednotlivých krajinách nájdete napríklad na stránke 
organizácie Human Rights Watch:  
http://www.hrw.org” www.hrw.org (stránka je v angličtine). 

Spoločenská zodpovednosť firiem sa chápe ako záväzok firiem používať časť 
svojho zisku na rozvoj spoločnosti. Napríklad: podpora rozvoja komunity, 
v ktorej firmy pôsobia, zlepšovanie životného prostredia, zlepšovanie sociálneho 
postavenia najbiednejších... 

Viac o spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku sa dozviete napríklad na 
www.nadaciapontis.sk/zodpovednost_firiem.

Ľudské práva a spravodlivá mzda: 
Neboli pri výrobe porušené ľudské práva a práva zamestnancov? Deklarujú 
nadnárodné firmy podpísanie tzv. Kódexu správania? Dostali primárni výrobcovia 
– napríklad farmári alebo robotníci – spravodlivú mzdu? Je isté, že pri výrobe 
nebola použitá detská práca alebo nútená práca? 

Predpokladá sa, že na svete pracuje viac ako 200 miliónov detí, väčšina z nich 
v poľnohospodárstve. Viac informácii nájdete v príručke Jeden svet v školách 1, 
str. 12–13.

Pri textilných výrobkoch nájdete informácie o zodpovednosti jednotlivých 
firiem napríklad na stránke www.cleanclothes.org/companies.htm (stránka je 
v angličtine).
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Zvieratá: 
Nebol výrobok testovaný na zvieratách? Testovanie na zvieratách sa používa 
najmä vo farmaceutickom výskume, pri výrobe potravy pre zvieratá, pri testovaní 
niektorých kozmetických výrobkov. Aké životné podmienky mali zvieratá? (veľmi 
nevhodné ich má napríklad hydina chovaná na mäso a vajcia v klietkovom chove). 
Alternatívou je nakupovanie vajec od sliepok z podstielkového chovu, alebo tzv. 
„bio“ vajec.

Viac informácii nájdete napríklad na www.stopanimaltests.com (stránka je 
v angličtine). Zoznam niektorých značiek, ktoré svoje výrobky netestujú na zvieratách 
je na http://ok.jawsieci.pl/sk/. Niektoré výrobky majú na obale uvedené, že ich 
netestovali na zvieratách.

Darí sa meniť správanie výrobcov? Zmenil tlak spotrebiteľov ich 
obchodnú politiku?

Kampane a informovanie verejnosti, ako i nátlak na medzinárodné spoločenstvo 
a veľké nadnárodné firmy prinášajú svoje ovocie. Vďaka tlaku spotrebiteľov sa 
napríklad podarilo radikálne znížiť predaj tzv. krvavých diamantov, ktoré pomáhali 
financovať ozbrojené konflikty na západe Afriky; výrazne sa znížil aj export dreva 
z dažďových pralesov do Európy. 

Medzinárodné hnutie spravodlivého obchodu Fair Trade je asi najviditeľnejším 
príkladom snahy o zmenu neetických obchodných pravidiel. Jeho cieľom je, aby 
farmári a remeselníci v rozvojových krajinách dostávali vyššie ceny za produkt, 
ktorý vypestujú alebo vyrobia. Teda také ceny, ktoré pokryjú náklady na produkciu 
a výrobcom zaručia dostatočný príjem. Fair Trade znamená pre státisíce ľudí 
priepastný rozdiel medzi životom z ruky do úst a možnosťou plánovať budúcnosť. 
Spotrebitelia si tak môžu kúpiť tovar – najčastejšie potraviny, ale aj oblečenie či 
remeselné výrobky – s logom Fair Trade. Zaplatia síce o niečo viac ako by to bolo 
v prípade bežného produktu z obchodu, ale majú dobrý pocit, že pomohli tým, ktorí to 
najviac potrebujú.

