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Slovensko nikdy nebolo a ani dnes nie je monokultúrne. Kultúru 
na našom území formovali a formujú mnohé sociálne skupiny, 
etniká, národy. Slováci tvoria približne 86 % obyvateľov Slovenskej 
republiky. Populáciu krajiny tvoria aj príslušníci menšín tradične 
žijúcich na spoločnom území – Maďari, Rómovia, Nemci, Rusíni, 
Ukrajinci, Česi, Poliaci, Židia, Bulhari, Chorváti…A neodškriepi-
teľne aj tzv. nové menšiny – Vietnamci, Číňania, Afgánci, Arabi 
a mnohé iné skupiny.

Používanie materinského jazyka, príslušnosť k rôznym nábožen-
ským skupinám, túžba a zároveň potreba slobodne prejavovať 
inakosť a byť vo svojich prejavoch nielen tolerovanými, ale aj 
akceptovanými a rovnoprávnymi členmi a členkami spoločnosti, 
vznik a aktivity vyvíjané rôznorodými alternatívnymi subkultúrami 
– to všetko spolu vytvára obraz rôznorodosti a prehlbujúcej sa dife-
rencovanosti našej spoločnosti.

Xenofóbia, rasizmus, intolerancia sú slová, ktorými označujeme 
negatívne postoje, ktoré voči sebe pociťujú príslušníci rôznych 
etník, národov a sociálnych skupín. Sú to ale tiež formy správania, 
ktorými dávame najavo svoju domnelú nadradenosť. Je to prejav 
neschopnosti uznať predstaviteľov rôznych sociokultúrnych skupín 
ako rovnocenných. Ako sa s týmito javmi môžeme vyrovnávať 
vo výchove a vzdelávaní?

Potreba hľadať dôvody a identifikovať prejavy jedinečnosti rôzno-
rodých sociokultúrnych skupín získava na intenzite. Táto príručka 
má ambíciu bližšie vymedziť význam pojmov kultúra, kultúrne 
rozdiely, interkultúrne vzťahy a prostredníctvom multikultúrnej 
výchovy otvoriť cesty k porozumeniu odlišných spôsobov života, 
vnímania a premýšľania o svete.

Príručka je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných 
škôl i všetkým tým, ktorí sa venujú multikultúrnej výchove (MKV). 
Zaujímavé informácie a poznatky v nej nájdu začiatočníci aj  
odborníci, ktorí sa problematike venujú dlhodobo a systematic-
ky. „Začiatočníci“ – učitelia, vedenia škôl, či rodičia v príručke 
nájdu  jeden z možných „návodov“, ako pripraviť a realizovať 
svoj vlastný,  na lokálne podmienky adaptovaný a multikultúrne 
orientovaný vzdelávací program. „Pokročilí“ môžu svoje zaužíva-
né postupy porovnať s naším prístupom, získať nové informácie 
o„multikultúrnej pedagogike“, o konkrétnych sociokultúrnych 
skupinách a vyskúšať si nové aktivity so žiakmi.
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O Nadácii Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne or-
ganizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol význam-
ným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom 
Československu. Vďaka svojim knihám Kruhová obrana, Koniec 
nehybnosti, Strata skutočnosti, Obnovenie poriadku sa stal jedným 
z najprekladanejších česko-slovenských spisovateľov. Krátko po 
jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia rozhodli založiť inštitúciu, 
ktorej cieľom je v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku 
podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, 
kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Od založenia nadácie sme realizovali desiatky projektov. Je nemož-
né ich všetky spomenúť, ale akúsi pomyselnú niť našej pätnásťroč-
nej histórie vymedzujú tieto hlavné témy:

Demokracia
Ako jedna z prvých inštitúcií po novembri 1989 sme sa stali takz-
vanou „demokratickou univerzitou“. Snažili sme sa napomáhať 
vzniku a rozvoju iných mimovládnych organizácií, organizovali sme 
demokratické semináre a venovali sme sa témam, ktoré boli (a eš-
te stále sú) spoločnosťou prehliadané.

Občianska spoločnosť
Podľa Milana Šimečku je občianska spoločnosť „od daného režimu 
nezávislé spoločenstvo aktívnych občanov, ktorí si žijú vlastným 
životom, sami spravujú svoju obec a vytvárajú si vlastné inštitúcie 
a mechanizmy tejto svojej samosprávy“. Občianska angažovanosť 
je pre nás základom zdravej spoločnosti, a preto sa neustále snaží-
me podporovať tých, ktorí chcú meniť veci okolo nás. 

Ľudské práva
Výchova k ľudským právam je jedným z najstarších programov 
nadácie. Aj keď sa Slovensko už 17 rokov hlási k vyspelým a de-
mokratickým krajinám, sme presvedčení, že aj naďalej je potrebné 
vzdelávať všetky generácie ľudí o ich právach. Takéto poznanie patrí 
k dôležitým pilierom občianskej spoločnosti a dáva jednotlivcom 
možnosť brániť sa pred svojvôľou vládnucej moci. V poslednom 
období sa nadácia osobitne venuje najmä multikultúrnemu vzde-
lávaniu.

Orálna história
Táto špeciálna metóda poznávania našej minulosti zachytáva 
a zároveň sprístupňuje skúsenosti a spomienky obyčajných ľudí 
v širších historických súvislostiach. Ich výpovede sú nám blízke 
práve preto, že nestrácajú ľudský rozmer. Prostredníctvom spomie-
nok pamätníkov, ktorí reflektujú vlastné životné príbehy na pozadí 
“veľkých dejín”, spoznávame históriu s ľudskou tvárou. Tieto príbe-
hy zaznamenávame, spracúvame a snažíme sa prostredníctvom 
publikácií a rôznych podujatí sprostredkovať aj ďalším.

Menšiny
Už pri vzniku nadácie bolo jasné, že sa chceme venovať menšinám, 
či už národnostným, etnickým alebo náboženským. Prešli sme 
kľukatou cestou od spracovania česko-slovenských vzťahov, cez 
skúmanie židovského a neskôr rómskeho holokaustu až po prácu 
v rómskej osade. Práve menšinová problematika je tmelom, ktorý 
spája skoro všetky naše projekty.

Komunitný rozvoj
Zdravé komunity sú podľa nás dušou demokratickej, tolerantnej 
a otvorenej spoločnosti. Popri budovaní inštitúcií je práve komu-
nitný rozvoj najlepším nástrojom postupnej zmeny spoločnosti. 
Veríme, že aktívni a uvedomelí občania dokážu významne ovplyvniť 
život v ich okolí a nepriamo i v celej krajine. Preto sa dlhodobo 
angažujeme v komunitných aktivitách, či už v Hermanovciach alebo 
najnovšie i v Bratislave.

Milan Šimečka nezanechal nadácii financie, ale duchovný odkaz. Ší-
riť ho pre nás znamená kombinovať víziu s drobnou prácou, rozdávať, 
čoho je nedostatok a pomáhať tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme 
s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné poznávanie, zbližovanie jed-
notlivcov a skupín. Snažíme sa mať vždy uši na stopkách. Usilujeme 
sa byť citliví na problémy a vnímaví voči tomu, čo je prehliadané. Od 
počiatkov sme sa púšťali na neprebádanú pôdu, do riešenia problé-
mov, do skúmania nie vždy svetlých období našej histórie. V tomto úsilí 
chceme i naďalej pokračovať.

Aktuálne informácie o našich aktivitách nájdete na stránke 
www.nadaciamilanasimecku.sk.
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Slová na úvod

Prečo multikultúrna výchova 
na slovenských školách?
V súčasnom svete sa stále viac rozširuje a prehlbuje komunikácia 
medzi štátmi, národmi, regiónmi, kultúrami. Kultúry, ktoré sa 
do 20. storočia vnímali len v lokálnom kontexte, začali v druhej 
polovici minulého storočia komunikovať na globálnej úrovni. Rozvoj 
svetovej ekonomiky, turizmu a nám blízke zjednocovanie Európy 
spôsobujú, že čoraz častejšie stretávame vzdialenejšie kultúry ako 
aj nové prejavy kultúr, ktoré sú nám tradične blízke.

Slovensko nikdy nebolo a ani dnes nie je monokultúrne. Kultúru 
na našom území formovali a formujú mnohé sociálne skupiny, 
etniká, národy. Slováci tvoria približne 86 % obyvateľov Slovenskej 
republiky. Populáciu krajiny tvoria aj príslušníci menšín tradične 
žijúcich na spoločnom území – Maďari, Rómovia, Nemci, Rusíni, 
Ukrajinci, Česi, Poliaci, Židia, Bulhari, Chorváti… A neodškriepiteľne 
aj tzv. nové menšiny – Vietnamci, Číňania, Afgánci, Arabi a mnohé 
iné skupiny. 

Používanie materinského jazyka, príslušnosť k rôznym nábožen-
ským skupinám, túžba a zároveň potreba slobodne prejavovať 
inakosť a byť vo svojich prejavoch nielen tolerovanými, ale aj 
akceptovanými a rovnoprávnymi členmi a členkami spoločnosti, 
vznik a aktivity vyvíjané rôznorodými alternatívnymi subkultúrami 
– to všetko spolu vytvára obraz rôznorodosti a prehlbujúcej sa dife-
rencovanosti našej spoločnosti. Rast regionálnych, skupinových aj 
individuálnych iniciatív tento proces podporuje a zintenzívňuje. 

Rozmanitosť sa prehlbuje aj ako dôsledok zbližovania štátov 
a kontinentov. Prostredníctvom vlastných skúseností, masmédií či 
vzdelávacích systémov sme v neustále väčšom rozsahu a intenzite 
vystavovaní inakosti. Núti nás to klásť si otázky: Kým sme? Ako sa 
utvára naša osobná identita? Žijeme v rozvinutejšej kultúre, lepšie 
organizovanej spoločnosti? Vyznávame spravodlivejšie hodnoty? 
Ako sú na tom ostatní?

Xenofóbia, rasizmus, intolerancia sú slová, ktorými označujeme 
negatívne postoje, ktoré voči sebe pociťujú príslušníci rôznych 
etník, národov a sociálnych skupín. Sú to ale tiež formy správania, 
ktorými dávame najavo svoju domnelú nadradenosť. Je to prejav 
neschopnosti uznať predstaviteľov rôznych sociokultúrnych skupín 
ako rovnocenných. Ako sa s týmito javmi môžeme vyrovnávať vo 
výchove a vzdelávaní?

Potreba hľadať dôvody a identifikovať prejavy jedinečnosti 
rôznorodých sociokultúrnych skupín získava na intenzite. Táto 
príručka má ambíciu bližšie vymedziť význam pojmov kultúra, 
kultúrne rozdiely, interkultúrne vzťahy a prostredníctvom 
multikultúrnej výchovy otvoriť cesty k porozumeniu odlišných 
spôsobov života, vnímania a premýšľania o svete.

Komu je publikácia určená?
Príručka je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných 
škôl i všetkým tým, ktorí sa venujú multikultúrnej výchove (MKV). 
Zaujímavé informácie a poznatky v nej nájdu začiatočníci aj od-
borníci, ktorí sa problematike venujú dlhodobo a systematicky. 
„Začiatočníci“ – učitelia, vedenia škôl, či rodičia v príručke nájdu 
jeden z možných „návodov“, ako pripraviť a realizovať svoj vlastný, 
na lokálne podmienky adaptovaný a multikultúrne orientovaný 
vzdelávací program. „Pokročilí“ môžu svoje zaužívané postupy po-
rovnať s naším prístupom, získať nové informácie o „multikultúrnej 
pedagogike“, o konkrétnych sociokultúrnych skupinách a vyskúšať 
si nové aktivity so žiakmi.

V texte nenájdete návrh osnov pre MKV. Koncept multikultúrnej 
výchovy, ktorý vám v príručke predstavíme, má skôr za cieľ nastaviť 
základné parametre, predstaviť pedagogické a didaktické aspekty 
výchovy k tolerantnému spolunažívaniu ľudí rôznych rás, etník, ro-
dov, sociokultúrnych skupín. Na ich základe môžete do vyučovacích 
predmetov začleniť témy s multikultúrnou problematikou a posilniť 
tak výchovu k životným zručnostiam, bez ktorých by multikultúrna 
výchova bola len ďalším náukovým predmetom. 

Žiaci a žiačky, ktorí sa v škole stretávajú s informáciami a príkladmi 
o významných a zaujímavých činoch jednotlivcov, ktorí sa od nich 
odlišujú, sa zároveň učia vnímať svet v jeho rozmanitosti a vážiť 
si túto pestrosť. Do vyučovania je preto dôležité zaraďovať infor-
mácie o prínosoch iných kultúr, a úspechoch iných národov, etník 
a národnostných skupín. Žiaci tak môžu byť oboznámení s histó-
riou a tradíciami Rómov, Židov, Vietnamcov, teda „tradičných“, aj 
„nových“ menšín, s problémami ľudí, ktorí stratili domov a v našej 
krajine hľadajú slobodnejšie podmienky pre svoje spoločenské, 
ekonomické a kultúrne uplatnenie.
 

Hneď v úvode by sme chceli zdôrazniť, aké dôležité je mať rov-
naké príležitosti na vytváranie pozitívneho obrazu o sebe samých 
bez ohľadu na svoj pôvod a rod. Každú konvenciu, ktorá niekoho 
znevýhodňuje je preto potrebné odmietnuť, vrátane tých najbežnej-
ších a zároveň najmenej uvedomovaných – spôsobov oslovovania 
a používania osobných zámen. Z toho dôvodu v texte referujeme 
na oba rody a striedavo hovoríme o žiakoch aj žiačkach, učiteľoch 
aj učiteľkách.

Multikultúrna či interkultúrna výchova sa na žiadnom type škôl 
nevyučuje ako samostatný predmet, nemáme vysoké školy, 
ktoré by systematicky pripravovali učiteľov na interkultúrne 
vzdelávanie. Napriek tomu už mnohí z vás veľkou mierou prispeli 
k plnohodnotnejšiemu životu detí v spoločnosti, bez ohľadu na ich 
národnosť, rasu, náboženské vyznanie či príslušnosť k sociálnym 
vrstvám a subkultúram. Chceme vás povzbudiť vo vašom úsilí 
o rozvíjanie kompetencií potrebných na vyučovanie multikultúrnej 
výchovy. Ciele MKV napĺňate už tým, že ponúkate informácie 
o živote a zvykoch tých “iných”, žijúcich vedľa nás v susedstve, 
alebo tým, že pomáhate deťom získať schopnosti a zručnosti, ako 
riešiť problémy, ktoré vznikajú v kontakte s inakosťou. Základnou 
ambíciou interkultúrneho vzdelávania je naučiť sa vnímať a pracovať 
s poznatkom, že malé aj veľké nedorozumenia vznikajú v kontakte 
s predstaviteľmi rôznych kultúr často z „neviditeľných“ dôvodov, 
ktoré pramenia z našich hodnôt a postojov, teda prostredníctvom 
„okuliarov“, ktorými sa dívame na svet.

ﾈ ﾑ
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Čo v príručke nájdete?
Príručka obsahuje nielen všeobecne formulované ciele multi-
kultúrnej výchovy, ale aj didaktické podnety na ich realizáciu 
v podmienkach druhého stupňa základných škôl a na stredných 
školách. Viaceré didaktické podnety sme prispôsobili podmien-
kam školy, vždy však s presahom k „ideálne“ fungujúcej škole. Pri 
ich formulovaní sa opierame aj o skúsenosti učiteliek a učiteľov, 
ktorí sa zúčastnili cyklu školení v rámci projektu Nadácie Milana 
Šimečku „Budovanie interkultúrnej spoločnosti“ a následne sa na 
vlastnej škole pokúsili uplatňovať princípy a postupy MKV. Zoznam 
literatúry na konci kapitol uspokojí aj tých z vás, ktorí máte záujem 
o podrobnejšie informácie a hlbšie poznatky o didaktike a témach 
multikultúrnej výchovy.

Prvá časť príručky s názvom Didaktické aspekty multikultúrnej vý-
chovy pomôže učiteľkám a učiteľom, lektorom a lektorkám vytvoriť 
si svoj vlastný program multikultúrnej výchovy tak, aby bol vhodný 
pre konkrétnu školu a žiakov. Autorka tejto časti pripravila interak-
tívny text s viacerými aktivitami – podnetmi pre učiteľov a jednotlivé 
časti koncipovala ako odpoveď na otázky, ktoré si kladie každý, 
kto sa venuje MKV: Aké sú ciele MKV? Aké zručnosti a hodnoty je 
vhodné rozvíjať pre život v multikultúrnej spoločnosti? V ktorom 
predmete možno MKV učiť? Aké sú zásady a metódy MKV? Ako si 
pripraviť hodinu a ako vyhodnotiť celý proces výchovy?

Druhá časť príručky sa venuje termínom, s ktorými sa často 
stretávame pri interkultúrnom vzdelávaní – kultúra, enkulturácia, 
akulturácia, multikulturalizmus, sociokultúrne skupiny, subkultúry, 
kultúrna identita, predsudky, stereotypy, modely spolužitia kultúr, 
kultúrny konflikt. Spôsob, akým ich definujeme a načrtávame ich 
prepojenia do celistvého systému, tvorí teoretické východiská 
MKV. Stretávame sa s nimi vždy, keď uvažujeme o vzťahoch medzi 
odlišnými jednotlivcami či skupinami ľudí: kultúrnymi, sociálnymi, 
náboženskými, rodovými či etnickými. Do problematiky MKV vás 
uvedieme konkrétnymi aktivitami pre žiakov. Kapitolu uzatvára 
zoznam pojmov s definíciami a literatúra na ďalšie štúdium.

Nasledujúce časti príručky obsahujú návrhy, ako spracovať „veľké“ 
multikultúrne témy pre potreby učiteľov, aby ste sa mohli v rámci 
MKV venovať oblastiam, ktoré sú v súčasnosti živé a aktuálne, 
a to nielen na Slovensku. Kapitoly poskytujú kľúčové informácie 
o sociokultúrnych skupinách a popisujú mechanizmy ich interakcií 
v spoločnosti v minulosti aj súčasnosti. Prvé vydanie príručky 
zahŕňa kapitoly o Rómoch a Židoch. V nasledujúcich rokoch bude 
príručka postupne dopĺňaná o ďalšie skupiny, ktoré sú súčasťou 
multikultúrneho Slovenska: Maďari, Rusíni, Ukrajinci, príslušníci 
nových menšín. Aj preto vyzývame učiteľov a učiteľky ako aj 
všetkých tých, ktorí sa rozhodnú materiál používať, aby v prípade 
záujmu o ďalšie kapitoly kontaktovali Nadáciu Milana Šimečku 
a neváhali posielať vlastné postrehy či spätnú väzbu, ktoré budeme 
môcť využiť pri dopĺňaní materiálu. 

Ako príručka vznikala ?
Príručka vznikla v rámci projektu, ktorého cieľom bolo podporiť 
začlenenie výchovy k interkultúrnej spoločnosti do vyučovacieho 
procesu na Slovensku. Metodická príručka, ktorú držíte v rukách, 
vznikala v tvorivej atmosfére, dialógom medzi jednotlivými spolu-
autormi a spoluautorkami, ako aj vďaka inšpiratívnym podnetom 
a spätnej väzbe, ktorú nám poskytli účastníci seminárov zamera-
ných na MKV. Príručku sme sa rozhodli doplniť ďalšou publikáciou, 
zbierkou esejí, ktorá zachytáva mozaiku každodennej, a pritom 
často nepoznanej rôznorodosti našej spoločnosti prostredníctvom 
osobnej skúsenosti a reflexie predstaviteľov menšín na Slovensku. 
Zbierku je možné použiť aj ako doplnkový materiál pre školskú 
a mimoškolskú výuku. 
Za vznik príručky ďakujeme podnetnému tímu autorov, energickej 
skupine učiteľov a kolegom v Nadácii Milana Šimečku, ktorí svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami obetavo prispievali k snahe vytvoriť 
materiál, ktorý reflektuje málo diskutované a častokrát zahmlievané 
súvislosti života našej spoločnosti. 

Editorka a autori
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Svet, v ktorom žijeme, štát, ktorého sme občanmi, škola, v ktorej sa 
učíme, alebo v nej vyučujeme, rodiny, z ktorých pochádzame – to 
všetko sa nachádza v určitom priestore a ten je vždy aj konkrétnym 
kultúrnym, politickým a sociálnym kontextom nášho života. V ňom 
sa stávame individualitami, učíme sa, ako vychádzať s ostatnými, 
socializujeme sa. Učitelia a učiteľky svojimi postojmi, štýlom práce 
a komunikácie so žiakmi významne ovplyvňujú budúcnosť spolo-
čenstva, spôsob, do akej miery sa budeme schopní nielen rešpek-
tovať ako etnicky, sociálne, nábožensky či rodovo odlišní ľudia, ale 
aj ako dokážeme oceňovať svoju odlišnosť. 

O tom, ako zdôvodniť a premyslieť také prostredie školy, také spôsoby 
učenia a učenia sa, aby bola škola „multikultúrne priateľská“, o tom je 
aj „multikultúrna pedagogika a didaktika“. Spojenia uvedené v úvodzov-
kách vyjadrujú túžbu autorov poukázať na aspekty takej výchovy, ktorá 
by priateľsky a s radosťou vnášala kľúčové témy do školskej výchovy.

Multikultúrna výchova/interkultúrna výchova/interkultúrne vzdelá-
vanie je pedagogická reakcia na situáciu a dôsledky občianskych 
požiadaviek a globalizačných tendencií. Autori tejto príručky sa 
dohodli, že budú používať termín multikultúrna výchova.  

1.1. Aké sú dôvody 
 na multikultúrnu výchovu?

Kde, kedy môžeme pri vzájomnom stretávaní očakávať, že sa objavia 
kultúrne rozdiely? V čom sme si ako ľudia podobní a v čom odlišní? 
Naše prvé predstavy o svete, o normách spolužitia získavame 
v konkrétnych etnicky a sociálne ukotvených rodinách (enkulturá-
cia), kým návyky spolužitia s odlišnými ľuďmi si osvojujeme v ško-
lách a komunitách, pod vplyvom médií či vlastnou skúsenosťou 
s odlišnými ľuďmi (akulturácia). Je práve táto „podobnosť“ šancou 
usilovať sa o vzájomné porozumenie? Môže byť aj strach z naras-
tajúcej nedôvery voči príslušníkom iných kultúr dôvodom na to, 
aby sme sa cielene zamerali na hľadanie poznania, ktoré nás zbaví 
strachu a pomôže nám identifikovať vzájomne prospešné formy 
spolužitia? 

Ak veríte v zodpovednosť k budúcnosti sveta, venujte sa spolu 
s nami premýšľaniu o cieľoch a metódach výchovy, ktorá môže pri-
praviť našich žiakov na život v narastajúcej kultúrnej mnohorakosti 
(diverzite). 

Existencia kultúrnych rozdielov bola, je a bude neodškriepiteľný 
fakt. Samotné poznávanie a akceptovanie vlastnej kultúry a iných 
kultúr nám automaticky nezaručí život bez nežiaducich konfliktov. 
Treba spresniť povahu „kultúrneho” stretávania. Čo zna-
mená, že sa máme v škole venovať kultúrnym rozdielom? Kultúra 
je „vnútorná výbava” jednotlivca, ktorá sa prejavuje v jeho správaní 
a spôsobe komunikácie s inými. Určuje, ako sa ľudia stravujú, 
obliekajú, čo považujú za dobré bývanie, aké majú hygienické ritu-
ály, návyky, ako sa prejavujú v sexuálnej oblasti, vo vzťahu k telu. 
Rozdiely sú aj v spôsobe uzatvárania manželstva, v tom, aké majú 
vzťahy v rodine, k príbuzným, ako si vysvetľujú povahu sveta – jeho 
vznik, fungovanie, aké historické tradície utvárali ich vzťah k vlast-
nej národnej identite, etnickej histórii a mnohé ďalšie odlišnosti, 

ktoré si so sebou (v sebe) prinášame v pomyselnom batôžku do 
vzájomných stretnutí. „Čudní“ či „zvláštni” sme si navzájom? 
Migrácia jednotlivcov aj celých skupín ľudí z jednej kultúry do dru-
hej odhaľuje rozdiely v štýle rodinnej výchovy, rozdiely v školskej 
výchove (nielen obsahy, ciele, ale aj vyznávané hodnoty, vzťahy 
k iným, k prírode) a rozdiely v komunikácii príslušníkov jednotlivých 
kultúr (jazyk, neverbálna komunikácia, spôsoby riešenia problémov 
s inými a podobne).

Obyvateľov Slovenska, ktorí v poslednom desaťročí navštívili inú 
krajinu ako turisti alebo z dôvodu štúdia či práce, pribúda. Žiaci 
majú skúsenosti z pobytu v zahraničí, pre viacerých sa otvárajú 
možnosti výmennej praxe či štúdia v zahraničí, dospelí vedia, čo 
znamená iná firemná kultúra, ktorú prinášajú so sebou zahraničné 
firmy. Televízia, film, internet – aj to sú zdroje podnetov, cez ktoré 
sa musíme vyrovnávať s prejavmi mnohorakých kultúr. Stačí, keď si 
predstavíte nedeľu ráno a deti pred televíznou obrazovkou – sledujú 
kreslenú rozprávku o pokemonoch. Ako sme pripravení na stretáva-
nie takých odlišných kultúr, ako je naša, európska a ázijská, v tom-
to prípade japonská? Ak vstúpia do ich, vlastne nášho spoločného 
sveta aj takéto rozdiely, kde sa nájde „spoločná reč”? Kto z nich, 
z nás má pravdu, podľa koho sa bude náš svet (aj školský) riadiť? 

Vieme, prečo sa naši žiaci líšia spôsobom obliekania, prečo počú-
vajú inú hudbu a majú odlišné vzory, a to aj napriek tomu, že nie sú 
medzi nimi etnické, národnostné či sociálne odlišnosti?

> Podnet na aktivitu: 
Ak sa chcete dozvedieť, ako vaši žiaci odpovedia na otázku, 
v čom sa náš svet prejavuje ako multikultúrny, požiadajte 
ich, aby v skupinách vytvorili „koláž” – vystrihli z novín 
a časopisov, nalepili, nakreslili, napísali – svoju odpoveď. 
Spoločne urobíte prvé „mapovanie“ ich predstáv o kultúr-
nych odlišnostiach. Vyhodnoťte ich spoločne a zapíšte si aj 
odpovede, čo z odlišností môže viesť k nedorozumeniam 
a aké odlišnosti nevyvolávajú konflikty.

Multikultúrna výchova (ďalej MKV) môže mať veľmi rôznorodé 
podoby. Aby bola skutočne efektívna, nemôže byť len rozprávaním 
a „kázaním“ o potrebe medzikultúrneho porozumenia. Efektívna 
bude vtedy, ak poskytne žiakom zážitok kultúrnej rozmanitosti, ak 
im umožní stretnúť sa s pohľadmi a postojmi príslušníkov odlišných 
kultúr. Mala by sa preto nachádzať nielen v inovovaných osnovách 
školských predmetov ako samostatná či prierezová problematika, 
ale prejavovať sa ako snaha o chápanie a rešpektovanie zvyšujúcej 
sa kultúrnej rozmanitosti aj v učebných materiáloch, s ktorými žiaci 
pracujú, v atmosfére celej školy aj v mimoškolskej činnosti žiakov, 
v spolupráci s rodičmi a miestnymi komunitami.

Multikultúrna výchova je preto aj v našej príručke koncipovaná tak, 
aby poskytovala nielen informácie o iných kultúrach, ale sprostred-
kovala žiakom aj poznanie vlastného kultúrneho zakotvenia. Cieľom 
interkultúrneho vzdelávania je učiť žiakov rozpoznávať prejavy 
a mechanizmy kultúrnej, etnickej, sociálnej aj rasovej neznášan-
livosti v spoločnosti, a zároveň rozvíjať postoje žiakov smerom 
k medzikultúrnemu porozumeniu. Rozvoj špecifických schopností 
a zručností potrebných pre život s príslušníkmi odlišných kultúr 

1. Úvodné slová k multikultúrnej výchove
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je predpokladom na využitie osobnostných a sociálnych daností 
a schopností, ako využívať svoje myslenie na plnohodnotné preží-
vanie sveta, kvalitnejšie vzťahy, lepší výkon a orientáciu vo svojom 
vnútri aj v spoločnosti a ako zvládať aj záťažové situácie, ktoré vzni-
kajú pri stretávaní sa s ľuďmi z odlišných kultúrnych prostredí.
 

1.2. Multikulturalita 
 a multikultúrna výchova 

Multikulturalita je pojem, ktorý sa používa ako synonymum poj-
mu multikulturalizmus. Vyplýva zo vzťahov kultúr v globalizovanom 
svete a týka sa rasy, etnika, sociokultúrnych skupín, vzťahu majority 
a minorít a v súčasnosti sa rozšíril aj o témy rodovej príslušnosti, 
sexuálnej preferencie či spoločenského uplatnenia jedotlivcov so 
zdravotným postihnutím. V škole sa s faktom existencie kultúrnych 
rozdielov stretneme v témach viacerých predmetov, ale aj pri 
diskusiách a riešení problémov, ktoré vznikli medzi žiakmi v škole, 
v blízkom okolí, alebo sú aktuálne na medzinárodnej úrovni. Mnohé 
z týchto problémov „testujú“ naše postoje k iným národom, k men-
šinám („tradičným“, „novým“), k imigrantom či turistom. 

Multikultúrnosť znamená nielen rôznosť kultúr, ich prejavov 
v správaní, ich tradícií, hodnôt, významov a noriem, ale aj hľadanie 
spôsobov ich spolužitia – od existencie vedľa seba, k rešpektu, 
tolerancii až k dialógu a spolupráci. Ideológia multikulturalizmu 
(politický program) a z nej vyplývajúce politické aktivity vznikli 
v druhej polovici 20. storočia. Aj multikultúrna výchova je dôležitým 
nástrojom na vytvorenie pluralitnej spoločnosti, ktorá umožňuje žiť 
v mieri viacerým sociokultúrnym skupinám. Z rôznych názorových 
prúdov multikulturalizmu, ktoré sa prejavujú aj v postojoch uči-
teľov a učiteliek, vyplýva, ako vnímajú povahu spolužitia minorít 
s majoritou. O multikultúrnej výchove hovorí inak konzervatívne 
orientovaný učiteľ ako liberál. Ten, kto zastáva pozíciu kritického 
multikulturalizmu, bude aj žiakov viesť k tomu, aby ju okrem rešpek-
tovania odlišností doplnili poznávaním podmienok na existenciu 
kultúr a starostlivosťou o ich rozvoj (pozri tabuľku Názorové prúdy 
multikulturalizmu, kapitola 2).

Keď hovoríme o multikulturalite a reagujeme na takto opísané 
videnie spoločnosti multikultúrnym vzdelávaním, máme na mysli 
nasledujúce charakteristiky, tak ako o nich hovorí český pedagóg 
J. Průcha v knihe Multikultúrní výchova:

Multikultúrna výchova podľa E. Mistríka pomáha študentom 
chápať kultúru vlastného spoločenstva a utvrdiť sa v nej, pomáha 
im oslobodiť sa aj od svojich kultúrnych obmedzení a v priebehu 
MKV ich vybavuje kompetenciami, ktoré im umožňujú utvárať 
a spravovať občianske spoločenstvo pracujúce pre spoločné 
dobro.

Český pedagóg J. Průcha poukazuje na existenciu dvoch základ-
ných koncepcií v súčasnej pedagogike, kde MKV je:

 

Termín multikultúrna výchova vyjadruje snahy pro-
stredníctvom vzdelávacích programov vytvárať spô-
sobilosť ľudí chápať a rešpektovať iné kultúry než 
len svoju vlastnú. 
  

Pedagogický slovník. Praha: 1998. 

Multikultúrna výchova označuje výchovu k medzikul-
túrnemu porozumeniu. Je to výchova, ktorá podporu-
je kultúrnu pluralitu a mierové spolunažívanie v tejto 
pluralite. 

E. Mistrík: Multikultúrna výchova v príprave učiteľov. 
Bratislava: Iris 2000.

 

> Stav spoločnosti 

reálny stav spolužitia etník, národov, rás, náboženských 
a sociálnych skupín

> Proces 

oblasť osvetovej činnosti, interkultúrneho vzdelávania, 
vzájomná výmena znakov a významov, ideí kultúr, ktoré 
sa stýkajú bezprostredne (v rámci jednej spoločnosti), 
alebo sprostredkovane (vzdialené kultúry – ázijské, africké, 
juhoamerické a ďalšie)

> Vedecká teória, oblasť výskumu 

teória multikulturalizmu ako akademický diskurz využíva na 
pomenovanie a riešenie problémov interdisciplinárne prístupy 
– antropologické, filozofické, sociologické, ale aj psychologic-
ké, ekonomické a ďalšie

> Spoločenský cieľ 

predstava politickej reprezentácie, vízie rozvoja celku na 
rôznych úrovniach – národnej, štátnej, európskej aj globálnej 
(politický program)

> proces,

prostredníctvom ktorého si jedinci vytvárajú predpoklady na 
pozitívne vnímanie a hodnotenie odlišných kultúr a učia sa 
regulovať svoje správanie k príslušníkom iných kultúr

> konkrétny vzdelávací program,

ktorý v programoch vyučovania zabezpečuje také vzdelávacie 
prostredia, ktoré sú prispôsobené jazykovým, kultúrnym potre-
bám žiakov z rôznych minorít (jazykových, rasových, nábožen-
ských a iných)
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Bez nároku na podrobnú charakteristiku pripravenosti slovenského 
školstva reagovať na problémy súčasnej globalizovanej spoločnosti 
konštatujeme, že naša škola doteraz nemá v základných dokumen-
toch sformulované východiská na multikultúrnu výchovu a ciele, 
ktoré by ju odlíšili od iných výchovných oblastí, ktoré informujú 
o iných kultúrach, alebo vedú žiakov k tolerancii či rešpektu voči 
predstaviteľom odlišných kultúr. 

Projekt Milénium, predložený v roku 2000 na verejnú diskusiu, 
hovorí o potrebe aj spôsobe transformácie našej školy v zmenených 
spoločenských podmienkach. Na základe pripomienok k nemu bol 
vypracovaný Národný program výchovy a vzdelávania v Sloven-
skej republike na najbližších 15 až 20 rokov. Tieto materiály spolu 
s Dohovorom o právach dieťaťa a s ďalšími analýzami a víziami 
platnými pre výchovu a vzdelávanie v európskom priestore, napríklad 
dokument Európskej únie Biela kniha (učiaca sa spoločnosť), sú 
natoľko podnetné, že sa stali východiskom aj pre potreby koncepcie 
MKV, ako ju v tejto príručke predstavujeme. Odvoláme sa na ne, keď 
formulujeme miesta, povahu, ciele a metódy multikultúrnej výchovy.

Školský zákon, nové učebné osnovy, učebné materiály, príprava 
učiteľov pre MKV – na tieto oficiálne kroky na Slovensku školy čaka-
jú. Mnohí učitelia však už dávno začali aj bez „posvätenia“ a spolu 
s mimovládnymi organizáciami odviedli v multikultúrnej výchove 
kus práce. Systémový prístup aj k oblasti MKV znamená, že pre-
staneme „lepiť diery, keď nám na školách preteká strecha“, lebo 
reálny svet prináša množstvo kolízií, vypätých situácií, spôsobených 
faktom, že aj naše prostredie je multikultúrnym prostredím. Podľa 
návrhu kurikulárnej transformácie všeobecno-vzdelávacej zložky 
strednej školy ako projekt ESF 2004 – 2006 by sa multikulturaliz-
mus mal stať jednou z prierezových tém. Zámerom je viesť žiakov 
k pochopeniu vlastného kultúrneho zakotvenia, aby porozumeli 
vlastnej kultúrnej identite – a na tomto základe aj iným kultúram. 
Téma interkultúrnych vzťahov, ktorá má prenikať cez jednotlivé 
školské predmety, sa stáva jedným z nástrojov potrebných na zod-
povedný pohyb v sociokultúrne rozmanitej spoločnosti. Skúsme byť 
na skutočnú „systémovú“ zmenu pripravení. 

Dohovor o právach dieťaťa
Na zavedenie multikultúrnej výchovy do škôl je zvlášť dôležitý 
Dohovor o právach dieťaťa. Článok 29 upriamuje pozornosť na 
smerovanie výchovy k:
a) rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových aj 

fyzických schopností v najširšom objeme;
b) výchove zameranej na posilňovanie úcty k ľudským právam 

a základným slobodám a zásadám zakotveným v Charte 
Spojených národov;

c) výchove zameranej na posilňovanie úcty dieťaťa k rodičom, 
ku svojej vlastnej kultúre, jazyku, hodnotám, k národným 
hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu 
a iným civilizáciám;

d) príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti 
v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlaví 
a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými 
a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu.

Milénium a Národný program výchovy 
a vzdelávania a Multikulturálna výchova
Cieľový stav výchovy a vzdelávania je aj pre oblasť multikultúrnej 
výchovy formulovaný v Miléniu (s. 45) takto: „Program výchovy 
a vzdelávania na každej škole by mal viesť k všestrannému 
rozvoju osobnosti každého jednotlivca, k získaniu vedomostí 
a kľúčových kompetencií a uplatneniu v spoločnosti. Vychádzať 
pri tom z toho, že výchova k mravným hodnotám, sociálnemu 
cíteniu a demokracii predstavuje základ stability spoločnosti 
a jeden z najúčinnejších prostriedkov proti násiliu, kriminalite 
a ďalším negatívnym javom. Osobitne vytvára podmienky na 
výchovu v duchu porozumenia a tolerancie voči iným národnos-
tiam a iným menšinám.

 

2.1.1. Kľúčové kompetencie

Ak škola pripravuje žiakov na dobrý a úspešný život vo svete, v kto-
rom sa jednotlivé kultúry stretávajú, tak aj my odvodzujeme kon-
krétne ciele MKV od kľúčových kompetencií – potrebných životných 
zručností, teda od komplexných spôsobilostí, ktoré nám umožnia 
preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti aj postoje v praxi, pri 
stretávaní odlišných kultúr. 

Milénium za kľúčové kompetencie označilo:
 komunikačné schopnosti – zrozumiteľne sa vyjadrovať, 

vysvetľovať, aktívne počúvať, čítať s porozumením vo vlastnom 
jazyku a v jednom cudzom jazyku;

 personálne a interpersonálne schopnosti – sebapozná-
vanie a osobný rozvoj, tvorba medziľudských vzťahov, spoluprá-
ca, zodpovednosť a starostlivosť, rešpekt k všeľudským hodno-
tám, uznávanie ľudských práv a i.;

 schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy – identifi-
kovať a zvládať problémy, navrhovať riešenia, záujem o pohľad 
iných na spoločné problémy, učiť sa z ťažkostí a i.;

 schopnosť pracovať s informačnými technológiami 
– využívať informačné zdroje a informácie na rozšírenie poznania 
o sebe a iných a komunikáciu i riešenie problémov;

 schopnosti potrebné na udržanie zdravého života 
– schopnosť starať sa o zdravie a dobré životné prostredie nielen 
pre seba, ale aj pre iných;

 schopnosti formovať občiansku spoločnosť – prispievať 
na miestnej i globálnej úrovni k rozvíjaniu demokratického spô-
sobu života a trvalo udržateľnému rozvoju a pod.

Každú z kľúčových kompetencií možno bližšie špecifikovať vo vzťa-
hu k cieľom multikultúrnej výchovy. Proces rozvíjania kompetencií 
potrebných pre dobrý život je dlhodobý a nemôže byť len vedľajším 
produktom školskej výchovy a vzdelávania. Naučiť žiakov orientovať 
sa v medziľudských vzťahoch, vytvárať si návyky kooperovať s inými 
(predstaviteľmi iných kultúr), vytvárať si pozitívny obraz o sebe, 
získať dôveru v seba (budovať si vlastnú identitu) a hľadať spôsoby, 
ako žiť v spoločenstve s inými (komunikovať, riešiť problémy), je pre 
život rovnako dôležité, ako naučiť sa gramatické pravidlá či názvy 
štátov, ktoré tvoria Európsku úniu. 

2. Multikultúrna výchova v kontexte 
 slovenského školstva a v konkrétnej škole

ﾈ ﾑ
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Pre nás učiteľov je „téma“ rozvoja kompetencií žiakov, ako cieľo-
vých požiadaviek na školské vzdelávanie, nová. Aby sme mohli 
v budúcnosti použiť stanovené kompetencie aj pre MKV ako kritériá 
na hodnotenia výkonov a činností žiakov, musíme celý proces roz-
voja kompetencií „odkryť“ a porozumieť mu. 
Do prípravy učiteľov sa postupne dostávajú informácie o proce-
se zavádzania a rozvíjania komplexných zručností pre život, teda 
kľúčových kompetencií, aj cez inovatívne školské modely, ako je 
Integrované tematické vyučovanie (ITV), Krok za krokom, inová-
cie rozvíjajúce sociálno-konštruktivistický model učenia (Združenie 
Orava), Zelinov model Tvorivo-humanistickej výchovy (THV) a ďalšie. 
Všetky majú spoločné to, že efektívnu školskú výchovu a vzdeláva-
nie vidia práve vo vytváraní priaznivého prostredia na učenie, kde 
napríklad MKV nie je učením o multikulturalite, ale „mutikultúrnym“ 
učením sa. Rozvíjať kompetencie žiakov pre život v multikultúrnom 
svete vyžaduje rešpektovať postupy, ktoré sú v súlade so zásadami 
MKV.
 

2.1.2. Ktoré vyučovacie predmety sú vhodné 
 na multikultúrnu výchovu? 

Odpovedzme si spoločne na otázku, ktoré školské predmety posky-
tujú najväčší priestor na realizáciu cieľov MKV a jej témy? Bez 
veľkých analýz môžeme tvrdiť, že všetky výchovné predmety a projekty 
sú vhodné na MKV svojimi cieľmi aj používanými metódami, pomocou 
ktorých sa jednotlivé výchovné predmety v súčasnej škole realizujú.

Rozdiely v rôznych oblastiach výchovy sú v okruhu tém, ktorým sa ve-
nujú – napríklad estetická výchova pracuje s umeleckým materiálom, 
etická výchova zdôrazňuje mravný rozmer medziľudských vzťahov, 
výchova k občianstvu sa venuje politickým, právnym či globálnym 
aspektom spolužitia. Všetky školské predmety môžu mať účasť na 
multikultúrnej výchove, keď poskytujú poznatky o vlastnej kultúre 
a iných kultúrach, o ich vzájomných vzťahoch a spôsoboch spolužitia 
príslušníkov odlišných sociokultúrnych skupín alebo rozvíjajú zruč-
nosti, ktoré potrebujeme pre život v kultúrne pestrej spoločnosti.

Schéma: Východiská, ciele a témy výchovných predmetov 
Zdroj: E. Mistrík, nepubl. text

Ak sa zaoberáte inými predmetmi, pokúste sa doplniť schému o ďalšie údaje.

KULTÚRNO-ETICKÝ OBSAH VÝCHOVY

VÝCHODISKO:
umenie a estetické hodnoty

flexibilnosť vkusu
 

CIELE                         vkusová tolerancia
 ESTETICKÁ VÝCHOVA

kultúrnosť

estetické hodnoty

umelecká kultúra
  TÉMY

estetické vnímanie

estetický vkus

VÝCHODISKO:
hodnota človeka

chápanie vzťahov medzi ľuďmi
  CIELE

prosociálne správanie

komunikácia

ETICKÁ VÝCHOVA                                        prosociálne správanie

sebavyjadrovanie

medziľudské vzťahy
  TÉMY

hodnoty

empatia

vzory

práva dieťaťa

HISTORICKÝ OBSAH VÝCHOVY

VÝCHODISKO:
informácie o holokauste

poučiť sa
 VÝCHOVA O HOLOKAUSTE CIELE

 neopakovať

historické súvislosti
  TÉMY

politické súvislosti

POLITICKO-PRÁVNY OBSAH VÝCHOVY

VÝCHODISKO:
Všeobecná deklarácia ľudských práv

právne vedomie
 CIELE
podpora rovnakých príležitostí
  VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM
ľudské práva

politické súvislosti
 TÉMY
právne súvislosti

historické súvislosti

VÝCHODISKO:
Rovnosť ľudí, hodnota človeka

rozvoj tolerancie
 CIELE
vzájomné "neútočenie"
  VÝCHOVA K TOLERANCII
politické súvislosti

právne súvislosti TÉMY

etické súvislosti

VÝCHODISKO:
občan

samostatný občan
 CIELE
zodpovedný občan
  VÝCHOVA K OBČIANSTVU
politické súvislosti

právne súvislosti
 TÉMY
morálne súvislosti

globálne súvislosti

VÝCHODISKO:
globálne problémy

zachovanie mieru
 CIELE
trvalo udržateľný rozvoj
  GLOBÁLNA VÝCHOVA
politické súvislosti

ekonomické súvislosti
 TÉMY
ekologické súvislosti

bezpečnostné súvislosti

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

VÝCHODISKO:
KULTÚRA 

- NIE AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ALE AKO SOCIÁLNE 
ODOVZDÁVANÉ VEDOMOSTI, 

HODNOTY, ZNAKY

CIELE:
- POCHOPENIE INÝCH KULTÚR

- SPOLUŽITIE S INÝMI KULTÚRAMI

TÉMY:
- VZŤAH MAJORITA-MINORITA

- PROBLÉM IDENTITY
- SEBAOBRAZ, OBRAZ O DRUHÝCH

- STEREOTYP, PREDSUDKY
- ALTERNATÍVNE KULTÚRY, ETNIKÁ
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Na realizácii prierezovej témy Multikulturalizmus sa podieľa 
väčšina predmetov. Má väzbu na tie témy, ktoré sa zaoberajú 
vzájomnými vzťahmi medzi národmi a etnickými skupinami, nábo-
ženstvami v ďalších výchovných predmetoch – výtvarná výchova, 
hudobná výchova, ale aj telesná výchova. Dejepis, zemepis, lite-
ratúra, cudzie jazyky už tradične cez témy zamerané na poznávanie 
vlastnej kultúry a iných kultúr. Z informácií o školách, ktoré si vytvo-
rili kurikulum pre MKV na celej škole, vieme, že aj učitelia matema-
tiky, fyziky, chémie s veľkou dávkou tvorivosti pripravujú napríklad 
slovné úlohy tak, že uvádzajú príklady na ich riešenie z kultúrne 
odlišných oblastí, približujú veľké objavy v oblasti prírodných vied 
z minulosti a súčasnosti spôsobom, ktorý aj v tejto oblasti ukazuje 
na prínos všetkých kultúr do rozvoja poznania celého ľudstva.
 

2.2. Rozhodnutie pre multikultúrnu 
 výchovu na úrovni školy

Spôsob, ako aj na vašej škole začať realizovať multikultúrnu výcho-
vu, predpokladá záujem na viacerých úrovniach:

 Na úrovni vedenia školy odporúčame najskôr v základných 
dokumentoch školy sformulovať tzv. filozofiu školy, čiže školský 
vzdelávací program. Ide o zdôvodnenie, prečo sa na vašej škole 
budete venovať multikultúrnej výchove/interkultúrnemu vzdelá-
vaniu

  Na úrovni predmetových komisií, alebo na úrovni 
jednotlivých učiteľov je dôležité odpovedať si na otázky: 
Prečo sa máme venovať MKV? K čomu má smerovať takéto 
vzdelávanie (ciele)? S kým sa spojíme? Ako budeme realizovať 
MKV? Materiály, v ktorých si vaša škola formuluje východiská pre 
kurikulum v oblasti MKV, by mali vychádzať z aktuálnej situácie 
v škole, z aktuálneho diania v mieste školy (školu navštevujú 
žiaci rôznych národností, škola sa nachádza v pohraničnej ob-
lasti, zlúčenie škôl prinieslo so sebou aj nárast počtu rómskych, 
vietnamských žiakov a podobne) a z aktuálneho stavu našej 
spoločnosti, ktorá sa kultúrne diverzifikuje (pripraviť žiakov na ko-
munikáciu s predstaviteľmi rôznych kultúr – rodičia odchádzajú aj 
s rodinami za prácou, študenti sa zúčastňujú študijných pobytov 
či brigád v zahraničí, spoločnosť prijíma azylantov a podobne). 
Premyslením stratégie si pripravíte pôdu na postupnú zmenu pro-
stredia školy, na začlenenie multikultúrnych tém do plánu školy, 
ale aj časovo-tematických plánov a naplánujete si podľa svojich 
predstáv, k akým cieľom má smerovať MKV na vašej škole.

 

2.3. Ako plánovať a realizovať zmenu 
 školy na „multikultúrne priateľskú“?

Jednotliví učitelia, ale aj celá škola sa naplánovaním konkrétnych 
krokov môže pripraviť na postupnú zmenu prostredia školy, aby bo-
la čo najviacej „multikultúrne priateľská“. Ide o termín, ktorý 
sa vyskytuje v súčasnosti aj v pedagogickej literatúre a ktorý ozna-
čuje „charakter“, povahu vzdelávacieho prostredia. Nám sa toto 
označenie zdá priliehavé, lebo vystihuje to najdôležitejšie – snahu 
vytvárať multikultúrne priaznivú atmosféru v škole.

Rozvíjajúca sa multikultúrna výchova vždy využíva princípy interak-
tívneho vyučovania. Odporúčame dbať na nasledujúce zásady:

 podporujte tvorivú atmosféru v triede;
 podnecujte vytvorenie atmosféry dôvery a spolupráce;
 formulujte aktuálne a príťažlivé témy, uvádzajte príkla-

dy z bezprostredného okolia;
 zadávajte stručné a konkrétne sformulované úlohy;
 dbajte, aby každý študent mal priestor na sebavyjadre-

nie, každému venujte pozornosť;
 pracujte s konfliktom – neutekajte od neho, núťte účast-

níkov, aby vyjasňovali stanoviská, zdôrazňujte styčné body 
odlišných názorov, podnecujte hľadanie všestranne prijateľ-
ného konsenzu;

 venujte dostatok času hodnoteniu aktivít.

Zdroj: Príručka pre IKV Praha: Varianty 2002. 

Český návrh reformy MKV považujeme za jeden z inšpiratívnych 
zdrojov pri prístupe našej školy k zavádzaniu MKV. Niektoré ma-
teriály sme prispôsobili našim podmienkam a doplnili sme ich 
o ďalšie aktivity, aby spĺňali naše predstavy o tom, ako postupovať 
k zmene školy na „mutikultúrne priateľskú“. 

Návrh zmeny je v českom projekte „Reforma MKV“ rozvrhnutý do 
štyroch oblastí: 
Filozofia školy – ukotvenie MKV v základných dokumentoch ško-
ly, triedy, predmetovej komisie (aj Kódex tolerancie/Etický kódex).
Informácie – získavanie informácií, vzdelávanie o vlastnej kultúre 
a iných kultúrach, porovnanie s inými – právny rámec SR, EÚ, his-
tória a hodnoty minorít, komunikačný štýl.
Schopnosti a zručnosti – pri realizácii MKV treba identifikovať, 
zavádzať, rozvíjať a oceňovať životné zručnosti, potrebné pre dobrý 
život v spoločenstve.
Akčný plán – naplánovať zmenu – čo, kto, ako, kedy.
 

2.4. Postup implementácie 
 multikultúrnej výchovy 
 do života školy – od rozhodnutia 
 po vyhodnotenie

Ak ste sa rozhodli „kráčať“ po ceste k multikultúrne priateľskej 
škole, urobili ste prvý krok. V nasledujúcej časti vás pozývame 
spoločne hľadať odpovede na otázky: 

1. Prečo chceme, aby sa naša škola/trieda zmenila a aké 
charakteristiky očakávame od zmeny? (Etický kódex/Kódex 
tolerancie) 

2. Aký je postup zavádzania MKV? (od odpovede Áno pre MKV 
k zmapovaniu „kvalít“ školského prostredia)

3. Ako si pripraviť akčný plán a potom jeho realizáciu vyhodnotiť? 
(zmeny v „prostredí“ školy, vo vyučovaní jednotlivých predmetov, 
v kompetenciách žiakov)

4. Čo očakávame od zmeny školy na multikultúrne priateľskú?

Tvorbu materiálov, ku ktorým vás môžu priviesť nasledujúce 
cvičenia, považujeme za nástroje na vytvorenie „multikultúrne 
priateľského“ prostredia školy.

ﾈ ﾑ
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> Podnet na aktivitu:
V rámci seminárov „budovanie multikultúrnej spo-
ločnosti“ sme sa s učiteľmi základných a stredných škôl 
zamysleli nad otázkou: „Prečo sa chceme venovať MKV?“ 
Skúste využiť nasledujúce podnety, ktoré môžu byť odpo-
veďou na túto otázku. Postupovali sme tak, že sme najskôr 
zistili, čo o téme vieme, a následne sme si pomohli teóriou 
(tvorba kódexu, postup začleňovania MKV do života školy 
a pod.). Na záver sme si zapísali Kódex našej skupiny.

Pokúste sa aj vy odpovedať na otázku: „Prečo sa máme na 
škole zaoberať MKV?“

Pomôžte si prípadne aj výberom zo zoznamu, doplňte svoje 
odpovede. Pýtajte sa aj svojich kolegov, možno získate ďal-
ších spojencov.

Z diskusií medzi učiteľmi vyplynulo, že zavedenie multikultúrnej 
výchovy a uplatňovanie jej zásad v škole súvisí s otázkou postojov 
vedenia školy a jednotlivých učiteľov a učiteliek. 

Položte si aj vy otázky:

 Aké máme dôvody na zavedenie MKV na našej škole?

 Aké postoje nám pomáhajú/bránia prejaviť rešpekt voči soci-
okultúrnej inakosti (svojej, žiakov, ich rodín, minoritných skupín 
v okolí školy) a podporiť ju?

 Aký spôsob správania si od nás vyžaduje nový prístup k rešpek-
tovaniu a podpore rôznych kultúrnych odlišností?

 

2.4.1. Kódex tolerancie/Etický kódex 
 – závažná zmena v prístupe školy k MKV 

Kódex môže byť súčasťou školského vzdelávacieho programu 
(ŠVP). Jednotlivé školy v Česku, ale aj na Slovensku si začínajú 
formulovať program školy v oblasti vzdelávania. V ňom je vyjadrené 
smerovanie vzdelávania celej školy aj v oblasti vzťahov k odlišným 
jednotlivcom či skupinám – „filozofia školy“. 

> Podnet na aktivitu:
Skôr než sa začnete venovať cvičeniu, vyjasnite si, či vám 
nebráni v práci predsudok, že etický kódex patrí k reliktom 
bývalého totalitného režimu. 
Aký zmysel má formulovať ho? Majú etický kódex profesijné 
skupiny, alebo len efektívne fungujúce firmy, ktoré stavajú 
na podpore sociálneho „kapitálu“ firmy? Nájdite si na 
internete zopár „etických kódexov” z príbuzných oblastí 
a sformulujte si váš v takej podobe, aby vyjadroval potreby 
všetkých zainteresovaných, teda žiakov, vedenia, personálu 
aj učiteľov. Čo budeme/nebudeme robiť, aby sme považovali 
školu za miesto, kde sa dá prežiť kus dobrého života? Etický 
kódex má len povahu písomne sformulovaných „zásad a po-
vinností“, vyjadruje základné princípy etického správania 
pre konkrétnu skupinu ľudí, nemá právnu záväznosť. 

Nasledujúce cvičenie je ukážkou postupu, ako učiteľ v triede, 
ale aj všetci zamestnanci školy môžu začať realizovať zmeny, 
ktoré vedú k vytvoreniu multikultúrne priateľského prostre-
dia na škole. Cvičenie, ktoré sa môže s obmenami zrealizovať 
aj so žiakmi, môžete poňať ako tému aj metódu hodiny MKV.

Postup: Všetci účastníci stoja v kruhu, každý dostane pri-
delené „písmeno“ – U, Ž, V, P, R. Podľa pridelených písmen 
vytvoria skupiny. U – učitelia, Ž – žiaci, V – vedenie školy, 
P – upratovačky s kuchárkami, školník a R – rodičia.
V priebehu 20 minút diskutujú v skupinách a zapisujú na 
veľké hárky papiera odpovede na otázky: 
1. Čo sa nám v škole páči?
2. Čo sa nám nepáči a zmenili by sme to? 
Zástupcovia skupín prezentujú odpovede pred celou skupi-
nou. Získate podklad na formuláciu prvej verzie Etického 
kódexu, alebo Kódexu tolerancie vašej skupiny.
Komentár: Na stretnutí môžete pre niektoré skupiny pripraviť 
materiál, ktorý vysvetľuje obsah a formu tvorby Etického kódexu/
„Desatora školy“, či „Ústavy pre MK školu“. Viacerí žiaci aj kolego-
via ocenia možnosť inšpirovať sa hotovým materiálom. 

Čo by mal kódex obsahovať?
1. Preambula – vyjadríme v nej víziu, poslanie a ciele 

školy/triedy aj v rovine hodnôt a účel zavedenia kódexu 
do každodennej praxe školy. 

2. Hlavná časť – vyjadríme, aké správanie budeme re-
špektovať voči sebe navzájom v škole, triede, ale aj k oko-
liu (používajme pozitívne formulácie), a napíšeme, 
aké princípy patria medzi tie, ktoré budeme uznávať 
a oceňovať – otvorenosť, rovnosť, tolerancia a ďalšie.

3. Záver patrí k dôležitým častiam, venujme mu pozornosť! 
Sformulujme spôsob kontroly dodržiavania princípov, kto-
ré sme sa rozhodli dodržiavať, aby sme si vytvorili (aj) 
„multikultúrne priateľské prostredie“ v škole. V závere napí-
šeme, kedy sa vrátime k vyhodnoteniu fungovania kódexu.

Upozornite účastníkov na otvorenosť procesu tvorby mate-
riálu. Ak má byť záväzný, vyžaduje si serióznu prípravu. 
Jeho zavádzaniu, upevňovaniu a priebežnému vyhodno-
covaniu venujte sústredenú pozornosť, inak len posilníte 
formálnosť a tá je v rozpore so zásadami MKV. 
Dôležité je, aby v procese jeho vzniku a pri schvaľo-
vaní boli tí, ktorých sa „pravidlá“ udržiavania (aj 
multikultúrne priateľských) vzťahov dotýkajú.

- Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR č. 24/2005 (tu a teraz)

- kurikulárna reforma strednej školy – MKV ako prierezová téma (bu-

dúcnosť)

- MKV potrebuje vedenie školy, aj my učitelia

- MKV potrebujú deti – rozvoj individuality

- musíme a chceme reagovať na problémy triedy

- rodina – žiada/nežiada, potrebuje 

- potreba žiakov – nezamestnanosť, ekonomické dôvody, jazyková 

príprava

- potrebujeme ju všetci – lepšia komunikácia v rámci školy 

- naša spoločnosť – k otvorenosti, demokratickosti, podpora vzťahov 

v spoločnosti

- svet – globalizácia

- škola sa otvorí okoliu

- učitelia tým ovplyvnia svoju pozíciu – aktívne vstúpia do riešenia 

problémov a vzťahov v škole a okolí

ﾈ ﾑ
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Školský kódex/pravidlá/étos, či školské „Desatoro“, „Ústava školy/triedy“ ovplyvňuje klímu školy, teda kvalitu interpersonálnych vzťahov 
a sociálnych procesov, ktoré fungujú v konkrétnej škole. Ide o prejavované spôsoby správania vedenia školy a učiteľov, učiteľov k sebe 
navzájom, k žiakom, rodičom aj k okoliu. V nich sa ukážu hodnoty, presvedčenia, kritériá očakávaného správania, aj pravidlá, ktoré si 
vytvárame vedome aj nevedomky. 

2.4.2.  Ako zmapovať charakteristiky prostredia našej školy a naplánovať jeho zmenu?

> Podnet na aktivitu:
Možno si ani neuvedomujete, že mnohé zo zmien, ktoré ste niekedy na škole urobili, sú v súlade s ukazovateľmi multikultúrne 
priateľskej školy. Na zmapovanie stavu, z ktorého začínate robiť zmenu, použite pracovný materiál, tabuľku „Ukazovatele 
multikultúrne priateľskej školy”. V skupinách o ňom diskutujte a doplňte chýbajúce ukazovatele. Využijete ho aj v nasledujúcich 
krokoch ako podklad na vytvorenie akčného plánu školy/triedy. Aktivita sa týka konkrétnych oblastí, v ktorých možno o zmene 
uvažovať. Nezostaňte len pri predloženom návrhu. Chýba v ňom napríklad návrh pre školskú jedáleň, aby organizovala dni 
„kuchyne“ tých kultúrnych a etnických skupín, ktorých deti navštevujú školu, alebo sa rozhodli ich spoznávať (dni poľskej, ma-
ďarskej, rómskej, vietnamskej kuchyne) a mnohé ďalšie ukazovatele záujmu o predstaviteľov iných kultúr. 

Ukazovatele multikultúrne priateľskej školy – plán zmeny
Naša škola dnes        ¾        akčný plán        ¾        škola s multikultúrnymi prvkami

Ukazovatele zmeny Stav našej školy dnes (Prečo?) Stav našej školy o pol roka / rok (Prečo? Ako?)

Deti z minorít

Zdôvodnenie – filozofia školy

Kurikulá pre jednotlivé 
ročníky /predmety

Ocenenie vzdelávania a akti-
vít učiteľov vzhľadom na MKV

Učitelia a učiteľky z minorít 

Rómsky pedagogický asistent

Etický kódex (rovnaké 
príležitosti) – školské pravidlá

Dni multikulturality

Dôležité sviatky ľudí sveta

Výzdoba školy a tried

Učebnice rešpektujúce 
odlišnosti

Detský mediátor

Koordinátor, poradca 
pre MKV

Spolupráca s rodičmi

Spolupráca školy 
s komunitami v okolí

Individuálne plány 
integrácie žiakov

Vaše návrhy, doplnenia

Zdroj: Upravené podľa Manuálu „Reforma multikulturního vzdělávání“. Praha: Partners Czech 2003. 
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2.4.3. Ako si pripraviť akčný plán a neskôr vyhodnotiť, čo sa z neho vykonalo?

> Podnet na aktivitu:
Vyplňte, prosím, nasledujúcu tabuľku tak, aby vám dávala obraz nielen o tom, čo chcete zmeniť vo vašej škole, ale aj s kým 
môžete rátať (podpora, realizácia) a dokedy plánujete zmeny uskutočniť. Tabuľka „Akčný plán na zmenu školy“ je prehľadná, 
vy si ju upravte do podoby, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Každodenný život školy, zmeny v širšom okolí aj spoznanie vlast-
ných obmedzení naše plány často pozmení. Ak zistíte, že ste urobili 
niečo navyše, žiakov zaujala vaša ponuka, zareagovali ste na výzvu 
niektorej z organizácií, ktoré sa angažujú v procese zlepšenia 
spolunažívania ľudí z rôznych sociokultúrnych skupín, vyhodnoťte 
všetky tieto aktivity a oceňte seba, ale aj vašich spolupracovníkov 
za to, že vytvárate prostredie, v ktorom napriek tomu, že často nie 

ste vystavení žiadnemu  tlaku dokážete urobiť niečo významné pre 
spoločný svet.

Na doplnenie viacerých spôsobov, ako vyhodnotiť realizované činnosti/
vzdelávací projekt, vám ponúkame pomôcku na zamyslenie sa nad ko-
lektívom, v ktorom pracujete, materiálmi, ktoré používate, a prístupmi, 
ktoré volíte. Materiál obsahuje konkrétne námety aj pre budúcnosť.

Akčný plán na zmenu školy v duchu hodnôt multikultúrne priateľskej školy 

OBLASŤ  ČO KTO  AKO (priebeh) DOKEDY

Naša škola

Kolegovia 
v jednotlivých 
ročníkoch/
predmetoch

Ja vo svojich 
triedach/ 
predmetoch

Spolupráca 
s okolím školy

Ja – v príprave 
materiálov 
na témy MKV

Ja – vzdelávanie,
ďalšie štúdium

Spracované podľa Manuálu „Reforma multikulturního vzdělávání“. Praha: Partners Czech 2003.
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Vyhodnotenie multikultúrnosti výchovného a vzdelávacieho procesu

1. Preniká kultúrna rôznorodosť celým školským prostredím?
- v osnovách sú zaradené témy o rôznych kultúrach 
- kultúrne rozdiely sú prezentované citlivo a realisticky
- v knižnici je rôznorodosť materiálov o odlišných kultúrach
- organizujú sa mimoškolské aktivity.

2. Podporuje vaša inštitúcia a vedenie školy pozitívne vzťahy medzi príslušníkmi rôznych kultúr?
- podpora študentov z rôznych kultúr 
- podpora životných štýlov rôznych kultúr a spoločné hľadanie spôsobov správania, ktoré upevňuje dobré vzťahy
- rešpektovanie žiakov ako indivíduí aj ako členov určitého sociálneho a kultúrneho spoločenstva
- presadzovanie mechanizmov na odstraňovanie stereotypov, ktoré nás oddeľujú.

3. Je učiteľský zbor školy z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia?
- spôsoby výberu/kritériá výberu učiteľov, zamestnancov školy.

4. Podporuje škola povinné a kontinuálne vzdelávanie učiteľov v multikultúrnej problematike?
- zaradenie učiteľov do vzdelávacích programov
- podpora nových skúseností s rôznymi kultúrami
- tvorba multikultúrnych učebných materiálov (pozri materiál „Analýza učebníc“).

5. Pomáhajú učebné osnovy/učebnice žiakom uvedomiť si odlišnosť v skúsenostiach rôznych sociálnych a kultúrnych skupín?
- zdôrazňovanie rozdielov alebo podpora vedomia jednoty ľudstva
- podpora chápania rozdielov v ideáloch a realite
- pozitívne alebo negatívne vnímanie rozdielov.

6. Podporujú učebné osnovy schopnosť žiakov vnímať rôznorodosť v hodnotových orientáciách, v postojoch a správaní žiakov?
- podpora kritického myslenia žiakov a ich sociálnych zručností
- podpora zručností na zvládanie interkultúrnych konfliktov
- podpora kontinuálneho štúdia rôznorodých kultúr.

7. Podporujú učebné osnovy/učebnice u žiakov schopnosť chápať a interpretovať rôznorodé kultúrne prejavy, situácie a konflikty?
- rôznosť perspektív v učebných materiáloch
- rôznosť pohľadov na historické udalosti.

8. Poskytuje škola žiakom možnosti vnímať estetické artefakty pochádzajúce z rôznych sociálnych skupín? 
- vnímanie a interpretácia rôznorodej literatúry
- materiál na umelecké stvárnenie rôznorodého pôvodu
- podmienky na vlastnú umeleckú aktivitu žiakov (výtvarný, hudobný tanečný prejav, divadlo a pod.).

9. Poskytuje škola žiakom možnosť výučby druhého jazyka?
- čítanie, písanie a rozprávanie v inom ako materinskom jazyku
- vnímanie kultúrnych artefaktov tohto (druhého) jazyka.

10. Podporuje škola rôzne štýly výučby u žiakov s rôznymi potrebami, z rôznych sociálnych a kultúrnych skupín?
- používané metódy, ktoré využívajú učitelia na podporu učenia sa, rešpektujú rôzne štýly výučby
- žiaci s rôznymi vzdelávacími potrebami majú možnosť byť zaradení v programe, ktorý im pomôže preklenúť rozdiely pri začlenení do školy

11. Podporujú učebné osnovy a učitelia u žiakov kontinuálny rozvoj sebauvedomenia?
- učebné osnovy/učebnice a lepšie porozumenie sebe samému
- učebné osnovy a rozvoj obrazu o sebe samom.

12. Poskytuje škola také hodnotenie žiakov, ktoré reflektuje ich sociálnu a kultúrnu rôznorodosť?
- rôzne spôsoby hodnotenia
- oboznámenie žiakov so spôsobmi ich hodnotenia.

13. Robí škola pravidelné a systematické hodnotenie svojho vzťahu k rôznym sociálnym a kultúrnym spoločenstvám?

Upravené podľa National Council for the Social Studies: Curriculum Guidelines for Multicultural Education. 
Washinghton: National Council for the Social Sudies 1991. 

Aká dlhá bude naša spoločná cesta k dynamickej multikultúrne priateľskej škole? Pre mnohých z nás je dôležitejšie, že sme začali, než to, 
kedy dosiahneme ideálny stav. Začnime vlastnou zmenou. O tejto téme je aj nasledujúca časť. 
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2.5. Prečo chcem učiť multikultúrnu výchovu?

> Podnet na aktivitu:
Namiesto „poučení“ vnímajte nasledujúce podnety ako výzvu na vašu osobnú odpoveď. Ako ja, konkrétny učiteľ, učiteľka, mô-
žem začať realizovať multikultúrnu výchovu v rámci svojho predmetu? Odpovede si sformulujte ešte pred formuláciou cieľov 
a určením stratégie – je to prvý krok pri zavádzaní MKV do vlastného predmetu. 
 
Podnety na individuálny postup: 
1. Sformulujte dôvody na zavedenie tém a postupov MKV vo svojom predmete. Vyberte si vždy niektorú z možností, alebo 
 napíšte svoju odpoveď. Rozmýšľajte nad dôsledkami.

- chcem, lebo musím – rozhodol o tom niekto iný (riaditeľ/ka, rodičia, školská rada), zabezpečí mi to „prácu“
- chcem, lebo ma k tomu núti situácia v spoločnosti, regióne, okolí školy, škole, triede
- chcem, lebo cítim, že poznávanie (kultúrnych, sociálnych, náboženských) odlišností medzi ľuďmi je cesta k lepšiemu životu, chcem 
 k tomu viesť svojich študentov

2. Zmapujte si vaše „predpoklady” na prácu s multikultúrne orientovanými témami. Začínať sebapoznaním je najistejšie 
 východisko pre dobrú učiteľskú prácu.

- Čo o problematike viem?
- Poznám niekoho, kto má skúsenosti? Ktorá inštitúcia ponúka vzdelávanie v tejto oblasti? Kde si nájdem vhodnú literatúru?
- S kým v škole/mimo školy môžem spolupracovať?
- Aký školský predmet učím? Ktoré témy mi dovolia začleniť informácie o iných kultúrach do časovo-tematického plánu?
- Aké mám skúsenosti s tréningom zručností študentov? (spolupráca, komunikácia, vedenie diskusie, rolové a iné hry, využitie
  výtvarného prejavu, pohybu a pod.)
- Aký mám postoj k spolužitiu s inými? (majú sa naučiť využívať možnosti, ktoré im poskytuje naša spoločnosť; musíme sa 

navzájom najprv chcieť spoznať; je to ich vec, nezaujímajú ma; musíme poznať svoju vlastnú kultúru a vedieť sa presadiť v globali-
zovanom svete; majú sa prispôsobiť)

3. Opíšte situácie na vašej škole, ktoré by vás motivovali/motivujú pre MKV. 

- Prezentuje vedenie školy potrebu začať s MKV?
- Rozprávajú sa kolegovia o multikultúrnych témach? 
- Začal niektorý učiteľ/ka realizovať projekt, ktorý korešponduje s cieľmi MKV, a vy v ňom máte spolupracovníka, podporu?

Napíšte si odpoveď sami pre seba, v mnohom ovplyvní vašu prácu na hodinách so žiakmi, to aké príklady použijete, aké texty 
študentom dáte študovať, ako budete viesť diskusiu aj spôsob, ako budete reflektovať vzniknuté situácie.
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Cieľom školskej výchovy má byť rozvoj kompetencií žiakov na ďalšie 
vzdelávanie a ich dobrý život. Aj multikultúrna výchova sa zaraďuje 
k tým podnetom, ktoré škola môže využiť na tento cieľ. Aby si učiteľ 
či učiteľka mohli stanoviť ciele MKV v rámci svojho predmetu, 
musia niečo vedieť o oblastiach, v ktorých sa ciele výučby stano-
vujú. V nasledujúcej časti predstavíme všeobecné ciele MKV 
a upozorníme na prístup k formulovaniu cieľov výučby v oblasti 
kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej. Prečo začíname cieľmi? 
Jasnosť cieľov napomáha tomu, aby ste si správne zvolili pre vašu 
triedu vhodnú organizačnú formu výučby, vybrali účinné metódy 
a premysleli spôsoby, stratégiu výchovy, ako podporovať roz-
voj jednotlivých žiakov, ako aj súdržnosti triedy, s ktorou pracujete. 
O vašej práci môžete po istom čase povedať, že ju niečo charakte-
rizuje. Sú to práve tie činnosti, ktoré musíte urobiť v príprave a pri 
realizácii výučby, aby ste boli spokojní vy aj vaši žiaci. Každý učiteľ 
má svoje zásady, ktoré „nezradí“ ani pri multikultúrnej výchove. 
V závere druhej časti formulujeme zásady, ktoré sú zvlášť dôležité 
pre výchovu k spolužitiu sociokultúrne odlišných skupín a jedincov.
 

3.1. Ciele multikultúrnej výchovy 
 pre školu/školské predmety

Všeobecným cieľom MKV je podpora a upevňovanie vzájomných 
vzťahov medzi sociokultúrnymi skupinami v spoločnosti tým, že 
sprostredkujeme žiakom poznanie vlastného kultúrneho zakotvenia 
aj porozumenie iným kultúram, vedieme ich k porozumeniu naras-
tajúcej kultúrnej rozmanitosti a k schopnosti vedieť ju nielen pasívne 
prijať, ale aj komunikovať a spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr 
a zlepšovať tým aj vzťahy medzi majoritou a minoritami v spoločnosti. 
Cielená MKV rozvíja u žiakov vnímanie a hodnotenie rôznych, kultúrne 
podmienených spôsobov života a v rovine postojov a hodnôt pestuje 
u žiakov rešpekt, toleranciu, solidaritu a zmysel pre spravodlivosť.

V snahe vystihnúť špecifikum MKV v školskej výchove odporúčame 
venovať pozornosť formulácii cieľov tak, ako ich naformulovali 
autori príručky Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ 
pedagogy. Svojou komplexnosťou smerujú až ku kompetenciám 
potrebným pre život v kultúrne pluralitnej spoločnosti, aby boli žiaci 
schopní konať na základe: 

1. poznatkov/informácií o rôznych etnických a kultúrnych 
skupinách, predovšetkým o tých, s ktorými sa delia o svoj životný 
priestor; 

2. schopnosti/zručností orientovať sa v kultúrne pluralitnom 
svete a využívať interkultúrne kontakty a dialóg na obohatenie 
seba aj iných; 

3. postojov/hodnôt tolerancie, rešpektu a otvorenosti k odliš-
ným skupinám a životným formám vrátane vedomia potrebnosti 
osobnej angažovanosti.

3.1.1. Všeobecné ciele MKV pre školy

Vaše konkrétne ciele si stanovíte podľa stupňa školy, na ktorom 
učíte, a podľa možností predmetu, ktorý učíte. 

V oblasti vedomostí a schopností MKV učí žiakov:
 poznávať rôzne etnické a kultúrne skupiny, ktoré žijú na Slovensku 
a v Európe (aj v širšom svete, podľa záujmu žiakov);
 rozumieť a charakterizovať základné pojmy multikulturalizmu 
– kultúra, kultúrna pluralita, etnikum, národnosť, identita, diskri-
minácia, xenofóbia, rasizmus, extrémizmus;
 poznávať dokumenty v oblasti ľudských práv a ďalšie, ktoré legis-
latívne zakotvujú práva a slobody etnických skupín na Slovensku 
a v EÚ, vedieť, čo je majorita a minorita a mať informácie o po-
stavení menšín na Slovensku;
 poznať zákonné možnosti, ako vyjadriť vlastný názor v oblasti 
multikulturalizmu;
 poznať symboly národnej identity, poznať zásady ich používania 
a význam používania symbolov rôznych sociokultúrnych skupín;
 schopnosť rozpoznať prejavy a dopady rasovej neznášanlivosti 
a poznať možnosti prevencie vzniku xenofóbie, extrémizmu;
 rozpoznať a tolerovať odlišnosti iných etnických, náboženských 
a sociálnych skupín;
 poznať viaceré príčiny (sociálne, politické, ekonomické, historic-
ké) imigrácie, orientovať sa v tom, kto je azylant, utečenec;
 vedieť, ktoré inštitúcie a organizácie možno žiadať o pomoc pri rie-
šení problémov multikultúrneho charakteru a poznať organizácie na 
podporu multikulturality – UNICEF, Amnesty International a ďalšie.

Oblasť zručností a postojov:
 komunikovať a žiť s príslušníkmi iných sociokultúrnych skupín, vedieť 
o svojich právach, rešpektovať práva iných (pozitívna asertivita);
 chápať, že všetci ľudia majú právo spoločne žiť a spolupracovať;
 uvedomovať si a vedieť prejaviť vlastnú identitu (kto som), vedieť 
o vlastnom kultúrnom zázemí (odkiaľ prichádzam);
 ovplyvňovať hodnotový systém s dosahom aj na zmeny správania 
žiakov, tým, že ich učí, ako ovplyvňujú predsudky a stereotypy 
vzťahy majority a minorít aj k cudzincom.

Na spolužitie s príslušníkmi iných kultúrnych a sociálnych skupín po-
trebujeme rozvinuté osobnostné a sociálne schopnosti/kompetencie 
– preto komunikácia, spolupráca, schopnosť orientovať sa, pýtať sa, 
počúvať, hodnotiť a niesť zodpovednosť a spolupracovať sú v cieľoch 
MKV v rovnakom pomere ako poznatky o iných kultúrach. Vyjadrujeme 
presvedčenie, že každý učiteľ, ktorý sa vo svojich predmetoch venuje 
rozvoju sociálnych kompetencií žiakov, čiastočne realizuje ciele MKV. 

3.1.2. Oblasti cieľov multikultúrnej výchovy

Ciele MKV sme sformulovali tak, že nestanovujú len témy (ob-
sahy), tie zostávajú na konkrétnom učiteľovi (podľa možností 
predmetu, záujmu o témy, problémov triedy, okolia). Opis cieľa 
pre konkrétnu skupinu žiakov by mal potom obsahovať aj činnosti 
(počúvanie výkladu, diskusia, práca s textom a pod.), cez ktoré si 
žiaci osvojujú obsahy a formulovať požiadavky na úroveň osvojenia 
si učiva (zapamätanie, aplikácia a pod.). Potom môžeme hovoriť 
o viacerých úrovniach cieľov a klasifikovať ich (taxonómie) podľa 
psychických procesov, kde sa výsledky učenia prejavia. Aj pri MKV si 
stanovujeme ciele v oblasti kognitívneho rozvoja žiakov (po-
znávacie procesy – vedomosti, intelektové schopnosti); dôslednej-

3. Ako si premyslieť a realizovať 
 multikultúrnu výchovu? 
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šie než v iných oblastiach aj v afektívnej oblasti (citové, vôľové 
schopnosti a postoje, a cez stratégiu výchovy KEMSAK aj motivácia 
a socializácia); a v oblasti psychomotorického rozvoja (zmys-
lových, pohybových schopností a zručností, motorických návykov). 

Kognitívna oblasť
Kognitívnu oblasť – poznatky a intelektuálne schopnosti, napríklad 
tvorivé alebo kritické myslenie, dokážeme ako učitelia aj v interkul-
túrnom vzdelávaní rozvíjať u svojich žiakov s najväčšou istotou. Pri 
formulovaní cieľov MKV a plánovaní jednotlivých hodín a aktivít nám 
pomáhajú taxonómie poznávacích schopností, tzv. rebríčky, aby sme 
vedeli naplánovať také činnosti, ktoré umožnia žiakom nielen zapa-
mätať si fakty, ale vidieť ich v súvislostiach, analyzovať ich či hodnotiť. 
Najznámejšie taxonómie vytvorili Bloom, Sanders, Niemierko. 

Pri výchove tolerantného človeka, ktorý je schopný žiť s odlišnými 
jedincami a dokáže rešpektovať, prijať aj oceňovať ich odlišnosť, 
musíme nielen rozumieť procesom, ktoré sa v našom sociálnom 
a morálnom rozvoji odohrávajú, ale vedieť ich aj ovplyvňovať. 
Nemáme na mysli len zákonitosti morálneho a sociálneho vývinu, 
ako o nich píše Piaget, Kohlberg, Erikson a iné autority, ale nás, uči-
teľov MKV, viac zaujímajú spôsoby či metódy ovplyvňovania afektív-
nej (nonkognitívnej) sféry osobnostného rozvoja tých, ktorých chce-
me aj prostredníctvom MKV podnietiť k zamysleniu, k dobrovoľnej 
spoluúčasti alebo k zvnútorneniu určitých postojov k sebe aj k iným 
ľuďom. Možno aj k takým, ktorí sú pre žiakov neprijateľní alebo ich 
nezaujíma ich život a problémy. V triedach, kde máme žiakov z rôz-
nych kultúrnych a sociálnych prostredí, si práve táto rovina nášho 
pôsobenia zaslúži citlivosť, pozornosť a kontrolu.

Afektívna oblasť
Napriek všetkým výhradám k „zákonitostiam“ sociálneho a mo-
rálneho vývinu, taxonómie nám ponúkajú predstavu, ako po-
stupovať v multikultúrnej výchove pri ovplyvňovaní žiakov od ich 
nezáujmu, odporu k téme či problému až k vytvoreniu citlivosti na 
problém, k citovej odpovedi, hodnoteniu a k vytváraniu vlastných 
hodnôt, ktoré si zvnútorňujú a stávajú sa súčasťou ich životného 
štýlu. Keďže ide o hierarchickú postupnosť, platí, že nemôžeme do-
siahnuť vyššiu úroveň, kým sme neprešli tými predchádzajúcimi!

> Podnet na aktivitu:
Ako príklad na vymedzenie cieľov v afektívnej (non-
kognitívnej) oblasti uvedieme formuláciu cieľov multi-
kultúrnej výchovy v jednotlivých úrovniach. 
Všeobecný cieľ výchovného pôsobenia v priebehu školského 
roka máme sformulovaný takto: podporiť u žiakov pozi-
tívny vzťah k súčasným či potenciálnym rómskym 
spolužiakom. Podľa konkrétnej situácie v triede, vašich 
skúseností, schopností a podpory okolia pre váš cieľ, zvážte, 
v ktorej úrovni cieľov môžete začať svoje pôsobenie.

1.  Prijímať (vnímavosť) znamená: uvedomenie, ochota 
prijímať, usmernená výberová pozornosť.

 Cieľ: žiak si vypočuje krátky výklad o histórii Rómov na 
Slovensku, je ochotný prečítať si text z knihy.

2. Reagovať znamená: súhlas na reagovanie, ochota rea-
govať, uspokojenie z reagovania. 

 Cieľ: žiak sa dobrovoľne zúčastní stretnutia s predstavite-
ľom rómskej komunity, ktorý žiakom priblíži spôsob života 
tradičnej a súčasnej rómskej rodiny.

3.  Oceňovať hodnotu znamená: akceptovať hodnotu, pre-
ferovať hodnotu, nadobudnúť presvedčenie o hodnote.

 Cieľ: žiak verí, že je dôležité poznať rodinný život svojich 
rómskych spolužiakov, je ochotný spolupracovať s nimi 
na spoločnom projekte, vie ich oceniť alebo im ponúknuť 
pomoc pri učení.

4.  Integrovať hodnotu znamená: spracovať a uvedomiť si 
získané skúsenosti, zovšeobecniť ich a začleniť do vlastného 
systému hodnôt.

 Cieľ: cez skúsenosť, štúdium je žiak schopný obhájiť výrok: 
„bez ohľadu na svoj pôvod, každý človek má svoju hodnotu“, 
neuspokojí sa len s deklarovaním hodnoty, rozmýšľa o dô-
sledkoch a hraniciach možnosti prijať názor, presvedčenie 
o rovnosti a vzájomnom obohacovaní.

5. Integrovať hodnotu/zvnútorniť do charakterovej 
štruktúry osobnosti znamená: nová hodnota sa stáva 
súčasťou názoru na spoločný svet, človek koná na základe 
presvedčenia, slová sú v súlade s činmi.

 Cieľ: žiak prijíma zodpovednosť a vie presvedčiť iných 
o spoluzodpovednosti za utváranie dobrých vzťahov s róm-
skymi spolužiakmi, vyberá si pre prácu v skupine, dvojici 
partnera podľa schopností, nie podľa príslušnosti k soci-
okultúrnej skupine.

Psychomotorická oblasť
Rozvíjaniu psychomotorickej oblasti sa doteraz nevenuje (ani) 
v multikultúrnej výchove dostatočná pozornosť. Práve schopnosti 
a zručnosti v oblasti ovládania tela, jeho „kondícia“ je: 

– predpokladom na komplexné zvládnutie učenia sa. 
Plynulý rozvoj zmyslovo-pohybových schopností prostredníctvom 
rôznych aktivít uľahčuje spätne rozvíjať kognitívnu a afektívnu 
oblasť. Časť našich žiakov patrí medzi kinestetické/pohybové typy 
učiacich sa. Pre nich je telo nielen bránou, prostredníctvom ktorej 
prichádzajú informácie, ale aj spôsobom sebavyjadrenia (panto-
míma, dramatizácia) a predstavuje schopnosť riešiť problémy.

– dôležitá pre život v sociokultúrne rozmanitej spoločnosti. 
Tvorí významnú súčasť interkultúrnej komunikácie a zakladá 
možnosť úspešnej spolupráce, napríklad pri stretnutí s pred-
staviteľmi východných kultúr z Vietnamu, Kórey, Japonska 
a iných krajín musíme vnímať iné pravidlá na udržiavanie 
odstupu pri komunikácii, vhodnosť dotykov, spôsob pozdravu 
(držanie tela), udržiavanie očného kontaktu a podobne. 

Taxonómia cieľov v psychomotorickej oblasti podľa M. Simpsona 
znamená znovu postupnosť. Prechody do ďalších (vyšších) etáp, 
stupňov sú u žiakov rôzne, neprebiehajú rovnako rýchlo u jednotli-
vých žiakov. Časový interval reakcie na podnety nemôžeme ohraničiť 
dĺžkou nášho pôsobenia, lebo konkrétna reakcia žiaka závisí od 
mnohých faktorov. Ak je žiak z rodiny, ktorá v ňom upevňuje pred-
sudky voči niektorým národnostiam či rasám, jeho presvedčenie 
môže pozmeniť len vlastná silná skúsenosť, priatelia alebo účinne 
poskytnutá informácia na vyučovaní.

Tabuľka „Porovnanie vzdelávacích cieľov vo všetkých sledova-
ných oblastiach“ modeluje interakcie medzi kognitívnou, afektív-
nou a psychomotorickou oblasťou rozvoja, ukazuje na vzájomné 
ovplyvňovanie úrovne poznávania a utvárania vzťahu k téme či 
problému a na jej zvládnutie na psychofyzickej úrovni. 
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> Podnet na aktivitu:
Skúste na konkrétnom príklade z vašej učiteľskej praxe 
alebo osobnej skúsenosti:
a) nájsť aspoň dva argumenty v prospech predstavy o súla-

de  jednotlivých oblastí (čím viac viem o probléme, tým 
skôr si vytvorím k jeho riešeniu dobrý vzťah, prijmem 
ho, ocením a zvládnem na psychomotorickej úrovni) 

1. 

2.

 

b) ak ste skeptickí a viete, že niekedy ani informácie 
 nezmenia postoj jednotlivca, napríklad k predstaviteľom 
 inej rasy či etnika, premyslite si na základe informácií 
 o rozvoji afektívnej oblasti, ako by ste reagovali v diskusii 
 s kolegom, ktorý je „kognitívnym optimistom“ (keď viem, 
 mám informácie, tak aj pochopím a súhlasím);
c) spomeňte si na situáciu na vyučovaní, keď žiak odmie-

tal prijať informáciu, navrhované riešenie problému, 
alebo splnil úlohu len formálne a ponechal si svoj pô-
vodný postoj. Aká bola jeho osobná počiatočná úroveň 
vzťahu k preberanému problému? 

Poznámka: Informácie o spôsobe učenia a účinnosti metód 
prehĺbime v nasledujúcich častiach, teraz odpovedajte na otáz-
ky vo vzťahu k cieľom MKV a k úrovniam ich stanovovania.

 

3.2. Učenie sa (aj) multikultúrnou 
 výchovou 

Ako sa učíme? Čo ovplyvňuje záujem žiakov o niektoré témy, čo 
sa deje v mysli žiakov, aké podmienky a osobnostné predpoklady 
ovplyvňujú učenie sa novým poznatkom a zručnostiam aj pre život 
v komplikovanom svete, kde treba riešiť problémy, kriticky hodnotiť 
nielen okolie, ale aj seba samých a robiť rozhodnutia až po zvážení 
rôznych možností? 
Multikultúrna výchova je príležitosťou na také učenie sa novým po-
znatkom, zručnostiam a postojom potrebným pre kontakt s ľuďmi 
z iných sociokultúrnych skupín, ktoré môže ovplyvniť ich budúce 
správanie v zmysle cieľov MKV. 
V tejto časti nájdete viaceré odpovede na otázku, akí sú naši žiaci 
a ako sa líšia v tom, čo nazývame štýl učenia. Učenie, ako pedago-
gická a psychologická kategória, patrí do oblasti, v ktorej by sme 
práve my učitelia mali byť špecialisti. Interaktívna výučba, aktívne 
sociálne učenie aj postupy pedagogického sociálneho konštrukti-
vizmu považujeme za najvhodnejšie prístupy na dosahovanie cieľov 
multikultúrnej výchovy, preto vám ich priblížime podrobnejšie. 

Porovnajte ich s tým, čo viete, čo máte vyskúšané a čomu veríte, 
a premyslite si podnety z ďalšieho textu príručky, aby ste našli vlast-
nú odpoveď na otázku: Aký je najlepší/najúčinnejší spôsob učenia 
a učenia sa pre multikultúrnu výchovu?

3.2.1. Čo vieme o našich žiakoch? 

Vieme, že naši žiaci si v pomyselnom „batohu“ nesú od detstva 
určité predpoklady (fyzické, psychické, mentálne), poznatky, rôzne 
záujmy aj skúsenosti, ktoré získali aj pri stretnutiach s odlišnými 
ľuďmi. 

Pre účinnú multikultúrnu výchovu je zvlášť dôležité uvedomovať si 
vplyv sociokultúrneho prostredia, v ktorom naši žiaci žijú. V žiakovi 
sa stretávajú často rozdielne požiadavky kultúry školy a kultúry 
vlastnej rodiny. Škola, ako upozorňujú sociológovia, reprodukuje 
hodnoty, postoje aj jazyk strednej vrstvy. Žiaci prichádzajú do školy 
z prostredia, v ktorom sa napríklad nehovorí úradným jazykom, 
a slovenčina nemusí byť ich materinským jazykom. 

Kognitívna oblasť
B. Bloom a kol.

Afektívna oblasť
D. B. Kratwohl a kol.

Psychomotorická oblasť
M. Simpson

hodnotiace posúdenie

syntéza

analýza

aplikácia

pochopenie (porozumenie)

zapamätávanie informácií

zvnútorňovanie, začlenenie do charakteru

organizovanie, systematizovanie

uznanie, oceňovanie

reakcia na podnet

vnímanie podnetov

tvorivá činnosť

komplexná automatizácia činností

mechanické činnosti

napodobňovanie činností

pripravenosť na činnosti

vnímanie činnosti, zmyslová činnosť

Porovnanie vzdelávacích cieľov vo všetkých sledovaných oblastiach
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Okrem osobnostných a intelektových predpokladov musíme rátať 
s tým, že naši žiaci – od ktorých chceme rovnaké výkony a hodnotí-
me ich podľa rovnakých kritérií – sú rozdielni aj v tom, aké majú:

 predchádzajúce skúsenosti (nestretli sa s človekom inej 
rasy; majú zlé skúsenosti s predstaviteľmi určitého etnika...);

 aké postoje a schopnosti si prinášajú z domu (v rodine sa 
viacej cení konformnosť alebo samostatné uvažovanie...);

 aké majú záujmy (motiváciou na poznávanie iných môže byť 
záujem žiaka o šport, hudbu, literatúru, filmy a pod.) a potre-
by (učebné, fyzické, psychické a pod); 

 z akých kultúr pochádzajú ich rodiny (jazyk, spôsob, ako 
a kedy deti hovoria, s kým sa stretávajú a kamarátia, ktoré 
hodnoty si vážia a ktoré nie, aké je usporiadanie a vzťahy v ich 
rodine, akú hudbu počúvajú, aké knihy čítajú, akým jazykom 
sa doma hovorí, ako sa obliekajú, aké majú životné plány)

Našou úlohou v multikultúrnej výchove je pomôcť žiakom:

 stavať na tých predpokladoch, ktoré majú rozvinuté; 
 v procese učenia im pomôcť nájsť vzťahy medzi novými a sta-

rými informáciami, aby našli v predkladaných skúsenostiach 
zmysel a význam; 

 nové poznatky a skúsenosti uviesť do súvislosti s tým, čo už poznajú;
 reflektovať a komunikovať prejavy a dôsledky ich nerovnakej 

sociokultúrnej príslušnosti;
 pomôcť im, aby si osvojili také životné zručnosti, ktoré im 

pomôžu zvládať a riešiť konfliktné situácie.