OFFSHORING

Aká je história presunu výroby?
Proces možno sledovať už od začiatku 17. storočia, keď začali Briti, Holanďania 
a Francúzi obchodovať prostredníctvom Východoindickej obchodnej spoločnosti s Čínou, 
Indiou a krajinami juhovýchodnej Ázie. Už na konci 17. storočia dovážali do Anglicka až 
200 tisíc kusov oblečenia ročne. Vyrobili ich v Indii, ale podľa európskych strihov.
Najväčší rozmach presunu výroby a služieb vo svete možno sledovať od 
sedemdesiatych rokov 20. storočia. Dôvodom boli najmä rastúce ceny práce 
v bohatých krajinách, ktoré sa už nedali kompenzovať zefektívnením výroby. Zároveň 
sa výrazne znižovali náklady na dopravu, a tak bolo výhodnejšie produkty vyrábať 
a dovážať z iných krajín. Na konci 20. storočia sa k tomu pridal aj rozmach internetu 
a s ním spojené zníženie komunikačných nákladov. Znamenalo to, že sa zjednodušila 
a výrazne zlacnela nielen preprava tovarov, ale i komunikácia s dodávateľmi 
vo vzdialených krajinách. Dnes sa už vysoká ziskovosť produktov nezakladá na 
dostupnosti nerastných surovín, pretože suroviny sa dajú jednoducho a lacno doviezť 
na miesto finalizácie výroby.
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Prečo sa výroba produktov a služby presúvajú do „lacnejších“  
a „chudobnejších“ krajín?

Hlavnou motiváciou firiem a obchodných spoločností je zvýšiť finančný zisk a znížiť 
prevádzkové náklady firiem a podnikov. Preto sa výroba a služby presúvajú z miest 
s vysokými nákladmi na miesta s nízkymi nákladmi. Pre mnohé z nich je to v súčasnej 
globalizovanej hospodárskej súťaži jediná možnosť, ako veľkú konkurenciu voľného 
trhu prežiť. Silnou motiváciou sú okrem iného najmä nízke mzdy, nízke dane, dobrá 
geografická poloha, dostupnosť nových trhov, dostatok kvalifikovaných odborníkov 
a zručných ľudí... Na druhej strane môže firmy k presunu výroby do rozvojových krajín 
motivovať aj ich politický systém, ktorý zabraňuje protestom a stávkam, má slabé 
zákony na ochranu životného prostredia, kde neexistujú odbory a absentujú zákony na 
ochranu zamestnancov.

Ako sa tento proces nazýva?
V medzinárodnom slovníku sa používa výraz offshoring. Dá sa definovať ako „presun 
výroby do zahraničia“. V slovenskom jazyku pre tento proces neexistuje jednoduchý 
jednoslovný výraz, preto sa aj u nás udomácnil výraz offshoring. 

Kam sa presúva produkcia? 
Typickými oblasťami, kam sa výroba a služby presúvajú, sú najmä Čína, India, oblasť 
juhovýchodnej Ázie, Latinská Amerika, stredná a východná Európa, ale aj severná či 
južná Afrika... Naopak, subsaharská Afrika (s malými výnimkami) zostáva stále mimo 
hlavnej vlny týchto globálnych zmien. Dôvodom je najmä politická nestabilita, veľmi zlá 
úroveň infraštruktúry (cesty, komunikácie, dodávky elektrickej energie), vysoká miera 
korupcie, nízka vymožiteľnosť práva, byrokracia, nepotizmus (obsadzovanie funkcií 
príbuznými), kriminalita a nedostatok kvalifikovaných odborníkov vo väčšine afrických 
krajín. Preto sa ani kvôli veľmi lacnej pracovnej sile zahraničným firmám neoplatí do 
týchto krajín investovať, najmä ak sú riziká vyššie ako prípadný finančný zisk.