Spôsobov, ako zistiť doterajšie poznatky a zručnosti žiakov, ich po-
treby a záujmy, atmosféru v triede, je veľa. Na doplnenie a rozšírenie 
vedomostí odporúčame prehľadnú a podnetnú knihu o pedagogickej 
diagnostike Akí sú moji žiaci?, ktorej autorom je P. Gavora. Veríme, že 
využívate všetky aktivity v škole na spoznanie žiakov podľa toho, aký 
význam im pripisujete a koľko času môžete tejto činnosti venovať. 
Pri vyučovaní sa postupuje tak, že prvé kroky/činnosti patria zisťovaniu 
„stavu“ naladenosti na vyučovanie, úrovne zvládnutia úloh z predchá-
dzajúcej hodiny či záujmu o novú tému. Ak sa venujete dotazníkovému 
zisťovaniu, napríklad chcete vedieť, aký štýl učenia majú vaši žiaci 
(pozri časť 3.3 - stratégie výchovy), využite túto aktivitu aj na rozvoj 
sebapoznania žiakov, oboznámte ich s výsledkami a diskutujte o nich. 

> Podnet na aktivitu:
Učitelia „diagnostikujú“ vedome aj nevedome („automatic-
ky“) činnosť a vzťahy žiakov počas celej hodiny. Doplňte spô-
soby, ktorými diagnostikujete správanie a výkony žiakov:
 písomné práce formou tzv. voľného písania (v súvislosti so 

 stratégiou EUR existuje viacero podnetov); 
 kreslenie alebo doplnenie nedokončených viet „Rád počúvam 

 hudbu...“, „Keby som mohol, pozval by som medzi nás....“, 
 Na niektorých spolužiakoch mi vadí, že/keď...“, „Najradšej by 
 som žil...“;
 asociácie zverejnené slovne alebo písomne: „Čo si predstavu-

jete, keď počujete slovo“,  „ Akú farbu, vôňu, tvar má/majú 
(pocity, ktoré sa spájajú so zážitkom“... a podobne. 

 Ďalšie možnosti:  

Po vyhodnotení informácií o prejavoch a „úrovni“ poznatkov, schop-
ností a postojov žiakov si s väčšou istotou naplánujete ciele hodín 
s témami, ktoré súvisia s multikultúrnou problematikou. Okrem ďal-
ších odlišností, ktoré si určite doplníte do zoznamu sami, upriami-
me vašu pozornosť na výsledky výskumov, v ktorých vedci skúmajú, 
ako pracuje naša myseľ. Žiaci sa odlišujú aj podľa spôsobu, ako sa 
najlepšie učia, aký majú individuálny učebný štýl. Z viacerých škôl, 
teórií, sme vybrali dobre opísateľný model rozdielov v štýle učenia, 
ktorý sa viaže na skúsenostné teórie učenia. Kombináciou spôsobu 
vnímania a usporiadania získaných informácií sa vytvárajú štyri 
odlišné spôsoby učenia sa, ktoré opíšeme v súvislosti so skúse-
nostným učením (Gregorc, McCartyová, Kolb). 

Učebný štýl opisuje, ako sa žiak učí:
 ako vníma svet a zachytáva vaše podnety na vyučovaní, ktoré 

zmysly mu prinášajú najviac informácií – videné, počuté alebo 
kinestetické (pohybové, priestorové) informácie; 

 ako si usporadúva prijaté informácie, či ľahšie pracuje s kon-
krétnymi informáciami, ktoré mu prinášajú aktivity a experimen-
tovanie – konkrétne informácie, alebo koncepcie, modely, teda 
informácie v abstraktnej podobe; 

 ako si získané informácie triedi – či za sebou, po sekvenciách, 
lineárne alebo nelineárne, holisticky (celostne), či robí „logické 
skoky“ a simultánne sa zaoberá viacerými informáciami naraz. 

Pozornosť nevenujeme štýlom učenia – „pokus a omyl“, napo-
dobňovanie, učenie sa podľa vzoru či inštrukcií, alebo hľadaním 
vhodnej stratégie riadeným samoučením – nepokladáme ich za 
účinné v zámeroch multikultúrnej výchovy. Veľmi zasvätene vás do 
podrobností o štýloch učenia uvedie práca českého výskumníka, 
pedagóga J. Mareša.
 

3.2.2. Učenie sa skúsenosťou, sociálnou aktivitou
 a konštruovanie významov

Staviame na presvedčení, že máte informácie o teóriách učenia 
a stratégiách učenia a učenia sa, teda postup krokov, ktoré vám 
umožnia sprevádzať žiakov, aby lepšie porozumeli tomu, čo sa učia. 
Dôležitejšie je, ktorá z nich vám v učiteľskej praxi funguje a veríte 
jej výsledkom. 

Osvedčeným spôsobom učenia tých učiteľov, ktorým sa podarilo 
ovplyvňovať žiakov k väčšej miere rešpektu a tolerancie v správa-
ní, je zapojiť žiakov do učenia, poskytnúť im skúsenosť s rasovo, 
etnicky či sociokultúrne odlišnými ľuďmi. Aktívne sociálne učenie 
poskytuje skúsenosť. Skúsenosť má však rozličné podoby (pozri 
Pyramídu skúseností v tejto časti), aj rôzny vplyv na učenie. Ak sa 
im podarí zapojiť do „hry“ aj poznanie, žiak si môže predchádza-
júci poznatok doplniť novým, alebo „starú“ skúsenosť, vedomosť 
zmeniť. Také učenie považujeme za veľmi účinné. Poskytujú nám 
ho postupy pedagogického konštruktivizmu. Pozrite sa na tieto prí-
stupy v ich krátkych opisoch a premyslite si, ako aj pomocou nich 
môžete byť v multikultúrnej výchove úspešní.

A)  Učenie sa so zapojením a prežitím skúsenosti 
V osemdesiatych rokoch ho rozpracoval A. Gregorc ako teóriu učenia 
aj spôsob školskej výučby. V známej knihe Globální výchova (autori 
G. Pike, D. Selby) nájdete podrobnejší opis jednotlivých štýlov učenia 
sa aj s návrhmi na úlohy pre jednotlivé štýly. V tejto časti príručky 
ponúkame len charakteristiku typov učenia a ich dôsledky pre MKV.
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Jednotlivé štýly učenia sa nie sú závislé od veku, 
pohlavia, viery alebo rasy a nie je žiadna súvislosť 
medzi štýlom učenia sa a inteligenciou. 

(A. Gregorc)

Kolbov cyklus
Efektívne učenie aj pri MKV predpokladá pamätať na cyklický 
proces skúsenostného učenia. Prejdite vždy cez všetky fázy učenia 
– od skúsenosti, aktivity – napríklad žiaci v skupinách riešia prí-
padovú štúdiu, ktorá prináša opis situácie spolužitia ľudí z rôznych 
kultúr (pozri Pyramídu skúseností), ktorú podrobíte reflexii – čo sa 
udialo, ako sa jednotlivci cítili, kto bol/nebol zapojený, aké úlohy 
mali v skupinovej práci, čo sa im podarilo a ako ste postupovali, 
ktoré otázky zostali nezodpovedané a pod. Po reflexii nasleduje vy-
vodenie záverov zo skúsenosti, teda teoretické závery – o téme, 
o procese (postup, spôsoby rozhodovania o výsledku a podobne), 
ktoré si vytvárajú žiaci: v tejto fáze učenia prináša učiteľ nové po-
znatky, ktoré doplnia a rozšíria vedomosti žiakov. Experimentovanie 
či otázky, úlohy na aplikáciu v konkrétnej situácii, môžu upozorniť 
učiacich sa, že aj teoretické závery sú „užitočné“, lebo pomocou 
nich môžeme vyriešiť problém a hľadať možnosti, ako ich využiť. 
Mať príležitosť experimentovať je pri učení sa nevyhnutným „ukot-
vením“ poznatku.

Žiaci (aj my sami) sa podľa svojho prístupu k učeniu zaraďujú do 
jedného zo štyroch typov. Tí, ktorí primárne získavajú informácie 
pomocou priamej zmyslovej skúsenosti, sú tzv. „aktivisti“ (žiaci, 
ktorí nemajú problém zapojiť sa do aktivít). Ďalej v súlade s „cyklom 
učenia“ sú tí žiaci (učiaci sa), ktorí radšej pozorujú a z pozorovania 
formulujú názory na svet (tzv. „reflektori“). Medzi žiakmi sú aj 
„teoretici“, ktorí si vytvárajú myšlienkové konštrukcie, myslia 
analyticky, sú schopní kategorizovať, porovnávať a majú radi pred-
nášky a projekty. Pre „pragmatikov, experimentátorov“ ako 
učiacich sa je charakteristické, že radi riskujú, overujú si a hodnotia 
veci na základe experimentu či praktického predvedenia, ich výcho-
diskom pri učení sa je reálny svet.

Poznať učebné preferencie žiakov, poskytnúť im možnosť prejsť 
celým cyklom od aktivity/skúsenosti až po aplikáciu naučeného 
je zárukou, že všetci žiaci v triede môžu byť úspešní – poskytnete 
im možnosť využiť svoj dominantný štýl učenia sa a rozvíjajú si aj 
ďalšie. Upozorníme ešte na najčastejšie nedostatky, ktoré sprevá-
dzajú zážitkové učenie – učiteľ využíva ten štýl vo výučbe, ktorý má 
dominantný on sám, učitelia a učiteľky venujú málo pozornosti ref-
lexii skúsenosti. Absencia reflexie, spätného pohľadu na skúsenosť 
alebo len sústredenie pozornosti na prežívanie aktivity oslabuje 
učenie.

Kroky skúsenostného učenia (D. Kolb)

Reflexívne pozorovanie
(spätný pohľad 

na skúsenosť, pozorovanie)
„reflektor“

Konkrétna skúsenosť 
(zmyslové vnímanie a pocity) 

„aktivista“

Experimentovanie
(aplikácia, činnosť)

„pragmatik“

Abstraktné zovšeobecnenie
(myslenie a kategorizovanie)

„teoretik“
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 Pyramída skúseností
„Pyramída skúseností“ je dobrým podnetom (pomôckou) na to, aby sme začali presnejšie špecifikovať rôzne úrovne skúseností a nesto-
tožňovali príležitosť na aktívne učenie len so simuláciou, dramatizáciou alebo projektmi. 

B)  Aktívne sociálne učenie (autentické učenie) 
Aktívne sociálne učenie a učenie podľa pedagogického konštrukti-
vizmu sú teórie overené vzdelávacou praxou a posilňujú predstavu 
o učení, podľa ktorej každý žiak reaguje na vaše podnety podľa 
svojich predchádzajúcich poznatkov, spracuje ich podľa preferova-
ného učebného štýlu a podľa skúseností, ktoré získava aj z vlastnej 
kultúry. Je to učenie, ktoré pomáha dosiahnuť ciele MKV a má 
osobnú hodnotu pre žiakov. Záujem žiakov vyvolávajú tie témy 
a problémy, ktoré súvisia:
 s „výskumnými“ záujmami žiakov – zhromažďovanie 

informácií napríklad o holokauste: rozhovory s pamätníkmi, 
ich príbuznými, zbieranie fotografií a novinových článkov, máp, 
analýza odporúčaných textov, audio a videozáznamov, analýza 
filmov – vypracovanie projektu, čítanie, písanie a prezentácia;

 s možnosťou angažovať sa verejne, občiansky – zá-
chrana židovského cintorína, pamätnej dosky významného 
rodáka, príprava programu pre starších občanov, stretnutie so 
zástupcom etnika, žijúcim v regióne (spisovateľ, podnikateľ...); 

 s estetickými stvárnením problému – výstava výtvarných 
prác, výstava zhromaždených materiálov k problémom spolužitia rôz-
nych sociokultúrnych, etnických skupín, napísanie scenára pre bábko-
vú hru podľa skutočnej udalosti, zdramatizovanie rozprávok, príbehov, 
ktoré majú pôvod v inej kultúre, návštevy múzeí, exkurzia, výlet.

Aktívne sociálne učenie dovoľuje žiakom využiť získané poznatky 
zmysluplným spôsobom – umožňujú pochopiť svet okolo nás, 
riešiť problémy, komunikovať myšlienky. Žiaci nevyžadujú osvojenie 
izolovaných informácií pre ne samy, vyžadujú pomenovať problémy 
v reálnom svete a rozprávať sa a hľadať možnosti ich riešenia. 
Produkty aktívneho sociálneho učenia majú praktickú, osobnú 
alebo estetickú hodnotu a zahrnujú nielen zhromažďovanie faktov, 
ale aj ich interpretáciu a syntézu v záveroch, návrhoch na riešenie. 
Okrem informácií získajú žiaci priestor na vyjadrenie názoru, 
myšlienok, formulovanie otázok. 

Prezentácia výsledkov práce (výstava, projekt, nástenka, 
výskum, petícia a ďalšie) jednotlivcov alebo skupiny či celej 
triedy pred skutočným publikom – triedou, inými triedami v škole, 
pred rodičmi, pozvanými zástupcami obce, rôznych etnických, 
sociálnych, národnostných, záujmových či náboženských skupín 
– vyžaduje učiť sa prezentovať, zdôvodňovať a komunikovať 
spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť iných, ich kultúry, názorov 
a štýlu života. Na Slovensku máme skúsenosti s projektovým 
vyučovaním a viaceré školy sa zapojili do projektu Občan, ktorý sa 
rešpektovaním zásad aktívneho sociálneho učenia stáva súčasťou 
výchovy k občianstvu.

Pyramída skúseností

verbálne symboly 
(pojmy, čísla, písanie, čítanie)

vizuálne symboly 
(mapy, schémy)

nahrávky, rozhlasové relácie filmy 
(videonahrávky, dokumenty)

vzdelávacie televízne programy

výstavy, študijné výlety 

ukážky, rozhovory s odborníkmi

dramatizované skúsenosti 
(hranie rolí, dramatizácie)

skúsenosti v simulovaných situáciách 
(v škole aj mimo školy)

priame učebné skúsenosti 
(projekty, zapojenie do aktivít v škole aj mimo nej)

Upravené podľa Pash a kol.: Od vzdelávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.
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> Podnet na zamyslenie:
Predstavte si svoju triedu a tému, ktorá by sa mohla stať reálnym problémom pre žiakov, súvisí s vaším vyučovacím predmetom 
a je zároveň multikultúrne orientovaná. Napríklad v dejepise alebo občianskej výchove téma holokaustu, v zemepise a príro-
dopise ochrana životného prostredia a ďalšie. Ako budete postupovať, aby ste využili princípy aktívneho sociálneho učenia? 
Napíšte si aspoň tri kroky, ktoré urobíte, a pomenujte činnosti, ktoré urobíte vy a vaši žiaci. 
Porovnajte svoj návrh s kolegom či kolegyňou alebo s charakteristikami skúsenostného, osobne významného (autentického) 
učenia. Tabuľku môžete ako cvičenie zadať aj študentom. Dostanete tak spätnú väzbu, z ktorej budete vedieť vyčítať, na čo si 
študenti trúfajú a ako v triede vnímajú vašu rolu.  

Téma/problém:

Krok Žiaci/činnosť Aktivita učiteľa

1

2

3

4 

C)  Pedagogický sociálny konštruktivizmus 
V sociálnych vedách, ale aj v didaktike od osemdesiatych rokov 
20. storočia patrí konštruktivizmus medzi najvýznamnejšie prúdy. 
Opíšeme jeho dve podoby, ktoré sa v poslednom desaťročí stretávajú 
vo vyučovacej praxi aj v pedagogickom myslení a ovplyvnili aj MKV.

Jedným prúdom je kognitívny konštruktivizmus – ten v postu-
poch učenia (vyučovania) realizuje kroky, ktoré sú v súlade s pred-
pokladom, že poznávame, čiže naše poznatky znovu konštruujeme 
a tie, ktoré máme a nie sú v súlade s vedeckým poznaním, rekon-
štruujeme. Žiaci si spájajú informácie, ktoré prichádzajú zvonku (od 
učiteľa, z textu, médií) do zmysluplných štruktúr a robia s nimi men-
tálne operácie, ktoré sú na úrovni ich kognitívneho vývinu (Piaget). 
Myšlienku, že svoje poznanie konštruujeme v interakciách s inými 
ľuďmi a vždy sme zaradení do určitého kultúrneho rámca, priniesol 
druhý prúd – sociálny konštruktivizmus. Spojenie obidvoch teórií 
v didaktickej praxi vedie k presadzovaniu kooperatívneho učenia, 
riešenia problémov zo života, k postupom, ktoré pomáhajú rozvíjať 
tvorivé a kritické myslenie. 

Pre MKV je tento spôsob učenia prínosný, preto aj v časti o metó-
dach predstavujeme jednotlivé kroky trojfázového modelu uče-
nia EUR: Evokácia – Uvedomenie si významu – Reflexia a viaceré 
metódy, ktorými ich môžete realizovať.
 

3.3. Stratégie výchovy 
 v multikultúrnej výchove

Naše predstavy o procese a cieľoch výučby a učenia sa, o spôsobe 
osvojovania si nových poznatkov a schopností, ale aj o tom, ako 
ovplyvniť procesy, ktoré umožňujú rozvoj celej osobnosti žiaka 
v oblasti prežívania, postojov a správania, významne ovplyvňujú 
aj voľbu stratégie, pomocou ktorej chceme naplniť ciele MKV. 

Multikultúrna výchova má v konečnom dôsledku viesť aj k takým 
zmenám u žiakov, aby sa stávali autentickými, vnútorne integrovaný-
mi a socializovanými osobnosťami. Zvolená stratégia nám pomáha 
plánovať, čo reálne môžeme spolu so žiakmi dosiahnuť v predmete, 
ktorý učíme, akými metódami vieme zrealizovať tému a k akým zme-
nám v osobnosti žiakov a žiačok má výučba takýchto tém smerovať. 
 

Cez stratégie výchovy, ktoré považujeme za primerané pre MKV, 
máme možnosť ovplyvniť dosahovanie cieľov výchovy, ktoré sme 
nazvali kompetenciami. Kompetencie sú komplexné spôsobilosti, 
ktorými žiaci demonštrujú kvalitu získaného vzdelania v pozná-
vacích a praktických multikultúrnych situáciách – pri poznáva-
ní, hodnotení a zvládaní stretnutí s príslušníkmi iných kultúr. 
Výstižnejšie označenie týchto kompetencií je pojem životné zruč-
nosti. Na Slovensku je proces ich rozvoja u žiakov známy z modelu 
Integrovaného tematického vyučovania a v súčasnosti ho rozvíja 
Nadácia pre deti Slovenska. 

Ďalší spôsob, ako dosiahnuť nonkognitívne ciele školskej multi-
kultúrnej výchovy, pomenoval v knihe Stratégie a metódy rozvoja 
osobnosti žiaka M. Zelina. Učiteľskej verejnosti je známy a stal 
sa súčasťou Národného vzdelávacieho programu na najbližších 
15 – 20 rokov. Zelinova stratégia výchovy sa uvádza pod skratkou 
KEMSAK a súvisí so zámerným pôsobením školy pri utváraní pod-
mienok, ktoré ovplyvňujú prežívanie, motiváciu, hodnoty, spolužitie 
s inými, ale aj tvorivé riešenie situácií vo svete (aj školskom svete). 
V oblasti multikultúrnej výchovy zdôrazňujeme potrebu dodržiavať 
pri výchovnom pôsobení stanovené zásady a vytvoriť:

 tvorivú, neohrozujúcu atmosféru,
 využívať interaktívny spôsob výučby, 

 hlavne kooperatívne vyučovanie,
 podporovať individuálny rozvoj žiakov,
 a ďalšie zásady (kapitola 3.4). 
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Stratégia výchovy KEMSAK 
(začiatočné písmená základných nonkognitívnych funkcií)

KEMSAK uvádzame ako významný podnet práve pre multikultúrnu výchovu. Takto zameraný proces výchovy je predpokladom 
na rozvoj osobnosti žiaka, ktorý preberá zodpovednosť za svoje konanie, rešpektuje pravidlá občianskej spoločnosti, je schopný 
prispieť k dobrej komunikácii a k spolužitiu ľudí z rôznych sociokultúrnych skupín na lokálnej i globálnej úrovni. 

Kognitivizácia – metódy, ako žiaka učiť poznávať, riešiť problémy, pracovať s informáciami, rozvíjať a riadiť myšlienkové procesy, 
metódy podpory kritického myslenia, ktoré vyžaduje život v spoločnosti s kultúrne rozmanitými a nejednoznačnými ponukami.

Emocionalizácia – metódy, spôsoby práce so žiakmi, ktorými rozvíjame emocionalitu, zdokonaľujeme ich citové kvality, pozitív-
ny vzťah k sebe, k iným ľuďom, k práci, k svetu. Reflektované zážitkové učenie nám pomáha zamerať pozornosť žiaka na prežívanie, 
vzťah žiaka k tomu, čo sa učí, aj s kým sa učí a čo pri tom prežíva. Rozvíjame tým aj jeho emocionálnu inteligenciu.

Motivácia – spôsoby, ako motivujeme študentov, udržujeme ich záujem o témy, problémy MKV – učenie sa s inými a od iných 
– komunikácia, riešenie problémov. Skúsenostné učenie zabezpečuje osobnú motiváciu učiaceho sa, ak využívame vzťahové rám-
ce, motivovanie činnosťami, ktoré sú primerané jeho spôsobu učenia (Kolbov cyklus učenia, Gardnerova teória viacerých typov 
inteligencie a pod.), aby mohol byť úspešný, aby jeho potreby a záujmy, ale aj celý hodnotový systém jeho osobnosti smeroval 
k vytvoreniu potreby celoživotného sebarozvoja, využívanie spolupráce s inými na sebarozvoj a schopnosť riešiť problémy.

Socializácia – usmernená školská socializácia metódami aktívneho sociálneho učenia posilňuje schopnosti a zručnosti žiakov 
efektívne komunikovať, spolupracovať s inými, pomáhať si navzájom, ale aj hľadať vlastnú cestu k spokojnosti založenej na dob-
rých vzťahoch k iným, k sebe samému a k svetu. Požiadavka socializácie je súčasťou tých programov sociálneho učenia, ktoré 
využívajú kooperatívne vyučovanie, oceňujú prejavy životných zručností a ponúkajú program prosociálnej výchovy, všetky (hoci nie 
témami, ale metódami) realizujú ciele MKV. 

Axiologizácia/Autoregulácia – hodnoty, postoje sú východiskom aj cieľom MKV (kde som, čomu verím, čo chcem, kto sú tí iní 
a pod.). Hodnotová výchova využíva metódy, ktoré žiakov nasmerúvajú od sebareflexie k sebahodnoteniu, k uvedomeniu si svojich osob-
ných cieľov, zmyslu ich bytia, k predstavám o osobnom šťastí a v rámci MKV ich vybavuje aj nástrojmi na pozorovanie prejavov postojov 
a hodnôt u predstaviteľov iných kultúr. Sebaovládanie smeruje vnútornú energiu žiaka k sebaovládaniu pudov, emócií, túžob k dosa-
hovaniu cieľov a k autoregulácii, čo autor tejto stratégie výchovy považuje za nasmerovanie životnej energie k personálnym hodnotám, 
o ktoré sa usilujeme aj v MKV – vytrvalosť, tolerancia, rešpektovanie seba aj iných, potreba žiť s inými v mieri, vzájomná pomoc a pod.

Kreativizácia – objavovanie nových, netradičných spôsobov, možností spolužitia s odlišnými ľuďmi, riešenia problémov. Metódy 
podpory tvorivosti v MKV sú zamerané na posilňovanie otvorenosti, hľadanie ciest, ako zdokonaliť, zlepšovať náš spoločný svet.

 
> Podnet na aktivitu:
KEMSAK sa stane „povinným čítaním“, keď si za jednotlivými oblasťami – psychickými funkciami nevieme predstaviť, ako 
v plánovaní a príprave hodiny štruktúrovať činnosti a hľadať konkrétne aktivity, ktorými nonkognitívne schopnosti žiakov 
môžeme rozvíjať. Veríme, že napriek nedostatku informácií, metodík a tréningov porozmýšľate a napíšete ku každej oblasti 
jednu alebo dve aktivity, ktoré využívate alebo ich poznáte a môžete s nimi pracovať aj v MKV. 
Poznámka: ak máte možnosť, porovnajte si svoj „zoznam“ s kolegom, kolegyňou a navzájom si zoznamy doplňte. 

AKTIVITY

K – 

E – 

M – 

S – 

A – 

K – 
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3.4. Všeobecné zásady multikultúrnej výchovy a postupy pri interaktívnej výučbe 

Multikultúrna výchova má v školskej podobe svoje zásady, ktoré sme odvodili od skúsenostného modelu učenia. Navrhované zásady 
vyplývajú z cieľov MKV a napĺňajú Zásadu komplexného rozvoja žiaka v kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej oblasti. 
Zásady nie sú cieľmi, ale prostriedkami na zabezpečenie interaktívnej multikultúrnej výchovy.

> Podnet na aktivitu: 
Vieme si predstaviť, ako väčšinu učiteľov „otravuje“ otázka: Aké didaktické zásady alebo princípy uplatňujete vo svojej výučbe? 
Skúsme si však položiť otázku inak:
1. Čo musím urobiť (na čo by ste nechceli zabudnúť) v príprave a pri realizácii hodiny, aby v jej závere mali dobrý pocit nielen 

žiaci, ale aj ja? Napíšte si bez zvažovania poradia dôležitosti sedem činností (myšlienkových a praktických), ktoré robíte, 
alebo by ste mali robiť pre dobré učenie na vašich hodinách:

2. Keď máte „zoznam“ svojich všeobecných požiadaviek na výučbu, sformulovali ste si tak svoje zásady. Zoznamy didaktických 
zásad sa  od seba líšia. My vám poskytujeme jeden z nich. Podčiarknite v ňom aspoň 4 zásady, ktoré aj vy považujete za dôle-
žité a ktoré platia pre prácu s témami a problémami MKV. Zapíšte si ich tak, že pri ich formuláciách použijete vlastné slová.

1. 3.

2. 4.

3. Pri multikultúrnej výchove treba niektoré zásady zvlášť rešpektovať, aj keď sú všetky navzájom poprepájané. Sú to tie zásady, 
ktoré ste vybrali aj vy? Prečo? Odpoveď si tiež zapíšte, alebo diskutujte o nej s kolegyňou, kolegom.

Zoznam zásad a postupov pri multikultúrnej výchove:

1. Výučba musí podporovať rozvoj žiaka komplexne, vo všetkých oblastiach. (zásada komplexného rozvoja osobnosti žiaka)
2. Učenie má rozvíjať individuálne predpoklady žiaka. (zásada primeranosti a individuálneho prístupu)
3. Predkladané teórie, poznatky prepojiť s praxou, so životom a ukázať na možnosť ich aplikácie, učiť sa činnosťou. 

(zásada prepojenia teórie s praxou)
4. Výučba poskytuje nielen overené, vedecké poznatky, ale má podporovať u žiakov hľadanie a objavovanie „nových“ poznatkov 

vo všetkých oblastiach. (zásada vedeckosti)
5. Vysvetliť žiakom, čo sa učia, aj k čomu ich učenie smeruje. Informovať žiakov o možnosti dosiahnuť ciele v určitej kvalite a informovať 

ich o dosiahnutých výsledkoch. Poskytnúť podnety na samostatnú aj skupinovú prácu. Myslieť na to, čo žiakov motivuje a aktivizuje. 
(zásada uvedomelosti a aktivity)

6. Podnety na učenie poskytovať tak, aby boli zapojené všetky zmysly a myseľ žiaka mala čo „spracúvať“. (zásada názornosti)
7. Poskytovať poznatky a rozvíjať životné zručnosti aj upevňovať hodnotové postoje je optimálne tak, že v určitej logickej postupnosti 

rozvíjame, rozširujeme, doplňujeme a upevňujeme. (zásada sústavnosti)
8. Zabezpečiť socializáciu žiakov v zmysle rešpektu medzi pohlaviami, sociálnymi skupinami a rozličnými kultúrami. 

(zásada kultúrneho kontextu)
9. Stavať na vedomostiach a predchádzajúcich zručnostiach a postojoch žiakov, neustále to zisťovať a nadväzovať na ne 

pri konštruovaní alebo rekonštruovaní žiakových poznatkov, zručností a postojov. (zásada predchádzajúcich spôsobilostí)
10. Rozmanitosť učebných štýlov žiakov a úroveň osvojeného poznania a schopností spolu s rešpektom k podnetom 

pre všetky zmysly a pre deti z rôznych kultúr, prispôsobiť výučbu ich potrebám. (zásada rozmanitosti)
 

Hodiny, ktoré venujete multikultúrne orientovaným témam, prispôsobte zásadám, ktoré rešpektujete. Z didaktického hľadiska by mali byť 
ukážkou prepojenia vašich cieľov, štýlu učenia, postupov pri realizácii a hodnotenia multikultúrnej výchovy vo vašich vyučovacích predme-
toch. Multikultúrnu výchovu významne ovplyvňuje atmosféra konkrétnej školy a jej širšieho okolia. K zmene niektorých faktorov, ktoré nie sú 
vo vašej práci alebo okolí priaznivé pre MKV, prispeje spoločná práca na „kódexe“ tolerancie či etickom kódexe pre multikultúrnu školu.
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Táto časť príručky pre MKV vás uvedie do sveta metód vhodných 
(aj) pre multikultúrnu výchovu. Nemáme priestor priblížiť si všetky 
metódy, mnohé z nich sme však zaradili do príručky. Tie považuje-
me za konkretizáciu metód vhodných pre multikultúrnu výchovu. 
V zozname literatúry je niekoľko titulov, v ktorých sú podrobné opisy 
metód aj pre MKV.

> Podnet na aktivitu: 
Skúste si ako energizér, alebo len na oživenie toho, čo už 
viete, vymenovať „na prstoch“ obidvoch rúk metódy, tech-
niky, ktoré poznáte, používate, alebo máte s nimi osobnú 
skúsenosť. Ak je ich viac ako dvadsať, blahoželáme. 

Vyučovacie metódy, ktoré využívame pri multikultúrnej výchove, 
sú vlastne spôsoby a postupy, akými dosahujeme jej výchovné 
a vzdelávacie ciele. V odpovedi na otázku Ako sa učíme? sme 
konštatovali, že žiaci sa radi zapájajú do aktivít, ktoré zodpovedajú 
ich spôsobu učenia. Voľba metód by mala počas jednej hodiny 
nielen zodpovedať cieľom, téme, konkrétnej skupine študentov 
(ich skúsenostiam s aktívnymi formami vyučovania, ochotou spo-
lupracovať a pod.), ale aj skúsenostiam učiteľa s ich používaním 
a s realizáciou niektorej z organizačných foriem výučby (individuál-
na, hromadná a individualizovaná).

Príklad: Informácie o židovských sviatkoch, ktoré predstavujeme študentom pr-
výkrát, môžeme sprostredkovať výkladom/prednáškou/vysvetľovaním, 
ktoré podporíme názorne, vizuálnymi symbolmi – obrázkami, príkladmi, 
ukážkami predmetov, ktoré sa používajú a pod. 
Ďalšou možnosťou je exkurzia do múzea židovskej kultúry alebo beseda 
s predstaviteľom židovskej obce či odborníkom, ktorý sa problematikou za-
oberá.
Ak máme k dispozícii videofilm, pripravíme študentom vopred otázky, usmerní-
me ich vnímanie tak, aby sme si spoločne alebo v skupinách zapísali informácie 
získané zo sledovania filmu a doplnili ich chýbajúcimi informáciami.

 

4.1. Charakteristika a klasifikácia 
 metód multikultúrnej výchovy

Ciele multikultúrnej výchovy sme rozvrhli do troch oblastí – vedomos-
ti, schopnosti a zručnosti a postoje. Ak vaším cieľom na hodine (de-
jepisu, jazyka, etickej či náboženskej výchovy a i.) je sprostredkovať 
poznatky o živote určitej skupiny ľudí – národa, národnosti, 
etnika, mládežníckej subkultúry a podobne, zvolíme metódy, ktoré 

nám pomôžu „odovzdať“ informáciu našim žiakom. Pre nácvik či 
upevnenie zručnosti aktívne počúvať alebo poskytnúť ocenenie 
sú vhodnejšie aktivity, cvičenia, hry, kde sú žiaci aktívne zapojení a na 
vlastnej „koži“, cez vlastnú skúsenosť sa učia (tak im pomôžeme vy-
hodnotiť zážitok). Ovplyvňovať postoje je také náročné, že okrem 
vhodne zvolených metód musíme rátať s tým, že prostredie a vzťahy 
(rodina, atmosféra v škole, triede aj medzi žiakmi navzájom a vaším 
vzťahom k žiakovi) môžu naše úsilie buď posilniť, alebo zmariť. 

Cieľom MKV zodpovedajú predovšetkým tie metó-
dy, ktoré podporujú aktívne sociálne učenie, uče-
nie prostredníctvom skúsenosti a rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia. 

Spôsob delenia metód, ktoré vám priblížime, nevybočuje z rámca 
zaužívaných delení, ktoré sa vyskytujú vo väčšine odbornej litera-
túry. V súlade s predstavami o efektívnom učení (učiteľ) a učení 
sa (žiak), ale aj s „povahou“ cieľov MKV uvádzame nasledujúce 
rozdelenie metód podľa charakteru poznávacích činností 
žiakov a fáz vyučovania.
 

4.1.1. Metódy vo vzťahu k poznávacím činnostiam 
 – podľa aktivity a miery 
 samostatnej činnosti žiakov

Interakcie, zapojenie žiakov do učenia spôsobujú, že žiak sa učí 
efektívnejšie – naučí sa viacej, predovšetkým to, čo súvisí s jeho 
potrebami, záujmami. Informácie žiak získava rôznymi cestami 
– z textov, od učiteľa, od spolužiakov, z aktívne prežitých skúseností. 
Zapojenie žiakov sa pohybuje na škále od pasívneho počúvania až 
po samostatné/skupinové projekty. Striedanie, pestrosť metód 
zodpovedá cieľom MKV a robí multikutúrne orientované témy vo 
vašich predmetoch pútavejšími/zaujímavejšími.

Riadené učiteľom – 100 % učiteľ                                        

Reproduktívne metódy
Produktívne metódy

                                         100 % žiaci – riadené žiakmi 

Schéma znázorňuje pomer zapojenia žiakov a aktivít učiteľa

4. Metódy multikultúrnej výchovy 

A. Reproduktívne metódy 
sú tie metódy, pomocou ktorých si žiaci osvojujú hotové poznat-
ky a činnosti a môžu ich v tej podobe aj reprodukovať – ústne, pí-
somne, v rozhovore, riešením typových úloh, načrtnutím schém, 
predvedením výtvarných alebo hudobných cvičení... Učiteľ 
pripravuje, konštruuje učebné úlohy pre činnosť žiakov a úroveň 
osvojenia poznatkov a činností môže byť na úrovni prvých troch 
stupňov Bloomovej taxonómie kognitívnych cieľov. Tieto metódy 
sú nezastupiteľné aj pri MKV. 
Príklady metód: výklad, vysvetľovanie, opis, ilustrovanie pomo-
cou textu, učebnej pomôcky, demonštračných pokusov, počúvaním 
nahrávok, videofilmy, filmy a pod. Vzhľadom na ciele multikultúrnej 
výchovy však treba dať väčší priestor metódam produktívnym. 

B. Produktívne metódy 
učenia umožňujú, aby aktivita žiakov vzrástla, prípadne aby žiaci 
získali nové poznatky prevažne samostatne, ako výsledok tvorivej 
činnosti. Napríklad metóda problémového výkladu je jednou 
z metód, kde pomer aktivít učiteľa a žiakov je takmer rovnaký, 
práca na projektoch predpokladá veľa samostatnej práce žiaka. 
Príklady na produktívne metódy: problémový výklad, 
heuristické metódy prinášajú takú úroveň osvojenia poznatkov, 
ktorá umožňuje žiakom aplikovať poznatky. Výskumná metó-
da, prípadové štúdie, projektová metóda súvisia s rozvojom 
schopnosti analyzovať, robiť syntézy a hodnotiť (vyššie úrovne 
taxonómie). K produktívnym metódam patria situačné a rolové 
hry, brainstorming, panelová diskusia a ďalšie.
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Na pomenovanie činností, ktoré vykonáva učiteľ, používame aj 
pojem učebné úlohy. Sú to všetky pokyny učiteľa, ktoré dáva 
žiakovi na učenie sa, a súvisia s metódami, ktoré používa, s cieľom 
výučby aj s jednotlivými fázami vyučovania. Pri realizácii MKV nevy-
váži zaradenie interaktívnych metód porušenie zásad multikultúrnej 
výchovy činnosťami, ktoré sústreďujú ostatné aktivity len „do rúk“ 
učiteľa (napríklad, ak neprepojíte aktivity so životom, alebo zaraďu-
jete len aktivity, ktoré rozvíjajú len jeden štýl učenia a podobne).

Učebné úlohy môžeme vnímať aj vo vzťahu ku kognitívnej (poznáva-
cej) náročnosti poznávacích operácií. Pri reproduktívnych metódach 
učitelia zadávajú úlohy na reprodukciu faktov, textov, úlohy na opis, 
vymenovanie faktov, zisťovanie vzťahov medzi nimi, úlohy na trie-
denie, klasifikáciu a podobne. Pri produktívnych úlohách si učiteľ 
pripravuje podnety, úlohy na zložitejšie myšlienkové operácie – od 
vyvodzovania (indukcia), cez odvodzovanie (dedukcia) až po apliká-
ciu či objavovanie alebo posúdenie. Podľa typu otázok/pokynov pre 
žiakov je potom vhodné zostaviť aj otázky na záverečnú reflexiu. 

Ak máte stanovené ciele aj v oblasti nonkognitívnej, môžu mať vami 
navrhnuté metódy a postupy za cieľ rozvíjať osobnosť žiaka. Príklady 
na metódy, ktoré sú zamerané na motiváciu, rozvoj akceptácie, hod-

notenia, emocionalizácie, socializáciu a zvýšenie potenciálu žiakov 
tvorivo riešiť aj situácie v multikultúrnom svete, sme naznačili pri 
pomenovaní efektívnej stratégie multikultúrnej výchovy.

> Podnet na aktivitu:
Každá z metód si vyžaduje určitý druh činnosti učiteľa a učeb-
ných aktivít žiakov. V časti Ako sa pripraviť na hodinu 
MKV? uvádzame pomôcku pre začínajúcich učiteľov. Na 
jednu stranu papiera si napíšte vaše aktivity (čo budete robiť 
počas hodiny) a vedľa nich tie aktivity, ktoré majú vykonať 
žiaci. Ich pomer vám ukáže, aký druh metódy ste použili a čo 
môžete očakávať vo vzťahu k realizácii cieľov MKV. 

4.1.2. Metódy MKV z hľadiska fáz vyučovania

Na tomto mieste uvedieme spôsoby delenia fáz vyučovania podľa 
odpovede na otázku Ako sa učíme? Všetky spôsoby učenia, bez 
ohľadu na predmet, do ktorého zaradíte „témy“ MKV, majú niečo 
spoločné – úvod patrí motivácii, potom nasleduje akcia, ktorá len 
v spojení s reflexiou prináša skutočné (vedomé) podnety na učenie 
sa a záver väčšinou patrí podnetom na aplikáciu naučeného (do 
príbuznej alebo vzdialenej oblasti).

Modely učenia a ich fázy, ktorými proces učenia môžeme podporovať:

A. Klasická schéma vyučovania
B. Konštruktivistický model – EUR 
 (J. Steelová, K. Meredith)

C. Model aktívneho sociálneho učenia  
 Kolbov cyklus/skúsenostné učenie

1. Motivácia

2. Expozícia

3. Fixácia

4. Diagnostikovanie

5. Aplikácia

1. Evokácia

2. Uvedomenie si významu

3. Reflexia

1. Úvod – motivácia, zisťovanie potrieb, 

 očakávaní, pravidlá

2. Inštrukcie

3. Akcia – činnosť

4. Reflexia a aplikácia

5. Záver – spätná väzba

Porovnanie modelov učenia/vyučovania z hľadiska postupu činností

Na každú fázu vyučovania sú vhodné iné metódy. Pri čítaní nasle-
dujúcich informácií môžete porovnávať svoje postupy a inšpirovať 
sa novými podnetmi.

A) Metódy, ktoré sa viažu na klasickú schému vyučovania
1. Motivácia – 2. Expozícia – 3. Fixácia – 4. Diagnostikovanie – 5. 
Aplikácia

motivačné metódy/aktivity – čítanie príbehu, vlastná skúse-
nosť – rozprávanie, hudba, metafory, text pesničky, hádanky, kvíz, 
pozorovanie správania – videofilm, kreslenie, asociácie;
expozičné metódy (viažu sa na fázu výkladu učiva) – vysvetľova-
nie, prednáška, rozprávanie, diskusia, stretnutie s odborníkom, me-
tóda otázok a odpovedí, heuristická, problémová výskumná metóda, 
metódy zážitkového učenia, napríklad hry (situačné, rolové, tvorivé), 
dramatizácie, párové, skupinové interview, nedokončené vety; 

fixačné – dramatizácia, hry, riešenia prípadových štúdií, samostatná 
práca – projekty, kvízy, otázky a odpovede medzi žiakmi v triede, krížovky;
diagnostické – testy, kvízy, otázky, odpovede, súťaž, vyplnenie 
pracovných listov, rolové hry, praktické cvičenia, simulácie, kresle-
nie obrázkov, schém, učenie sa získavať informácie k téme, zapiso-
vať si štruktúru výkladu, zostavovať otázky do interview a pod.;
aplikačné – písanie – esej, denník, akčný plán, domáce zadanie, 
vypracovanie projektu, hry so scenárom, návrh na postup riešenia, 
vypracovanie zadania, napísanie textu básne, piesne, vyhľadáva-
nie v literatúre, praktické činnosti. 

Poznámka: Každá metóda má viacero spôsobov využitia, vždy podľa toho, aký 
cieľ sledujeme (kognitívny, afektívny, psychomotorický). Napríklad „mentálne 
mapovanie“ môžeme využiť ako motivačnú techniku (zistíme, čo žiaci vedia), 
rovnako aj pri výklade (názorné zachytenie pojmov, prvkov a ich vzťahov), pri 
fixácii či diagnostikovaní a hodnotení výsledkov vášho pôsobenia na vyučovaní 
(zistíme, ako sa téma žiakom štrukturuje, ako vnímajú súvislosti a podobne).
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B) Metódy pedagogického konštruktivizmu, metóda EUR 
1. Evokácia 2. Uvedomenie si významu 3. Reflexia 

Funkcie jednotlivých fáz a metódy, ktoré pomáhajú učeniu a učeniu sa:
1. fáza – Evokácia – práca s prekonceptmi, t. j. s predstavami 
žiakov o pojmoch, javoch či veciach. V tejto fáze využívame metó-
dy, ktoré pomáhajú žiakom vybaviť si vedomosti, koncepty (to, čo 
už o téme vedia, čo zažili a čo dokážu odhadnúť a predstaviť si, 
pomenovať) a tak si pripraviť premostenie k novým informáciám, 
skúsenostiam a súvislostiam. 
Voľné a riadené písanie má vyvolať u žiaka záujem o tému, zistiť 
aké vedomosti o nej má. Žiak používa vlastný jazyk, písomne si 
zaznamenáva alebo v rozhovore so spolužiakom si vybavuje, čo 
už vie napríklad cez situácie, kde sa stretol s problémom, témou, 
pocitom. 
Metódy – voľné písanie, asociácie na slová, situácie, obrázky, 
krátke texty, formulácia otázok k obrázku, podnetu, prezentácia 
názoru, brainstorming (individuálny, párový, skupinový), diskusia.

2. fáza – Uvedomenie si významu informácií a skúseností 
– metódy, ktoré poskytujú žiakovi možnosť stretnúť sa s novými infor-
máciami, myšlienkami, názormi – čítanie z textu, počúvanie výkladu, 
sledovanie filmu, uskutočňovanie experimentu a iné. Metódou 
INSERT (interaktívny záznamový systém na efektívne čítanie) 
sleduje učiteľ aj žiak, ako porozumel textu alebo inému podnetu. 
Porovnaním výsledkov vlastného premýšľania a nového podnetu 
(textu) sa ukáže, čo si žiak sám uvedomil, čo už vedel, čo nové zistil, 
s čím v texte súhlasí alebo nesúhlasí a o čom chce diskutovať. Ďalšie 
metódy: kritická analýza textu, čítanie s predvídaním, riadené 
čítanie s porozumením, reflektovanie, hodnotenie metód, vlastného 
postupu aj práce skupiny, spätná väzba, tvorba záverov (ústne, 

písomne), plánovanie krokov, pracovné listy, vyplnenie slepej mapy 
po preštudovaní materiálov, domovské a expertné skupiny, kreslenie 
komiksu, hranie rolí so scenárom, písomné odpovede na otázky 
(zadanie) z textu, zápis – individuálny, skupinový.

3. fáza – Reflexia – overenie pôvodného konceptu, spoločné 
hľadanie odpovedí – metódy, ktoré pomáhajú žiakovi upevniť 
si vedomosti, alebo aktívne meniť predchádzajúce informácie. 
Individuálne porozumenie prináša podnety do diskusie, žiaci pre-
zentujú svoje myšlienky, učia sa navzájom od seba, učia sa re-
špektovať názory iných. Odpovedajú na otázky – čo už vedeli a čo 
nové sa naučili, čomu nerozumejú – a zisťujú, kde sú ďalšie zdroje 
informácií. Namiesto transmisívnych metód (prenos, odovzdávanie 
hotových poznatkov) získava žiak vlastné pochopenie, prezentuje 
ho a fáza reflexie mu pomáha uvedomiť si, čo sa naučil. 

Pre ciele MKV je dôležité, aby sa zmeny, ktoré nastávajú v žiakovom 
chápaní zložitých javov multikultúrneho sveta, „zviditeľnili“, aby uči-
teľ počul, čomu žiaci rozumejú, čomu veria, čo je pre nich dôležité, 
čo nemohli, nechceli prijať. 

Afektívne ciele výučby sa cielenou reflexiou na prežívanie, postoje, 
hodnoty darí učiteľom dosahovať účinnejšie, ak využívajú metódy 
a postupy pedagogického konštruktivizmu, ktorý spája rozvoj kritické-
ho myslenia so zapojením všetkých žiakov do vyučovania, umožňuje 
vyslovovať vlastné názory, a to aj zapájaním žiakov do skupinovej 
práce, a tým aj získavaním komunikatívnych a sociálnych zručností. 
Metódy – otázky a odpovede, samohodnotenie študentmi, kritická 
analýza textu, voľné písanie, usmernené písanie k uvedomeniu 
si učenia alebo možnosti aplikovať naučené v iných oblastiach či 
hodnotenie z hľadiska dohodnutých alebo individuálnych kritérií.

Zrekapitulujme si, kam sme sa dostali v pomenovaní jednotlivých 
stavebných kameňov, z ktorých budujeme „trvalo udržateľnú“ 
stavbu školskej MKV, tak ako sme o nich hovorili v predchádza-
júcich častiach:
Kde sme, v akej situácii sa nachádza naša škola? O čo nám ide? 
Kde môžeme MKV v škole realizovať? Kam, k akým cieľom vedie 
multikultúrna výchova? Dodržiavanie ktorých zásad podporuje 
dosahovanie cieľov MKV?

Keď sme si sformulovali vlastnú odpoveď na otázky z predchá-
dzajúcich častí, až potom nastáva čas, aby sme začali pátrať po 
odpovediach na otázky:

 Ako sa môžem a mám pripraviť na multikultúrnu výchovu?
 Aké postupy, metódy sú v multikultúrnej výchove efektívne?
 Ako si naplánujem a zrealizujem hodinu s cieľmi MKV?
 Kedy je multikultúrna výchova úspešná ?

Plánovanie každej hodiny, ktorú zaradíte do časovo-tematických 
plánov, sa riadi zásadami MKV. Napriek tomu z vlastnej praxe 
viete, že flexibilita v tom, akú aktivitu zaradíte do prípravy, koľko 

času jej budete venovať, závisí od reálnej situácie v triede. Ak nie-
ktoré cvičenie nedokončíte, zadajte žiakom úlohu (otázku, pokyn 
na pozorovanie, vyhľadanie informácií, reflexiu priebehu cvičenia) 
a začnite ďalšiu hodinu tým, že si z predchádzajúcej hodiny pripo-
meniete to, na čo chcete nadviazať. 

Voľba organizačnej formy vyučovania (klasická hodina, 
skupinové vyučovanie, exkurzia, návšteva, film a podobne), for-
mulácia cieľov (kognitívne, afektívne, psychomotorické), výber 
metód (podľa spôsobu učenia či fázy vyučovania), forma učiteľ-
ských intervencií (otázky, zadania cvičení, reflexia), spôsob 
hodnotenia žiakov (spätná väzba, sebahodnotenie), ale aj 
plánovanie využitia materiálnych pomôcok a techniky, 
to všetko by malo byť súčasťou vašej prípravy na hodinu s cieľmi 
MKV. 

5. Ako si pripraviť a plánovať multikultúrnu výchovu?
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Realizácia každého stretnutia je ovplyvnená všetkým, čo prinášajú 
so sebou žiaci, my učitelia, ale aj samotné prostredie. Stačí, že sa 
niečo stane v meste, vyhráme hokejový zápas, či príde na školu 
nový žiak a už to „visí vo vzduchu“.  Žiaci očakávajú, že zareaguje-
me, a že sa opýtame na ich názor. Napriek tejto nepredvídateľnej 
dynamike je pre každého z nás typický určitý štýl práce so žiakmi 
(štýl výchovy) - od direktívneho až po nedirektívny. Znamená, že 
nám napríklad záleží na tom, aby žiaci prejavili názor, alebo aktívne 
hľadali odpovede na svoje otázky. Svoje poslanie vnímame každý 
inak a podľa toho používame aj rôzne štýly vedenia a výchovy. 

Na realizáciu zámerov MKV je veľmi účinné:
 vyberať činnosti vzhľadom na ciele, ktoré sledujete, možnosti 

žiakov a vaše schopnosti s nimi pracovať;
 zaradiť kooperatívne alebo skupinové vyučovanie; 
 podporovať jednotlivých žiakov, facilitovať prácu v skupine;
 postupne meniť svoj štýl výchovy od direktívnych zásahov smerom 

k nerepresívnym, netrestajúcim zásahom či intervenciám do prá-
ce skupín.

V tejto časti „didaktickej kapitoly“ predstavíme postup činností 
učiteľa multikultúrnej výchovy cez opis krokov modelu aktívneho 
sociálneho učenia sa:

úvod – inštrukcie – akcia – reflexia – záver

6.1. Úvodné aktivity 
 (motivácia, zistenie potrieb, očakávania, 
 pravidlá, debata o tom, čo bude nasledovať):

 pozdrav – striedajte pozdravy podľa jazykov kultúr, ktorých zá-
stupcovia sú v triede, škole, okolí školy – zapísať na papier; vyvesiť 
a dopĺňať zoznam; úsmev; pohľad na všetkých žiakov v skupine;

 zoznámenie alebo priebežné zoznamovanie žiakov s cieľom pod-
poriť sebapoznanie (Ja/Iní) – kto som; ako sa cítim; čo by som 
chcel, keby...; nájdi v skupine toho, kto pozná, kto vie urobiť, kto fan-
dí, kto počúva; vytvárajte podskupiny podľa charakteristík – dátum 
narodenia, bydlisko, rodisko, oblečenie, miesto, ktoré navštívil;

 roztápanie ľadov je súhrnný názov na aktivity, ktoré majú 
uvoľniť atmosféru, prelomiť bariéry, vytvoriť dôveru; 

 uvedenie témy na hodinu cez zážitok, obrázok, správu, pred-
stavu učiteľa, alebo pri nadviazaní na predchádzajúcu hodinu 
– položte žiakom otázku, ktorá im pomôže vybaviť si predchádza-
júcu skúsenosť;

 mapovanie očakávaní (od) a ochoty žiakov prispieť 
(k) – téme, priebehu hodiny (na začiatku roka od predmetu), 
spôsobu práce, očakávané (osvedčené) metódy (individuálne, 
v malých skupinách);

 ciele hodiny, postup ako informácia pre žiakov; 
 pravidlá práce skupiny/kontraktovanie – vzájomná dohoda, ako 

bude skupina fungovať, ktorá umožní žiakom „vlastniť“ to, čo sa de-
je, predchádzať konfliktom; organizácia hodiny, bloku, vzájomná ko-
munikácia, správanie; pohyb, jedlo, spôsob udelenia slova, spôsob 
rozhodovania, postupu pri nedodržaní pravidiel; na začiatku roka ich 
sformulujte, neskôr dopĺňajte, a umiestnite na viditeľné miesto;

 delenie do skupín – odpočítavanie podľa vlastného výberu, 
podľa spoločných charakteristík alebo podľa preferovaného 

štýlu učenia sa žiakov; pre MKV je hra „bodkovanie“ (na čele má 
každý farebnú bodku) vhodná ako delenie do rôznych kultúr ale-
bo na navodenie pocitu vylúčenia, ak jedinému žiakovi pridelíme 
farbu, ktorú nemá nikto zo skupiny; 

 rozohrievačky – aktivity, ktorých cieľom je povzbudiť, naštarto-
vať žiakov k činnosti, pohyb, súťaž;

 energizéry, harmonizéry majú žiakom dodať energiu, od-
strániť únavu, alebo harmonizovať a koncentrovať žiakov, ak sú 
rozrušení, zapojiť ich – vizualizácia, predstavovanie si, počúvanie 
zvukov, preladenie z pohybu na premýšľanie, alebo z dlhej aktivi-
ty, sústredenia mysle na hravé, súťaživé aktivity a podobne.

6.2. Inštruovanie, zadávanie aktivít 

Pre úspech cvičenia, úlohy či aktivity je rozhodujúce dobré zvládnu-
tie zadávania inštrukcií. Odporúčame:
 napísať pokyny na tabuľu alebo rozdať zadanie, alebo komento-

vať ústne pokyny;
 poskytnúť žiakovi dostatok času na rozhodovanie o prijatí roly 

(pozorovateľ, účastník, alebo roly v skupine) a o tom, ako usku-
toční úlohu, či ako prezentuje svoju alebo skupinovú prácu;

 rozhodnúť sa, aké príklady použijete v prípade, že ich žiaci potrebujú;
 demonštrovať požadované správanie;
 overiť si porozumenie obsahovej a procesnej stránky cvičenia, 

úlohy. 

6.3.  Akcia (hra, činnosť) – facilitovanie
 jednotlivca a skupiny 

Počas celého priebehu výučby je učiteľ, učiteľka v neustálej inte-
rakcii so žiakmi a žiačkami. Striedavo sleduje a podporuje jedincov, 
skupiny alebo usmerňuje prácu celej triedy. Multikultúrna výchova, 
jej zásady a ciele predpokladajú, že učiteľ bude skôr ten, ktorý 
uľahčuje učenie, organizátor, než jediný zdroj informácií. Učiteľ 
prijíma rolu facilitátora, neprispieva k obsahu len v zmysle upo-
zornenia na ďalšie možnosti, ale pomáha dospieť k dohode a ref-
lektovať žiakom vlastný pokrok. Bez aktívneho zapojenia si žiaci 
osvojujú poznatky len v obmedzenej miere a len minimálne rozvíjajú 
svoje zručnosti pre život v multikultúrnej spoločnosti. V priebehu 
diskusie: kladie otázky, parafrázuje, zmierňuje napätie, zrkadlí 
atmosféru, označuje, čo sa deje/bude diať, poskytuje diskutujúcim 
orientáciu, aktivizuje diskusiu, ale aj sleduje čas a pomáha smero-
vať diskusiu k záverom, konsenzu, alebo schopnosti pomenovať, čo 
v dohode bráni, a pre budúcnosť hľadať možnosti dorozumenia. 

Intervencie facilitátora do práce skupiny majú za cieľ pomôcť 
skupine, aby dobre spolupracovala, a jednotlivcom, aby sa učili. 
Facilitátor to dosahuje nie tým, že informáciu poskytne, ale vyzýva 
žiakov otázkami, aby problém preskúmali, vysvetlili a dospeli k po-
znaniu. Učitelia málokedy využívajú rolu facilitátora, poskytujú viac 
vlastné chápanie problému než usmernenie jednotlivca, aby dospel 
k odpovedi sám. 
Práca so skupinami, vedenie diskusie, pohybové aktivity aj riešenie 
nezáujmu o zapojenie sa do práce prináša aj záťažové situácie.

6. Realizácia hodiny/stretnutia 
 cez model aktívneho sociálneho učenia
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Zásahy učiteľa do práce skupiny (podľa V. Labátha):
Miera zásahu postupne narastá od zrakového kontaktu až po prerušenie práce

Zrakový kontakt – udržujeme prehľad o dianí v skupine, zistíme mieru zaangažovanosti žiakov a neverbálne vysielame signál o vlast-
nej pripravenosti počúvať, venovať pozornosť.

Pohyb v priestore – na upútanie pozornosti môžeme zmeniť miesto sedenia, vstať, prisadnúť si k skupinám a podobne.

Práca v podskupinách – tvorba malých skupín je zárukou, že sa do práce zapoja viacerí žiaci. To, čo by sme nemohli robiť s celou 
skupinou, pôjde ľahšie v menších skupinách.

Vytvorenie nového rámca – zmena priestoru (usporiadanie priestoru alebo presun na iné miesto) alebo zmyslu celej aktivity (uká-
žeme, ako sa dá inak využiť to, čo budeme robiť, alebo robíme).

Humor – odľahčenie atmosféry nezraňujúcim spôsobom, ak učiteľ používa adekvátny humor.

Opis správania – zostávame do určitej miery neutrálni, nehodnotiaci, lebo len opisujeme to, čo vidíme a počujeme.

Priama otázka – pomáhame skupine/jednotlivcom reflektovať dianie v skupine aj vlastný pokrok, ale aj hlbšie preskúmať názor.

Spätná väzba – ak sme vo vyjadrení toho, čo pozorujeme, konkrétni, opisní, zameraní na zlepšenie budúceho správania, tak výrok: 
„Vaše hlasné rozprávanie ruší, nepočujeme Evinu odpoveď“, je informáciou, ktorou dávame najavo pocity, aj signál na zmenu správania.

Požiadanie o zmenu, prerušenie (priame) – na nespoluprácu môžeme zareagovať priamo tým, že vyzveme tú časť skupiny, ktorá 
nespolupracuje, na zmenu správania.

Skupinové spracovanie rušivých vplyvov – keď z rôznych dôvodov pribúda v skupine rušivé správanie, požiadame skupinu, aby 
venovala čas rozprávaniu o tom, čo sa deje, navrhneme zmenu programu, alebo ak vyhodnotíme situáciu ako nezrelú/nevhodnú na 
pokračovanie, rozhodneme sa prerušiť prácu s pôvodným programom/zameraním a vrátime sa k „istotám“.

6.4. Záverečná reflexia a aplikácia 
 (diskusia o tom, čo bolo, a spôsob aplikácie)

V záverečnej reflexii sa usilujeme zistiť, čo sa odohralo v rámci ho-
diny, aktivity, zhodnotiť výsledky učenia, spôsob, ako ich využijeme 
v praxi, vyjadrujeme sa k procesu (ako sme postupovali), k atmo-
sfére v skupine, k vlastnej aktivite, reakciám, prežívaniu. Môžeme 
povedať, že práve reflexia je dôležitou súčasťou skúsenostného 
učenia. Ak chýba reflexia, časť skúsenosti sa stráca alebo zostane 
neuvedomená, nevyužitá na učenie!

Reflexiu robia jednotlivci, dvojice, malé skupiny a foriem je tiež veľa 
– slovne, písomne, kreslením. Veríme, že vnímate aj súvislosť medzi 
cieľmi, ktoré aktivitami sledujeme, a spôsobom reflexie. Otázky 
na tie oblasti rozvoja (poznanie, prežívanie, postoje, správanie, 
zručnosti), o ktoré sa usilujeme, si určite každý učiteľ pripraví pri 
plánovaní hodiny, aktivity.

> Podnet na aktivitu: 
Nasledujúce otázky si ceruzkou označte tak, že ku každej 
napíšete, ku ktorej oblasti cieľov patria (K – kognitívnym, 
A – afektívnym P – psychomotorickým):

 Čo som sa naučil a predtým nevedel?
 Čo som si zapamätal? Čo bolo najľahšie/najťažšie?
 Podarilo sa mi dokončiť úlohu? Čo mi v tom pomohlo/bránilo?
 Čo ma zaujalo na téme, o ktorej sme sa rozprávali?
 Ako využijem to, čo som sa dozvedel a prežil?
 Bol som ochotný vysloviť pred ostatnými svoj názor? 

 Čo mi to dovolilo/ čo mi v tom bránilo?
 Kde si nájdem informácie k téme? Na koho sa obrátim, 

 keď niečo neviem?

 Čo sa mi páčilo/nepáčilo? Prečo?
 Ako som sa zapojil do práce v skupine? Aká bola moja úloha?
 Počúval som iných? Kedy ma iní počúvali a kedy nie?
 Ako sa mi podarilo vystihnúť pohybom správanie, ktoré mi 

 predpisovala rola v hre?
 Vnímal som, čo prežívajú iní? V ktorej časti cvičenia, aktivity?
 Čo by mal robiť/hovoriť učiteľ, keď zadáva cvičenia, aby sa 

 mi lepšie pracovalo?
 Aké témy ma zaujímajú? Aké nepovažujem za dôležité?

Učitelia, ktorým záleží na využití reflexie, si otázky pripra-
vujú vopred. Urobte to občas aj vy. Povahou otázok tak roz-
hodnete o tom, aký cieľ cvičením sledujete. Skúste získavať 
odpovede z viacerých oblastí.

6.5. Ukončenie hodiny, záver

Záver každej hodiny, by mal zabezpečiť, aby učenie pokračovalo 
– úlohy, pokyny, inštrukcie na prípravu na ďalšie stretnutie, prene-
senie zážitkov a učenia z hodiny do života, otázky, poznámky, návrhy 
žiakov aj učiteľa. Žiaci píšu spätnú väzbu učiteľovi, sebe navzájom, 
píšu si poznámky, denník, využijú podnet učiteľa na „voľné písanie“ 
(metóda pedagogického konštruktivizmu) a ďalšie. Venujme aj 
týmto aktivitám dostatok pozornosti, pre nás učiteľov sú zdrojom 
cenných informácií nielen o tom, čo si žiaci odnášajú, ale aj ako vní-
majú vaše vedenie. Hodina MKV môže končiť posolstvom, ktoré si 
so sebou žiaci odnášajú, alebo len pokrikom, „naším“ skupinovým 
pohybom. Na ukončenie môže byť podľa dynamiky skupiny vhodná 
aj obľúbená činnosť žiakov. 
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Ak veríte v osobný rast učiteľa, budete súhlasiť s tým, že bez dobrého 
hodnotenia každý učiteľ či lektor zostáva v kruhu malých úspechov 
a chýb. V tejto časti budeme sledovať spôsoby, ako hodnotiť zmeny 
v správaní a vo výkonoch žiakov v multikultúrnej výchove, možnosti 
sebahodnotenia učiteľa a kritériá kvality učebných textov pre MKV. 

Ako vyhodnotíme zmeny výkonov žiakov v oblasti rozvo-
ja interkultúrneho porozumenia? Ak smerujete k rozvoju 
kompetencií žiaka, je dôležité, aby sa žiak sám začal zaujímať 
o svet, v ktorom žije, aby dokázal prejavovať väčšiu mieru toleran-
cie voči iným, ale aj snahu činmi prejavovať vôľu urobiť náš svet 
miestom pre dobrý život nás všetkých. Musíme sa teda sústrediť na 
rozvoj osobnosti žiaka.

Ako môže učiteľ, učiteľka zistiť, do akej miery sa opísané ciele multi-
kultúrnej výchovy prejavili v správaní a vo výkonoch žiakov a žiačok? 
Testom, skúškami? Používate niektorú z foriem slovného hodnotenia? 
Ciele, použité metódy a spôsob hodnotenia by mali byť v súlade. 
Banálne konštatovanie? Spýtajme sa sami seba, aké formy hodnotenia 
používame. V tejto oblasti budeme musieť ešte veľa urobiť. Zatiaľ vám 
dávame do pozornosti dve knihy autorov J. Slavíka a F.-P. Schimuneka 
o hodnotení v škole, ktoré nájdete v literatúre k tejto časti príručky.

Multikultúrna výchova je úspešná vtedy, keď viete priebežne diag-
nostikovať a vyhodnocovať proces učenia sa vašich žiakov a moti-
vujete ich k tomu, aby preberali zodpovednosť za svoje učenie sa 
na začiatku výučby (otázkami, testmi, diskusiou, voľným písa-
ním, brainstormingom, kreslením, doplňovaním viet a podobne); 
v priebehu hodiny (hrami, súťažami, praktickými cvičeniami) 
a na záver hodiny (formou rozhovoru, testu, úlohami na apliká-
ciu, písaním esejí, ale aj projektov).

Na otázku, kto koho hodnotí, by sme spontánne odpovedali, že 
učiteľ žiaka. Uvádzame však aj iné odpovede a skúsme spoločne 
premýšľať, aké dopady môže mať sebahodnotenie, skupinové hodno-
tenie, dotazníky, testy, ktoré si žiaci vyhodnocujú sami, písanie den-
níkov žiakmi, vytváranie portfólia či slovné hodnotenie učiteľom – ak 
posudzujeme činnosť žiaka vzhľadom na jeho predchádzajúci výkon.

V zásade pri všetkých formách hodnotenia ide o nevyhnutnosť 
(niekto nás podporuje a my mu chceme „zložiť účty“), alebo o našu 
potrebu aj odvahu pozrieť sa na seba (jednotlivec – žiak, učiteľ, 
škola ako celok) a pýtať sa aj iných, ako vnímajú a prežívajú spoloč-
nú prácu, výučbu a učenie sa, teda potrebu získať spätnú väzbu.
 

7.1. Typy hodnotenia vhodné 
 pre multikultúrnu výchovu

Podstatou školského hodnotenia sú hodnotiace výroky, založené na 
základe zisťovaní stavu vedomostí, schopností, zručností a postojov 
žiakov, ktoré hovoria o tom, v akom vzťahu je reálny stav a predpo-
kladaný stav formulovaný ako cieľ výučby. Hodnotenie je činnosť, 
ktorá učiteľom poskytuje informácie – spätnú väzbu – o ich práci. 
Ak žiaci vedia, aké sú požiadavky (aj v podobe štandardov) na ich 
prácu a správanie, môže ich to motivovať v tom, čo a do akej miery 
majú na sebe zlepšiť. 

V tejto časti príručky vám predstavíme:
 klasické formy hodnotenia, zaužívané v škole – hodnotenie 

učiteľom – formatívne („priebežné“) a sumatívne („finálne“),  
vyjadrené známkou alebo slovne;

 spôsoby sebahodnotenia – formulár na sebahodnotenie, 
„záznamník“, voľné písanie v úvode a v závere hodiny;

 spoločné hodnotenie na základe žiackeho portfólia.
 

7.1.1. Hodnotenie učiteľom

V didaktickej literatúre sa stretávame s viacerými typmi hodnote-
nia, my sa zastavíme pri formatívnom a normatívnom hodnotení 
a v krátkosti pomenujeme ich špecifiká vzhľadom na MKV.

A.  Formatívne hodnotenie
Ide o spôsob „priebežného“ hodnotenia, slúži na zlepše-
nie výkonu žiaka. Tento typ hodnotenia má poskytnúť žiakom in-
formáciu o pokrokoch v učení. Aj keď sa nevyhneme porovnávaniu, 
musíme sa usilovať sledovať rozvoj žiaka samého voči sebe, indivi-
duálne. Ak má však táto forma hodnotenia viesť k zlepšeniu výkonu, 
prejavu či výtvorov žiaka, musí sa opierať o viaceré činnosti učiteľa 
– pozorovanie žiaka, zaznamenávanie jeho pokroku, zaváhaní, 
nedostatočnej motivácie aj úsilia, ale vždy cez opis správania, aby 
učiteľ vedel, ako žiaka podporiť, povzbudiť, teda motivovať v osvo-
jovaní učiva, ale aj nových foriem správania k sebe aj iným. Učiteľ 
sa stáva tým, kto je vzorom aj pre správanie žiakov a žiačok 
– hodnotí, posudzuje iných tým, že im venuje pozornosť, opisuje 
len ich správanie (čo robia, hovoria), nie ich vlastnosti (teda akí 
sú) a dáva im informáciu, ako on vidí a prežíva správanie iných. Na 
prvý pohľad je paradoxné, keď tvrdíme, že hodnotenie je súčasťou 
dobrého interkultúrneho vzdelávania a multikultúrnej výchovy.
Formatívne aj sumatívne (záverečné, zhrnujúce) hodnotenie môže 
byť vyjadrené buď kvantitatívne, číselne (známkou, bodmi, percen-
tami, poradím úspešnosti), alebo slovne. 

Slovné hodnotenie je zamerané na sprostredkovanie informácie 
o dosiahnutých výsledkoch učenia sa, ale malo by obsahovať učite-
ľovo vnímanie predpokladov, dispozícií žiaka, jeho úsilia a snahy, te-
da aj postojov a motivácie žiaka k učeniu sa. Slovné hodnotenie má 
medzi rôznymi formami hodnotenia MKV popredné miesto. Je však 
potrebné, aby spĺňalo určité kritériá: vymedzenie kritérií a ich opis, 
napríklad kľúčovými slovami, ktoré hovoria o typických činnostiach 
pre samotné kritérium, ale aj úrovniach kritéria; stanovenie miery 
dosiahnutia úrovne; opis situácií, v ktorých sa prejaví správanie, 
v ktorých môžeme pozorovať schopnosti žiakov; formulácie vypove-
dajúce o možnostiach rozvoja – prognóza aj návrh, ako si ďalej môže 
schopnosti rozvíjať, upevňovať a podobne.

Príklad: MKV ovplyvňuje rozvoj sociálnych kompetencií, napríklad spôsobilosť 
pracovať v skupine. Hodnotenie spolupráce žiakov musí obsahovať opis kritéria, 
v ktorom sú špecifikované úrovne rozvoja tejto spôsobilosti, teda činností, ktoré 
umožnia rozlíšiť správanie nespolupracujúceho žiaka, od toho, kto vie v skupine 
meniť svoje roly – vie byť tým, kto prináša nápady, ale aj povzbudzuje ostatných 
a oceňuje ich. Škála jednotlivých stupňov rozvoja môže mať podobu:
potrebuje rozvoj – začínajúci – nádejný – samostatný – zbehlý – vynikajúci.
Každý stupeň je opísaný cez charakteristické formy prejavu zvládnutia prísluš-
ného kritéria. Jednotlivé vývinové obdobia, ktorými žiaci prechádzajú, prinášajú 
zmeny aj v možnostiach, ako sa spôsobilosť prejavuje, a aj každý žiak začína na 
inej „štartovacej čiare“. Preto opis kritérií nie je jedinou ochranou pred uplatne-
ním noriem v hodnotení.

7. Hodnotenie žiakov, učiteľov a textov pre MKV 
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B.  Normatívne, porovnávacie hodnotenie je hodnotením jed-
notlivých žiakov vo vzťahu k výkonom ostatných žiakov. Práve jed-
notná norma pre žiakov s rôznymi predpokladmi, rozličnými štýlmi 
učenia sa a vývinovými osobitosťami na jednej strane a rozdielnymi 
vplyvmi rodinného a širšie kultúrneho zázemia môže byť hlavne na 
základnej škole dôvodom vyhýbaniu sa škole, deprivácií z neúspe-
chu. Tento typ hodnotenia je najmenej vhodný na hodnotenie 
práce žiaka na hodinách zameraných na MKV.

> Podnet na zamyslenie:
Potrebujeme normy, ktoré platia pre všetkých rovnako, 
na hodinách, kde realizujeme interkultúrne vzdelávanie? 
Naša odpoveď je podmienená tým, čo vieme o svojom štýle 
učenia, a cieľoch, ktoré si v rámci MKV stanovujeme, aj 
o svojich doterajších skúsenostiach so slovným hodnote-
ním. Začnime tam, kde sme, a dajme si šancu učiť sa. Práve 
naša otvorenosť k novým podnetom môže byť to najhodnot-
nejšie, čo ponúkame našim žiakom. 

 

7.1.2. Hodnotenie inými

V úvode k téme Hodnotenie sme označili každé hodnotenie za ur-
čitú formu spätnej väzby. Napriek tomu, že sa nebudeme detailne 
zaoberať touto formou hodnotenia, zdôrazňujeme jej dôležitosť v ta-
kom type výučby, kde kladieme dôraz na otvorenú komunikáciu.

Učiteľ získava spätnú väzbu – zisťuje, ako žiaci prijímajú podnety 
– verbálne (otázkou), neverbálne (žiaci ukážu, ako sa cítia, ako 
sa im aktivita páči, zdvihnutím ruky, palcom), písomne (píšu na 
lístočky odpovede, píšu „telegramy“ o tom, aká bola hodina, kres-
lia, prideľujú body, zakresľujú na grafoch svoje hodnotenie). Žiaci 
mnoho ráz prevezmú zodpovednosť za atmosféru v triede a sami si 
žiadajú a poskytujú spätnú väzbu spolužiakom aj učiteľovi. Spätná 
väzba nie je len formou hodnotenia, ale aj konkrétnou životnou 
zručnosťou, prevenciou riešenia konfliktov. Zručnosť dávania a pri-
jímania spätnej väzby si žiaci osvojujú postupne. Na hodinách 
etickej výchovy je nácvik tejto životnej zručnosti jedným z výstupov 
tohto školského predmetu.
 

7.1.3. Sebahodnotenie žiakov

Hodnotenie inými je v našej kultúre obvyklejšie ako sebahodnote-
nie (keď myslíme na to, čo má v škole väčšiu váhu). Hodnotenie 
seba samého sa prejavuje týmito formami: ústne, písomne, cez 
symboly, neverbálne. 

A.  Hodnotiaci formulár 
Prispôsobili sme vám formulár, ktorý vypracovali autori Globálnej 
výchovy G. Pike, D. Selby. Doplňte ho o tie „položky“, v ktorých 
chcete sledovať rozvoj svojich žiakov a pomôcť im samým naučiť 
sa vyhodnocovať rôzne typy učenia, nielen ten, ktorý je orientovaný 
na osvojovanie si poznatkov. V tomto spôsobe hodnotenia sú 
v popredí schopnosti chápať problémy a druhého človeka z rôznych 
uhlov pohľadu, vo vzťahoch k vlastnej kultúre, schopnosť vcítiť sa 
do situácie iného, alebo vnímať budúcnosť ako možný priestor na 
spoluprácu a spolužitie.

Pri inštrukcii, ako má žiak pracovať s tabuľkou, čo budete robiť vy, 
komu a kedy má odovzdať tabuľku, postupujte na základe zručnosti 
žiakov v sebahodnotení. Ak začleníte do hodnotenia aj žiakov po-
hľad na seba samého/samu, venujte čas nácviku, vyskúšajte si na 
inej aktivite, ako žiaci porozumeli tomu, čo majú robiť, a či rozume-
jú, prečo si potrebujú rozvíjať aj zručnosť sebahodnotenia. 

Postup: Skôr než budú žiačky a žiaci pracovať s dotazníkom, pred-
stavte im ho tak, aby boli motivovaní s ním pracovať. Napríklad: 
„Každý z nás má určité nadanie a schopnosti a záleží aj na nás, ako 
ich budeme mať rozvinuté. Čo si myslíš sám, sama o sebe, ako sa 
ti to darí? V tejto tabuľke zhodnoťte svoju prácu. Toto hodnotenie 
sa v priebehu roka zopakuje ešte trikrát. Použite, prosím, čísla ako 
skratky pre vaše odpovede.“
Tip pre učiteľa: Nedávajte žiakom zapisovať odpovede vždy do 
tej istej tabuľky. Pri poslednom hodnotení rozdajte všetky pred-
chádzajúce a požiadajte ich, aby si podľa dátumov prepísali hod-
notenia do jednej z tabuliek. Každému, kto má záujem, poskytnite 
priestor, aby mohol komentovať svoju „krivku“ sebahodnotenia, 
a hovorte o príčinách zmeny. 
 

AKO SI MYSLÍM, ŽE SOM SCHOPNÝ/SCHOPNÁ...?

AKO SI MYSLÍM, ŽE SOM 
SCHOPNÝ/SCHOPNÁ...?

Dátum:

organizovať svoju prácu

spolupracovať s ostatnými v skupine

vyjadrovať svoje myšlienky slovami pred skupinou

vyjadrovať svoje myšlienky v písomnej forme

počúvať pozorne názory iných žiakov v skupine

čítať a porozumieť písanému textu

brať do úvahy rozličné uhly pohľadu na problém

vcítiť sa do situácie (postavenia) druhého

Hodnotenie: 1 – veľmi dobre; 2 – celkom dobre; 3 – s ťažkosťami; 4 – takmer vôbec nie; 5 – netýka sa ma to
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Nasledujúci dotazník vyplňte so žiakmi na záver preberanej témy. Týka sa vedomostí a úrovne porozumenia tým problémom multikultura-
lity, o ktorých ste so žiakmi hovorili. Do dotazníka doplňte tie témy, nad ktorými sa žiaci majú zamyslieť. Ich odpoveď je pre vás spätnou 
väzbou o splnení cieľov výučby a vašim žiakom budú signálom, nakoľko porozumeli problémom multikultúrneho spolužitia. 

Úlohu môžete zadať s nasledujúcim komentárom: 
„V priebehu štvrťroka/polroka som sa vám snažil/a pomôcť pochopiť rôzne témy. Zhodnoťte, prosím, či sa váš pohľad na preberané témy 
v priebehu nášho spoločného stretávania zmenil. Z navrhovaných možností vyberte jednu a zapíšte do tabuľky len číslo vašej odpovede.“ 

Príklad dotazníka: 

1. Na ľudí sa treba pozerať ako na individuality, ale aj ako na členov skupiny. 

2. Rozhodovanie a dorozumievanie sú zručnosti, ktoré si môžeme rozvíjať v praxi.

3. Multikulturalita charakterizuje súčasný svet aj našu budúcnosť. Iní ľudia, ich kultúra nás môžu obohatiť.

4. Xenofóbia je prejav rasovej neznášanlivosti, v minulosti aj v súčasnosti má svoje príčiny a negatívne dôsledky

5. Ďalšie si doplňte podľa toho, čo sa žiakov chcete spýtať.

Hodnotenie: 
1 – Teraz tomu rozumiem omnoho lepšie; 2 – Rozumiem tomu o trošku lepšie; 3 – Nič sa nezmenilo, rozumiem tomu stále rovnako; 
4 – Teraz som omnoho zmätenejší ako na začiatku.

B.  Denník/Záznamník – príklad
Aj nasledujúci podnet patrí k metódam, ako naučiť žiakov a žiačky 
reflektovať vlastné správanie a povzbudiť ich v sebahodnotení. 
Žiadaný výsledok sa dostaví, pravdaže, len vtedy, keď im po napísaní 
odpovedí poskytnete priestor na ich dobrovoľné zverejnenie a nájde-
te spôsob, ako zaobchádzať aj s „problematickými“ odpoveďami. 

Príklad denníka/záznamníka je podnetom, ako si žiaci môžu urobiť 
záznam o vnímaní či o zámernom pozorovaní aktivít. Pri inštrukcii 
spomeňte aj to, pre koho je záznam určený a ako s ním naložíte 
v budúcnosti. Napríklad – využijete ho pri záverečnej reflexii celej 
hodiny. Žiaci si napíšu odpovede na otázky do „denníka“ a vy 
z toho, čo si premysleli, získate informácie, vopred neovplyvnené 
spolužiakmi alebo vami. Denník sa môže stať súčasťou osobného 
portfólia, ktoré poskytuje obraz o práci žiaka počas celého roka.

Žiakom môžeme klásť otázky pri reflexii aktivít, ale i dávať podnety 
do denníka tak, aby smerovali k sebapoznaniu v oblasti roz-
voja poznania, schopností a zručností – kvalita písomnej práce, 
výskumné (heuristické) zručnosti, schopnosť uvažovať o nových 
myšlienkach, hľadať viaceré možnosti riešenia, odborne sa vyjad-
rovať v oblasti multikulturality (pozri časť Realizácia MKV, reflexia 
aktivít). 

Štruktúru otázok, ďalšiu prácu s odpoveďami a ich možnú prezen-
táciu necháme už na zámery učiteľa, na jeho schopnosť budovať 
dôveru, ako aj schopnosť vypočuť a poďakovať za slušne sformulo-
vanú nespokojnosť s témami, aktivitami či spôsobom ich vedenia 
a vyhodnotenia.

Môj záznamník 
Aktivita:

Meno a dátum:

1. Čo som sa počas aktivity dozvedel/a o sebe? 
(Ako som pracoval/a, v čom mám rezervy...)

2. Moje postrehy zo skupinovej práce

3. Iné, pre mňa dôležité postrehy
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7.1.4.  Hodnotenie „produktívnej“, tvorivej úlohy 
 učiteľom aj žiakom

Žiacke portfólio (súbor dôkazov o práci a rozvoji) vytvárame so 
žiakmi z jedného školského predmetu alebo z oblasti (ak začleníte 
MKV do svojho predmetu), a hlavne vtedy, ak predmet nie je kla-
sifikovaný a vy chcete so žiakmi budovať súbor dôkazov o tom, čo 
sa naučili, prežili, urobili na stretnutiach, a tak zachytiť, čo sa vám 
podarilo spoločne dosiahnuť v porovnaní s počiatočným stavom. 
Má formu „fascikla“, obálky či obalu, do ktorého si žiaci vkladajú 
obsah, záznamy o svojej práci – pracovné listy, eseje, umelecké 
práce, testy, obrázky, fotografie, alebo spätné väzby od učiteľa, ako 
sú povzbudenia, pochvaly, výzvy či pozorovania.

Zadávanie, inštruktáž k celoročnej práci na vytváraní portfólia si 
dobre pripravme. Pôvodný motivačný účinok – samostatnosť pri 
tvorbe – môžeme prílišnými obmedzeniami zmariť. Ak nestanovíte 
žiadne kritériá, podľa ktorých budete posudzovať portfóliá všetkých 
žiakov, nebudú mať žiaci aspoň minimálnu štruktúru alebo istotu, 
že pracujú tak, aby dosiahli úspech. Portfólio umožní žiakovi tvorivo 
prezentovať a obhájiť svoj postup a výsledky práce a nám využiť 
individuálny prístup v hodnotení.

7.2. Sebahodnotenie učiteľa

Ak chcete začleniť multikultúrnu výchovu do vašej výučby, mali by 
ste prijať aj spôsob práce, ktorý vyplýva zo zásad a cieľov MKV. 
Schopnosť učiť sa zo skúsenosti (Kolbov cyklus učenia) vyžaduje 
odvahu pozrieť sa na vlastnú činnosť, reflektovať ju, vyhodnotiť 
a plánovať si zmenu pre nasledujúce hodiny. Viacerí učitelia a uči-
teľky hľadajú príčinu neúspechu v žiakoch. Pochopiť tento prístup 
k sebahodnoteniu nám pomohol príklad G. Pettyho, amerického 
pedagóga, ktorý pripomína, že stratégia vyučovania, výber činností 
a spôsob interakcie so žiakmi a žiačkami má byť „ušitý na ich mieru 
– nie naopak. Krajčír tiež nevyčíta zákazníkom, že im jeho obleky 
nepadnú“. 
Robte si občas sebahodnotenie. Videozáznam, pozorovanie ko-
legom, anonymné dotazníky vyplnené žiakmi, sebahodnotiace 
dotazníky vám v tom pomôžu a posmelíte aj iných k otvorenosti voči 
vlastným úspechom a možnostiam vášho rozvoja. 
Sebahodnotenie je prostriedkom, pomocou ktorého sa učíme 
z vlastnej skúsenosti. Vždy si však musíte povedať, o čo sa usilujete 
– napíšte si zoznam tých vecí, ktoré chcete pozorovať.

Vaša príprava na hodinu môže obsahovať „kolónku“, do 
ktorej si po skončení hodiny zapíšete svoje pocity, poznámky 
a návrhy na to, čo chcete zmeniť, vylepšiť alebo zachovať. 

Vytvorte si vlastný formulár na sebahodnotenie 
a zvoľte si oblasti, v ktorých sledujete svoju prácu – napríklad 
dodržanie štruktúry hodiny, používanie pomôcok, spôsob za-
pojenia žiakov, ale aj sebadôvera, reč, gestikulácia, využívanie 
priestoru, zvládanie jednotlivých metód a podobne. 

Sebahodnotenie je určené vám, robíte ho pre svoj rozvoj, preto 
hľadajte rôzne formy, ako sa stále učiť. Keď máte zoznam tých vecí, 
ktoré chcete zmeniť, urobte si „akčný plán“. Nazvať plán „akč-
ným“ znamená napísať si, čo, kedy, ako a dokedy chcete zmeniť. 
Nedávame vám návod na dokonalosť, len vás chceme povzbudiť, 
aby ste sa učili z vlastnej skúsenosti, spolu s kolegami a kolegy-

ňami, od svojich žiakov. Vyhľadávajte kurzy a zaujímajte sa o nové 
knihy, lebo „nemôžeme dať našim žiakom a žiačkam viacej, ako 
vlastnú zmenu“ (S. Kovaliková).
 

7.3. Hodnotenie učebných textov 
 na multikultúrnu výchovu 

Hodnotenie úspešnosti multikultúrnej výchovy na škole, vo vašom 
predmete môžeme rozšíriť z oblastí, ktoré sa týkajú prístupu školy 
k žiakom z rôznych sociokultúrnych skupín, jej vzťahu k okoliu 
školy, ale aj k jej vnútorným priestorom, aj na kvalitu učebných 
textov a pomocných materiálov, ktoré používate pri výučbe, 
z hľadiska ich multikultúrnej „citlivosti“. Veríme, že nasledujúce 
aktivity vám pomôžu vnímať nielen učebnice a materiály na výuč-
bu, ale aj príklady, ktoré používate pri motivácii či argumentácii pri 
multikultúrnej výchove.

> Podnet na aktivitu: 
Prečítajte si pracovný materiál „Analýza učebníc...“ a roz-
hodnite (podčiarknite), ktoré z otázok sa dajú formulovať 
ako kritériá na posudzovanie učebníc z hľadiska multikul-
túrnej výchovy.

Pomocou zvolených kritérií: 
a) analyzujte učebnice, ktoré používate vo svojom predmete; 
b) urobte to isté na porovnanie aj s učebnicami a pracov-

nými materiálmi iných školských predmetov;
c) porovnajte výsledky analýzy a zverejnite ich kolegom, 

kolegyniam v skupine.

7.4. Kroky dopredu – otázky pre 
 budúcnosť: Čo môžeme zachovať, 
 robiť znovu, čo zlepšiť, 
 s kým spolupracovať?

Chceme sa vám poďakovať za trpezlivosť, s ktorou ste čítali pre-
došlý text. Nemali sme v úmysle poskytnúť vám len zoznam „in-
grediencií“, ale skôr spôsob, ako ich skombinovať tak, aby ste boli 
s výsledkom spokojní. Zvlášť oceňujeme tých z vás, ktorí sa zastavili 
na chvíľu pri otázkach a hľadali cez odpovede vlastnú cestu, spô-
sob práce v ktorejkoľvek oblasti multikultúrnej didaktiky. Hľadanie 
vlastného prístupu a rešpektovanie zásad a cieľov multikultúrnej 
výchovy zabezpečí vašej práci autenticitu. Nebáť sa byť sám/sa-
ma sebou, uvedomovať si vlastnú identitu a zostať s ostatnými 
v neustálom dialógu a podporovať ich v nároku na sebavyjadrenie 
a hľadanie najlepších foriem spolunažívania je zárukou, že zaujme-
te svojich žiakov. Určite vám takáto stratégia výchovy prinesie veľa 
intenzívnych zážitkov a dlhodobých výsledkov. 

Spolupracujte, hľadajte nové informácie, vymýšľajte a uchádzajte 
sa o projekty! Sme presvedčení, že na začiatku cesty vás môžeme 
sprevádzať, ďalej však už pôjdete sami. Ak sa vám osvedčilo niečo 
z tejto časti príručky, alebo ak ste zistili, že sme neboli presní či 
jasní, napíšte nám, aj keby to bolo o niekoľko rokov po vydaní 
tohto textu.
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Analýza učebníc, pomocných materiálov a príkladov na multikultúrnu výchovu.
Otázky, ktoré vám dovolia vnímať učebnice/učebné materiály z aspektu multikulturality:

A:

1. Pomáhajú deťom objavovať rôzne aspekty ich vlastnej kultúry aj iných kultúr?

2. Pomáhajú deťom rešpektovať seba aj iných, preskúmať rozdiely a zhodnotiť ich?

3. Rozvíjajú poznatky detí o jazykoch iných a rešpekt voči nim, podporujú výučbu bilingválne vzdelaných detí používaním kníh, 

ktoré obsahujú rôzne jazyky a typy písma?

4. Vytvárajú atmosféru dôvery a dávajú deťom odvahu, aby sa nebáli otvorene vyjadriť?

5. Dávajú deťom možnosť rozumieť stratégiám pri riešení konfliktov v triede, rodine, okolí?

6. Pomáhajú deťom, aby sa stali kritickými čitateľmi a premýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sú si vedomí toho, že v histórii existuje mnoho 

medzier a históriu píšu tí, čo sú pri moci?

7. Je v týchto knihách prepojená lokálna a globálna úroveň nášho sveta?

B:

a) Zvyšujú sebavedomie a identitu všetkých detí (z hľadiska národnosti, rasy, pohlavia, sociálnych rozdielov)?

b) Reflektujú miestnu, národnú a medzinárodnú kultúru (aký je ich pomer)?

c) Prezentujú presné a realistické informácie?

d) Ukazujú pozitívne modely a obrázky bez negatívnych stereotypov?

e) Používajú rôzne jazyky a písma?

f) Propagujú boj proti diskriminácii a predsudkom?

g) Reflektujú našu spoločnosť ako multikultúrnu a ukazujú, ako ľudia spolupracujú?

h) Prezentujú úspechy ľudí z rôznych kultúrnych a sociálnych skupín?

i) Ukazujú, že problémy sa môžu vyriešiť aj vďaka spolupráci, dobrej komunikácii a priateľstvu?

j) ďalšie otázky 

k)  

l)  

m)  

n)    

Materiál je upravený podľa textu „Reforma multikulturního vzdělávaní“. Praha: Partners Czech 2003.

> Podnet na aktivitu:
Aká je vaša odpoveď na otázku, prečo je dôležité vyberať pre deti texty, ktoré rešpektujú rovnosť príležitostí?

Čo môžeme urobiť ako učitelia a učiteľky, aby sme zabezpečili pre deti rovnosť príležitostí a aby to aj cítili? Napíšte svoju odpo-
veď tak, že budete myslieť tak na vašich žiakov a žiačky, ako aj na atmosféru v triede.

 

Ponuka niekoľkých odpovedí:
- Slová a obrázky umožňujú deťom prístup k svetu, ovplyvňujú to, ako dieťa bude svet okolo seba chápať, a podávajú správu o tom, čo je v spoločnosti dôležité 

a hodnotné.
- Všetky deti majú právo vidieť pozitívne obrázky seba/svojej komunity/spoločenstva v knihách a materiáloch, s ktorými v škole pracujú.
- Pozitívne chápanie samého seba, svojej komunity zvyšuje sebavedomie, ktoré súvisí s mierou úspešnosti v škole, s emocionálnym a intelektuálnym rastom.
- Vyvážené poskytovanie obrazov ľudí žijúcich v našej spoločnosti aj vo svetovom spoločenstve napomáha odbúravať predsudky, stereotypy.
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1. Pojmy používané v multikultúrnej výchove
Úvod

Multikultúrna výchova pracuje s viacerými pojmami, s ktorými sa 
žiaci stretávajú aj v bežnom živote alebo v médiách. Pre rozvoj 
medzikultúrneho porozumenia je dôležité rozumieť ich obsahu, aby 
sa nezamieňali s inými, alebo aby sa nepoužívali povrchne a ne-
presne, ako je to časté v médiách. Nasledujúcimi aktivitami môže 
učiteľ viesť žiakov a žiačky k používaniu základných termínov multi-
kultúrnej výchovy, ktoré im pomôžu pochopiť multikultúrne procesy. 
Pomocou termínov preberaných v tejto kapitole budú môcť žiaci 
zmysluplne a vecne vypovedať o vzťahoch medzi kultúrami a budú 
schopní pomenovať jednak kultúrne konflikty vo svojom okolí, ako 
aj možnosti dosahovania medzikultúrneho porozumenia.
Vymedzenia jednotlivých pojmov môžete využiť priamo na hodine, 
aj keď v prvom rade sú určené ako pomôcka pre učiteľov.
Pokiaľ o svojich žiakoch viete, že majú osobnú skúsenosť s niekto-
rým fenoménom multikulturalizmu, ktorému sa venuje táto kapito-
la, odporúčame túto skúsenosť v príhodný čas využiť v aktivitách.
Kognitívne ciele aktivít v tejto kapitole sú rozvíjať chápanie pro-
cesov fungovania kultúry a medzikultúrnej komunikácie a porozu-
mieť slovám a pojmom, ktoré sa používajú v multikultúrnej výchove. 
Afektívne ciele aktivít sú podporovať empatické schopnosti voči 
neznámym kultúram, rozvíjať tolerantné postoje žiakov k druhým kul-
túram a podnecovať reflexiu vlastných postojov k druhým kultúram.