Presúva sa iba VÝROBA produktov?
S rozmachom internetu sa začali oveľa viac presúvať i služby. Najčastejším cieľom 
presunu služieb sa stala India. Má viac ako miliardu obyvateľov, veľmi nízku úroveň 
miezd, veľa ľudí tu hovorí perfektnou angličtinou. Technické zručnosti mnohých Indov 
dosahujú úroveň porovnateľnú s pracovníkmi v rozvinutých krajinách. Obľúbenými 
cieľmi presunu služieb sa nestali len Filipíny alebo Juhoafrická republika, ale 
aj Slovensko, Poľsko, Rumunsko, či iné transformujúce sa krajiny Európy. 
V takýchto krajinách často vznikajú telefonické centrá, presúva sa tam tvorba 
počítačových programov, účtovníctvo, ale i medicínske služby ako napríklad čítanie 
röntgenových snímok. 
Ak teda britský zákazník zavolá na informačnú telefónnu linku v rámci svojej krajiny, je 
pravdepodobné, že sa mu na druhom konci linky ozve Ind, Filipínec, Juhoafričan alebo 
Slovák pracujúci zo svojej krajiny a hovoriaci po anglicky.
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Je takýto presun výroby výhodný pre všetkých?
Na túto tému sa vedú dlhé diskusie. Zástancovia poukazujú na mnohé úspešné prípady. 

Aké sú pozitíva?
Príkladom úspechu je Írsko, ktoré sa počas dvoch desaťročí dokázalo zmeniť 
z jednej z najchudobnejších krajín Európskej únie na jednu z najbohatších. 
Ale ako je to v mimoeurópskych krajinách? Z pohľadu dynamiky rastu ekonomiky 
podobne. Čína v posledných tridsiatich rokoch zaznamenala dynamický rast, 
tento trend nasledovala aj India a viacero ďalších krajín Ázie, Latinskej Ameriky 
či strednej a východnej Európy. Krajiny ako Južná Kórea či Taiwan prešli týmito 
zmenami skôr a veľmi úspešne. Dnes patria k najbohatším na svete.

Aké sú negatíva?
Zásadnou výhradou kritikov týchto ekonomických procesov je, že zisky nie sú 
rovnomerne a spravodlivo rozdelené a že z tohto procesu neprofitujú všetci 
ľudia. Pýtajú sa, v akých podmienkach v takýchto podnikoch a továrňach pracujú 
zamestnanci, či sa neporušujú ich práva, nepoškodzuje ich zdravie a ľudská 
dôstojnosť, či nedochádza k negatívnym dôsledkom pre životné prostredie...

ČÍNA – EKONOMICKÝ ZÁZRAK V KOMUNISTICKEJ DIKTATÚRE 

Ako Čína dosahuje taký rýchly ekonomický rast?
Ešte pred tridsiatimi rokmi bola Čína chudobná poľnohospodárska krajina 
s plánovaným hospodárstvom a krutým komunistickým režimom. Po ničivom 
hladomore v rokoch 1958–1960 a tzv. Kultúrnej revolúcii (1966–1976) bola 
Čína sociálne a politicky rozvrátená. Po smrti svojho vodcu Mao Ce Tunga v roku 
1976 sa vybrala cestou veľkých hospodárskych reforiem, ktorú jej politici nazvali 
„socialistickou trhovou ekonomikou“. Cieľom reformy bolo vytvoriť modernú 
priemyselnú veľmoc, ale tento cieľ sa nedal dosiahnuť bez otvorenia čínskej 
ekonomiky smerom na západ. Okrem ekonomiky sa postupne transformovala aj 
politika. Ale udalosti z roku 1989 na Námestí nebeského pokoja v Pekingu, keď 
armáda tvrdo potlačila študentské prodemokratické demonštrácie potvrdili, že 
komunistický režim naďalej odmieta prijať demokratické hodnoty. Politická situácia 
sa teda zmenila len mierne, ale hospodárstvo prešlo veľkou transformáciou. Za 
tridsať rokov (1978–2008) ekonomika krajiny zaznamenala desaťnásobný nárast 
a dnes je Čína po USA druhou najväčšou ekonomikou sveta. Cenou za tento úspech je  
potlačovanie ľudských práv, stále trvajúce potláčanie slobody slova a tlače, obrovské 
škody na životnom prostredí a vzrastajúce sociálne a regionálne rozdiely. Dnes je 
Čína charakteristická zvláštnou kombináciou trhovej ekonomiky otvorenej na západ 
a rigidného komunistického režimu. 