Štruktúra kapitoly

Kapitola sa člení podľa hlavných pojmov, ktoré sa využívajú v mul-
tikultúrnej výchove. Vo výučbe odporúčame postupovať tak, ako 
nasledujú jednotlivé pojmy v tejto kapitole. Tiež je však možné 
kedykoľvek vybrať a prezentovať žiakom niektoré z nich. Komplexný 
pohľad na jednotlivé aspekty multikulturalizmu však žiak získa, keď 
porozumie všetkým tu preberaným pojmom.
Časti o jednotlivých pojmoch sa vnútorne členia na:

 krátke zdôvodnenie, prečo sa treba venovať danému pojmu;
 aktivitu – čiže ciele, metódy, vymedzenie času a postup práce 

 s ukážkou, aktivity, ktoré pomáhajú pochopiť pojem;
 otázky a úlohy;
 ukážku, pomocou ktorej sa pojem rozoberá, a jej interpretáciu;
 pomôcky pre učiteľa – vymedzenie preberaných pojmov.

Kapitola v závere obsahuje stručný slovník pojmov, s ktorými sa 
možno stretnúť v literatúre o multikulturalizme a pri multikultúrnej 
výchove, ako aj odporúčanú literatúru pre učiteľov na hlbšie pocho-
penie jednotlivých pojmov.
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2. Kultúra – subkultúra – osvojenie si 
 kultúry (enkulturácia)
V každodennom živote vyslovujeme veľké množstvo odlišných 
predstáv o tom, čo je kultúra. Preto je dôležité začať pochopením 
samotného pojmu kultúra – ako aj procesov osvojovania si kultúry 
(pojem enkulturácia).

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl 

> Metódy
Práca v skupinách, prezentácia práce a následná riadená 
diskusia

> Čas
45 – 90 minút: závisí od hĺbky prezentácie práce v skupinách 
a od otázok, ktoré sformulujeme na diskusiu
Aktivita je vhodná na hodiny estetickej výchovy, dejepisu, 
slovenského jazyka a literatúry, náuky o spoločnosti, spo-
ločensko-vedného seminára, občianskej výchovy, etickej 
výchovy.

 Postup 
1. Žiakov a žiačky rozdeľte na skupiny, maximálny počet tvoria 

štyria žiaci v jednej skupine. 
2. Stručne uveďte definíciu kultúry – pomôžte si definíciami v zá-

vere kapitoly. Dajte si záležať na tom, aby ste k jej jednotlivým 
zložkám uvádzali príklady, a to z akejkoľvek kultúry, najlepšie 
z tých, ktoré reprezentujú žiaci v triede. 

3. Polovici skupín žiakov prideľte jednu z dnes aktuálnych sub-
kultúr (každej skupine inú) – vyberte buď také, prejavy ktorých 
ste v triede zaznamenali, alebo také, ktoré si žiaci sami vyberú. 
Druhej polovici skupín prideľte niektorú z veľkých národných 
kultúr, napr. židovská, rómska, anglická, maďarská a podobne. 
Mala by byť medzi nimi aj slovenská, alebo tá kultúra, ku ktorej 
patrí väčšina žiakov v triede.

4. Rozdajte skupinám veľké papiere a zadajte žiakom úlohu: 
 „Nájdite a napíšte viditeľné prejavy správania, rituály, 

symboly, predmety a inštitúcie, ktoré považujete za cha-
rakteristické pre kultúru pridelenú vašej skupine.“

5. Vyzvite žiakov, aby prezentovali výsledky práce v skupinách. Ak 
nevyjde čas na všetky skupiny, zabezpečte, aby svoju prácu pre-
zentovala minimálne jedna skupina so subkultúrou a minimálne 
jedna s národnou kultúrou.

6. Počas prezentácií požiadajte žiakov, aby reflektovali štruktúry 
a spôsoby fungovania kultúry:

 Sú vami nájdené znaky skutočne typické pre danú kultúru? Pre 
všetkých jej nositeľov? Prečo sa niektoré kultúry správajú inak, 
využívajú iné predmety a symboly? Ako možno tieto kultúry 
ďalej členiť?

 Ktoré z prejavov správania (rituály, predmety, symboly, inštitú-
cie) z vašej kultúry by sa podľa vás nemohli objaviť v druhej kul-
túre? – Nad touto otázkou by sa mali zamyslieť všetky skupiny. 
Pravdepodobne budú prichádzať na to, ako sa niektoré prejavy 
objavujú v rôznych kultúrach.

 Ktoré zložky kultúry ste sledovali? – Pri diskusii o tejto otázke 
pravdepodobne dospejete k tomu, že žiaci uvažovali o oblieka-
ní, strave, sviatkoch, symboloch, umení a podobne. Pokúste sa 
v diskusii klasifikovať nimi uvedené znaky a prejavy a preniesť 
ich do podobných oblastí a zapisujte ich na tabuľu alebo na 
veľký papier. Cieľom je systematizovať poznanie a chápanie 
kultúry, jej zložiek, vzťahov medzi nimi, ich fungovania. Schému 
„Kultúra ako ľadovec“ využite na inšpiráciu a na rozšírenie poro-
zumenia toho, čo všetko tvorí súčasť kultúry. 

 Ktoré z týchto zložiek môžeme priamo pozorovať a ktoré si mô-
žeme len domýšľať na základe viditeľných prejavov správania? 
– V diskusii veďte žiakov a žiačky k uvedomeniu si, že niektoré 
časti kultúry sú skryté, aj keď môžu byť pre dané spoločenstvo 
veľmi charakteristické. 

7. Požiadajte žiakov, aby reflektovali prácu v skupinách:
 Prečo bola vaša práca ťažká/ľahká?
 Čo rozhodovalo o tom, že ste niektoré zo znakov vašej kultúry 

prisúdili práve jej?
 Môžete povedať, že ste našli „typické“ znaky vašej kultúry?

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na prehĺbenie chápania kultúry 
a na reflexiu vlastnej kultúry žiakov. Využijete ich aj na to, aby 
reflektovali procesy enkulturácie, cez ktoré prešli či prechádzajú. 
Rozvíjajte aj ich vlastné uvažovanie o prejavoch rôznych kultúr v ich 
okolí.

Otázky na reflexiu práce
 Čo bránilo dohode v skupinách, alebo čo podporovalo dohodu? 
 Líšilo sa vaše chápanie kultúry v rámci skupiny? Ak áno, v čom 

sa líšilo?

Úlohy na reflexiu vlastnej kultúry žiakov
 Ktoré z vami nájdených znakov rôznych kultúr platia aj na vás? 

Prečo? 
 V čom sa odlišujete od ľudí z týchto kultúr? Prečo?
 V čom sa odlišujete vy medzi sebou? Prečo? Čo z týchto odliš-

ností je prejavom odlišnej kultúry?
 V čom by sa odlišoval váš spolužiak, ak by pochádzal napr. z Viet-

namu (Albánska, Francúzska a pod. – výber krajiny je vhodné 
prispôsobiť tak, aby daná kultúra v triede nebola reprezentova-
ná, no aby žiaci mali o nej už aspoň základné informácie).

 Ako by ste mu vysvetlili niektoré prejavy našej kultúry? (vyberte 
niektoré deťom všeobecne známe, napr. veľkonočnú šibačku) 
Takýmto spôsobom môžete žiakov motivovať aj k tomu, aby zistili 
rôzne súvislosti svojej vlastnej kultúry, ktoré nepoznajú alebo si 
neuvedomujú.

 V čom by ste sa mu museli prispôsobiť? V čom by sa musel on 
prispôsobiť vám?

 Ktoré zo svojich zvláštností by si mohol zachovať a nás by to 
nerušilo? Ktoré z našich zvláštností by ho asi nerušili?

Úlohy na reflexiu vlastnej enkulturácie
 Akým spôsobom ste si osvojili vašu kultúru? Od rodičov? Od 

súrodencov? Od priateľov a spolužiakov? Z médií? 
 Ako by ste opísali jednotlivé vplyvy – čo ste si z ktorej strany osvojili? 
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podstata priateľstva                 predstava o sebe                 vzory vizuálneho vnímania                 jazyk tela

mimika                 predstava o logike a platnosti výroku                 vzory zvládania emócií

vzory konverzácie v rôznych sociálnych kontextoch                 predstava o minulosti a budúcnosti                 členenie času

preferencia pre súťaživosť alebo kooperáciu                 miera sociálnej interakcie                 predstava o adolescencii

usporiadanie fyzického priestoru                 atď.

uvedomujeme si ich

neuvedomujeme si ich

Ľadovcový model kultúry. Podľa: AFS Orientation Handbook. Zv. 4. New York : AFS Intercultural Programs 1984, s. 14.
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Definície

Kultúra
 Kultúra je súhrn ľudských činností, predmetov, hodnôt, ideí a inštitúcií, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu. Generácie si ich 

neodovzdávajú prostredníctvom genetického kódu, ale vo výchove. Nie je to príroda, ale môžu to byť prírodné predmety vtiahnuté do 
činnosti človeka.

 Kultúra umožňuje človeku, aby sa predošlé skúsenosti generácií odovzdávali sociálnym učením. Nemusí opätovne skúšať to, čo 
predošlé generácie vyskúšali.

 Kultúra obsahuje predmety (napr. umelecké diela), znaky a symboly (napr. písmo, gestá, štátny znak), hodnoty (napr. prav-
dovravnosť), zvyky (napr. veľkonočná šibačka), inštitúcie (napr. monogamné manželstvo alebo výtvarná galéria), rituály (napr. 
podanie ruky) a iné činnosti charakteristické pre konkrétnu spoločnosť. Preto je kultúra:

a) kognitívnym systémom, teda systémom informácií a vedomostí o svete;
b) symbolickým systémom, teda systémom znakov, ktoré zaznamenávajú obsahy ľudského vedomia;
c) činnostným systémom, teda súhrnom činností istého spoločenstva, ktoré toto spoločenstvo vykonáva sebe vlastným spôsobom; 
d) inštitucionálnym systémom, teda systémom inštitúcií spoločenstva.
 Kultúra vzniká a mení sa v každodennej činnosti človeka (napr. spôsob prípravy jedla).
 Funguje ako regulátor každodennej činnosti (napr. otvorenie dverí žene), aj ako norma na vnímanie sveta (napr. polyteistické náboženstvo). 
 Funkcie kultúry: 

a) prostredníctvom kultúry človek chápe svet a vyjadruje obsah svojho vedomia;
b) prostredníctvom odovzdávania kultúry sa zachováva spoločenstvo do budúcnosti;
c) prostredníctvom kultúry sa spoločenstvo integruje; 
d) pomocou kultúry sa spoločenstvo odlišuje od iných.
 Prejavuje sa v správaní ľudí, v spôsobe myslenia a v projektoch ďalšej činnosti.
 Kultúra sa člení na viacero vrstiev. Mocensky a početne najsilnejšia spoločenská skupina vytvára dominantnú kultúru, ktorej význa-

my a formy sa presadzujú v celej spoločnosti – napr. kultúra strednej triedy. Oproti nej niekedy vznikajú alternatívne kultúry, ktoré 
odmietajú dominantnú, alebo protestujú; niekedy sa nazývajú aj subkultúry – napr. punková subkultúra. Na okrajoch spoločnosti 
prežíva konzervatívna kultúra (jej nositeľmi sú tie skupiny, ktoré v spoločnosti dožívajú z minulosti), ako aj marginálna kultúra (kul-
túra marginalizovaných skupín, bezdomovcov, kriminálneho podsvetia a podobne).

 Kultúra sa odlišuje od civilizácie, čo je označenie pre stupeň vývoja spoločnosti, keď časť obyvateľstva žije v mestách, kde je 
relatívne rozvinutá technológia (adekvátne historickej etape) a priestor už je do značnej miery urbanizovaný – teda neexistujú len 
roztrúsené sídla, ale mestá. Prvé civilizácie vznikli v staroveku, napr. indické mesto Harappa alebo údolie Nílu a Eufratu s Tigrisom 
s rozvinutými vodovodmi, urbanisticky budovanými mestami, rozvinutou organizáciou riadenia spoločnosti. V bežnom jazyku sa 
niekedy termín civilizácia zamieňa s termínom kultúra.

Subkultúra
 Ide o kultúru menšinovej skupiny alebo sociálnej vrstvy, prevažne mládeže (napr. cyberpunk, rastafariáni...)
 Obsahuje predmety, pohľad na svet, symboly, a často je charakteristická svojským obliekaním, jazykom. Zvyčajne býva ohraničená 

na určitý priestor.
 Vzniká ako vzbura alebo odpor proti dominantnej kultúre strednej vrstvy v určitej krajine. Kritizovanie a odmietanie patrí k hlavným 

spôsobom sebavyjadrenia jej príslušníkov. Kritika sa môže prejavovať slovne, ale aj životným štýlom, obliekaním, hudbou a podobne 
(napr. skinhedi, kultúra gotikov).

 Funguje ako svieži spôsob vyjadrenia tých obsahov psychiky, ktoré nedostávajú vo väčšinovej kultúre priestor. Spochybňuje zau-
žívané normy a spôsoby správania, prináša do spoločnosti nové pohľady na svet. Častokrát sa po čase stávajú jej diela súčasťou 
dominantnej kultúry – napríklad hudba hip hopu.

Enkulturácia (osvojenie kultúry)
 Ide o proces, v ktorom si osvojujeme kultúru svojich rodičov a učíme sa jej rozumieť. Učíme sa jesť príborom, chápeme význam zdvih-

nutia klobúka pri stretnutí.
 Zahŕňa postupné chápanie kultúrnych znakov, rituálov a postupné osvojovanie si spôsobov správania a hodnotových hierarchií. 

Dieťa sa učí, že má pozdraviť staršieho človeka.
 Prebieha v procese výchovy a učenia – v rodine, v partnerských skupinách, škole a prostredníctvom médií na základe pozorovania, 

nasledovania vzorov – aj v procese poslúchania príkazov a odporúčaní.
 Do puberty si enkulturáciu neuvedomujeme. V puberte prichádza vzbura proti kultúre rodičov, enkulturácia prebieha väčšinou v ro-

vesníckych skupinách. Začíname si jasne uvedomovať, čo z kultúry rodičov chceme prebrať a čo nie.
 Prejavuje sa hlavne ako osvojovanie si spôsobov správania starších generácií.
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3. Kultúrna identita – spolužitie kultúr – prijatie 
 kultúry (akulturácia)
Medzikultúrna spolupráca aj porozumenie vyrastajú z vedomia 
vlastnej kultúrnej identity a z chápania procesov, ako kultúry vedľa 
seba nažívajú. Spolunažívanie prináša so sebou preberanie hodnôt 
z inej kultúry, preto je pre rozvinutie multikultúrnej výchovy dôležité 
pochopenie vlastnej kultúrnej identity a procesov, ktoré vo vzťa-
hoch medzi príslušníkmi rôznych kultúr prebiehajú.

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy
Obsahová analýza textu, diskusia

> Čas
45 minút
Aktivita je vhodná na hodiny občianskej výchovy, náuky 
o spoločnosti, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, 
estetickej výchovy, etickej výchovy.

 Postup 
Na vysvetlenie pojmov kultúrna identita, spolužitie kultúr, prijatie 
kultúry (akulturácia) máte možnosť využiť dve ukážky:
 ak pracujete s mladšími žiakmi, využite prvú ukážku – časť 

z knihy Sinuhet. Text vznikol približne 2000 rokov pr. n. l. v sta-
rovekom Egypte; 

 ak pracujete so staršími žiakmi na strednej škole, využite druhú 
ukážku – časti z rozhovoru so Slavomírom Ondrejovičom, riaditeľom 
Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. 

Interpretácia ukážok:
V knihe Sinuhet sa odvíja príbeh vysokopostaveného šľachtica, 
ktorý žije blízko faraóna, ale po jeho zavraždení sprisahancami 
musí ujsť do zahraničia. Úryvok hovorí o tom, ako cestou stretol 
beduínov, neegyptské kočovné kmene, s ktorými cestuje na sever. 
Pri cestovaní s nimi s prekvapením sleduje ich život a uvedomuje si 
odlišnosť svojho doterajšieho života od ich zvykov.
V rozhovore so S. Ondrejovičom hovorí autor o slovenskej 
kultúrnej identite, o spolužití slovenskej kultúry s inými (napr. 
s americkou) a o akulturácii iných Slovákov. Na príklade jazyka 
hovorí o konkrétnych procesoch premien v slovenskej kultúrnej 
identite a opisuje jej formovanie:
a) zo slovanskej kultúry v ranom stredoveku;
b) v spolužití slovenskej a iných kultúr (anglická, americká, maďar-

ská, česká, poľská, ukrajinská, rakúska);
c) na základe akulturácie, čiže vo vzájomnom preberaní výsledkov 

týchto kultúr;
d) pod vplyvom profesií (poľnohospodárstvo, správa) a nábožen-

stva na jazyk;
e) pod vplyvom migrácie Slovákov do iných krajín.

Slovenskú kultúrnu identitu vidí autor ako proces, nie ako nemen-
ný stav. Spolužitie rôznych jazykov chápe ako prirodzený proces 
a zdôvodňuje, že akulturácia bola aj bude v tomto procese vždy 

prítomná. Preto tvrdí, že je veľmi ťažké hovoriť o „čistej“ podobe 
kultúry (jazyka).

Postup pri práci so staroegyptským textom Sinuhet
1. Žiaci si v skupinách alebo vo dvojiciach prečítajú text. Vnímame 

ho ako celok, aby sme uchopili jeho posolstvo.
2. Vyzvite žiakov, aby si v prečítanom texte podčiarkli kľúčové slo-

vá: spomínať, omínali ma, nezvyčajne ťažká, jednotvárne, so 
záujmom, život, vedeli, netúžil, nestaral, nemali, nestavali, 
udivovalo, radšej.

3. Hľadajte so žiakmi súvislosti medzi kľúčovými slovami a vyčle-
ňujte z nich tie, ktoré hovoria o Sinuhetovom vnímaní cudzej 
kultúry. 

 Ktoré veci mu boli nezvyčajné? 
 Ako si postupne všímal zvyky beduínov? 

4. Nechajte žiakov usudzovať, ako asi žil Sinuhet doma, v Egypte. 
 Akú mal stravu? 
 O čo sa Sinuhet a ďalší Egypťania asi starali, čo bolo pre nich 

dôležité oproti beduínom?
5. Hľadajte spolu so žiakmi podobné kontrasty v súčasnom svete 

– konfrontujte svet a každodenný život žiakov s každodenným 
životom na iných svetadieloch alebo v iných krajinách, o ktorých 
žiaci vedia.

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na ďalšie pochopenie sta-
roegyptského textu Sinuhet, na prehĺbenie chápania kultúrnej 
identity a akulturácie, ako aj na reflexiu vlastnej kultúrnej identity 
žiakov. Využijeme ich aj na rozvoj vlastného uvažovania žiakov 
o podobných procesoch v ich každodennom živote.

Otázky na reflexiu textu
 Prečo Sinuhetovi pripadali zvyky beduínov zvláštne?
 Čo slúžilo Sinuhetovi na odlíšenie svojho života od života beduínov?

Úlohy na reflexiu vlastnej kultúrnej identity žiakov
 Ako sa váš život odlišuje od života ľudí v inej krajine – uvažujte 

o svojom obliekaní, trávení dňa alebo voľného času, spôsobe 
rozprávania a podobne.

Úlohy na pochopenie súčasných procesov akulturácie
 Môžeme sa v niečom poučiť, ak ideme do zahraničia? Môžeme 

sa niečo naučiť od cudzincov u nás? Ak áno, čo napríklad? Čo 
by sme si nemali od nich osvojovať? Prečo?

 Ako sa otvorené hranice a možnosť cestovania prejavujú vo 
vašom okolí?

 
Postup pri práci s rozhovorom so S. Ondrejovičom Jazyk 
žije s nami a pre nás
1. Žiaci si v skupinách alebo vo dvojiciach prečítajú text, aby ucho-

pili jeho posolstvo.
2. Vyzvite žiakov, aby si v prečítanom texte podčiarkli slová: 
 identita, odlišnosť, diverzita, integrácia, komunikácia, „čistý“, 

národný, vplyv, pretvoriť, prijať, systémová zmena, absorbovať.
3. Požiadajte žiakov, aby hľadali súvislosti medzi kľúčovými slova-

mi a vyčlenili z nich tie, ktoré hovoria o konkrétnych procesoch 
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Definície

Kultúrna identita 
 Ide o komplexnú predstavu, ktorú si vytvára o sebe jednotlivec alebo skupina ľudí (napr. slovenská kultúrna identita, kultúrna iden-

tita Židov, kultúrna identita subkultúry hip hop).
 Obsahuje hlavné hodnoty jednotlivca alebo skupiny ľudí a sebahodnotenie, predstavy o vlastnej kultúrnej tradícii, určitú predstavu 

o svojej budúcnosti. Vymedzuje hranice kultúry spoločenstva.
 Vzniká vtedy, ak sa človek alebo skupina potrebujú odlíšiť od iných ľudí. Je produktom stretnutia dvoch alebo viacerých kultúr. 

Procesy vzniku kultúrnej identity: a) z množstva hodnôt, vlastností a predmetov si človek vyčlení niektoré a tie uzná za svoje (napr. 
slovenské čipky); b) človek odmietne niektoré hodnoty alebo artefakty ako cudzie (napr. pravicových skínov stmeľuje odmietanie 
tolerancie voči iným rasám).

 Funguje ako nástroj na stmelenie spoločenstva alebo ako nástroj na odlíšenie od iných ľudí.
 Prejavuje sa presvedčením, postojmi, zvykmi a správaním (životný štýl, oblečenie, reč a podobne).

Spolužitie kultúr 
 Ide o situáciu, keď kultúry existujú vedľa seba v rovnakom čase a priestore bez vzájomného konfliktu (spolužitie pravoslávnych 

a rímskokatolíckych kresťanov na východnom Slovensku).
 Obsahom tohto spolužitia je medzikultúrna komunikácia, v ktorej si ľudia vymieňajú svoje myšlienky, hodnoty, predmety. Vzájomne 

ovplyvňujú svoje kultúry – tento proces nazývame akulturácia (napr. guláš v slovenskej aj maďarskej kultúre).
 Vzniká vtedy, keď sa vedľa seba ocitnú odlišné kultúry. Spolužitie môže prirodzene vzniknúť, môže byť násilne vynútené alebo aj 

násilne prerušené.
 Funguje ako výmena ideí, symbolov, predmetov v každodennej ľudskej činnosti. Táto výmena môže vznikať a zanikať prirodzene, ale-

bo ju organizujú riadiace špičky, môže byť aj násilná (napr. zápas o chrámy na východnom Slovensku v 90. rokoch dvadsiateho storočia).
 Prejavuje sa veľmi pestrými spôsobmi každodennej komunikácie členov odlišných kultúr.

Akulturácia (prijatie kultúry)
 Ide o premenu niektorej z kultúr, ktoré jestvujú vedľa seba. Napríklad Vietnamci na Slovensku si osvojujú slovenské pravidlá bontónu. 

Príslušníci jednej kultúry si osvojujú inú kultúru.
 Obsahom akulturácie je vzájomné preberanie výsledkov kultúrnej tvorby (napr. Vietnamci prestanú nosiť svoj tradičný odev a oblie-

kajú sa podľa francúzskej módy).
 Vzniká v dôsledku kontaktu príslušníkov odlišných kultúr (napr. prisťahovaním skupiny Albáncov do SR).
 Funguje vo viacerých etapách, ktoré sú často súbežné: a) kontakt a konfrontácia kultúr (napr. maďarské dieťa nastúpi do slovenskej 

základnej školy); b) interpretácia a prijatie výsledkov druhej kultúry (učí sa slovenský jazyk); c) modifikácia vlastnej kultúrnej tvorby 
(prvky slovenčiny začleňuje do svojho materinského jazyka).

 Prejavuje sa zmenami v správaní, odbúravaním pôvodných zvykov a prijímaním nových zvykov, preberaním vonkajších znakov druhej 
kultúry.  Ruka v ruke s týmito vonkajšími znakmi ide často preberanie jej hodnôt. 

akulturácie (kultúrnych premien) – vplyv, „čistý jazyk“, prijať, 
systémová zmena, absorbovať.

4. Hľadajte spolu konkrétne príklady na kultúrne procesy, ktoré sa 
skrývajú za touto skupinou kľúčových slov.

5. Hľadajte podobné procesy v iných oblastiach kultúrnej tvorby, na-
príklad v móde, v umeleckej literatúre, v premenách novín a inde.

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na ďalšie pochopenie textu rozho-
voru so S. Ondrejovičom, na prehĺbenie chápania kultúrnej identity 
a akulturácie, ako aj na reflexiu vlastnej kultúrnej identity žiakov.

Otázky na reflexiu textu
 Nájdite v texte rôzne spôsoby ovplyvňovania slovenčiny inými 

jazykmi.
 Aké vyjadrenia by mal uvedený text obsahovať, ak by autor chcel 

poukazovať na nadradenosť slovenskej kultúry voči iným kultú-
ram? Doplňte ich do textu.

 Predstavte si, že by ste mali text napísať tak, aby bol rasistický. 
Čo by ste do neho doplnili?

 Ktoré vety by sme z textu museli vypustiť, ak by sme predpoklada-
li, že slovenčina sa vyvíjala samostatne a je „čistým“ jazykom?

Úlohy na reflexiu vlastnej kultúrnej identity žiakov
 S ktorými názormi autora nesúhlasíte a prečo?
 Je slovenčina súčasťou vašej kultúrnej identity? Prečo áno? 

Prečo nie?
 Prepíšte celý text alebo jeho časti optikou Američana alebo 

Nemca.

Úlohy na pochopenie súčasných procesov akulturácie
 Ktorá z noriem súčasnej spisovnej slovenčiny spomaľuje písanie 

sms-iek a chatovanie?
 Ktoré slová v slangu súčasnej mládeže pravdepodobne pochá-

dzajú z cudzích jazykov a z ktorých? 
 Hľadajte v názvoch obchodov vo vašom okolí termíny z cudzích 

jazykov a zistite v slovníkoch ich pôvodný význam. Ako by vyzerali 
tieto názvy, keby ste použili „čisto“ slovenské termíny?

 Sledujte reč starších ľudí v okolí a zapisujte si výrazy, ktoré sa 
dnes bežne nepoužívajú. Rozprávajte sa so staršími ľuďmi o vý-
znamoch týchto slov. Zistite, prečo sa dnes už nepoužívajú.
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 Je teda slovenčina životaschopná 
a môže ovplyvniť aj veľké jazyky?

Slovenčinu za životaschopnú treba 
považovať už aj preto, že vedela re-
agovať na všetky zmeny a vplyvy 
i udalosti, ktoré ju čakali na pria-
mych cestách i križovatkách dejín. 
(...) A či slovenčina môže ovplyvniť aj 
veľké jazyky? Nemajme príliš veľké 
oči. Spomeňme si však, ako slovenči-
na (spolu s inými slovanskými jazyk-
mi) ovplyvnila okolité jazyky, napr. 
maďarčinu, ktorá prebrala základ-
nú kresťanskú, poľnohospodársku 
a správnu lexiku, no aj češtinu, ktorá 
takisto absorbovala viacero sloven-
ských výpožičiek, v dejinách to bola 
aj poľština, ukrajinčina, sčasti aj ra-
kúština. Ale k tomuto konštatovaniu 

je nevyhnutné dodať, že zo všetkých 
(týchto aj mnohých ďalších) jazykov 
ťažila aj slovenčina.
 
 Počítače a elektronické médiá sú 

nevyhnutnou súčasťou komuniká-
cie, no na druhej strane vedú k ochu-
dobňovaniu jazyka. (...) Ako vidíte 
budúcnosť jazyka v týchto médiách?

Naozaj to tak vyzerá a možno je to aj 
pravda, že sme priamymi svedkami 
splošťovania a ochudobňovania ja-
zykov v niektorých sférach komuni-
kácie. (...) Utvára sa nová, akási tech-
nologická, dosť nehumánna forma 
angličtiny, ktorá sa iba málo kryje 
s jestvujúcimi etnickými varietami 
angličtiny – anglickou, americkou, 
austrálskou, kanadskou, indickou, 

karibskou a inými. Mohli by sme 
sa domnievať, že je to vlastne daň 
angličtiny za to, že je najhorúcej-
ším kandidátom na svetový jazyk. 
Pokiaľ ide o slovenčinu a iné jazyky, 
platí, že pri SMS-kovaní, blogovaní, 
mailovaní sa naozaj nestretneme so 
zložitejšou syntaxou, niekde sa redu-
kuje aj tvaroslovie. ... Aj vtedy, keď 
nastúpil telefón či telegraf, vznikali 
vážne obavy, že tieto vynálezy budú 
mať nedozerné dôsledky na jazyko-
vú komunikáciu. Ale nestalo sa toho 
v tomto smere veľa, lebo takúto sim-
plifikáciu zakaždým vyvažovali sily 
a potencie iných sfér, kde bola vždy 
obvyklá rafinovanejšia a sofistiko-
vanejšia komunikácia a tá tam (nap-
ríklad v umeleckej sfére) aj zostala 
v zásade zachovaná.

Zdroj: Jazyk žije s nami a pre nás. In: Knižná revue, 15, č. 16 - 17, 3. 8. 2005, s. 12.

Jazyk žije s nami a pre nás
Rozhovor so Slavomírom Ondrejovičom, 
riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied.

Sinuhet
Išiel som peši a na nosidlá na pleciach otrokov som mo-
hol iba spomínať. Sandále z hrubej kože ma omínali, šat 
z hrubého ľanového plátna mi odieral plecia, na hlave ma 
tlačila nezvyčajne ťažká a hrubá prikrývka. Jedol som jač-
menné posúchy, upečené večer a na druhý deň už tvrdé, 
k nim prinajlepšom kúštik cibule. Pil som vlažnú vodu 
a ináč mlieko od kráv, dakedy aj od kôz alebo od oslíc. 
Bolo to jednotvárne ako vyprahnutá step, po ktorej sme 
putovali, bolo to únavné ako ťahanie pieskových saní. 
Stále to však bolo  lepšie ako padnúť za obeť sekere alebo 
dýke sprisahancov. 

Takisto spoločnosť týchto úbohých beduínov bola pre 
mňa lepšia ako osamelosť v prvých dňoch úteku. Náčelník 
mi preukazoval pozornosť a úctu. Nechal ma ísť po svojej 
pravej ruke, prvému mi vždy podal jedlo, neodmeriaval 
mi vodu. Keď po týždňoch cesty, v predvečer splnu, dal 
zabiť ovcu, venoval mi z nej pečienku, na ktorú mal sám 
právo. Daroval mi tiež vejár z pštrosích pier, ktorým som 
odháňal od tváre muchy, čo sprevádzali stádo. Jeho sy-
novia boli stále v mojej blízkosti, aby splnili každé moje 
želanie. Nijaké som však nemal.

So záujmom som pozoroval život mojich nových spoloční-
kov. Zdatní chlapi šli vpredu, ostatní po stranách stáda. 
Občas daktorí odchádzali, aby ulovili zajaca alebo vtáka; 
ich luky a šípy neboli však zväčša úspešné. Zato vede-
li šikovne používať kamene s ostrou hranou, ktorými 
odrezávali z oviec vlnu alebo im podrezávali krk. Ženy 
vedeli stiahnuť kožu zo zabitých zvierat bez toho, aby ju 
poškodili, takže mohla slúžiť ako mech na vodu. Usilovná 
a vytrvalá bola aj mládež, ktorá trením dreva o drevo 
zažíhala oheň, čo bola dlhá a namáhavá práca. Mladší sa 
správali úctivo k starším a všetci rozprávali málo.

Nikto z tých ľudí netúžil vlastniť kamenný dom, ani záh-
radu s tônistými stromami a voňavými kvetmi, s jazier-
kom uprostred. Nikto z nich sa nestaral o to, aby si včas 
postavil hrobku. Nemali posvätné zvieratá, ani nestavali 
chrámy. Klaňali sa len osamelým balvanom a slnku.

Najväčšmi ma však udivovalo, že netúžili žiť pod blaho-
darným žezlom egyptského kráľa. Radšej sa potulovali so 
svojou biedou po stepi.

Zdroj: Sinuhet. Prerozprával V. Zamarovský. Bratislava: Mladé letá 1987, s. 28 - 29.
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Pojem multikulturalizmus je kľúčový pre multikultúrnu výchovu, 
pretože on označuje procesy vzájomného prieniku a spolupráce 
mnohých kultúr. Bez rozvinutia multikulturalizmu by nevznikla mul-
tikultúrna výchova. Ak by však kultúry nažívali vedľa seba pokojne, 
nebola by multikultúrna výchova potrebná – preto je pri jej rozvíjaní 
dôležité objasniť aj pojem kultúrneho konfliktu.

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy 
Tvorba mentálnej mapy, prípadne obsahová analýza a vý-
znamová interpretácia textu

> Čas
45 minút
Aktivita je vhodná na hodinu náuky o spoločnosti, spoločen-
sko-vedného seminára, občianskej výchovy, etickej výchovy.

 Postup 
Pri práci s pojmami multikulturalizmus a kultúrny konflikt využite 
ukážku z knihy Güntera Grassa Mé století. Ak pracujete so staršími 
žiakmi a žiačkami strednej školy, môžete na ďalšej hodine rozvinúť 
diskusiu s druhou ukážkou Aké je náboženstvo Únie? 

Aktivita s prvou ukážkou Mé století: 
A. Motivácia
1. Žiaci si v skupinách alebo vo dvojiciach prečítajú ukážku z knihy 

G. Grassa.
 Interpretácia ukážky: Text Mé století je imaginárnou výpo-

veďou policajta z Rostocku (bývalá Nemecká demokratická re-
publika), ktorý má v roku 1993 (krátko po zjednotení Nemecka) 
udržiavať poriadok a zastavovať rasisticky motivované útoky 
pravicových extrémistov na cudzincov usadzujúcich sa v meste. 
Tvrdí, že policajti sú proti týmto útokom bezmocní, avšak zároveň 
registruje, že obyvateľstvu v konečnom dôsledku tieto útoky 
vyhovujú, pretože radoví obyvatelia mesta majú z cudzincov 
obavy.

2. V krátkosti veďte so žiačkami a žiakmi rozhovor o texte. Najprv 
spolu so žiakmi opíšte jednotlivé charakteristiky multikultúrnej 
situácie, ktorá v Rostocku vznikla: 

 - usadzovanie cudzincov (černosi, Vietnamci) 
   a ich žiadosti o priznanie azylu, 
 - rast pravicového extrémizmu, otvorené konflikty,
 - úloha polície a štátnych orgánov v tejto situácii,
 - hodnotenie situácie z pohľadu rôznych zúčastnených. 
 Cieľom diskusie je naznačiť zložitosť multikultúrnej situácie, 

ukázať, že existujú rôzne prístupy k multikulturalizmu. V diskusii 
sa pokúste využiť aj analogickú aktuálnu situáciu zo Slovenska, 
prípadne z inej európskej krajiny, ak bola v poslednom čase pre-
zentovaná v médiách.

3. Diskutujte so žiakmi o rôznych súvislostiach kultúrneho konflik-
tu, ktorý opisuje G. Grass – uvažujte o príčinách konfliktu, o jeho 
prejavoch, o možnostiach riešenia, o tom, ako rôzne sociálne 
skupiny vnímajú tento konflikt, ako sa na ňom zúčastňujú.

4. Ak potrebujete žiakov ešte lepšie motivovať, môžete spolu 
s nimi vybrať ešte inú situáciu, v ktorej sa prejavuje multikultu-
ralizmus: napríklad jeden štát, ktorý sa označuje za imigrantský 
(napr. USA, Holandsko, Austrália), alebo región (napr. severo-
východné Slovensko s rôznymi národnosťami), alebo situáciu 
(napr. demokratické voľby v Iraku), prípadne film (napr. Sedem 
rokov v Tibete). Dôležité je, aby boli žiaci oboznámení s reálnymi 
prejavmi multikulturalizmu, aj ak ich multikulturalizmom nena-
zývajú. 

5. Diskusiu neuzatvárajte, vhodnejšie bude, ak problémy zostanú 
otvorené. Otázky budú ďalej viesť žiakov k tomu, aby hľadali 
odpovede a riešenia otvorených problémov.

Aktivita s druhou ukážkou Aké je náboženstvo únie?:
S textom môžeme pracovať podobným spôsobom, ako s textami 
z aktivity Kultúrna identita – vyčleníme v ňom kľúčové pojmy a s ich 
pomocou vedieme žiakov k chápaniu rôznych aspektov multikultu-
ralizmu. Pretože ide o myšlienkovo náročný text, odporúčame využiť 
ho na Spoločenskovednom seminári u starších žiakov gymnázií.
Interpretácia ukážky: Text  Aké je náboženstvo únie? sa obracia 
proti rozvoju multikulturalizmu. Cez aktuálny príklad homosexu-
álnych partnerstiev tvrdí, že multikulturalizmus ohrozuje tradičné 
kultúrne hodnoty Európy. Viaže rozvoj multikulturalizmu na rozvoj 
liberálneho myslenia a ľavicových tendencií v európskej kultúre 
a politike. Multikulturalizmus považuje za najväčšiu hrozbu euro-
atlantickej civilizácie v súčasnosti.

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na reflexiu procesu tvorby men-
tálnej mapy a na rozvoj schopnosti žiakov rozoznávať multikultúrnu 
situáciu.

Otázky na reflexiu práce
 Čo bolo ťažšie – uvažovať o situácii v Rostocku alebo na 

Slovensku? Prečo?
 Zamyslite sa každý pre seba nad tým, ako individuálne vnímate 

multikulturalizmus. V čom vidíte jeho pozitívne a negatívne súvis-
losti? Porovnajte svoje vnímanie s tým, ku ktorému ste dospeli 
spoločne. V čom sú rozdiely a v čom podobnosti? 

Úlohy na rozpoznávanie multikultúrnej situácie
 Pomenujte všetky kultúry, ktoré sa vyskytujú vo vašom okolí 

(obec, štvrť, región a podobne).
 V ľubovoľných slovenských médiách nájdite zmienky o kultúrach, 

ktoré sa na Slovensku objavili v posledných dvadsiatich rokoch.
 Nájdite prejavy kultúrneho konfliktu medzi ľubovoľnými dvoma 

kultúrami, ktoré dnes žijú na Slovensku. Opíšte ich.

4. Multikulturalizmus – kultúrny konflikt
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B. Tvorba mentálnej mapy
1. Tvorbu mentálnej mapy začnite tým, že do stredu tabule (alebo veľkého papiera) napíšete slovo multikulturalizmus. Pokračujte kla-

dením ďalších otázok. Odpovede na ne zapisujte v podobe jedno- až trojslovných hesiel okolo tohto centra v smere pohybu hodinových 
ručičiek tak, aby ste vždy každú odpoveď spojili čiarou s centrom. Vhodné je využívať pri tom rôzne symboly, značky a skratky, ktoré 
žiaci poznajú. Zásadne nepíšte celé vety, ale výstižné heslá, ktoré pripomenú celú odpoveď. Žiakom klaďte otázky uvedené v ľavej časti 
tabuľky – otázky smerujú k rôznym aspektom pochopenia multikulturalizmu (multikultúrnej situácie). Vyzvite žiakov, aby si paralelne 
s vami robili vlastné poznámky do textu. V pravej časti tabuľky uvádzame pre učiteľa zmysel jednotlivých otázok. 

Otázka Zmysel otázky

Čo z multikultúrnej situácie v Rostocku, ako ju opísal G. Grass, 
stojí za to, aby ste si to zapamätali? 

informácie získané o multikulturalizme

Čo by ste chceli z tej situácie prijať? pozitívne hodnoty multikulturalizmu

Čo by ste radi z tej situácie odmietli? negatívne hodnoty multikulturalizmu

Čo by ste z uvedenej multikultúrnej situácie odporučili 
svojim blízkym, na čo by ste ich radi upozornili?

zapojenie multikulturalizmu do našich sociálnych vzťahov

Čo môžu multikultúrne situácie priniesť vášmu 
okoliu/slovenskej spoločnosti?

vnímanie multikulturalizmu v čase, v histórii

Aký má multikulturalizmus zmysel tu a teraz? vnímanie súčasného zmyslu multikulturalizmu, v súčasnej realite

Doplňte čokoľvek, na čo som sa nepýtal/nepýtala. priestor na individuálne vnímanie multikulturalizmu

Po zakreslení odpovedí na tieto otázky spolu so žiakmi a žiačkami hľadajte a rôznymi čiarami alebo symbolmi zakresľujeme súvislosti 
medzi jednotlivými bodmi, ako aj vzájomnú hierarchiu medzi odpoveďami. 

2. Po nájdení vzťahov medzi jednotlivými bodmi pokračujte v kladení otázok a odpovede zakresľujte rovnakým spôsobom ako doteraz. 
Táto druhá časť otázok smeruje k vnímaniu a chápaniu slovenskej situácie. Položte žiakom nasledujúce otázky a po zapísaní odpovedí 
s pomocou žiakov nájdite a zakreslite medzi nimi súvislosti a hierarchiu.

Otázka Zmysel otázky

Ktoré z týchto prejavov multikulturalizmu môžeme sledovať 
na Slovensku, v regióne, meste, obci?

prechod k našej realite

Ktoré z nich majú formu pokojného spolunažívania a ktoré nie? chápanie slovenskej situácie

Ktoré z nich majú formu kultúrneho konfliktu? rozpoznanie kultúrneho konfliktu

3. Nechajte žiakov mapu pomenovať – tak, aby ju názov vystihoval. Dosiahnete tým, že ju budú vnímať ako svoju vlastnú mapu.

4. Na záver nechajte žiakov diskutovať o celej mentálnej mape. Cieľom je reflektovať výsledok, ktorý na tabuli (na papieri) vznikol: suma-
rizujte rôzne aspekty multikulturalizmu (multikultúrnej situácie) a uvažujte o tom, ako a prečo sa multikulturalizmus často prevracia do 
kultúrneho konfliktu.
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 Ako úplne obyčajný policajt si proti tomu bezmocný. Nie 
zásadne, pretože ešte pred niekoľkými rokmi, keď na 
Západ neprenikla ani myš a naše štátne orgány dodržia-
vali, čo sľúbili, že sa totiž postarajú o normalitu a o po-
riadok, neexistovalo päťsto, šesťsto holých lebiek, všetko 
pravicoví radikáli, medzi nimi ľudia s baseballovými 
pálkami, čo mlátia, proste mlátia, len čo zazrú niekde sa 
mihnúť nejakého černocha. Nanajvýš sa trochu brblalo 
na účet Poliakov, čo sa sem vtierali a vykupovali všetko, 
čo sa dalo. Ale skutoční náckovia, prísne organizovaní, 
s ríšskou vlajkou a podobne, tí sa tu objavili až ku koncu, 
keď už aj tak nikde nebol poriadok a naši vedúci súdruho-
via mali plné gate. Na Západe existovali už dávno, tam to 
bolo normálne. Ale keď sa to potom rozbehlo u nás, najp-
rv v Hoyerswerde, a potom tu v Rostocku-Lichtenhagene, 
pretože Zberné ústredie pre azylantov, skrátene ESUA, 
a hneď vedľa ubytovňa pre Vietnamcov, išli susedným 
obyvateľom na nervy, boli sme aj my policajti dosť bez-

mocní, keď sa to rozbehlo, pretože nás bolo málo a nemali 
sme velenie, ktoré by to riešilo radikálne. Tiež sa hneď 
hovorilo: „To je typický Východ!“ a „Polícia sa proste poze-
rá inde...“. No áno, také veci človek počul. Tvrdilo sa o nás, 
že s tými bitkármi tajne aj otvorene sympatizujeme. A iba 
teraz, keď v poslednom roku na druhej strane v Möllne 
horelo a boli tam traja mŕtvi, a nedávno zasa niekto v So-
lingene založil požiar a boli tam mŕtvi, tentoraz päť ľudí, 
teraz, keď si všade, ako hovoríme teraz – celonemecky, 
razí cestu teror a pomaly je to niečo normálne, teraz už 
nikto nehovorí: „To existuje len na Východe,“ aj keď u nás 
v Rostocku obyvateľstvo predtým skrz naskrz pracujúce, 
čo sa teraz vysporiadalo, nemecky povedané, obyvateľ-
stvo je nezamestnané, obyvateľstvo, ktoré v zásade nikdy 
nič proti cudzincom nemalo, teraz dáva všeobecne najavo 
spokojnosť, pretože od tých bitiek sa ubytovne pre azylan-
tov vyprázdnili, černosi a Vietnamci sú fuč, nie, nie fuč, 
ale niekde inde a už nebijú do očí.

spoločnosť v premenách

 potreby štátu stáva sa multikultúrnou
    

                         potreby školy
 
  komplexnosť multikulturalizmu

medzikultúrnu toleranciu
 rozvíjať

medzikultúrne pochopenie

 2 hemisféry

 efektívne učenie

multikultúrna výchova

občianska výchova
  

etická výchova

                                        estetická výchova

 kresby mapy 

analýzy
 
  štúdium dokumentácia

interpretácia
 
 pochopenie 

 porovnania

 emocionálne zaangažovanie

 organizácia

získať

osvojiť si poznanie

odmietnuť  

cítiť
 emócie
angažovať sa

dopĺňať do mapy
 tvorivosť
pomenovať mapu

v multikultúrnej situácií v SR  

v multikultúrnej výchove  

v príprave učiteľov

 obsahové štandardy
schopnosti
 výkonové štandardy
zručnosti   kompetencie
   učiteľa
postoje    
 osobnostné štandardy
hodnotové orientácie    
 reálne efekty
   príklady 

AKO

   
SPÔSOBY VYUŽITIA 
MENTÁLNEJ MAPY

MENTÁLNA MAPA
V MULTIKULTÚRNEJ

VÝCHOVE

KDE

   
PRÍPRAVA UČITEĽOV

ČO

   
OBJEKT

EFEKTY

   
ZMENY

TREBA TRÉNOVAŤ

   
BUĎME PRAKTICKÍ

PREČO

   
POTREBY16

5

4 3

2

Mentálna mapa – príklad pre učiteľa
Na lepšiu informáciu pre učiteľa uvádzame ukážku, ktorá hovorí o cieľoch a spôsoboch tvorby mentálnej mapy v multikultúrnej výchove.

Zdroj: Grass, G.: Mé století. Praha: Atlantis 1999. ISBN 80–7108-183-3, s. 269 - 270.

Mé století
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Euroamerická civilizácia sa sekularizuje. Kresťanstvo prestáva 
určovať charakter spoločností, ktoré do rozhodujúcej miery vy-
formovalo. Vlna sekulárneho liberalizmu provokuje konflikt s ich 
základmi, založenými na hodnotách a morálke spojených s kres-
ťanstvom. Dôkazov je viac - stačí spomenúť udalosti posledných 
mesiacov. 

O ČOM SVEDČIA HOMOSEXUÁLNE SOBÁŠE 
Španielsky parlament legalizoval homosexuálne sobáše a takéto 
právne normy už existujú v Belgicku a Holandsku. V Španielsku 
im navyše zákon umožnil adoptovať deti. Podobné iniciatívy sa 
objavujú aj v ďalších krajinách únie. Analogicky boj o uznanie 
homosexuálnych partnerstiev prebieha v jednotlivých štátoch 
USA. Je to nielen spor o pozíciu kresťanských inštitúcií v kultúr-
nom, hospodárskom a duchovnom živote, ale predovšetkým spor 
o budúcnosť civilizácie. Kde radikálny liberalizmus víťazí, tam sa 
mu postupne prispôsobujú zákony a mení sa morálka i politické 
prostredie. 
Ľavica, ako aj radikálne liberálne prúdy vo všeobecnosti od-
mietajú náboženstvo ako také a spochybňujú historickú úlohu 
kresťanských cirkví. Zabúdajú pri tom na prínos katolíckej cirkvi, 
ktorá zabezpečila premostenie s antickou vzdelanosťou, kultúrou 
a zmyslom pre právo v období po zániku Rímskej ríše. Kresťanská 
teológia založila posvätnosť každého indivídua a priniesla myš-
lienku rozdelenia a obmedzenia moci. Pre historickú amnéziu, 
ktorá je priestoru strednej Európy vlastná, spomeňme, že to boli 
aj kresťanské cirkvi, ktoré v krajinách pod sovietskym jarmom 
mobilizovali občanov, nedovolili im rezignovať na politickú, ná-
boženskú a ekonomickú slobodu a po zrútení komunizmu prispeli 
k budovaniu fungujúcej občianskej spoločnosti, ako i sociálneho 
a vzdelávacieho systému. 
Pod vplyvom skompromitovania komunistických režimov a vyt-
riezvenia z charakteru rovnostárskej spoločnosti došlo aj k modi-
fikácii ľavicovej ideológie. Tá sa priblížila k radikálnym liberálnym 
prúdom, spochybňujúcim tradičný obraz človeka a spoločenských 
inštitúcií - rodiny, náboženstva a rodovej diverzity - a našla si tak 
svoju „postmodernú agendu“ vyjadrenú v sekulárnom libera-
lizme, ktorého nástup so sebou nesie dosahy v dvoch rovinách 
- civilizačnej a politickej. Z pohľadu civilizačného je evidentné, že 
európske národy vymierajú, mimo manželstva sa rodí čoraz viac 
detí a zmysel pojmu rodina sa vyprázdňuje. S úpadkom tradičného 
vnímania rodiny je Európa vystavená demografickej implózii 
a vzrastajúcim imigračným tlakom. 

MULTIKULTURALIZMUS - NAJVÄČŠIA HROZBA 
Je symptomatické, že spomínané politické prúdy vnímajú silný 
imigračný tlak z Turecka, Alžírska a ďalších krajín pozitívne 
a vítajú trend, ktorý oslabuje vnímanie EÚ ako „kresťanského 
klubu“. Rétorika označujúca potraty ako právo voľby, požiadavku 
na svätenie žien za kňazov ako odbúravanie rodovej diskriminá-
cie a boj za právo homosexuálov adoptovať deti ako výdobytok 
demokracie je v konečnom dôsledku proticivilizačná. Výsledkom 
je rastúca tolerancia k sebeckému individualizmu, náhodnému 
sexu a pôžitkárstvu, v horšom prípade kultúra zameraná proti 
životu - interrupcie a eutanázie. Je pozoruhodné, že ľavica a libe-

ráli hlásajú možnosť „voľby“ - ktorá v prípade základných etických 
otázok vedie k morálnemu relativizmu (otázka interrupcií) - a na 
strane druhej možnosť „voľby“ obmedzujú (otázka sociálnej zod-
povednosti). Právo „voľby“ nie je pozitívne samo osebe - tak ako 
všetko, závisí od obsahu. Veď aj na začiatku korupcie či krádeže je 
nejaká „voľba“. 
Syntéza liberalizmu a ľavicovej ideológie vyvrcholila v ideológii 
multikulturalizmu - najväčšej hrozbe západnej civilizácie 21. storo-
čia. Multikulturalizmus ako uvažovanie, ktoré oponuje tvrdeniu, 
že by sa imigranti mali prispôsobiť hostiteľskej kultúre, podmýva 
európske spoločnosti priamo v základoch. Etnické skupiny, ktoré 
sa v západných spoločnostiach neasimilovali a udržali si nábožen-
skú i politickú lojalitu, zvyšujú riziko naplnenia tzv. nahradzovacej 
migrácie, ktorá by znamenala vystriedanie historických národov. 

VYTLÁČANIE VÄČŠINY 
V politickej rovine sekulárny liberalizmus mobilizuje pri ochrane 
„marginalizovaných a diskriminovaných“ skupín, a zároveň má 
tendenciu vytláčať „veriacu väčšinu“. Vyjadrovať kresťanské názo-
ry je minimálne rovnocenné s právom prezentovať sekularistické 
postoje, lebo náboženská diverzita a pluralita sú základom de-
mokratickej spoločnosti. Prezentácia konzervatívnych morálnych 
postojov Rocca Buttiglioneho a následné stop, ktoré mu dala euro-
ľavica ako kandidátovi na komisára, bolo výsmechom demokracii. 
V tomto zmysle sa rozdiel medzi Európou a USA ešte viac prehĺbil. 
Euroľavica sa neuspokojila s oddelením cirkví od štátu (ktoré 
prinieslo viaceré pozitíva) a zámerne spája túto otázku s oddele-
ním náboženstva od spoločnosti, ktorú využíva ako prostriedok 
politického boja. Tento trend je v USA pomalší, keďže osídľovanie 
kontinentu a budovanie krajiny sa tu uskutočnilo prelínaním 
politiky a náboženských imperatívov, ktoré viedlo Tocquevilla 
k myšlienke, že „idey kresťanstva a idea slobody sú tak komplexne 
prepojené, že keby ste sa pokúsili oddeliť náboženstvo od americ-
kej demokracie, zničili by ste demokraciu“. 
Presne to sa momentálne v Európe deje a prispieva tomu i cha-
rakter bruselskej politiky, ktorá zužuje nazeranie na predstavu 
spoločnosti s jedným liberálnym prúdom, ktorý sám seba označuje 
za jediný neutrálny a všetkými akceptovateľný. Výsledkom je, že 
politické a kultúrne zjednocovanie Európy prebieha v konfron-
tácii s jej civilizačnými základmi. Prirodzená duchovná jednota 
Európanov si a priori nevyžaduje politickú unifikáciu. Naopak, 
umelá politická unifikácia riadená z Bruselu si vynucuje duchovnú 
jednotu, ktorú hľadá v náhradných ideológiách - multikulturaliz-
me, sekulárnom liberalizme, genderovej ideológii atď. 
Budovanie politického systému, spoločenských inštitúcií a snaha 
dobehnúť Západ v ekonomických parametroch po páde komu-
nizmu u nás zatlačili do úzadia otázky etiky, morálky, politickej 
kultúry a postavenia náboženstva v spoločnosti. Podľa sociologic-
kých prieskumov 80 percent slovenských občanov odmieta zákon 
umožňujúci homosexuálne manželstvá. Dokazuje to, že slovenská 
spoločnosť je napriek posunu v poslednom desaťročí konzerva-
tívna v základných otázkach, čo je spôsobené jej kresťanskými 
základmi. Nie je to hanba, ale skôr dobrý základ na to, aby sa naša 
spoločnosť postavila civilizačným výzvam a nepodľahla sekulár-
nemu liberalizmu bruselských elít, úradov a jurisdikcie. 

Aké je náboženstvo únie?

FRANTIŠEK CHOVANEC Zdroj: denník SME 04/10/2005
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MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

Definície

Multikulturalizmus 
 Multikulturalizmus je a) existencia viacerých odlišných kultúr vedľa seba, v rovnakom čase a priestore (napr. slovenská, maďarská 

a rómska v Košiciach) a proces komunikácie medzi nimi; b) politický program a ideológia budovania mierovej spolupráce odlišných 
kultúr (dlhé roky takto fungoval napríklad v Holandsku); c) ideálny stav mierového spolunažívania a spolupráce príslušníkov odliš-
ných kultúr (napr. Slovákov, Nemcov, Maďarov, Židov a iných v Bratislave na začiatku 20. storočia); d) vedecká teória, ktorá vychádza 
z kultúrnej antropológie a analyzuje procesy komunikácie kultúr.

 Príčiny multikulturalizmu: globalizácia, regionalizácia, individualizácia, mobilita pracovnej sily, emigrácia, imigrácia, rast uvedomo-
vania rôznych sociálnych skupín, uvedomovanie a uzákoňovanie ľudských práv.

 Obsahuje komunikáciu medzi kultúrami, v ktorej si príslušníci odlišných kultúr vymieňajú hodnoty, predmety a idey (napr. stav na 
Zakarpatskej Ukrajine medzi svetovými vojnami) a kultúrne konflikty (napr. diskusia o nosení moslimských šatiek vo Francúzsku 
v roku 2005).

 Vzniká vtedy, keď sa v jednom priestore stretne viacero sociálnych skupín – etník, subkultúr a podobne. Silná migrácia je častou príčinou 
vzniku multikulturalizmu. Vo svete existujú aj tzv. imigrantské štáty, ako napr. Kanada, USA, Austrália, ktoré sú silno multikultúrne.

 Funguje buď v podobe mierovej komunikácie (napr. Berlín), alebo v podobe konfliktov kultúrnych, politických aj vojenských (Blízky 
východ). Globalizácia ekonomiky rozširuje multikulturalizmus.

 Prejavuje sa veľkou pestrosťou správania, obliekania, jazykov, sviatkov a zvykov na relatívne malom priestore.
 Multikulturalizmus na sociálnej úrovni: 

 Ide o diverzifikáciu kultúr a ich stretávanie. Nanovo sa otvára problém jednoty ľudstva, pretože sa zdôrazňuje fakt kultúrnej rozmanitosti.
 Kultúrna rozmanitosť sa najčastejšie vymedzuje ako rozdielnosť kultúr medzi väčšinou a menšinami. Kritériá na vymedzenie men-

šiny sú rôzne – etnické, historické, sociálne, jazykové, geografické, rodové, právne a podobne. Každé kritérium je relatívne.
 Menšinová identita sa buduje cez konformnosť so skupinou, nesúhlas s väčšinou, odpor k väčšine alebo cez sebareflexiu prísluš-

níkov menšiny.
 Multikulturalizmus na individuálnej úrovni:

 Ústi do rastu a prezentácie predsudkov, stereotypov, alebo naopak, do otvorenosti voči novému a cudziemu.
 Multikultúrne situácie:

  V multikultúrnej situácii sa jednotlivec dostáva vo vzťahu k iným kultúram do interkultúrneho konfliktu až do kultúrneho šoku.
  Interkultúrny konflikt má rôzne podoby: etnocentrizmus, etnorelativizmus, xenofóbia, rasizmus. Riešenia interkultúrnych konflik-

tov zahrnujú rôzne opatrenia s rôznymi sociálno-psychologickými dôsledkami: diskriminácia (pozitívna a negatívna), asimilácia, 
integrácia, „taviaci kotol“, genocída, segregácia (geto), kultúrny pluralizmus, multikultúrny idealizmus.

Kultúrny konflikt 
 Situácia, v ktorej príslušníci odlišných kultúr zápasia o získanie moci nad druhou kultúrou.
 Obsahuje zápas rôznych kultúr o prežitie alebo o získanie nadvlády jednej nad druhou.
 Vzniká vtedy, ak niektorá kultúra cíti ohrozenie svojej existencie, alebo ak niektorá kultúra získava veľkú politickú či vojenskú moc.
 Funguje a) ako asimilácia príslušníkov druhej kultúry (napr. tlak na minimalizovanie rómskej identity počas socializmu); niekedy sa 

ako politický program presadzuje v podobe „taviaceho kotla“, čo má byť spoločnosť, v ktorej sa rôzne kultúry rozplynú a vytvoria novú 
kvalitu (za taviaci kotol sa zvykli označovať USA), v realite však ide o asimiláciu; b) ako vzájomné rešpektovanie rôznych kultúr na 
báze spoločného právneho systému (tak bol budovaný právny systém v Holandsku).

 Prejavuje sa rôznym stupňom agresivity – od ohovárania, cez mediálne kampane až po ničenie prejavov druhej kultúry alebo zabíja-
nie jej nositeľov.
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Názorové prúdy multikulturalizmu

Prúd Opis Negatíva/nebezpečenstvá

Konzervatívny 
multikulturalizmus/
monokulturalizmus

 Vychádza z tradícií neokolonializmu, evolucionizmu (všetky kultúry sú nižším vývojovým štádiom euroatlantickej civilizácie, a preto ich treba civilizovať) 
a z vedeckého pozitivizmu (existuje len jediná pravda, ktorú objavujú západní vedci, akékoľvek iné pohľady na svet sú primitívnymi poverami).

 Presvedčenie, že všetci by sa mali lepšie, keby prijali životné štandardy bielej strednej triedy – proklamovaným modelom spolužitia je asimilácia odlišných.
 Rasistický paradox: výzvu na asimiláciu nesprevádzajú opatrenia, ktoré by asimiláciu umožňovali, čo následne vedie k obvineniam, 

že odlišní nie sú schopní asimilácie, a preto si za diskrimináciu môžu sami – ide o „obviňovanie obetí“. 
 Výrazná opozícia my (spravodliví, cnostní, schopní, pracovití) verzus oni (neschopní, neslušní, leniví, bezzásadoví, nebezpeční).
 Rozdúchavanie strachu pred „inými“ a pred kultúrne pluralistickou politikou; ohrozenie „národných záujmov“.

 Prehlbuje sociálne vylúčenie odlišných sociokultúrnych skupín – podporuje 
negatívne javy, ktoré však u „odlišných“ kritizuje.

 Upevňuje negatívne stereotypy a predsudky.
 Vedie k zhoršovaniu medziskupinovej atmosféry v spoločnosti, 

zvyšuje riziko konfliktu a násilných riešení, narušuje spoločenskú súdržnosť.

Liberálny 
multikulturalizmus

 Vychádza z tradícií osvietenstva, racionalizmu a ideálov Veľkej francúzskej revolúcie.
 Kladie dôraz na občiansku rovnosť pred zákonom (ktorá je spoločná pre všetkých ľudí) – egalitarizmus.
 Proklamovaným modelom spolužitia je integrácia odlišných: verejná sféra funguje ako etnicky a kultúrne neutrálne prostredie, 

kultúrne špecifiká odlišných majú byť zachované len v ich súkromnom živote (francúzsky model).
 Sústreďuje sa skôr na jednotlivcov než na skupiny.

 Dôraz na rovnosť vedie k tomu, že sociokultúrne rozdiely sa stávajú 
neviditeľnými a ignorujú sa; individuálna rovnosť sa zamieňa za rovnakosť.

 Predpokladá, že v liberálnom štáte sa môžu všetci uplatniť, 
a teda nie sú potrebné špecifické prístupy voči menšinám.

 Za tichú normu liberálnej spoločnosti sa považujú štandardy strednej triedy 
dominantnej kultúry – nevyslovené zostávajú asimilačné tlaky na odlišných.

Pluralistický 
multikulturalizmus

 Kladie dôraz na odlišnosť; sociokultúrna rozmanitosť sa chápe ako hodnota sama osebe, ako podmienka spoločenského vývoja.
 Proklamovaným modelom spolužitia je integrácia odlišných; príslušníci rôznych sociokultúrnych skupín si zachovávajú svoje špecifiká, 

verejná sféra berie ohľad na ich skupinové identity, čo sa odráža aj v politických, sociálnych a ekonomických stratégiách štátu (britský model).
 Chce pestovať multikultúrnu gramotnosť: všetci majú poznať špecifiká sociokultúrnych menšín, príslušníci menšín sa zasa majú orientovať 

v spoločenských mechanizmoch dominantnej kultúry.

 Často sa stáva skôr len intelektuálnym postojom bielej strednej triedy.
 Oslavujú a prezentujú sa „tradície“ marginalizovaných skupín (tance, jedlá, 

hudba), ale nespravodlivé marginalizované postavenie menšín sa ignoruje. 
 Môže viesť k šíreniu pozitívnych, ale neadekvátnych stereotypov 

(„Rómovia sú rodení muzikanti“ a podobne).

Esenciálny 
multikulturalizmus

 Vychádza z predpokladu, že každá sociokultúrna skupina má nemenný súbor podstát/esencií – každá skupina má nemenné vlastnosti 
(napr. rasa, rod, národnosť sú dané biologicky).

 Kladie dôraz na „autentickosť a čistotu“ utláčaných skupín.
 Má tendenciu romantizovať utláčaných: chce pestovať „národnú hrdosť“ v marginalizovaných skupinách, 

zdôrazňuje ich „hrdinstvo a morálne kvality“, formuluje „dejiny útlaku“.

 Pripisuje indivíduám nemenné vlastnosti na základe kolektívnej príslušnosti 
– zhodné s rasistickými a extrémne nacionalistickými teóriami.

 Posilňuje vedomie unikátnosti či „morálnej nadradenosti“ marginalizovaných 
skupín – snahy o odpútanie sa od väčšinovej spoločnosti, neochota 
zúčastňovať sa na občianskom živote.

 Vedie k „rasizmu naruby“.

Kritický 
multikulturalizmus

 Zameraný proti modernisticko-pozitivistickým koncepciám (proti konceptu jedného „pravdivého obrazu sveta“).
 Kladie dôraz na prekračovanie medziskupinových hraníc, zaoberá sa mechanizmami utvárania individuálnych a kolektívnych identít, identitu chápe ako situačne 

podmienenú, medziskupinové hranice sú výtvorom ľudských spoločenstiev, sú premenlivé a možno ich preformulovať podľa nových spoločenských potrieb.
 Pedagogika sa usiluje o pochopenie vlastnej sociokultúrnej identity, a zároveň o jej relativizáciu.
 Snaží sa o docenenie rozdielnosti a sociokultúrnej rozmanitosti, a zároveň je verný princípu egalitarizmu.
 Proklamovaným modelom spolužitia je integrácia odlišných; sociokultúrne odlišnosti a nedominantná kolektívna identita nie sú prekážkou 

účasti na všetkých aspektoch spoločenského života (politických, ekonomických, symbolicky reprezentačných).
 Zastrešujúca občianska identita zahrňuje množstvo čiastkových sociokultúrnych identít, ktoré sa pestujú a podporujú, 

ak neodporujú princípom liberálneho občianskeho štátu.
 Kolektívne identity nesmú brániť individuálnej rovnosti v rámci občianskej pluralitnej spoločnosti.

 Snaží sa vedome reflektovať a minimalizovať riziká ostatných prúdov.

  Podľa J. L. Kinchloa et al.: Changing Multiculturalism (London 1997) spracoval Jan Buryánek.
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MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

Definície

V multikultúrnej situácii, keď sa jednotlivec stretáva s nositeľom 
odlišnej kultúry a nepozná ho, často k nemu pristupuje na základe 
predsudkov, ktoré si o danej kultúre doteraz vytvoril.

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy
Práca v skupinách, príprava v mimoškolskom prostredí, hra-
nie rol – pantomíma a dialóg postáv, riadená diskusia

> Čas
Príprava týždeň vopred a 2 x 45 minút 
Aktivita je vhodná na hodiny náuky o spoločnosti, spoločen-
sko-vedného seminára, občianskej výchovy, etickej výchovy.

 Postup 
A) Príprava na hodinu týždeň vopred:
1. Požiadajte žiakov, aby si všímali rozprávanie svojho okolia a skú-

šali odhadnúť, kedy sa v reči spolužiakov, priateľov, rodičov 
prejavuje odmietnutie druhých ľudí bez ich hlbšieho poznania. 

2. Požiadajte ich, aby sa porozprávali s rodičmi o tom, čo označujú 
za predsudok a s akými predsudkami sa už stretli. Porovnajte 
ich vyjadrenie so svojimi skúsenosťami.

B) Práca na prvej hodine:
1. Vyzvite žiakov, aby nahlas povedali, aké informácie zozbierali 

počas úlohy. Zapisujte ich na tabuľu. Vyberte niektoré z preja-
vov, ktoré ste zapísali – najlepšie také, ktoré môžete označiť za 
prejavy predsudkov. Pomenujte tieto predsudky. 

2. Zadajte žiakom, aby v skupinách – maximálne po štyroch – uva-
žovali: 

 ktoré z týchto prejavov sa vzťahovali na Rómov, bezdomovcov, 
černochov, alebo boli zamerané proti Maďarom/Slovákom/
Čechom, alebo proti komukoľvek – podľa regionálnych zvlášt-
ností – a ktoré z nich poznajú zo svojho okolia?

 ako sa tieto predsudky prejavia voči príslušníkom vybraného 
etnika či sociálnej skupiny? Ako sa predsudok prejaví vo vašom 
správaní a v situácii pri stretnutí? 

3. Zadajte skupinám, aby si pripravili pantomímu, ktorou zobrazia jednu 
zo situácií (každá skupina inú). Môžu si vybrať ľubovoľné rekvizity.

4. Jednotlivé skupiny pracujú 5 minút na príprave pantomímy.
5. Postupne každá skupina prezentuje svoju scénku. 
6. Riadená diskusia v triede – žiaci opisujú, aké mali pocity vo 

svojej role, ostatní žiaci navrhujú iné podoby pantomímy, čím 
skúmajú iné prejavy daného predsudku. 

C) Práca na druhej hodine:
1. Na úvod krátko pripomeňte jednotlivé predsudky, ktoré žiaci 

prezentovali na predošlej hodine, a pocity, ktoré nadobudli 
počas pantomímy.

2. Jednotlivé skupiny si pripravia slovné vyjadrenie situácie, ktorú pre-
zentovali na predošlej hodine pantomímou – vytvoria dialóg. Cieľom 
dialógu je rečou vyjadriť kultúrny konflikt, v ktorom sa prejavuje 
predsudok. Žiakov veďte k tomu, aby sa snažili vylúčiť neverbálnu 
komunikáciu (mimiku a gestikuláciu) a pridržiavali sa slov. Cieľom je 
odlíšiť verbálne a neverbálne prejavy predsudkov a viesť tak žiakov 
k ľahšiemu rozpoznávaniu predsudkov v reálnom živote.

3. Žiaci prezentujú dialóg.
4. Riadená diskusia v triede – vyzvite žiakov, aby opísali, v čom 

sa oproti pantomíme zmenili ich pocity, v ktorých momentoch 
im slová dodávali silu a v ktorých ich zraňovali, potom treba 
navrhnúť iné verzie dialógov, čím môžu skúmať ďalšie prejavy 
daného predsudku.

5. Záverečná riadená diskusia: Žiaci sumarizujú a učiteľ zapisuje 
na tabuľu alebo na veľký papier jednotlivé prezentované pred-
sudky s ich mimickými a slovnými prejavmi, a pocitmi, ktoré 
u žiakov vyvolali.

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na reflexiu práce skupín, na 
uvedomenie si, ako sa predsudky prejavujú, a na uvedomovanie 
si ich dôsledkov.
Otázky na reflexiu práce
 Bolo ťažké/ľahké nájsť prejavy predsudkov? Podľa čoho ste ich 

rozoznávali?
 Bolo ťažké/ľahké odlíšiť verbálne a neverbálne prejavy predsudkov?

Úlohy na reflexiu povahy a fungovania predsudkov
 Viete nájsť konkrétne prejavy predsudkov v správaní ľudí?
 Z čoho vyvierajú predsudky. Akú úlohu zohrávajú v našom každo-

dennom živote?

5. Predsudok

 Predsudok
Predsudok v multikulturalizme znamená, že príslušníkov inej kultúry odsudzujeme na základe nepodstatných, vonkajších znakov bez 
toho, aby sme ich poznali (napr. usudzovanie, že černosi sú menej civilizovaní ako belosi). 
 Obsahuje hodnotenie bez poznania človeka.
 Prebieha ako bezprostredné, bezmyšlienkovité odmietnutie druhého človeka.
 Funguje v prostrediach poznačených skrytým alebo otvoreným kultúrnym konfliktom.
 Prejavuje sa komplikáciami v komunikácii, odmietaním spolupráce bez argumentov.
 Predsudok môže mať rôzne podoby – predsudok voči náboženstvu, voči farbe pleti, voči fyzickému vzhľadu, etnický predsudok a po-

dobne. Na základe rôznych predsudkov hodnotíme človeka výlučne na základe jeho náboženstva, alebo farby jeho pleti, alebo na 
základe jeho národnosti a podobne.
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Medzikultúrnu komunikáciu najviac zaťažujú stereotypy, pretože na 
rozdiel od predsudkov (viac-menej názorov) predstavujú komplex-
né postoje, a tie je veľmi ťažké meniť. 

AKTIVITA 1

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy
Práca s fotografiami z periodickej tlače

> Čas
45 minút – pri tvorivej triede však môžeme každej z dvoch 
úloh venovať samostatnú hodinu. 
Aktivita je vhodná na hodiny náuky o spoločnosti, spoločen-
sko-vedného seminára, občianskej výchovy, etickej výchovy, 
dejepisu, geografie, slovenského jazyka.

 Postup 
A) Príprava na hodinu vopred:
Žiaci dostanú dva týždne vopred za úlohu vyhľadávať v dennej tlači 
a v iných periodikách fotografie ľudí z iných kultúr. Mali by to byť 
cudzinci, obrázky z histórie, etnické menšiny na Slovensku, rôzne 
subkultúry a podobne. V zadaní musí byť výslovne uvedené, že to 
nemajú byť len fotografie krajín alebo vecí, ale musia na nich figu-
rovať dobre rozoznateľní ľudia a nesmú to byť ľudia z kultúry, ktorá 
prevláda v triede, aby žiaci museli uvažovať o kultúre, ktorá je im 
viac-menej cudzia. Fotografie prinesú na hodinu.

B) Práca na hodine:
1. Žiakov rozdeľte do skupín, maximálne po štyroch, podľa toho, 

z akých kultúr priniesli fotografie. Skupiny vytvorte tak, aby 
v nich boli fotografie tej istej kultúry (napr. skupina Rómovia, 
skupina skíni, skupina Američania, skupina africké domorodé 
kmene a podobne) alebo príbuzných kultúr (napr. skupina 
Američania a Francúzi, Španieli a Portugalci, Nóri a Švédi).

Úloha – stereotypné hodnotenie inej kultúry
2. Žiaci dostanú za úlohu odpovedať na tieto otázky týkajúce sa 

fotografií:
 Ako sú oblečení ľudia na fotografii? Prečo sú tak oblečení?
 Čo robia ľudia na fotografii?
 V akom prostredí sa pohybujú – myslíte si, že je to ich prirodzené 

prostredie?
 Čím sa títo ľudia asi živia? 
 Ako títo ľudia asi trávia voľný čas?
 Opíšte ich typický deň. (Toto je kľúčová úloha. Predošlé úlohy 

viedli len k tomu, aby sa žiaci sústredili na svoje fotografie a po-
zorne si ich prezreli. S touto úlohou budeme ďalej pracovať.)

3. Skupiny referujú o tom, ako si predstavujú typický deň ľudí na 
svojich fotografiách. Dbajte na to, aby všetci žiaci v triede vždy 
mali možnosť pozrieť si fotografie referujúcej skupiny.

4. Po každej prezentácii položte doplňujúce otázky, aby jednotlivé 
skupiny: 

 vyjadrili dôvody, ktoré ich viedli ku konštrukcii určitého typické-
ho dňa;

 povedali, odkiaľ majú informácie o danej kultúre, prípadne aké 
osobné skúsenosti majú s touto kultúrou;

 uvažovali, ako sa ich informácie a skúsenosti s danou kultúrou 
prejavili v jej hodnotení a v konštrukcii typického dňa;

 uvažovali o prípadnej zmene svojho hodnotenia, ak by ma-
li o „svojej“ kultúre také informácie, aké mala iná skupina 
o „vlastnej“ kultúre.

5. Po prezentácii všetkých skupín požiadajte celú triedu, aby žiaci 
opísali typický deň zo svojho života. Ich odpovede zapisujeme 
na tabuľu alebo veľký hárok papiera. Žiaci pravdepodobne 
zistia, že napriek veľkej podobnosti sa ich vlastné dni výrazne 
odlišujú. Cieľom tejto diskusie je priviesť žiakov k uvedomeniu 
si individuálnych rozdielov v trávení času, čo platí aj v takej 
relatívne homogénnej skupine, akú tvoria oni sami.

6. Záverečnú diskusiu v triede veďte pomocou nasledujúcich 
(alebo podobných) otázok, ktoré pomáhajú odhaľovať ste-
reotypné vnímanie odlišných kultúr:

 Prečo ste viacerým ľuďom na vašich fotografiách prisúdili rovna-
ké trávenie času?

 Ktoré z vašich informácií o týchto ľuďoch a ktoré z vašich skúse-
ností s nimi vám pomôžu odhaliť ich odlišnosti?

 Aké informácie by ste chceli mať, prípadne aké skúsenosti sú 
pre vás potrebné, aby ste mohli vystihnúť skutočnú povahu 
týchto ľudí?

Úloha – stereotypné správanie
1. Žiaci zostanú v skupinách z predošlej aktivity a vyberú si jednu 

z fotografií v skupine, s ktorou budú ďalej pracovať.
2. V skupinách prediskutujú odpoveď na otázku: 
 Čo by ste ako prvé urobili, keby ste po prvýkrát stretli človeka na 

fotografii?
3. Skupiny referujú o tom, ako si predstavujú svoju reakciu na 

stretnutie s ľuďmi na svojich fotografiách. Dbáme na to, aby 
všetci žiaci v triede vždy mali možnosť pozrieť si fotografiu refe-
rujúcej skupiny.

4. Žiaci sa vrátia do skupín a diskutujú o tom, ako by sa správali 
k ľuďom na „svojej“ fotografii po roku pravidelného stretávania.

5. Skupiny referujú o výsledkoch svojej práce. Kladieme dôraz 
na to, aby vystihli prípadné rozdiely oproti správaniu pri prvom 
stretnutí.

6. Záverečnú diskusiu v triede vedieme pomocou nasledujúcich 
(alebo podobných) otázok, ktoré pomáhajú odhaľovať ste-
reotypné správanie vo vzťahu k odlišným kultúram:

 Aké boli dôvody na správanie, ktoré ste predpokladali pri prvom 
stretnutí?

 Ktoré z vašich skúseností s týmito ľuďmi ovplyvnili vaše predpo-
kladané správanie?

 Ak sa zmenilo predpokladané správanie od prvého stretnutia, 
aké dôvody vás k tomu viedli?

 Čo môžete urobiť pre to, aby nebolo vaše správanie stereotypné?

Nasledujúce otázky a úlohy slúžia na uvedomenie si vlastného 
stereotypného hodnotenia, na rozpoznanie mechanizmov vzniku 
stereotypov a na uvedomenie si spôsobov, ako sa im brániť.

6. Stereotyp
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Otázky na reflexiu práce
 Ktorá časť úlohy bola najjednoduchšia a ktorá najťažšia?
 Prečo bolo jednoduché opísať ich oblečenie a ťažké skonštru-

ovať ich typické trávenie času?
 V čom sa ľudia na fotografiách odlišujú od nás?
 Prečo ste ich takto hodnotili? Odkiaľ ste doteraz o nich získavali 

informácie? Je možné tieto informácie doplniť? Ako? Ako získa-
vate skúsenosti s príslušníkmi iných kultúr? Čo môžete urobiť 
pre to, aby ste mali s nimi dostatok skúseností?

 V čom sa v skupinách odlišovalo vaše hodnotenie a prečo?

Úlohy na reflexiu povahy a fungovania stereotypov
 Prečo ste pri fotografiách častejšie hodnotili viacerých ľudí rovna-

ko a pri vás samých ste rozlišovali individuálne trávenie času?
 Ako by sa asi správali ľudia na fotografiách, keby sa s vami 

prvýkrát stretli?
 Nájdite v slovenských masmédiách (periodická tlač, televízne 

spravodajstvo a podobne) stereotypné hodnotenia ľudí z vašich 
fotografií.

 Skúste doplniť informácie z týchto masmédií, aby ste získali 
presnejší obraz o ľuďoch z vašich fotografií.

 Nájdite vtipy o príslušníkoch iných etník, v ktorých sa odráža 
stereotypné hodnotenie.

AKTIVITA 2

> Ciele
 identifikovať stereotypy používané v médiálnych textoch 

a diskutovať o možnom dosahu ich šírenia na spolužitie 
rôznych skupín ako aj na život jednotlivcov

 uvedomiť si rozšírenosť stereotypného nazerania v bež-
nom živote ako aj spôsoby jeho identifikovania prostred-
níctvom kritického čítania a interpretovania textov

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Čas
45 minút 

> Metódy
Obsahová analýza textu, diskusia

 Postup 
Cvičenie pozostáva z dvoch častí: v prvej žiaci identifikujú prob-
lematické pasáže mediálnej správy a následne o nich spoločne 
diskutujú; v druhej časti sa sami usilujú o prepracovanie problema-
tickej pasáže tak, aby už neobsahovala identifikovaný stereotyp. 

PRVÁ ČASŤ
Interpretácia správy
1. Na ilustráciu stereotypného zobrazovania a argumentácie využi-

te novinovú správu, ktorá je upravená do piatich verzií. Žiaci by 
na začiatku nemali tušiť, že existujú odlišné verzie textu. Každá 
verzia má úplne identické prvé dva odseky, v ktorých sa hovorí 
o poskytnutí šiestich počítačov s príslušenstvom a internetovým 
pripojením do každej školy v regióne. Jedinou podmienkou je 
zaradenie školy do siete, pričom počítače sú poskytnuté zdarma. 

Rozdiely medzi verziami sú v treťom odseku, ktorý je určujúci pre 
identifikovanie stereotypov. Prvá až tretia verzia obsahujú pasáž, 
v ktorej citovaný riaditeľ školy rôznym spôsobom argumentuje 
proti zriadeniu triedy informatiky na škole. V každom odôvodnení 
možno identifikovať určitý stereotyp, avšak ich problematickosť 
je odstupňovaná. Štvrtá a piata verzia o probléme informujú 
nestereotypne, avšak s navzájom protichodnými závermi. 

2. Žiaci a žiačky si vo dvojiciach prečítajú jednu verziu textu. Dbajte 
na to, aby jednotlivé skupiny mali odlišné verzie.

3. Žiaci dostanú jednoduchú inštrukciu: „Nájdite v texte pasáž alebo 
vyjadrenie, ktoré je z nejakého dôvodu problematické. Vyznačte 
si kľúčové výrazy.  Zároveň si pripravte stručné odôvodnenie.“

4. Po prečítaní textu postupne vyzvite dvojice žiakov, aby prečítali 
kľúčové výrazy, ktoré sú podľa ich mienky problematické a zapi-
sujte ich na tabuľu.

5. Diskutujte o dôvodoch vnímania niektorých výrazov alebo argu-
mentácie ako problematických. Názorová konfrontácia by mala 
žiakom ukázať, ako môže rozdielny rozsah a obsah poskytnutých 
informácií a aj rozdiely v detailoch podmieniť vnímanie problé-
mu. Dôležitým aspektom diskusie by malo byť uvedomenie si 
odlišnosti vnímania problému v prípadoch, keď je v texte uvede-
ný etnický pôvod, oproti tým textom, v ktorých chýba. Napríklad 
uvedenie rómskeho pôvodu žiakov asociuje iné významové ro-
viny ako uvedenie slovenskej národnosti, prípadne neuvedenie 
žiadnej národnosti v prípadoch, keď takáto informácia nie je 
nevyhnutná pre informovanie o udalosti či jave.

Pomocné otázky k diskusii
 Aké sú rozdiely medzi tromi verziami správy? V čom sa odlišuje 

zdôvodnenie riaditeľa? (nízkym počtom žiakov, nedostatkom 
priestorov a učiteľov, etnickým pôvodom žiakov, kombináciou 
viacerých dôvodov)

 Ako tieto odlišnosti vplývali na vnímanie problému? V čom videli 
problém čitatelia rôznych verzií?

 Ktoré dôvody na nezavedenie predmetu informatiky, prípadne na 
odmietnutie počítačov považovali za akceptovateľné a prečo? 

 Ktorý z dôvodov bol skryto či otvorene založený na stereotype? 
Aký bol obsah tohto stereotypu? 

 Aký bol rozdiel vo vnímaní problému medzi tými dvojicami, 
ktorých verzia obsahovala etnický pôvod a tými, ktorých text 
ho neobsahoval? Ako vplývalo uvedenie rómskeho pôvodu na 
vnímanie problému?

 Aké reálne dôsledky môže mať stereotypné vnímanie? (diskutujte 
o možných dôsledkoch nezavedenia informatiky pre žiakov - aký 
vplyv môže mať neovládanie práce s počítačmi na uplatnenie 
v živote, ako rozhodnutie založené na stereotype v konečnom 
dôsledku obmedzuje rozvoj jednotlivcov, v tomto prípade žiakov)

Poznámka k práci s textom:
V každej verzii možno ako problematické identifikovať rôzne pasáže, 
v závislosti od hĺbky kritického čítania. Dôvody sú preto vždy disku-
tabilné, a preto vhodné na konfrontáciu odlišných názorov a per-
spektív. Problematickosť môže vyplývať zo samotných vyjadrení – zo 
spôsobu argumentácie, no aj zo spôsobu novinárskeho spracova-
nia. V poslednom odseku všetkých troch verzií je obmenený spôsob 
argumentácie riaditeľa, ktorý možno vnímať ako problematický 
svojím stereotypným nazeraním, aj keď vždy z iného dôvodu. 

A. V prvej verzii riaditeľ školy zdôvodňuje nemožnosť zriadiť triedu 
informatiky nedostatkom pedagogického personálu. Aj keď 
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Definície

tento fakt môže byť pravdivý, možno ho vnímať aj ako problema-
tický. Nemusí byť totiž dostatočným dôvodom na odmietnutie 
počítačov. Riaditeľova dodatočná argumentácia sa zakladá na 
zdanlivo neškodnom stereotype o hravosti detí. Jeho neškod-
nosť je však v danom kontexte iba zdanlivá, pretože riaditeľovo 
rozhodnutie prakticky znemožňuje naučiť sa ovládať počítač tým 
žiakom, ktorí by o to prejavili záujem vo voľnom čase, prípadne 
s externým lektorom, keďže škola doteraz nemala žiaden počí-
tač. Problematickosť argumentu spočíva v tom, že táto možnosť 
sa vôbec neberie do úvahy.

 Kľúčové výrazy sú: „nemáme učiteľa informatiky“, „stačil by nám 
jeden, možno dva počítače s nainštalovanými hrami, aby sa 
žiaci pohrali“.

B. Druhá verzia je o čosi komplikovanejšia, keďže kombinuje ob-
jektívne fakty so zjavným etnickým stereotypom. Argument je 
problematický na jednej strane preto, že nízky počet žiakov 
a chýbajúce priestory, podobne ako v prvej verzii, nemusia byť 
ešte sami osebe dostatočným dôvodom na odmietnutie zdarma 
poskytnutých počítačov. Napríklad možnosť využitia náhradných 
priestorov v obci nie je vôbec spomenutá. Avšak problematickosť 
argumentácie spočíva najmä v uvádzaní etnického pôvodu žia-
kov. Oproti prvej verzii tak stereotyp detskej hravosti získava ďalší 
význam práve vďaka etnicite, pričom stereotypné je paušálne 
vnímanie zaostalosti rómskych žiakov. Keďže počet žiakov či chý-
bajúce priestory nie sú dostatočnými dôvodmi, je to práve etnický 
stereotyp, ktorý poskytuje dodatočné zdôvodnenie rozhodnutia. 

 Kľúčové výrazy sú: „všetci do jedného sú Rómovia“, „dohroma-
dy máme len 34 žiakov“, „nemáme priestory“.

C. V tretej verzii je síce spomenutý nízky počet žiakov, avšak 
hlavným dôvodom odmietnutia počítačov je etnický stereotyp 
o zaostalosti rómskych žiakov. Ak by to tak nebolo, riaditeľ by 
ho nemusel spomínať a odvolal by sa výlučne na nedostatočný 
počet žiakov. Nepripravenosť žiakov pritom môže byť objektív-
nym faktom v danej škole, spôsobom podania však evokuje 
paušálne tvrdenie – stereotyp – ktorý sa vzťahuje na všetkých 
rómskych žiakov bez rozdielu. 

 Kľúčový výraz je: „všetci do jedného sú Rómovia“.

Interpretácie nie sú jediné možné, ani jediné „správne“. Ilustrujú 
rôznorodé nazeranie na text a problematickosť argumentácie. Žiaci 
však môžu na základe odlišných kritérií hodnotenia v texte identifi-
kovať aj iné pasáže. Zároveň určité pasáže môžu byť problematické 
pre niektoré dvojice a úplne bezproblémové pre iné. Takáto situácia 
je prirodzená a poskytuje dobrý podklad na diskusiu.

DRUHÁ ČASŤ
Zatiaľ čo prvá časť cvičenia bola zameraná na kritické čítanie textu 
a trénovanie schopnosti identifikovať stereotypy, v druhej časti 
majú žiaci možnosť vyskúšať si samotné písanie novinovej správy. 
Verzie 4 a 5 sú iba pomocné, a nie jediné „správne“. Slúžia len ako 
ilustratívny podklad pre učiteľa. Obe verzie vynechávajú problema-
tické vyjadrenie riaditeľa, no zatiaľ čo štvrtá verzia poukazuje na 
možné problémy, piata sa zameriava na pozitíva projektu (možnosť 
otvoriť triedy informatiky aj na školách, na ktorých to doteraz nebolo 
možné), pričom možné problémy nespomína. 

 Postup  
1. Na základe výstupov z predošlej diskusie žiakov vyzvite, aby sa 

vcítili do roly novinára, ktorý má za úlohu preformulovať proble-
matické vyjadrenia riaditeľa do neproblematickej podoby.

2. Nechajte žiakov prečítať svoje formulácie a diskutujte o zme-
nách, ktoré v texte urobili. 

Pomocné otázky k diskusii
 Do akej miery môže novinár „upravovať“ vyjadrenia? (parafrázo-

vanie, nepoužívanie hanlivých výrazov)
 Ako možno predchádzať reprodukovaniu stereotypného nazera-

nia v médiách? (uvádzať viaceré príklady, kombinovať pozitívne 
a negatívne javy – poukazovať na chyby vo fungovaní systému, 
nehľadať chyby u ľudí na základe ich skupinovej príslušnosti)

 Mal by novinár citovať aj také myšlienky, ktoré priamo podne-
cujú k neznášanlivosti či rasizmu? (možnosť dištancovať sa od 
podobných názorov, informovanie o postojoch bez priamych 
citácií urážlivých výrokov)

Poznámka: Diskusia by mala smerovať k uvedomeniu si nevyhnutnosti kritic-
kého čítania textu či sledovania médií, ktoré možno dosiahnuť používaním via-
cerých zdrojov, overovaním informácií, vytváraním kritického odstupu od textu, 
neprisudzovaním vlastností len na základe príslušnosti k určitým skupinám.

spracoval Peter Dráľ

Stereotyp 
 V multikulturalizme stereotyp: 

a) znamená, že príslušníkov inej kultúry hodnotíme stále rovnakým spôsobom len na základe ich vonkajších alebo nepodstatných 
znakov, alebo na základe nedostatočných informácií (napr. považovať všetkých Palestínčanov za teroristov). Ide o zafixovaný obraz, 
ktorý ovplyvňuje správanie a postoje; 

b) štandardné a opakujúce sa správanie, pri ktorom človek reaguje rovnakým spôsobom v odlišných situáciách.
 Obsahuje opakované, nereflektované a rovnaké hodnotenie, rovnaký opakovaný postoj (napr. Nemci sú precízni) alebo rovnaké 

správanie („s Maďarmi nediskutujem“).
 Prejavuje sa ako opakovanie rovnakého hodnotenia, postoja alebo správania voči druhým ľuďom (napr. „bojím sa Albáncov, lebo 

sú mafiáni“).
 Funguje v medzikultúrnej komunikácii, hlavne v situácii neistoty (neviem, čo si mám myslieť o človeku predo mnou, ale viem, že 

pochádza z Londýna, tak ho stereotypne označím za chladného Angličana; myslím si, že Maďari vždy ubližovali Slovákom, preto 
odmietam s týmto Maďarom komunikovať).

 Prejavuje sa opakovaním tých istých argumentov, tých istých slov v hodnotení, rovnakým označovaním rôznych ľudí („ale veď Nemci 
vyvražďovali Židov“) alebo tými istými činmi („on je homosexuál, určite má HIV, radšej sa ho nedotknem“).
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Počítače na školách 
Do konca roka by mala každá 
škola obdržať šesť počítačov 
s príslušenstvom a pripojením 
na internet. Program, ktorý odštar-
toval prevádzkovateľ telefónnej 
siete na Slovensku v súčinnosti 
s ministerstvom školstva, má byť 
povzbudením pre školy a pedagógov 
na ceste moderného vzdelávania. 
Ako sme však mali možnosť pre-
svedčiť sa, nie všetky školy budú 
vedieť využiť výdobytky modernej 
doby infoveku.