Prečo je Čína atraktívna pre zahraničné investície a výrobu?
Čína profituje zo svojej mladej, zručnej a veľmi početnej ľudskej pracovnej sily. Najmä 
ľudia prichádzajúci z chudobného vidieka sú ochotní odísť zo svojho bydliska  
a pracovať v ťažkých podmienkach za veľmi nízku mzdu. 
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V Číne pokračuje výstavba a modernizácia infraštruktúry, ako i tzv. špeciálnych 
ekonomických zón. Tie ponúkajú zvláštne podmienky pre zahraničných investorov: 
daňové úľavy a ďalšie investičné výhody. Nie sú to len veľké priemyselné parky, 
ktoré poznáme aj na Slovensku – v Číne sú to celé mestá a regióny, ktoré poskytujú 
zvláštne výhody pre domácich i zahraničných investorov. Daňové a colné formality sú 
v Číne jednoduchšie ako v mnohých iných ázijských krajinách.
Čínska mena (jüan) je viazaná na americký dolár, takže aj riziko zmeny výmenného 
kurzu je minimálne. Okrem toho je jüan dlhodobo podhodnotený, čo na 
medzinárodnom trhu ešte viac znižuje cenu čínskej práce aj produktov.
Dôležitým faktorom je i stabilita. Západné spoločnosti zaujíma viac ako charakter 
politického režimu.
Čína teda dokáže produkovať lacno, efektívne a bez zbytočných rizík. To je 
ideálna kombinácia pre zahraničné i domáce spoločnosti, ktoré sa kvôli tvrdému 
konkurenčnému boju snažia znižovať svoje finančné náklady.

Ako je to s dodržiavaním ľudských práv v Číne?
Politický režim v Číne sa neštíti tvrdých zásahov proti politickým disidentom, 
národnostným a náboženským menšinám. Najviditeľnejšie sú hrubé zásahy proti 
menšinám v Tibete, proti Ujgurom (islamskej národnostnej menšine na východe Číny), 
Mongolom, prívržencom hnutia Falun Gong (populárne duchovné hnutie) a kresťanom, 
ktorí svoju vieru vyznávajú mimo oficiálnych, vládou kontrolovaných cirkví. Počet 
trestov smrti je v Číne najvyšší na svete – je minimálne desaťnásobne vyšší ako  
v USA. Médiá sú kontrolované, prísne cenzurovaný je aj internet, čínskym novinárom, 
ktorí kritizujú oficiálne smerovanie krajiny, hrozí dlhoročný pobyt vo väzení. Týchto 
vláde nepohodlných ľudí posielajú – často bez súdnych procesov – do väzenia alebo 
do pracovných táborov. 
Západ, obávajúci sa narušenia politických a najmä ekonomických vzťahov s Čínou, 
je pri kritike ľudských práv v tejto krajine veľmi opatrný. Príkladom môže byť to, že 
Pekingu pridelili organizáciu olympijských hier v roku 2008, alebo že najvyšší politickí 
predstavitelia v mnohých demokratických krajinách odmietli pod tlakom Číny prijať 
tibetského duchovného Dalajlámu. Rovnako je demokratický svet opatrný i v otázke 
uznania ostrova Taiwan ako samostatného štátu. 
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V čom možno hľadať príčiny rýchleho rozvoja mesta Šenzen a iných 
priemyselných oblastí v Číne?

Čo podľa vás obsahujú etické kódexy a firemné kódexy správania, o ktorých 
sa vo filme hovorí?

Prečo robotníci pracujú aj v nadčasoch?

Prečo robotníci nechcú otvorene hovoriť o svojich pracovných podmienkach?

Prečo robotníci nechcú otvorene hovoriť o svojich pracovných podmienkach?

Karta pozorovateľa
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