Podľa hovorcu spoločnosti jediným 
kritériom na poskytnutie šestice 
počítačov do školy je, aby bola škola 
súčasťou siete škôl. V praxi to teda 
bude znamenať, že počítače dostanú 
všetky školy, aj tie, ktoré, ako tvrdia 
ich riaditelia, ani nevedia čo s nimi. 

„Šesť počítačov? Pane Bože, čo 
s nimi?,“ usmial sa riaditeľ Základnej 
školy v Malých Lúčkach. Hoci škola 
v súčasnosti nedisponuje žiadnym 
počítačom, otvoriť triedu informa-
tiky je podľa riaditeľa nemožné. 
„Nemáme učiteľa informatiky, preto 
nepripadá do úvahy vytvoriť takýto 
predmet. Stačil by nám jeden,  mož-
no dva počítače s nainštalovanými 
hrami, aby sa žiaci pohrali,“ tvrdí 
riaditeľ.  

Počítače na školách 
Do konca roka by mala každá 
škola obdržať šesť počítačov 
s príslušenstvom a pripojením 
na internet. Program, ktorý odštar-
toval prevádzkovateľ telefónnej 
siete na Slovensku v súčinnosti 
s ministerstvom školstva, má byť 
povzbudením pre školy a pedagógov 
na ceste moderného vzdelávania. 
Ako sme však mali možnosť pre-
svedčiť sa, nie všetky školy budú 
vedieť využiť výdobytky modernej 
doby infoveku.

Podľa hovorcu spoločnosti jediným 
kritériom na poskytnutie šestice 
počítačov do školy je, aby bola škola 
súčasťou siete škôl. V praxi to teda 
bude znamenať, že počítače dostanú 
všetky školy, aj tie, ktoré, ako tvrdia 
ich riaditelia, ani nevedia čo s nimi. 

„Šesť počítačov? Pane Bože, čo 
s nimi?,“ usmial sa riaditeľ Základnej 
školy v Malých Lúčkach. Hoci škola 
v súčasnosti nedisponuje žiadnym 
počítačom, otvoriť triedu informa-
tiky je podľa riaditeľa nemožné. 
„Dohromady máme len 34 žiakov 
a všetci do jedného sú Rómovia. 
Nepripadá do úvahy vytvoriť tento 
predmet, pretože na to nemáme prie-
story. Stačil by nám jeden, možno dva 
počítače s nainštalovanými hrami, 
aby sa žiaci aspoň pohrali,“ tvrdí 
riaditeľ.  

Počítače na školách 
Do konca roka by mala každá 
škola obdržať šesť počítačov 
s príslušenstvom a pripojením 
na internet. Program, ktorý odštar-
toval prevádzkovateľ telefónnej 
siete na Slovensku v súčinnosti 
s ministerstvom školstva, má byť 
povzbudením pre školy a pedagógov 
na ceste moderného vzdelávania. 
Ako sme však mali možnosť pre-
svedčiť sa, nie všetky školy budú 
vedieť využiť výdobytky modernej 
doby infoveku.

Podľa hovorcu spoločnosti jediným 
kritériom na poskytnutie šestice 
počítačov do školy je, aby bola škola 
súčasťou siete škôl. V praxi to teda 
bude znamenať, že počítače dostanú 
všetky školy, aj tie, ktoré, ako tvrdia 
ich riaditelia, ani nevedia čo s nimi. 

„Šesť počítačov? Pane Bože, čo 
s nimi?,“ usmial sa riaditeľ 
Základnej školy v Malých Lúčkach. 
Hoci škola v súčasnosti nedisponuje 
žiadnym počítačom, otvoriť triedu 
informatiky je podľa riaditeľa ne-
možné. „Dohromady máme 34 žia-
kov a všetci do jedného sú Rómovia. 
Nepripadá do úvahy vytvoriť 
predmet informatiky. Stačil by nám 
jeden,  možno dva počítače s nain-
štalovanými hrami, aby sa aspoň 
pohrali,“ tvrdí riaditeľ. 

Počítače na školách 
Do konca roka by mala každá 
škola obdržať šesť počítačov 
s príslušenstvom a pripojením 
na internet. Program, ktorý 
odštartoval prevádzkovateľ 
telefónnej siete na Slovensku 
v súčinnosti s ministerstvom 
školstva, má byť povzbudením 
pre školy a pedagógov na ceste 
moderného vzdelávania. Ako 
sme však mali možnosť 
presvedčiť sa, nie všetky školy 
budú vedieť využiť výdobytky 
modernej doby infoveku.

Podľa hovorcu spoločnosti jediným 
kritériom na poskytnutie šestice 
počítačov do školy je, aby bola škola 
súčasťou siete škôl. V praxi to teda 
bude znamenať, že počítače dostanú 
všetky školy, aj tie, ktoré, ako tvrdia 
ich riaditelia, ani nevedia čo s nimi. 

Na niektorých školách poskytnutie 
počítačov neumožní vytvorenie 
tried informatiky. Takýmto 
prípadom je aj škola v Malých 
Lúčkach, ktorú navštevuje iba 
34 žiakov. Aj keď doteraz nemajú 
žiadnu skúsenosť s prácou na počí-
tači či s internetom, pre nízky počet 
študentov trieda nemôže byť 
zriadená. 

Počítače na školách 
Do konca roka by mala každá 
škola obdržať šesť počítačov 
s príslušenstvom a pripojením 
na internet. Program, ktorý 
odštartoval prevádzkovateľ 
telefónnej siete na Slovensku 
v súčinnosti s ministerstvom 
školstva, má byť povzbudením 
pre školy a pedagógov na ceste 
moderného vzdelávania. 

Podľa hovorcu spoločnosti jediným 
kritériom na poskytnutie šestice 
počítačov do školy je, aby bola škola 
súčasťou siete škôl. V praxi to teda 
bude znamenať, že počítače dosta-
nú všetky školy, aj tie, ktoré ich už 
majú. 

Na niektorých školách však 
poskytnutie počítačov umožní 
vytvorenie tried informatiky, ktoré 
doteraz nebolo možné. Takýmto 
prípadom je aj škola v Malých 
Lúčkach, na ktorej sú všetci 
(34) žiaci Rómovia a doteraz nemajú 
žiadnu skúsenosť s prácou na 
počítači či s internetom.

1. 2. 3. 4. 5.
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Definície

7. Rasizmus
Jednu z najhorších podôb kultúrnych stereotypov predstavuje rasiz-
mus. Ide o komplexný postoj a často máva za dôsledok praktické 
opatrenia, ktoré vedú k diskriminácii iných sociálnych skupín.

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy
Práca s predstavami, expertná skupina

> Čas
45 minút, časť triedy sa pripraví vopred
Aktivita je vhodná na hodiny náuky o spoločnosti, spoločen-
skovedného seminára, občianskej výchovy, etickej výchovy.

 Postup 
Na hodine budete používať termíny ako „typický“, „bežný“, „nor-
málny“. Na úvod hodiny žiakov upozornite, že témou hodiny budú 
stereotypy v našom myslení, a preto budeme pracovať so slovami, 
ktoré vyjadrujú aj podporujú stereotypy – na záver hodiny ich však 
objasníme. Preto je aj nevyhnutné nechať si na záver hodiny čas na 
vyhodnotenie takýchto termínov, aby sme v konečnom dôsledku 
ich používaním stereotypy neprehlbovali.
1. Týždeň vopred oslovte v kabinete, mimo triedy piatich žiakov 

s touto úlohou: Do budúcej hodiny vyhľadajte vo svojom okolí, 
na internete, v knižnici, rozhovormi s rodičmi, priateľmi či zná-
mymi informácie o obyvateľoch indonézskeho pralesa, o živote 
súčasných texaských kovbojov, o vzťahu muža a ženy v islam-
ských krajinách Stredného východu, o každodennom živote oby-
vateľov buša v Kongu a o každodennom živote rôznych skupín 
Rómov na Slovensku. Požiadajte ich, aby sa s výsledkami svojej 
práce zatiaľ nezdôverovali svojim spolužiakom, ale aby si ich pri-
niesli na ďalšiu hodinu. V priebehu týždňa sa informujte, či majú 
k dispozícii dostatok rôznorodých a komplexných zdrojov. 

2. Na ďalšej hodine rozdeľte triedu do 5 skupín, pričom vopred 
oslovených žiakov do týchto skupín nezačleňujte.

3. Požiadajte žiakov, aby si v jednotlivých skupinách predstavili „ty-
pického obyvateľa indonézskeho pralesa“, „typického kovboja“, 
„typické arabské manželstvo, „typický každodenný život domoro-
dých obyvateľov Konga“ a „typický deň slovenského Róma“.

4. Skupinám postupne zadávame úlohy: napíšte v skupine svoju 

predstavu o tom, čo si títo ľudia obliekajú, čo jedia, ako vyzerá 
ich rodina, v akých príbytkoch bývajú a podobne.

5. Žiakov oslovených vopred posaďte bokom a požiadajte ich, aby si 
v podobnom duchu pripravili prezentáciu svojej domácej úlohy.

6. Skupiny budú prezentovať výsledky svojej práce. 
7. Po prezentácii všetkých piatich skupín prezentujú v rovnakom 

poradí zozbierané informácie vopred oslovení žiaci.
8. V záverečnej diskusii reflektujte: 
 Ako sa odlišovali predstavy nepoučené informáciami v skupi-

nách od informovaných predstáv vopred oslovených žiakov?
 Z akých poznatkov a informačných zdrojov čerpali skupiny pri opise?
 Aké stereotypné vnímanie jednotlivých obyvateľov prezentovali 

rôzne skupiny?
 V ktorých prípadoch sa stereotypné vnímanie cudzincov viaže na ich 

fyzické charakteristiky (farba pleti, výška, črty tváre a pod.).
9. V záverečnej diskusii žiakov veďte k tomu, aby si uvedomovali 

nezmyselnosť označovania ľudí za „typických“ či „bežných“ 
a k tomu, že takéto výrazy nútia vyjadrovať stereotypné vnímanie 
iných. Reflektujte, ako sa naše hodnotenie druhých môže zme-
niť, ak máme dostatok informácií a uvedomujeme si stereotyp-
né vnímanie.

Otázky a úlohy slúžia na reflexiu práce a na uvedomenie si rôznych 
podôb rasizmu.

Otázky na reflexiu práce
 Na základe čoho ste uvažovali o charaktere vašich „typických“ 

ľudí? Odkiaľ ste doteraz získavali informácie o nich? Je možné 
tieto informácie doplniť? Ako? Ako získavate skúsenosti s prí-
slušníkmi iných kultúr? Čo môžete urobiť pre to, aby ste mali 
s nimi dostatok skúseností?

 Prečo sa výsledky práce skupín odlišovali od opisov vopred 
pripravených spolužiakov?

 Ako vaše chápanie odlišných rás ovplyvnilo vašu prácu?

Úlohy na reflexiu rôznych podôb rasizmu
 Nájdite v slovenských masmédiách (periodická tlač, televízne spra-

vodajstvo a podobne) rasistické výroky o príslušníkoch inej rasy.
 Nájdete v histórii rôzne prejavy rasizmu – pri osídľovaní ame-

rického kontinentu, pri anglickej koloniálnej nadvláde v Indii, 
počas druhej svetovej vojny a podobne.

 Zistite, čo hovorí slovenské právo o rasisticky motivovaných 
trestných činoch.

Rasizmus
 Znamená posudzovanie iných ľudí na základe ich farby pleti a iných fyzických charakteristík. Spravidla ústi do odsudzovania, vlast-

nej rase však prisudzuje pozitívne kvality.
 Obsahuje opakované, stereotypné hodnotenie druhého človeka na základe jeho rasovej príslušnosti („Rómovia sú špinaví“, „černosi 

sú dobrí muzikanti“). Môže byť uvedomované, ale aj neuvedomované.
 Prebieha ako opakovanie rovnakého hodnotenia správania druhých ľudí, pričom nerešpektuje iné súvislosti, situácie, resp. nehod-

notí rovnako to isté správanie u príslušníkov inej rasy („je šetrný – pravdaže, veď je Žid“).
 Funguje v medzikultúrnej komunikácii, ale aj mimo nej ako neadekvátna obrana pred neznámym alebo pred ohrozením (napr. 

nepodanie ruky Rómovi, odmietanie spolupráce s černochom).
 Prejavuje sa vyjadrením odsúdenia, alebo podporou či priamym iniciovaním opatrení na diskrimináciu („Židov treba vysťahovať do Izraela“).
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Rôzne formy podceňovania a negatívneho stereotypného hodno-
tenia iných kultúr väčšinou ústia do diskriminácie nositeľov týchto 
kultúr. 

AKTIVITA 1

> Cieľová skupina
Žiaci posledných ročníkov základných škôl 
a žiaci stredných škôl

> Metódy
Interpretácia umeleckého diela, práca s Ústavou Slovenskej 
republiky a s periodickou tlačou

> Čas
45 minút
Aktivita je vhodná na hodiny náuky o spoločnosti, spoločen-
sko-vedného seminára, občianskej výchovy, etickej výchovy.

 Postup 
1. Na hodinu si vopred pripravte články z periodickej tlače, ktoré 

píšu o bezdomovcoch a konkrétnych podobách chudoby na 
Slovensku. Rozmnožte báseň B. Kenellyho Kamene a priprav-
te si aj tie časti z Ústavy Slovenskej republiky, ktoré hovoria 
o zamedzení akejkoľvek diskriminácii v SR – Prvý oddiel, čl. 12 
- 25.

2. Triedu rozdeľte do skupín po štyroch žiakoch. Do každej skupiny 
dajte dva články z periodickej tlače a jeden článok z Ústavy 
Slovenskej republiky.

3. Požiadajte žiakov, aby si prečítali články z periodickej tlače a in-
terpretovali osudy ľudí na základe článku z Ústavy. Vyzvite ich, 
aby hľadali, či sa pri týchto ľuďoch porušujú niektoré z ľudských 
práv vyjadrených v pridelených článkoch Ústavy.

4. Skupiny prezentujú výsledky svojej práce. Ostatné skupiny 
priamo reflektujú, či v ich článkoch Ústavy nie sú ďalšie ľudské 
práva, ktoré sa porušujú pri prezentovaných osudoch.

5. V triede rozprúďte diskusiu o tom, aké opatrenia by sme mali 
zaviesť, aby sa tieto skupiny dostali na rovnakú ekonomickú 
a spoločenskú úroveň so svojím okolím. Na záver diskusie 
stručne sumarizujte, že tieto opatrenia môžu byť politické, práv-
ne, sociálne, ekonomické, vzdelávacie a iné. Na každé z nich 
uveďte jeden príklad.

6. Do každej skupiny dajte text básne Kamene. 
 Interpretácia ukážky: Báseň jednoduchým spôsobom uka-

zuje, ako môže strach z neznámeho človeka, o ktorom sme pres-
vedčení, že nám môže ublížiť, viesť k jeho priamej diskriminácii. 
Vykresľuje situáciu, keď sa človek stane obeťou diskriminácie 
nie vlastnou vinou. Dôsledkom diskriminácie môže byť až fyzický 
útok.

7. Vyzvite žiakov, aby sa v skupinách pokúsili opísať postavenie 
Nellie Mulcahy v spoločnosti a ako ju asi vnímajú iní ľudia. 
Snažte sa viesť diskusiu tak, aby uvažovali: 

 o dôsledkoch jej postavenia,
 o dôsledkoch biedy,
 o dôsledkoch vylúčenia človeka zo spoločnosti.

8. Hľadajte so žiakmi podobné príklady z ich okolia.

9. V spoločnej diskusii celej triedy uvažujte, aké ľudské práva boli pri 
Nellie Mulcahy porušované, ako bola diskriminovaná a prečo.

10. Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli, či boli sami niekedy diskri-
minovaní a či vo svojom blízkom okolí poznajú ľudí, ktorí boli 
nejakým spôsobom diskriminovaní – pre oblečenie, správanie, 
pre odlišnú farbu pleti.

11. V diskusii preberte spôsoby diskriminácie v týchto prípadoch 
– ako sa diskriminácia prejavovala, ako sa správali iní ľudia.

12. Veďte žiakov k tomu, aby uvažovali o dôsledkoch, kam takáto 
diskriminácia vedie – ako sa menia šance týchto ľudí do bu-
dúcnosti – možnosť ďalej sa vzdelávať, získať zamestnanie, 
navštevovať príbuzných, cestovať a podobne.

Otázky a úlohy slúžia na uvedomenie si rôznych spôsobov dis-
kriminácie a spoznanie základov právneho stavu v Slovenskej 
republike.

Otázky na reflexiu práce
 Čo bolo zložitejšie – opísať diskrimináciu ľudí z článkov, alebo 

diskrimináciu postavy z básne? Prečo?
 Ako by sa podľa vás mali zachovať deti k Nellie Mulcahy?

Úlohy na reflexiu fungovania diskriminácie 
 Skúste opísať konkrétne podoby diskriminácie, keby sa nedodr-

žiavali jednotlivé články Ústavy Slovenskej republiky: Ako by ste 
mohli byť vy diskriminovaní? Ako by mohli byť diskriminované 
jednotlivé skupiny obyvateľov na Slovensku?

 O akých konkrétnych podobách diskriminácie v iných krajinách 
ste počuli?

 K akým dôsledkom v živote jednotlivca alebo skupiny môže viesť 
diskriminácia?

 Čo by ste urobili, ak by ste sa ocitli v podobnej situácii?
 Čo by ste pre týchto ľudí urobili ako poslanci obecného zastupi-

teľstva/ako predseda vlády?

8. Diskriminácia - rovnosť príležitostí
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Definície

Diskriminácia 
 Ide o porušovanie ľudských práv jednotlivca alebo skupiny ľudí na základe ich špecifických charakteristík. Väčšinou diskriminuje 

politicky silnejšia alebo početne väčšia skupina obyvateľstva (väčšina) politicky slabšiu alebo početne menšiu skupinu (menšinu). 
 Obsahuje konkrétne právne a politické opatrenia, aby sa menšine zamedzil prístup k niektorým životným príležitostiam (napr. obme-

dzené volebné právo, nosenie Dávidovej hviezdy).
 Prebieha ako uplatňovanie násilných opatrení (napr. sústredenie Židov do geta).
 Funguje v situácii nadvlády jednej sociálnej skupiny nad druhou.
 Prejavuje sa tým, že menšina nemá možnosť vstupovať do všetkých oblastí spoločenského života.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia
 Súbor politických, ekonomických, vzdelávacích, sociálnych, právnych a iných opatrení na to, aby sa sociálnej skupine, ktorá je 

dlhodobo zanedbaná v sociálnej, kultúrnej a ekonomickej oblasti, pomohlo dostávať sa na úroveň ostatných skupín v spoločnosti.
 Obsahujú konkrétne opatrenia, aby sa menšina v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte vyrovnala väčšine (napr. rómsky asiste-

net učiteľa). Všetky opatrenia sú len dočasné.
 Realizujú sa ako dočasné zvýhodňovanie v určitých oblastiach života.

Jej meno vykrikovali matky,
volajúce domov rozšantené deti.

„Nellie Mulcahy! Nellie Mulcahy!
Ak hneď nepôjdeš domov,
odnesie ťa vo veľkom vreci!“

Jej meno, to bol strach, 
strach plodil poslušnosť,
až kým sa v jeden deň ozaj nezjavila – 
neškodná stvora, ktorá vliekla vrece.
Keď sa to roznieslo, deti sa zhrčili
a vo chvíli
začali sledovať úbohú tuláčku –
desať, dvadsať, tridsať, štyridsať.
Počet im dodal odvahu,
hoci, ale o tom nevedeli,
bola Nellie oveľa bojazlivejšia
ako najbojazlivejšie z nich.
Zo dva razy sa obzrela
na posmelenú svorku
a začalo sa ozývať –

„Nellie Mulcahy! Nellie Mulcahy!
Len na ňu, na bosorku!“

 

Prvé dieťa hodilo kameň,
druhé to zopakovalo po ňom,
a vzápätí tí malí netvori
zúrivo kameňovali tú,
ktorej menom bol strach.
Keď klesla skrvavená na zem
a skučala tam ako zbité šteňa,
neodradilo ich to od besnenia,
zúrivo hádzali kamene.
No zrazu prestali, zmätene
pozreli na seba, na tú ženu,
ležiacu na zemi, roztrasenú,

a po jednom
sa tratia v diali.

Je ticho. Ticho je.
Už boli hodené všetky skaly

a popri plotoch svojej viny
Kainove deti domov odchádzali.

Sama
sa zviechala zo zeme
s pritlmenými stonmi starena
a krivkala preč poľnou cestou,
na chrbte terigajúc vrece,
bolesťou celá skrivená.

A medzi ňou a deťmi
obludné stelesnenie strachu – 
hora kamenia.

Kamene

Kennelly, B.: Vášnivý tichý hlas. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.
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AKTIVITA 2: UROB KROK VPRED
Všetci ľudia sú si rovní, ale niektorí sú si rovnejší ako iní. V tomto 
cvičení si účastníci vyskúšajú, aké to je byť niekým iným v spoloč-
nosti, v ktorej žijú. Cvičenie sa zameriava na problematiku sociálnej 
nerovnosti ako častého zdroja diskriminácie a vylúčenia (exklúzie), 
empatie a jej hraníc.

> Veľkosť skupiny 
10 - 30

> Čas
60 minút

> Ciele
 Podnecovať empatiu voči ľuďom iným ako sme my sami
 Viac si uvedomovať existujúcu nerovnosť príležitostí v spo-

ločnosti
 Napomáhať pochopeniu možných individuálnych dôsled-

kov príslušnosti k určitej sociálnej menšine alebo kultúrnej 
skupine

> Pomôcky
Kartičky s rolami
Otvorený priestor (chodba, veľká miestnosť alebo v prírode)
Kazetový magnetofón alebo CD prehrávač a jemná/relaxačná 
hudba

> Príprava
Cvičenie si pozorne prečítajte. Prezrite si zoznam Situácie 
a udalosti a upravte ho podľa potreby skupiny, s ktorou 
pracujete. Pre každého účastníka a účastníčku vyhotovte 
jednu kartičku s rolou. Pripravte si kópiu (prispôsobeného) 
zoznamu (ručný prepis alebo fotokópiu), postrihajte ho na 
prúžky a každý prúžok zložte na polovicu.    

 Postup 

1. Navoďte pokojnú atmosféru s jemným hudobným podfarbením, 
alebo študentov a študentky požiadajte, aby boli v tichosti.

2. Každému dajte náhodne jednu kartičku s rolou. Povedzte im, aby 
si kartičku ponechali a nikomu ju neukazovali.

3. Vyzvite študentov, aby si posadali (najlepšie na dlážku) a aby si 
prečítali svoje kartičky s rolami.

4. Následne ich požiadajte, aby sa vcíťili do svojich rolí. Môžete im 
pomôcť otázkami. Po každej otázke urobte pauzu, aby účastníci 
mali dostatok času zamyslieť sa a vytvoriť si vnútorný obraz sa-
mých seba a svojho života v pozícii osoby, ktorú majú uvedenú na 
svojej kartičke:

- Aké bolo vaše detstvo? V akom dome ste bývali? Aké hry ste sa 
hrali? Akú prácu vykonávali vaši rodičia? 

- Aký je váš každodenný život dnes? Kde sa stretávate s ľuďmi? Čo 
robievate doobeda, poobede a večer?

- Aký je váš životný štýl? Kde bývate? Koľko zarábate mesačne? 
Čo robievate vo voľnom čase? Čo robíte na dovolenke?

- Čo vás teší a z čoho máte strach?
5. Požiadajte ich, aby sa v absolútnej tichosti zoradili do radu vedľa 

seba (ako na štartovacej čiare).
6. Povedzte im, že im prečítate zoznam rôznych situácií a udalostí. 

Vždy, keď na prečítaný výrok môžu odpovedať „áno“, spravia krok 
vpred. V opačnom prípade musia zostať stáť na svojom mieste.

7. Začnite čítať situácie. Po prečítaní každého výroku urobte krátku 
pauzu, aby účastníci mohli vykročiť vpred a poobzerať sa okolo, 
aby si uvedomili vlastnú pozíciu vo vzťahu k ostatným.

8. Na záver účastníkov požiadajte, aby si každý uvedomil svoju 
konečnú pozíciu. Prejdite k spoločnému rozboru, kým ešte stoja 
v priestore. Požiadajte každého zvlášť, aby povedal, v akej je role. 
Opýtajte sa, čo sa dialo počas cvičenia a aký z neho majú pocit.

9. Posadajte si do kruhu a diskutujte o otázkach, ktoré sa počas 
cvičenia vynorili, a o tom, čo sa prostredníctvom nich naučili.

Otázky na diskusiu: 
1. Ako sa cítili tí, ktorí mohli, resp. nemohli urobiť krok vpred?
2. Kedy si tí, ktorí robili kroky vpred často, všimli, že ostatní nena-

predujú tak rýchlo ako oni?
3. Mal niekto pocit, že boli aj také okamihy, keď sa nerešpektovali 

ich ľudské práva? 
4. Dokázali by ste uhádnuť, kto akú rolu hral? (V tejto časti diskusie 

môžu účastníci odhaliť svoje roly.)
5. Do akej miery bolo pre vás ľahké, resp. ťažké zahrať jednotlivé 

roly? Ako ste si predstavili osobu, ktorú ste hrali? 
6. Bolo toto cvičenie v určitom zmysle zrkadlom spoločnosti? 

V akom?
7. Ktoré ľudské práva sa vzťahujú k jednotlivým rolám? Môže niekto 

z vás povedať, že jeho práva boli porušené, alebo že si ich nemo-
hol uplatniť? 

8. Aké by mohli byť prvé kroky, ktorými by sme mohli začať riešiť 
problematiku nerovnosti v spoločnosti?      

Tip 
Ak budete cvičenie robiť v prírode, dbajte na to, aby vás všetci 
účastníci počuli, najmä ak budete pracovať s veľkou skupinou! 
Môžete si prizvať pomoc na sprostredkovanie vašich pokynov.
Na začiatku cvičenia, keď sa účastníci budú musieť vžiť do svojej 
roly, sa môže stať, že vám niektorí povedia, že toho veľa nevedia 
o živote človeka, ktorého by mali zahrať. Môžete ich upokojiť, že 
na tom až tak nezáleží a posmeľte ich, aby v čo najväčšej miere 
využívali svoju fantáziu.
Sila tohto cvičenia spočíva v tom, že účastníci na vlastné oči vidia 
narastajúci rozdiel medzi jednotlivými postavami. Najmä na konci 
cvičenia, keď je medzi tými, ktorí vykračovali vpred, a tými, ktorí 
väčšinou zostávali stáť, markantný rozdiel. Tento účinok môžete eš-
te posilniť, ak jednotlivé roly upravíte tak, aby odzrkadľovali reálny 
život jednotlivých účastníkov. Pri upravovaní jednotlivých rolí dbajte 
na to, aby krok vpred mohol urobiť iba minimálny počet účastníkov 
(t. j. tí, ktorí môžu na otázky odpovedať „áno“). To platí aj v prípade 
veľkej skupiny, keď budete musieť vytvoriť viac rolí.
Počas rozboru a vyhodnotenia je dôležité zistiť aj to, odkiaľ majú 
účastníci poznatky o postave, ktorú hrali. Majú v tomto ohľade 
osobné skúsenosti, alebo vychádzali z poznatkov získaných z iných 
zdrojov (noviny, knihy, vtipy)? Sú si istí, že informácie a predstavy, 
ktoré majú o danej postave, sú spoľahlivé? Pritom môžete účast-
níkov uviesť aj do problematiky fungovania stereotypov a pred-
sudkov.
Toto cvičenie je mimoriadne vhodné na to, aby sme prepojili 
rôzne kategórie práv (občianske/politické a sociálne/ekonomic-
ké/kultúrne práva) a ich uplatňovanie. Problém biedy a sociálneho 
vylúčenia nie je iba problémom formálnych práv – hoci problém 
sociálneho vylúčenia sa dotýka napríklad aj utečencov a žiadateľov 
o azyl. Problematické je veľmi často práve praktické uplatňovanie 
už zakotvených práv.                
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Variácie
Jedným zo spôsobov, ako vyvolať čo najviac myšlienok a nápadov 
a prehĺbiť u účastníkov pochopenie tejto problematiky, je pracovať 
najprv v malých skupinkách a potom účastníkom dať priestor, aby 
sa o svoje nápady a myšlienky podelili s ostatnými v rámci veľkej 
skupiny. V prípade, že sa rozhodnete pre takýto postup, je takmer 
nevyhnutné zabezpečiť si asistentov. Vyskúšajte si túto metódu tak, 
že druhú časť rozboru, keď sa už odhalili jednotlivé roly, zrealizujete 
v malých skupinkách. Účastníkov požiadajte, aby preskúmali, kto 
má v spoločnosti, v ktorej žijú, menej a kto viac šancí a príležitostí, 
a aké prvé kroky by sa mohli a mali urobiť v záujme toho, aby sa 
odstránili neakceptovateľné nerovnosti. Ďalšou alternatívou môže 
byť, že účastníkov požiadate, aby si vybrali jednu z postáv a položili 
si otázku, čo by sa dalo urobiť - čiže aké povinnosti a zodpovednosti 
majú oni samotní, komunita a vláda voči tejto osobe. 
          

Návrhy na pokračovanie
V závislosti od spoločenského kontextu, v ktorom pracujete, si 
môžete medzi účastníkov pozvať na besedu predstaviteľov skupín 
obhajujúcich záujmy určitých kultúrnych alebo sociálnych menšín. 
Zistite, za čo práve bojujú a ako by ste im v tom mohli vy alebo 
mladí ľudia pomôcť. Takéto osobné stretnutie by bolo vhodnou 
príležitosťou aj na to, aby ste poukázali na niektoré predsudky 
a stereotypy, ktoré sa počas diskusie vynorili, a prehodnotili ich.
 

Cvičenie upravené podľa:  
COMPASS - A Manual on Human Rights Education with Young People, 
Council of Europe 2001, slovenské vydanie: Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky 2007

Situácie a udalosti
Nasledujúce situácie nahlas prečítajte. Po prečítaní každej situácie dajte účastníkom čas na to, aby urobili krok vpred a aby sa 
poobzerali okolo seba a videli, ako ďaleko sa dostali v porovnaní s ostatnými.

1. Nikdy ste nemali žiadne vážne finančné ťažkosti.

2. Máte slušné bývanie s telefónom a televízorom.

3. Máte pocit, že spoločnosť, v ktorej žijete, akceptuje váš jazyk, náboženstvo a kultúru.

4. Máte pocit, že váš názor na spoločenské a politické otázky zaváži a že vašej mienke sa venuje dostatočná pozornosť.

5. Ľudia sa na vás obracajú o radu v rozličných otázkach.

6. Nemáte strach z toho, že vás zastavia policajti.

7. Viete, kam sa máte v prípade potreby obrátiť o radu a pomoc.

8. Nikdy ste sa necítili diskriminovaný kvôli svojmu pôvodu.

9. Svoje sociálne a zdravotné požiadavky máte primerane zabezpečené.

10. Raz za rok môžete odcestovať na dovolenku.

11. Môžete si k sebe na večeru pozvať priateľov.

12. Váš život je zaujímavý a do budúcnosti sa dívate optimisticky.

13. Máte pocit, že môžete študovať a vykonávať povolanie, ktoré ste si vybrali.

14. Nemáte obavy z toho, že by vás mohli prenasledovať alebo napadnúť na ulici alebo v médiách.

15. Môžete sa zúčastniť celoštátnych aj miestnych volieb.

16. Najdôležitejšie náboženské sviatky môžete osláviť so svojou rodinou a blízkymi priateľmi.

17. Môžete sa zúčastniť na medzinárodnom seminári v zahraničí.

18. Aspoň raz za týždeň môžete ísť do kina alebo divadla.

19. Nemáte obavy o budúcnosť svojich detí.

20. Aspoň raz za tri mesiace si môžete kúpiť nové šaty.

21. Môžete sa zamilovať do osoby, ktorú si sami vyberiete.

22. Máte pocit, že spoločnosť, v ktorej žijete, oceňuje a uznáva vaše odborné schopnosti.

23. Môžete používať Internet a využívať ho vo svoj prospech. 
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Ste slobodná nezamestnaná matka
Ste arabské moslimské dievča žijúce 

s hlboko nábožensky založenými rodičmi  

Ste dcéra riaditeľa miestnej banky. 
Študujete ekonómiu na vysokej škole 

Ste 19-ročný syn lesníka 
v odľahlej dedinke v horách 

Ste vojakom armády a vykonávate 
povinnú vojenskú službu  

Ste postihnutý mladý muž, ktorý sa 
dokáže pohybovať iba pomocou vozíčka 

Ste 17-ročná rómska dievčina, 
ktorá neukončila základnú školu

Ste prostitútka 
v stredných rokoch

Ste nezamestnaný učiteľ 
v krajine, ktorej štátny jazyk 

plynulo neovládate 
Ste 24-ročný utečenec z Afganistanu

Ste ilegálny prisťahovalec z Mali
Ste prezidentom strany – politickej 

mládežníckej organizácie 
(ktorej „materská“ strana je teraz pri moci)  

Ste synom čínskeho prisťahovalca, 
ktorý má prosperujúcu reštauráciu 

rýchleho občerstvenia 

Ste dcérou amerického veľvyslanca 
v krajine, kde teraz bývate 

Ste majiteľkou úspešnej firmy 
pre dovoz a vývoz

Ste robotník z továrne na topánky 
na dôchodku 

Ste priteľom mladej umelkyne, 
ktorá je závislá od heroínu

Ste 22-ročná lesbička

Ste modelkou afrického pôvodu Ste 27-ročný muž, bezdomovec 
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Afirmatívna akcia – Pozri vyrovnávacie opatrenia.
Akulturácia – Prijatie prvkov inej ako vlastnej kultúry pod vplyvom kontaktu s ňou.
Alternatívna kultúra – Kultúra určitej sociálnej skupiny, ktorá odmieta dominantnú kultúru, alebo sa k nej stavia do opozície.
Asimilácia – Začlenenie menšinovej kultúry do väčšinovej takým spôsobom, že príslušníci menšinovej kultúry si osvoja väčšinovú. 
Mnohokrát sa uskutočňuje pod mocenským tlakom väčšinovej kultúry.
Civilizácia – Stupeň vývoja ľudskej spoločnosti, keď sa rozvíjajú mestá ako urbanistické celky a zložitejšie technológie ako koleso, ka-
nalizácia a pod.
Diskriminácia – Porušovanie ľudských práv človeka na základe jeho individuálnych charakteristík alebo skupinovej príslušnosti.
Dominantná kultúra – Kultúra väčšinovej časti spoločenstva alebo kultúra skupiny s najväčšou mocou/vplyvom.
Enkulturácia – Osvojovanie si kultúry vlastného spoločenstva v procese socializácie.
Etnicita – Súhrn znakov charakteristických pre etnikum.
Etnikum – Spoločenstvo ľudí, ktoré má podobné fyziologické, kultúrne, historické a geografické charakteristiky. Na rozdiel od národa je 
pre príslušnosť k etniku dôležité aj pokrvné príbuzenstvo.
Etnocentrizmus – Politické, hodnotové alebo kultúrne preferovanie určitého etnika na úkor ostatných, vnímanie ostatných len z pohľadu 
vlastného etnika.
Etnorelativizmus – Názor alebo postoj, ktorý považuje všetky etniká za rovnocenné.
Gender (vysl. džender) – Pozri rod.
Genocída – Systematické a väčšinou cieľavedomé vyvražďovanie príslušníkov iného etnika alebo národa.
Globálna výchova – Súbor výchovných cieľov a postupov, ktoré smerujú k formovaniu globálneho povedomia.
Integrácia – Zapojenie príslušníkov určitej kultúry do života inej kultúry pri vzájomnom zachovaní kultúrnych odlišností.
Interkultúrna spoločnosť – Pozri multikultúrna spoločnosť.
Interkultúrna výchova – Pozri multikultúrna výchova.
Interkultúrne kompetencie – Súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré umožňujú človeku tolerovať a chápať odlišné kultúry, ako 
aj spolunažívať s nimi.
Kontrakultúra – Pozri alternatívna kultúra.
Konzervatívna kultúra – Kultúra, ktorá sa snaží o zachovanie tradičných vzorcov správania a o tvorbu kultúrnych artefaktov v tradičnom 
duchu. Ťažšie prijíma prejavy nového životného štýlu.
Kultúra – Súhrn ľudských činností, predmetov, inštitúcií, ideí a hodnôt, ktoré sú vlastné určitému spoločenstvu. Prenáša sa z generácie 
na generáciu sociálnym učením, nie genetickým kódom.
Kultúrna diskriminácia – Súbor opatrení, ktoré bránia rovnocennému uplatneniu inej kultúry v živote spoločenstva, prípadne obme-
dzujú jej možnosti sebavyjadrenia.
Kultúrna globalizácia – Kultúra, ktorá je mocensky, ekonomicky alebo mediálne silnejšia, šíri svoje hodnoty v celosvetovom meradle.
Kultúrna identita – Komplexná predstava o vlastných kultúrnych zvláštnostiach a o svojom zaradení do určitého kultúrneho spoločen-
stva. Vyrastá z kultúrneho povedomia.
Kultúrna separácia – Existencia odlišných kultúr vedľa seba, pri ktorej jednotlivé kultúry v zásade medzi sebou nekomunikujú. Spravidla 
je výsledkom aktivity väčšinovej kultúry, ktorá izoluje menšinovú.
Kultúrna tradícia – Výber z predmetov, hodnôt a ideí, ktoré určité spoločenstvo doteraz vytvorilo a považuje ich za predchodcov svojej 
súčasnej kultúry.
Kultúrna zmena – Vznik, transformácia alebo zánik kultúry.
Kultúrne dedičstvo – Pozri kultúrna tradícia. 
Kultúrne povedomie – Nereflektovaná predstava o príslušnosti k určitej kultúre. Jeho reflektovanou podobou je kultúrna identita.
Kultúrne vzorce – Naučené a opakujúce sa spôsoby správania a hodnotenia sveta, ktoré sú vlastné určitej kultúre. Neopakujú sa tak 
mechanicky ako kultúrne stereotypy.
Kultúrny – a) Vzťahujúci sa na kultúru. b) Hodnotený ako pozitívny z hľadiska noriem určitej kultúry.
Kultúrny fundamentalizmus – Názor alebo postoj, ktorý považuje vlastnú kultúru za výnimočnú. Cíti sa oprávnený hodnotiť iné kultúry 
zo svojho hľadiska.
Kultúrny imperializmus – Presadzovanie hodnôt vlastnej kultúry politickou, vojenskou, mediálnou alebo ekonomickou silou mimo 
vlastného územia.
Kultúrny izolacionizmus – Uzavretie kultúry do seba a obmedzenie komunikácie s inými kultúrami. Objavuje sa často v situácii ohro-
zenia. Môže byť dobrovoľný aj vynútený.
Kultúrny konflikt – Situácia, v ktorej sa príslušníci rôznych kultúr snažia presadiť vo vzájomnej komunikácii a spolužití.
Kultúrny pluralizmus – Spolužitie viacerých kultúr, v ktorom si kultúry zachovávajú svoju autonómiu a komunikujú ako rovnocenné celky.
Kultúrny predsudok – Hodnotenie príslušníkov inej kultúry na základe nepodstatných, zväčša vonkajších charakteristík.
Kultúrny relativizmus – Názor alebo postoj, ktorý hodnotí odlišné kultúry ako rovnocenné, pretože každú považuje za unikátnu.
Kultúrny stereotyp – a) Opakujúce sa hodnotenie príslušníkov inej kultúry rovnakým spôsobom na základe niekoľkých charakteristík 
a bez hlbšieho poznania. b) Štandardné a opakujúce sa kultúrne správanie a vnímanie sveta človekom, ktoré sa prejavuje v určitej sociál-
nej skupine. Oproti kultúrnym vzorcom sú schematickejšie a opakujú sa bez ohľadu na povahu situácie.

9. Stručný slovník multikultúrnej výchovy

ﾈ ﾑ
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Kultúrny šok – Prudké prekvapenie pri stretnutí s odlišnou kultúrou, ktorú nepoznáme alebo jej nerozumieme.
Lokálna kultúra – Pozri miestna kultúra.
Marginálna kultúra – Kultúra sociálnych skupín žijúcich na okraji spoločnosti.
Majorita – Pozri väčšina.
Medzikultúrna komunikácia – Výmena ideí, predmetov, hodnôt, informácií a významov medzi odlišnými kultúrami.
Menšina (minorita) – Početne, mocensky alebo ekonomicky slabšie spoločenstvo v určitom čase a priestore.
Miestna kultúra – Kultúra charakteristická pre konkrétnu sociálnu vrstvu či skupinu v istom regióne, alebo pre určitý menší región.
Minorita – Pozri menšina.
Monokultúrna spoločnosť – Spoločnosť, ktorá je nositeľom len jednej kultúry a neprejavujú sa v nej menšinové kultúry či subkultúry.
Multikulturalizmus – a) Existencia odlišných kultúr v jednom čase a priestore. b) Komunikácia medzi rozdielnymi kultúrami. c) Politický 
program budovania spolužitia a spolupráce kultúr. d) Ideálny stav mierového spolunažívania rôznorodých kultúr.
Multikultúrna (interkultúrna) spoločnosť – Spoločnosť, v ktorej spolunažíva viacero odlišných kultúr. Predpona multi- zdôrazňuje 
pestrosť kultúr, predpona inter- zdôrazňuje ich spoluprácu.
Multikultúrna (interkultúrna) výchova – Súbor výchovných cieľov, opatrení, postupov a činností, ktoré vedú k medzikultúrnej 
tolerancii a spolupráci. Predpona multi- zdôrazňuje, že výchova sa venuje podpore rôznorodosti kultúr, predpona inter- zdôrazňuje, že 
rozvíjame spoluprácu medzi kultúrami.
Multikultúrny človek – Predstava, že súčasný človek môže prechádzať z kultúry do kultúry a neustále meniť svoju kultúrnu identitu.
Nacionalizmus – Prisudzovanie vyššej hodnoty charakteristikám a hodnotám vlastného národa, jeho nekritické uprednostňovanie pred 
inými národmi.
Národ – Historicky vzniknuté a uvedomelé spoločenstvo, pre ktoré sú charakteristické niektoré z nasledujúcich spoločných znakov (prí-
padne viaceré) – jazyk, náboženstvo, územie, história, kultúrna tradícia, kultúrna identita a podobne. Zvykne sa odlišovať štátny národ 
(občania konkrétneho štátu), kultúrny národ (ľudia spojení kultúrou) a etnický národ (ľudia so spoločným pôvodom).
Nekultúrny (nekultúrnosť) – Hodnotený ako záporný z hľadiska noriem určitej kultúry.
Patriotizmus – Hrdosť na svoj národ, vlasť, spoločenstvo, kultúru pri rovnocennom hodnotení iných kultúr.
Politická korektnosť – Postoj, spôsob správania a vyjadrovania, ktorý za každých okolností rešpektuje odlišnosť partnera, avšak 
nezdôrazňuje ju.
Pozitívna diskriminácia – Pozri vyrovnávacie opatrenia. 
Rasizmus – Odsudzovanie príslušníkov inej rasy len na základe farby ich pleti alebo iných fyzických charakteristík.
Rasová diskriminácia – Súbor opatrení a činností, ktoré vedú k odsúvaniu rasovo odlišných skupín alebo ich príslušníkov na okraj 
spoločnosti.
Rod – Kategória odlišujúca sociálne roly muža a ženy, ich charakteristiky a vzorce správania, ako sa vyvinuli v kultúrnej histórii.
Segregácia – Oddelenie určitej sociálnej skupiny s jej kultúrou od dominantnej kultúry. Spravidla ide o oddelenie priestorové, ktoré so 
sebou prináša aj obmedzenie príležitostí na plnohodnotný kultúrny a spoločenský život.
Spolužitie kultúr – Existencia kultúr vedľa seba v rovnakom čase a priestore.
Spôsob života – Pozri životný štýl.
Subkultúra – Menšinová kultúra v určitom spoločenstve, ktorá je spojená s určitou sociálnou skupinou v rámci tohto spoločenstva. Má 
vlastnú identitu, životný štýl a vonkajšie prejavy (napr. módu, hudbu).
Šalátová misa - Predstava, že príslušníci rôznych kultúr a skupín môžu medzi sebou rovnoprávne koexistovať a spoluvytvárať kultúrne 
rôznorodú spoločnosť.
Taviaci kotol – Predstava, že príslušníkov menšinovej kultúry možno začleniť do väčšinovej tak, že sa obidve kultúry navzájom obohacujú, 
pričom vznikajú nové kvality spoločnej kultúry.
Transkulturalizmus – Vzájomné prieniky rôznych kultúr, vzájomná výmena ideí a hodnôt, pri ktorej sa jednotlivé kultúry navzájom menia 
a obohacujú.
Väčšina (majorita) – Početne, mocensky alebo ekonomicky silnejšie spoločenstvo v určitom čase a priestore.
Vlastenectvo – Pozri patriotizmus.
Vyrovnávacie opatrenia (afirmatívna akcia, starším termínom – pozitívna diskriminácia) – Súbor politických, právnych, 
ekonomických, sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych opatrení, ktoré dočasne a čiastkovo zvýhodňujú príslušníkov menšiny s cieľom na-
praviť zväčša historicky podmienené znevýhodnenie určitej skupiny. 
Xenofóbia – Strach z cudzej a neznámej kultúry, prípadne z jej nositeľov.
Životný štýl – Súhrn spôsobov správania, zvykov, komunikácie, sebavyjadrenia, ktoré sú charakteristické buď pre určitú sociálnu skupinu 
(životný štýl spoločenstva), alebo pre jednotlivca (individuálny životný štýl). Vzniká a formuje sa v kultúrnej histórii a počas individuálnej 
enkulturácie.

ﾈ ﾑ
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1. O rómskej pravlasti 
Rómske dejiny sú dejinami vzťahov s majoritou. 
Rómovia nemali vlastné územie, nemali vlastných 
panovníkov, neviedli vojny. Ich život závisel od vzťahu 
k okolitému obyvateľstvu, od názorov majority na to, 
ako by malo vyzerať ich začlenenie do spoločnosti. 
Odkiaľ pochádzajú Rómovia? Kedy prišli do Európy? 
Ako sa dajú zdokumentovať ich najstaršie dejiny? 
Putovanie Rómov z ich pravlasti na územie Európy trvalo 
niekoľko storočí, pravdepodobne každá generácia sa 
„posunula“ o priestor, ktorý potrebovala k životu. 

O pôvode Rómov dodnes kolujú rôzne mýty. Dlho sa tvrdilo, že 
Rómovia pochádzajú z Egypta. Avšak už koncom 18. storočia sa 
na základe komparatívnej lingvistiky preukázalo, že pravlasťou 
Rómov je indický subkontinent. Širšie výskumy ukázali, že patrili 
k chudobnej skupine obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom: 
živobytie si zaobstarávali kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, 
dreva a prútia (výrobou metiel a košíkov), chovom a predajom koní, 
alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Vedci sa domnievajú, 
že v Indii patrili ku skupine (kaste) Dómov, ktorí tam žijú dodnes.
V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov 
a Rómiek Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, 
Arménsko a Malú Áziu na európsky kontinent. O dôvodoch zatiaľ 
existujú iba hypotézy, migračné vlny mohli súvisieť s potrebou hľadať 
a rozširovať okruh záujemcov o ich výrobky a služby, podnetom 
mohlo byť i hľadanie lepšieho živobytia v oblastiach, ktoré majú 
priaznivejšie klimatické podmienky. Dôvody však mohli byť aj 
vonkajšie, expanzia iných kmeňov do Indie (napr. mongolských či 
arabských v 6. – 7. storočí). 
Po prechode cez Perzskú ríšu sa predkovia Rómiek a Rómov istý čas 
zdržali v Arménsku. Početnejšia časť prechádzala Malou Áziou do 
dnešného Grécka. Menšia časť pokračovala cez dnešnú Sýriu (tam 
sa dodnes označujú termínom Dómovia) a cez Sinajský polostrov 
na africký kontinent.

Pomenovania Rómov I
Keď predkovia dnešných Rómiek a Rómov prechádzali v 12. 
a 13. storočí cez Európu, predstavovali sa ako kniežatá 
z Malého Egypta. Preto ich začali označovať ako „egyptský ľud“, 
„Egypťania“.
Tento domnelý pôvod sa stal základom pomenovaní Ejiftos, 
Gypthoi (po grécky), Egyptianos, dnes Gitanos (po španielsky), 
Efyptenarin, Gyptenaers (po holandsky), Egyptions, dnes 
Gypsies (po anglicky). Maďarčina používala označenie Phárao-
népe (faraónov ľud), v oblasti severovýchodného Slovenska 
ich dodnes hanlivo nazývajú „farahúni“. Skutočnosť, prečo 
sa putujúci Rómovia predstavovali ako „kniežatá z Malého 
Egypta“, hoci vieme, že pochádzali z Indie, má zaujímavé 
vysvetlenie: viacerí cestovatelia už v 15. storočí upozornili na 
veľké rómske osídlenie, ktoré sa nachádzalo v blízkosti mesta 
Méthoné na gréckom Peloponéze, na území zvanom „Malý 
Egypt“. Je možné, že práve v tejto oblasti sa mnohé rómske 
skupiny istý čas zdržali, kým sa pobrali na ďalšiu cestu do 
európskeho vnútrozemia. Nasvedčuje tomu i skutočnosť, že 
rómčina, ktorá má svoj základ v indických jazykoch, obsahuje 
viaceré slová prevzaté z gréčtiny. 

K odhaleniu pôvodu Rómov prispelo zistenie kalvínskeho kňaza 
Štefana Váliho z okolia Komárna. V druhej polovici 18. storočia 
študoval v holandskom meste Leiden, tam sa zoznámil s tromi 
indickými študentmi. Ich jazyk mu nápadne pripomínal rómčinu 
z jeho rodného kraja. Zapísal si teda tisíc indických slov, aj s ich 
významom, a keď sa vrátil domov a prečítal ich miestnym Rómom, 
tí väčšinu z nich vedeli správne preložiť. To podnietilo záujem 
mnohých jazykovedcov, ktorí na základe rozboru rómskeho jazyka 
a jeho porovnania s vývojom indických jazykov zistili, že predkovia 
Rómov pochádzajú z Indie. 

Predkovia 
dnešných Rómov 
prichádzali do 
Európy z Indie 
(9.-15. storočie)

autor mapky: Mgr. Daniel Gurňák (Rómsky dejepis, autor: Phdr. Arne B. Mann, CSc., vydal: Kalligram, spol. s r. o., Bratislava 2000)
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O PRAVLASTI RÓMOV

> Ciele
 získať vedomosti o rómskych dejinách, pomenovaní Rómov v rôznych jazykoch, a o ich pôvode;
 rozvíjať čitateľské zručnosti pri práci s náučným textom (samostané čítanie s porozumením).

> Pomôcky
kópia textu „O rómskej pravlasti“, pracovný list

 Postup 

Rozdajte študentom a študentkám kópie textov a pracovné listy. Pracovné listy vychádzajú zo stratégie K – W – L: 
Viem – Chcem vedieť – Naučil som sa (anglicky Know – Want – Learned)
krok K – uvedomenie si, čo už viem, krok W – určenie si, čo chcem vedieť, krok L – rozpamätanie sa na to, čo som sa naučil.
Na základe týchto krokov je vytvorený jednoduchý pracovný hárok, s ktorým žiak pracuje před čítaním, v priebehu čítania a po 
prečítaní náučného textu.
1. etapa: K
Počas tejto fázy učiteľ podporuje žiakov v tom, aby si uvedomili, čo o téme vedia. Je založená na uplatňovaní dvoch postupov 
zisťovania predchádzajúcich vedomostí žiakov: 
a) brainstormingu, b) kategorizácii pojmov. 
2. etapa: W
V druhej etape si žiaci zapisujú otázky, na ktoré chcú pri čítaní textu hľadať odpovede.
3. etapa: L
Tretia fáza je zameraná na reflexiu prečítaného. Žiaci si do pracovných hárkov zaznamenávajú, čo sa z textu naučili. Ak zistia, 
že text neodpovedal na všetky ich otázky, ktoré si zaznamenali v druhom stĺpci, učiteľ ich odkáže na iné zdroje. 
Variáciou K–W–L je K–W–L–W–H. Predchádzajúca edukačná stratégia je rozšírená o dva ďalšie kroky W a H.
4. etapa: W – čo sa ešte chcem naučiť (angl. What else I want to learn).
5. etapa: H – ako si nájdem informáciu (angl. How I will find that information).    
Uplatnením rozšíreného variantu upevňujeme u žiakov uvedomenie si, že učenie sa porozumieť textu je dlhotrvajúci proces 
a získať informácie si vyžaduje zručnosť pracovať nielen s jedným, ale viacerými zdrojmi. 

A
K

T
IV

IT
A

RÓMSKA VLAJKA

> Cieľ
naučiť žiakov zručnosti zhrnúť informácie, zachytiť myšlienky, pocity a presvedčenia do niekoľkých slov.
Výslednou formou je „báseň“, ktorá opisuje alebo reflektuje tému.

> Pomôcky
pracovný list

 Postup 

1. Vysvetlite študentom a študentkám, že budú pracovať samostatne a vo dvojiciach. 
2. Vysvetlite im pravidlá cinquainu.
3. Vypracujte prvý cinquain spoločne.
4. Dajte im vypracovať ich vlastný cinquain.
5. Dajte im spojiť dva cinquainy do jedného (práca vo dvojiciach). 
6. Požiadajte dvojice aby prezentovali cinquain pred skupinou alebo triedou.

Pravidlá cinquainu:
1. riadok: jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno) 
2. riadok: dvojslovný opis témy (dve prídavné mená)
3. riadok: trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá)
4. riadok: štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme 
5. riadok: jednoslovné synonymum vyjadrujúce podstatu

 Tip

Najlepšie cinquainy môžete uverejniť v školskom alebo inom časopise. Môžete tiež vypísať súťaž o najkrajší cinquain.

Grafické znázorňovanie
Podstatou grafického znázornenia je pomáhať žiakom vizuálne vyjadrovať svoje myslenie, zobraziť vzájomné vzťahy 
myšlienok alebo pojmov a pripájať nové poznatky k starým. Uľahčuje žiakom procesy zapamätávania, porozumenia 
a vytvárania pojmov. Grafické znázornenie má veľa podôb. Žiaci uprednostňujú jednotlivé schémy podľa svojho štýlu 
učenia sa a svojich predchádzajúcich skúseností.
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P
R
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T Čo už viem o pravlasti Rómov
Meno a priezvisko:

> Úloha 1

Napíš do rámčeka, čo vieš alebo si myslíš, že vieš o pravlasti Rómov. 

 ČO UŽ VIEM

> Úloha 2

Diskutuj o tom, čo si napísal, napísala vo dvojici alebo s celou skupinou. 

> Úloha 3

Napíš do rámčeka, čo by si chcel, chcela vedieť o tejto téme (vytvor otázky).

 ČO CHCEM VEDIEŤ?

> Úloha 4

Prečítaj text „O pravlasti Rómov“. Počas čítania ho označuj znakmi podľa týchto pokynov:
6 týmto znakom označím informácie, ktoré sú pre mňa známe; 
9 týmto znakom označím informácie, ktoré sú pre mňa neznáme;
? týmto znakom označím informácie, ktoré sú pre mňa zaujímavé a chcem o nich vedieť viac.

Nie je potrebné označovať každý riadok alebo každú myšlienku, ktorá je v texte. Znak by mal odrážať vzťah k vybranej 
informácii vo všeobecnosti. 

> Úloha 5

Vo dvojici prediskutujte to, čo ste prečítali a vyznačili. 
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> Úloha 6

Napíš do rámčeka, čo si sa naučil, naučila o pravlasti Rómov. 

 ČO SOM SA NAUČIL, ČO SOM SA NAUČILA  

> Úloha 7

Vyplň rámčeky „ČO EŠTE CHCEM VEDIEŤ“ a „AKO ZÍSKAM NOVÉ INFORMÁCIE“.

 ČO EŠTE CHCEM VEDIEŤ 

 AKO ZÍSKAM NOVÉ INFORMÁCIE

> Úloha 8

Prediskutuj to, čo si napísal, napísala vo dvojici alebo s celou skupinou. 

P
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Rómska vlajka
Meno a priezvisko:

> Úloha 1

Prečítaj si potichu text „Rómska vlajka“. Podľa textu dokresli a vyfar-

bi obrázok.

Rómska vlajka
Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov – spodného zeleného, 
symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho ob-
lohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi 
špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia 
sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli 
pred tisícročím.

> Úloha 2

Vypracuj päťveršovú báseň.

1. riadok: Vymysli jednoslovný nadpis textu. 2. riadok: Napíš dve prídavné mená (Aká je vlajka?). 3. riadok: Priraď k slovnému 
spojeniu „rómska vlajka“ tri slovesá. 4. riadok: Vytvor peknú vetu zo štyroch slov. 5. riadok: Napíš synonymum k slovu „vlajka“.

 

> Úloha 3

Vytvor k textu otázky.
P
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1.                                                 .

2.                                                                                                    .

3.                                                                                                                                                         .

4.                                                                                                                                                                                                             .

5.                                                 .
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Ako Európa prijímala Rómov a v čom spočívali rozdiely v prístupe k Rómom v západ-
nej a vo východnej Európe? Čo ovplyvňovalo vzťah majority k pútnikom? Ako vznikli 
rôzne pomenovania Rómov? Aké boli dôvody marginalizácie Rómov v dejinách?

Dosiaľ najstaršia známa písomná zmienka o Rómoch v Európe je z roku 1068. Ide o záznam 
v rukopise „Život svätého Georga Antonita“, ktorý napísal jeho žiak Malý Georg v kláštore 
Iberon na hore Athos v dnešnom Grécku, na polostrove Chalkidiki. Opisuje príhodu na dvore 
byzantského cisára Konštantína Monomacha, ktorý v roku 1050 povolal do svojho sídla 
– Konstantinopolu (dnešného Istanbulu) skupinu „čarodejníkov“, aby čarami a kúzlami zničili 
dravé šelmy v jeho poľovných revíroch. Pisateľ ich označil termínom Adsincani. 

Pomenovania Rómov II
Vedci sa domnievajú, že pomenovaním Adsincani v 11. storočí a Athinganoi (Atsigános) 
v 12. storočí na území dnešného Grécka pôvodne označovali príslušníkov náboženskej 
skupiny – manichejcov. Členovia tejto skupiny sa okrem iného zaoberali veštením a mágiou, 
podobne ako Rómovia, ktorí prichádzali do tejto oblasti v 11. storočí. Asi preto Rómom 
„pridelili“ pomenovanie po tejto náboženskej skupine, ktorá už medzičasom zanikla. Slovo 
Atsigános sa stalo základom najrozšírenejšej skupiny pomenovaní Rómov: Acinganus, 
Cingerus (po latinsky), Zingaro (po taliansky), Zigeuner (po nemecky, po holandsky), Tigan 
(po rumunsky), Czigány (po maďarsky), Cigán, Cikán, Cygan (v slovanských jazykoch).
Na území dnešného Grécka sa zdržiavali početnejšie skupiny ešte v priebehu 13. až 14. 
storočia – na ostrove Kréta a na Peloponéze. Od 14. do 18. storočia existoval na ostrove 
Korfu „Baronát Cigánov“ (feudum Acinganorum), kde museli miestne rómske komunity 
pravidelne odovzdávať predpísané dávky (peniaze a hydinu) správcovi ostrova. V priebehu 
12. a 13. storočia Rómovia postupne prenikali z Balkánu pozdĺž Dunaja do strednej Európy. 

Najstaršia známe správy o pobyte Rómov na Slovensku sú z druhej polovice 14. storočia, 
v rokoch 1377 a 1381 sa spomínali aj v Zemplínskej župe. 
Rómovia prichádzali do Európy v skupinách. Jedna z takýchto skupín prechádzala v 15. storočí úze-
mím Slovenska. Na jej čele stál „kráľ“ Sindel a „vojvodovia“ Panuel, Michal a Ondrej. V roku 1417 sa 
táto vyše tristočlenná skupina vydala od Budína cez Košice až do Bratislavy, kde sa potom rozdelila 
na niekoľko častí. Príslušníci kočujúcich skupín sa predstavovali ako pútnici z Malého Egypta, ktorí 
ako kajúcni hriešnici musia putovať po svete. Obyvateľstvo ich spočiatku prijímalo pohostinne. Rôzni 
šľachtici, panovníci i pápež im vydávali ochranné listiny – glejty. Jednu takúto listinu pre „cigánskeho 
vojvodu Ladislava“ vystavil v roku 1423 cisár Žigmund Luxemburský na Spišskom hrade. 
Kočujúce skupiny rozprávali rôzne legendy, ktoré mali vzbudiť súcit a pohostinnosť domáceho 
obyvateľstva, napríklad o tom, ako ich predkovia odmietli ukryť Máriu s Ježiškom, keď utekali 
pred Herodesom, alebo o tom, že ich predkovia sa zúčastnili na prenasledovaní Mojžiša a tí, 
ktorých nezatopilo more, sa rozišli na všetky strany sveta. 
Od polovice 15. storočia sa vzťah európskeho obyvateľstva k Rómom začal meniť. Predstavitelia 
vtedajšej cirkvi upozorňovali na to, že správanie kočujúcich rómskych skupín sa nezhoduje s vte-
dajšou predstavou o kresťanských kajúcnikoch. Rozhodujúcim podnetom, pre ktorý sa v Európe 
zmenil postoj k Rómom, bola ich exkomunikácia (vylúčenie) z cirkvi parížskym arcibiskupom v ro-
ku 1427. Dôvodom malo byť porušovanie kresťanskej morálky – nedodržiavanie pôstov, veštenie, 
hádanie z ruky, drobné krádeže. Pôvodná pohostinnosť sa zmenila na otvorené nepriateľstvo. 
Pre Rómov sa začalo obdobie krutého prenasledovania. V jednotlivých krajinách boli postavení 
mimo zákona, odvšadiaľ ich vyháňali. Na hraniciach boli osadené stĺpy s veľkými tabuľami, na 
ktorých bolo zobrazené to, čo čakalo Rómov po prekročení hranice: mučenie, zmrzačenie tela, 
poprava. Takýto prístup pretrval v západnej Európe až do polovice 18. storočia.
V strednej a juhovýchodnej Európe bolo postavenie Rómov priaznivejšie ako v západnej 
Európe. Osmanská ríša v 16. a 17. storočí rozšírila svoje hranice až po južné časti Slovenska. 
V čase vojen obe bojujúce strany, turecká i protiturecká, využívali služby domáceho obyva-
teľstva. Bola to príležitosť aj pre rómskych kováčov, ktorí zhotovovali rôzneho druhy poľno-
hospodárskeho náradia, kovaní i zbraní. Rómovia vykonávali aj rôzne služby, na šľachtických 
dvoroch sa uplatňovali ako hudobníci, a niekedy ich využívali aj ako vojakov. Zo 16. storočia 
pochádzajú aj najstaršie správy o usadzovaní sa rodín rómskych kováčov na okrajoch slo-
venských miest. Bývalí kočovníci si postupne začali privykať na nový, usadlý spôsob života.

2. Putovanie po Európe
Protirómske represie v západnej 

Európe súvisia aj s rozvojom sociálnej 
štruktúry majoritnej kresťanskej 

spoločnosti a s potláčaním všetkého, 
čo v istom zmysle mohlo byť jej 

konkurenciou. Represie sa netýkali iba 
Rómov, ale napríklad aj Židov a iných 

skupín. Vo vzťahu k Rómom bolo cieľom 
vyhnať ich z územia jednotlivých 
krajín, alebo vôbec zamedziť ich 

vstup na územie. Tresty a útoky boli 
odstupňované od palicovania, cez 

zmrzačenie tela (roztrhnutie nozdier, 
vypálenie znaku na telo, odrezanie 

ucha) až po beztrestné zabitie. Podobný 
prístup vo vzťahu k Rómom je možné 

pozorovať aj v 20. storočí, predovšetkým 
v súvislosti s nacizmom a fašizmom. 

Viac ako 95 % rómskeho obyvateľstva 
žijúceho na Slovensku žije usadlým 

spôsobom života niekoľko storočí. 
Ich spôsob obživy a kultúra sú vo 

veľkej miere ovplyvnené spolužitím 
s majoritnou populáciou. V rómskych 
komunitách je silné vedomie lokálnej 

príslušnosti. Napríklad Rómovia 
žijúci v Jarovniciach sami seba 

označujú ako jarovnickí Rómovia, 
Rómovia z Letanoviec sa identifikujú 
ako letanovskí a podobne. Akékoľvek 

úvahy o možnosti kočovať sú pre drvivú 
väčšinu Rómov a Rómiek žijúcich na 

Slovensku bezpredmetné.

V roku 1563 dostali Rómovia usadení 
v Liptovskom Hrádku povolenie kovať 

pre gazdov potrebné náradie, ako 
klince, motyky, sekery, vidly, no aj 

halapartne pre nočných strážnikov. 
V roku 1580 udelil mestský magistrát 

v Slovenskej Ľupči trom rómskym 
bratom, zvaným Puška, povolenie 

usadiť sa na mieste zvanom Podšibenice 
a živiť sa kováčstvom. V roku 1561 bol 

vykonaný súpis rómskeho obyvateľstva 
v Liptove, z ktorého vyplýva, že 

v tomto regióne vtedy žilo 96 usadlých 
rodín: zamestnaním boli všetci 

kováči, korytári, štetkári, košikári, 
a niektorí mali uvedené ako vedľajšie 

zamestnanie, že hrajú na husle.
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3. Osvietenské reformy 
Obdobie osvietenstva je výrazným medzníkom vo vnímaní začlenenia 
rómskeho obyvateľstva do spoločnosti. Na akých princípoch postavili svoje 
reformy panovníci Mária Terézia a Jozef II.? Nesnažíme sa v súčasnosti 
reagovať na ich „inakosť“ podobne, ako to bolo v 18. storočí?

Prenasledovanie ľudí rómskeho pôvodu v západnej Európe spôsobilo, že v priebehu 16. a 17. 
storočia prichádzali na územie Uhorska početné rómske skupiny. Usadzovaniu nových sku-
pín sa v tomto období snažili administratívne brániť jednotlivé uhorské stolice, ale aj mestá. 
Vydávali rôzne nariadenia a opatrenia, ktoré zabraňovali pobytu kočovných skupín.
Nové prístupy k rómskemu obyvateľstvu sa zaznamenali v období osvietenstva, keď sa 
Mária Terézia a Jozef II. pokúsili o asimiláciu (splynutie s majoritnou populáciou) rómskeho 
obyvateľstva na území Uhorska. Podľa nariadení z rokov 1761 a 1773 sa z nich mali stať 
roľníci: mala im byť pridelená pôda, mali prijať kresťanské meno, nemali byť viac nazývaní 
Cigánmi, ale „novosedliakmi“ (Neubauer, Új-Magyar). Pod trestom palicovania nesmeli 
používať vlastný odev, vlastný jazyk, nemali medzi sebou uzatvárať sobáše, deti z takýchto 
manželstiev im mali byť odnímané a dávané na výchovu k sedliakom. Jozef II. vo svojich 
nariadeniach (z roku 1782) kládol dôraz na školskú dochádzku rómskych detí, vyučenie sa 
remeslu, povinnú návštevu kostola a na zlepšenie hygienických podmienok a návykov.

Aj keď sa mnohé ich predstavy nedali uskutočniť, obsahovali viaceré moderné myšlienky 
(napr. dôraz na školskú dochádzku, výchovu detí). Podľa týchto nariadení Rómov po prvý 
raz v dejinách nevyháňali, ale považovali ich za obyvateľov svojej krajiny. Nariadenia oboch 
panovníkov sa stali vzorom na riešenie prístupu k rómskemu obyvateľstvu aj v ďalších 
európskych krajinách.

Rómske priezviská
K opatreniam osvietenských panovníkov patrili i súpisy obyvateľstva: Dozvedáme sa 
z nich, že v druhej polovici 18. storočia rómske skupiny žili na celom území dnešného 
Slovenska. Prevládal u nich usadlý spôsob života, živili sa najmä kováčstvom, muzikan-
stvom a príležitostnou poľnohospodárskou prácou. V súpisoch niektorých žúp sa spomí-
najú aj rómske priezviská a mnohé z nich sú v tých istých oblastiach rozšírené dodnes 
– po vyše dvesto rokoch sa často zmenil len spôsob ich zapisovania (z Csonku sa stal 
Čonka, zo Zsigu Žiga). Na západnom Slovensku sme už vtedy mohli nájsť nositeľov mena 
Farkaš, Herák a Oláh; na strednom Slovensku existovali priezviská Facuna, Horváth, 
Ištók; na území Žitného ostrova Bihari, Mezei, Rigo, Sárközi, Šipoš, Ujvári; v oblasti 
Gemera a Malohontu boli rozšírené priezviská Bari, Boldy, Čonka, Farkaš, Oláh, Radič. 
V Košiciach a Abovsko-Turnianskej župe zas Adam, Bandi, Bango, Berky, Bodi, Gábor, 
Gaži, Haluška, Kotlár, Lacko, Miži, Mezei, Orgován, Rigo, Varadi, Žiga. V oblasti 
Šariša už vtedy žili Rómovia s priezviskom Lacko. Na Spiši boli zaznamenané priezviská 
Gabčo, Girga, Horváth, Holub, Kotlár, Mirga, Pačan, Pokuta, Pompa.

Napriek snahám osvietenských panovníkov v praxi niekedy pretrvávali negatívne praktiky. 
Takým bol aj tzv. Hontiansky proces v roku 1782, keď bolo krutým spôsobom popravených 
štyridsať Rómov, obvinených z vrážd a ľudožrútstva. Dodatočné vyšetrovanie vyslaným cisár-
skym komisárom preukázalo ich nevinu: zistilo sa, že z osôb, ktoré mali byť zavraždené, žiadna 
nechýbala, a že priznania k vraždám a kanibalizmu boli na obvinených Rómoch vynútené 
mučením. Ďalšie popravy z pôvodne 173-člennej skupiny obvinených Rómov boli zastavené.

Kočovný život
Väčšina Rómov žijúcich na Slovensku po stáročia žila usadlým spôsobom života a iba malá 
skupina Rómov preferovala kočovanie. Išlo väčšinou o príslušníkov patriacich do skupín 
tzv. olašských Rómov. Tí boli do polovice 19. storočia v postavení otrokov v kniežatstvách 
Valašsko (dnes súčasť Rumunska) a Moldavsko. Keď bolo otroctvo v týchto krajinách zru-
šené, rozpŕchli sa s koňmi a vozmi po celej Európe. Až do polovice minulého storočia drvivá 
väčšina olašských Rómov žila kočovným spôsobom života. Na našich územiach došlo po 
prijatí zákona zakazujúceho kočovanie v roku 1958 k ich násilnému usadeniu. Zákon sa 
realizoval tak, že jednotlivé rodiny olašských Rómov museli zostať sídliť tam, kde ich v roku 

Mnohé reformy Márie Terézie a Jozefa II. 
smerovali k úplnej asimilácii. Jednotlivé 
nariadenia je možné porovnať na 
Slovensku s prístupom v období 
komunizmu: povinné vzdelávanie, 
zákaz používať rómsky jazyk, zákaz 
rozvíjať vlastnú kultúru. Avšak 
hodnotenie osvietenského obdobia je 
potrebné vnímať v kontexte vtedajších 
európskych prístupov, a predovšetkým 
ako opak priamej fyzickej likvidácie 
Rómov v západnej Európe.

Okolnosti tzv. Hontianskeho procesu 
sú priam demonštratívnou ukážkou 
škandalizácie „určitej“ skupiny, ktorá 
vykazuje znaky „inakosti“. Podobný 
proces, ktorý sa odohral len nedávno, 
v roku 1929, sa týkal obvinenia Rómov 
z Moldavy nad Bodvou z „ľudožrútstva“. 
Verbálne obvinenie z agresie, 
kanibalizmu, krvavých praktík, alebo 
iba zo šírenia chorôb  je dodnes pre 
majoritnú časť spoločnosti spravidla 
dostatočným ospravedlnením fyzického 
násilia voči takejto skupine. Tieto znaky 
sú badateľné nielen pri pogromoch na 
Rómov, ale aj Židov a iné skupiny.



76

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

1959 výkon zákona zastihol. Najskôr im boli odobraté kone a hneď 
potom aj kolesá z vozov a maringotiek. Niektoré rodiny zostali žiť 
v provizórnych podmienkach niekoľko rokov, ba desaťročí. 

Olašskí Rómovia sa od usadlých Rómov na Slovensku 
výrazne odlišujú spôsobom života. Naďalej si udržiavajú tradičné 
modely správania a spoločenskej organizácie. Jednotlivec sa 
identifikuje na základe príslušnosti k skupine, ktorá spravidla 
zahŕňa rodinu a širšie príbuzenstvo. Na čele skupiny stojí muž 
požívajúci prirodzenú autoritu a jeho rozhodnutia a usmernenia 
sú viac-menej záväzné. Dodnes sa spory medzi skupinami 
olašských Rómov riešia pred radou starších – označovanou ako 
kris. Ženy majú nižšie postavenie ako muži a podľa tradičných 
noriem by sa mali venovať iba rodine a domácnosti. Olašskí 
Rómovia v obliekaní naďalej dodržiavajú tradičné normy – ženy 
zvyčajne nenosia nohavice a minisukne, uprednostňujú účesy 
z dlhých vlasov a pokiaľ im to ich ekonomická situácia dovoľuje, 
nosia výrazné zlaté šperky. U olašských Rómov je rómsky jazyk, 
resp. príslušný dialekt na prvom mieste pri dorozumievaní vnútri 
komunity. Jazyk majority používajú iba v kontakte s nerómami, 
hlavne pri ekonomických aktivitách. 

Dlhodobá aktivita: Multikultúrna hostina
Oznámte študentom, že chystáte špeciálnu multikultúrnu hostinu a poproste ich, aby pripravili recepty aj jedlá, ktoré sú u nich doma 
typické. Môžu to byť jedlá z regiónov, kde sa narodili, alebo ktoré im chutili v zahraničí a odvtedy ich varia aj doma. Aktivita bude zaujímavá 
najmä v skupine, kde je národnostne či etnicky rôznorodé zloženie. Môžu si z toho zostaviť aj kuchársku knihu. Diskutujte o tom, čo 
potrava, špeciálne jedlá, stolovanie znamenajú v rôznych kultúrach, krajinách, rodinách. Aké pravidlá sprevádzajú stravovacie zvyky 
jednotlivých kultúrnych skupín, aká je symbolická hodnota jedla, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré dennodenne konzumujeme, kto ich 
vyrába, z čoho sú zložené? Pomôcť si môžete tabuľkou „kultúra ako ľadovec“, ale i podkapitolami v príručke.  

Dlhodobá aktivita: Skupinové stromy
Vyrobte si v triede so študentmi päť „stromov“ tak, že suchý konár zastrčíte do plechovky či kvetináča s pieskom alebo so sadrou. Každý 
strom bude predstavovať jednu skupinu – Rómov (zo strednej a západnej Európy, Južnej Ameriky), občanov konkrétneho afrického 
štátu, občanov konkrétneho štátu v strednej a západnej Európe, v strednej či juhovýchodnej Ázii, pôvodných Američanov. Študenti 
budú postupne (počas mesiaca, štvrťroka) zbierať, vystrihovať z časopisov obrázky, príbehy, fotografie, mapy, ktoré sa budú vzťahovať 
k jednotlivým skupinám a lepiť ich na stromy. Zadajte im, aby hľadali príklady vlastných rovesníkov. Diskutujte o kultúrnych a sociálnych 
vzťahoch medzi skupinami. 
Namiesto stromov si starší študenti môžu urobiť skupinové plagáty.

Dlhodobá aktivita: Prehliadka fotografií
Urobte si so žiakmi multikultúrnu prehliadku fotografií ľudí, obydlí, kultúry a pod., pozbieraných z rôznych dovoleniek a výletov 
po celom svete. Nepoužívajte obrázky, ktoré prezentujú známe miesta a budovy. Sústreďte sa na ľudí v každodenných činnostiach, ako je 
stolovanie, výber a príprava jedál, kúpanie, varenie, hra, spánok, práca, oddych. Vymýšľajte si príbehy o ľuďoch na obrázku. Dôležité je 
nezabudnúť ani na rozdiely v živote ľudí v meste a na vidieku.
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HRA NA ETNOLÓGA ALEBO MERIAME ROVNAKÝM METROM?

> Cieľ
 uvedomiť si, ako je vnímanie skutočnosti 

ovplyvnené predsudkami a stereotypmi

> Cieľová skupina: 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Čas 
30 minút

> Pomôcky
kópia fotografie pre každého študenta, papier, ceruzky, kópie inštrukcií na písanie etnologickej správy

 Postup 

1. Rozdeľte študentov a študentky do troch skupín, ktoré budú samostatne pracovať v rôznych častiach učebne tak, aby sa 
čo najmenej vyrušovali. Nepôjde o skupinovú prácu, ide o to, aby študenti neodhalili fakt, že všetci pracujú s totožnou 
fotografiou.

2. Rozdajte všetkým kópie fotografie. Každá skupina však dostane iný popis.

 a/ Dedina Oglalov, príslušníkov kmeňového zväzu Lakotov v rezervácii Pine Ridge v južnej Dakote v USA

 b/ Dedina v oblasti Pandžábu v severnej Indii

 c/ Rómska osada pri meste Prešov na východnom Slovensku

3. Povedzte im, že cieľom ich práce je na základe informácií z fotografie a vlastných znalostí napísať imaginárnu stručnú 
správu z etnologického výskumu.

4. Dajte študentom asi 15 minút na vypracovanie správy. Každý pracuje sám. Obmedzte vzájomné porady a odpisovanie.
5. Pozbierajte kópie fotografií. Vyzvite dobrovoľníkov z každej skupiny, aby prečítali svoje správy. Hlavné, dôležité informácie 

z čítaných správ zapisujte na tabuľu. Z časových dôvodov zrejme nebude možné, aby správy prečítali všetci študenti. Je 
však vhodné správy po skončení aktivity pozbierať a vrátiť sa k podrobnejšej reflexii na nasledujúcej hodine.

6. Vyzvite študentov, aby sa vyjadrili k rozdielom v správach jednotlivých skupín.
7. Prezraďte pointu: Všetky skupiny dostali rovnaké fotografie. Autentický je popis 3 – ide o fotografiu rómskej osady 

pri Prešove na východnom Slovensku. Diskutujte o rozdieloch vo vnímaní reality, o sile stereotypov a ich možných 
dôsledkoch.

8. Nechajte študentov, nech pouvažujú nad tým, čo pre nich z diskusie vyplýva a čo sa chcú ďalej dozvedieť.

 Reflexia

Na skutočnosť každý z nás nazerá cez určitý filter. Tým filtrom sú sprostredkované, neautentické informácie, ktoré sme neoverili 
vlastnou skúsenosťou. Cieľom aktivity je odhaliť, ako táto predpojatosť ovplyvňuje vnímanie fotografie a následne sveta okolo 
nás. Venujte pozornosť najmä popisom fotografií a záverečným hodnoteniam kultúry zo správ. 
 Ako dopadlo hodnotenie rómskej osady? Odlišovali sa opisy toho, čo skutočne vidíte v jednotlivých skupinách?
 Čo všetko sa podieľa na vnímaní skutočnosti? Ovplyvnili vaše správy domnienky, tušenia, predsudky či stereotypy? 

Odkiaľ ste čerpali informácie, ktoré viete o jednotlivých kultúrach?
 Viete, že podstatná časť americkej verejnosti vníma Indiánov podobne ako my Rómov? 
 Čo ovplyvnilo vaše vnímanie indiánskej či rómskej kultúry? Boli ste niekedy v osade? 
 Čo ovplyvnilo vaše vnímanie indickej kultúry?

Dôležitou súčasťou práce etnológa je terénny výskum. Počas neho zdieľa každodenný život komunity, v ktorej výskum 
realizuje. Snaží sa rôznymi metódami (napr. pozorovaním alebo prostredníctvom interview) zachytávať kultúrne a sociálne 
javy – čo najpodrobnejšie popísať spôsob, ako sa ľudia správajú v rôznych situáciách, aké majú každodenné aj sviatočné 
rituály, ako vnímajú svet, čo je pre nich dôležité a pod. Pritom nehodnotí, či sú takéto javy/správanie dobré alebo zlé, ako 
sa odlišujú od toho, čo pozná z každodenného života vlastnej rodiny, kolegov v práci, známych či spoločnosti vo svojom 
okolí.  

Cvičenie upravené podľa: Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy. 
Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s., v nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
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HRA NA ETNOLÓGA

 Autorka fotografie 
 Hela Bakaljarová, 
 archív Nadácie Milana Šimečku.

> Úloha 1

Na základe obrázku sa pokús napísať správu etnológa. Inštrukcie na napísanie správy:
 Začni popisom fotografie.
 Čo vidíš?  
 Ako vyzerajú zobrazení ľudia? 
 Ako vyzerajú ich príbytky? 

> Úloha 2

Použi fantáziu a pokús sa opísať:
 čo títo ľudia robia, čím sa živia
 aká početná je ich rodina a ako fungujú príbuzenské vzťahy
 aké je náboženstvo týchto ľudí, ich  postoj k prírode, k vesmíru, k ľuďom vo svojom okolí
 aký je ich hodnotový systém, chápanie krásy, pravdy, spravodlivosti 
 aké sú ich hygienické a stravovacie návyky
 na záver pripoj krátke porovnanie kultúry, ktorú si popísal, popísala, s vlastnou kultúrou.

Správa etnológa

> Úloha 3

Napíš do rámčeka čo si sa počas cvičenia a diskusie naučil, naučila a čo sa chceš o téme ešte dozvedieť.
 
 ČO SOM SA NAUČIL, ČO SOM SA NAUČILA  

 ČO EŠTE CHCEM VEDIEŤ A AKO ZÍSKAM NOVÉ INFORMÁCIE
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Hoci osvietenské reformy neboli úspešné, predsa len ovplyvnili život 
obyvateľstva. Koncom 19. storočia dochádza k prirodzenému zbližovaniu 
rómskeho obyvateľstva s majoritným, napriek tomu pretrváva snaha 
o administratívne ovplyvňovanie celého procesu. V moderných dejinách sa 
zakladá princíp vnímania občanov „druhej“ kategórie. Aké bolo postavenie 
Rómov koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia? Bola demokracia I. ČSR 
demokraciou pre všetkých?

Po smrti Jozefa II. ustali aj snahy o ovplyvňovanie života rómskeho obyvateľstva. Isté úsilie 
o asimiláciu sa ešte objavovalo aj neskôr, ale bolo nesystematické, čiastkové a nenašlo 
reálny ohlas v živote Rómov a Rómiek. Väčšina nariadení vydávaných v 19. storočí 
smerovala k obmedzovaniu kočovania a zákazu potulovania, a to tak v Uhorsku, ako 
i českých krajinách. Koncepčnejšie sú iba nariadenia z roku 1853, vydané miestodržiteľom 
pre Čechy. Mali zamedziť kočovaniu Rómov, smerovali k ich usadzovaniu a určeniu 
domovských obcí a umožňovali vykonávanie niektorých živností. Opätovné snahy o reguláciu 
života rómskeho obyvateľstva sa prejavili až koncom 19. storočia. Vypracovaniu návrhu 
opatrení predchádzal rozsiahly súpis rómskeho obyvateľstva, realizovaný 31. januára 1893 
na území celého Uhorska. Získané údaje obsahovali nielen presný počet Rómov a Rómiek, 
ale aj ďalšie demografické charakteristiky. Výsledky cenzu neposlúžili spracovaniu žiadneho 
návrhu opatrení, pre nás sú však významným prameňom poznania života rómskej minority 
na konci 19. storočia. 

Významné spoločenské zmeny v Európe, ako aj zvyšovanie počtu rómskej populácie viedli 
k väčšiemu záujmu spoločnosti o rómske obyvateľstvo. Na území Československa sa 
postupne formoval tzv. cigánsky problém či „cigánska otázka“, ktorá vyplývala z výrazných 
spoločenských rozdielov medzi majoritnou a rómskou populáciou, pokiaľ ide o spôsob 
života aj istú rezistentnosť rómskeho obyvateľstva na cielené snahy o jeho asimiláciu. 

Po vzniku I. ČSR zosilnela snaha zaviesť opatrenia proti kočujúcim skupinám. Svedčia o tom 
rôzne dobové obežníky, nariadenia a smernice. V roku 1927 bol prijatý zákon O potulných 
Cigánoch, prvý svojho druhu v Európe, určujúci na etnickom princípe, povinnosť hlásiť 
sa v domovských obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúci „cigánske legitimácie“. 
Zákon upravoval podmienky kočovania, obmedzoval voľný pohyb osôb, určoval veľkosť 
kočujúcej skupiny a vymedzoval miesta na táborenie. Neskoršie výklady zákona sprísňovali 
podmienky existencie kočujúcich skupín, zaoberali sa súpisom a evidenciou Rómov, 
zavádzali „kočovnícke listy“ a umožňovali odnímanie detí. Na zákon nadväzovali výnosy 
príslušných ministerstiev, avšak chýbajúca definícia niektorých pojmov a otvorený prístup 
k výkladu zákona umožňovali zasahovať aj proti Rómom žijúcim usadlým spôsobom. 

Zákon sa stal príkladom legislatívneho postupu aj pre iné štáty Európy. Na našom území bol 
prvým zákonom, ktorý vyjadroval spoločenský odstup majoritného obyvateľstva voči Rómom. 
Už v predmníchovskom období dochádzalo na základe aplikácie zákona k perzekúciám 
rómskeho obyvateľstva, k jeho diskriminácii a k osobitnému zaobchádzaniu. Napríklad na 
základe jeho aplikácie vzniklo v roku 1928 v Prahe Ústredie na evidenciu potulných 
Cigánov, ktoré patrilo do pôsobnosti ministerstva vnútra. Jednotlivé ustanovenia zákona 
boli v rozpore s vtedy platnou Ústavou zaručujúcou rovnoprávnosť občanov republiky. 

4. Rómovia v Uhorsku v 19. storočí  
 a na začiatku 20. storočia, obdobie I. ČSR

V 19. storočí prekvitá v umení 
romantizujúci obraz Rómov ako „detí 
prírody“, symbolu voľnosti a slobody. 
Život Rómov v súlade s prírodou, často 
v biede, ale v slobode sa umelcom javil 
ako protiklad spoločnosti spútanej 
konvenciami a honbou za bohatstvom. 
Z mnohých autorov romantizujúcich 
obraz Rómov uveďme aspoň Alexandra 
Sergejeviča Puškina (poéma Cigáni), 
alebo Georga Bizeta, autora opery 
o krásnej Carmen. Dodnes sa 
stáva, že majoritou vykresľovaný 
romantizovaný obraz Rómov zatieni 
ich reálne potreby, problémy, dokonca 
i práva.

Podľa súpisu žilo v roku 1893 v Uhor-
sku takmer 245 000 Rómov a Rómiek, 
čo predstavovalo 1,8 % všetkých obyva-
teľov. Najväčšiu skupinu, až 90 %, tvo-
rili Rómovia žijúci usadlým spôsobom 
života, zvyšok predstavovali kočovne 
žijúci. Z hľadiska vekovej štruktúry 
najväčšiu časť populácie tvorili deti, 
takmer 40 %, potom dospelí vo veku 
15 – 59 rokov. Počet starých ľudí nad 
60 rokov bol nízky. Podobnú vekovú 
štruktúru mala rómska populácia žijú-
ca na Slovensku aj o sto rokov neskôr. 
Pokiaľ ide o vierovyznanie, dozve-
dáme sa, že Rómovia inklinovali 
k náboženstvu toho obyvateľstva, na 
území ktorého žili. Najrozšírenejšie 
bolo rímskokatolícke. Takmer polovica 
všetkých usadlých Rómov nepovažova-
la rómčinu za svoj materinský jazyk, 
ale prijala jazyk majority. Rómčinu 
ako materinský jazyk uviedlo viac ako 
62 % Rómov žijúcich kočovným spôso-
bom života. V porovnaní s obyvateľmi 
celého Uhorska bola vzdelanostná 
úroveň rómskej populácie výrazne 
nižšia, iba 6,5 % Rómov starších ako 
6 rokov uviedlo, že vie čítať a písať, 
zatiaľ čo v ostatnej populácii to bolo 
takmer 54 %. 
Z Rómov žijúcich na území dnešného 
Slovenska bolo v roku 1893 až 78 % 
zamestnaných. 
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Pseudovedecké teórie o nerovnosti rás a „čistote rasy“ poskytli legitimitu 
zámerom nacistov a fašistov eliminovať skupiny obyvateľov, ktoré pokladali 
za nehodné života. Holokaust zostáva témou, ktorá poskytuje priestor na 
úvahy o morálke, etike, tolerancii, ľudskosti. V dejinách Rómov je obdobie 
druhej svetovej vojny najtemnejším obdobím. Ako sa zmenilo postavenie 
Rómov v nacistickej Európe? Aké podoby mali perzekúcie Rómov na Slovensku 
(vrátane južných území)?

Najsmutnejšou kapitolou novodobých rómskych dejín je obdobie druhej svetovej vojny. 
Takzvané Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi vydané 
v roku 1935 a na ne nadväzujúce vyhlášky klasifikovali Cigánov – podobne ako Židov, 
černochov, telesne a mentálne postihnutých – ako „element zabraňujúci čistote rasy“, čo 
v nacistickom Nemecku viedlo k hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva. 
Na území nacistickej Tretej ríše boli zriadené pracovné a zberné tábory, do ktorých 
boli internovaní aj Rómovia. Odtiaľto potom odchádzali transporty do vyhladzovacích 
koncentračných táborov, najmä do Osvienčimu. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny 
zahynulo 300 000 európskych Rómov.

Vojnový slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade Československa, v mnohom 
napodobňoval diskriminačné rasové zákony nacistického Nemecka. Na základe branného 
zákona z roku 1940 boli Rómovia spolu so Židmi zbavení možnosti stať sa príslušníkmi 
brannej moci. Aktívnu vojenskú službu potom vykonávali v špeciálne zriadenom VI. prápore 
Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, boli nasadzovaní na zemné a pomocné 
stavebné práce. 
V apríli 1941 vydalo Ministerstvo vnútra vyhlášku „o úprave niektorých pomerov Cigánov“. 
Olašským Rómom sa zakazovalo kočovanie. Usadlí Rómovia boli povinní odstrániť svoje 
obydlia z blízkosti štátnych alebo verejných ciest. Rómovia nesmeli cestovať verejnými 
dopravnými prostriedkami, mali obmedzený vstup na verejné miesta, do miest a obcí smeli 
vstupovať len vo vymedzené dni a hodiny. 
Pri plnení diskriminačných opatrení proti Rómom boli za vojnového slovenského štátu 
mimoriadne aktívni príslušníci polovojenskej organizácie – Hlinkovej gardy. Platná legislatíva 
umožňovala gardistom uplatňovať voči Rómom rôzne formy priamej fyzickej agresie. 
Jedným z opatrení slovenského štátu, ktoré boli namierené proti Rómom, bolo zakladanie táborov 
perzekučného charakteru. Spočiatku to boli tzv. pracovné útvary, do ktorých boli umiestňovaní 
najmä mladí rómski muži. Boli zneužívaní na najťažšie manuálne práce pri stavbách priehrad, 
ciest a železničných tratí. Prvé pracovné útvary vznikali už v roku 1941. Nachádzali sa v Očovej, 
Moste na Ostrove a horárni Trnava. Medzi najväčšie patril pracovný útvar v Dubnici nad Váhom 
(1942 – 1944) a pracovné útvary na východe Slovenska (1942 – 1943). 

Všetky nariadenia okliesňujúce občianske práva Rómov v rokoch 1939 – 1945 značne 
narušili krehký vzťah medzi majoritou a rómskym obyvateľstvom. Odobratím živností (odvoz 
a spracovanie odpadu, obchodovanie so zvieratami, najmä s koňmi) stratili Rómovia šancu 
na dôstojný spôsob získania obživy, boli vylúčení z hospodárskeho života a postavení na 
úroveň asociálov. 

Jedným z najzávažnejších zásahov do fungovania lokálnych komunít bolo i odstránenie 
tzv. rómskych osád od verejných komunikácií, čo v praxi znamenalo, že obydlia Rómov 
boli presunuté niekoľko kilometrov od obce. Krehké kontakty Rómov s majoritou boli 
narušené, stratila sa možnosť príležitostného zamestnávania, došlo napríklad aj k likvidácii 
kmotrovstva medzi nerómskym gazdom a rómskou rodinou, ktoré dovtedy plnilo dôležitú 
spoločenskú rolu. Ak aj Rómovia po skončení vojny preniesli svoje obydlia bližšie k dedinám, 
nie vždy sa podarilo nadviazať kontakt s majoritou, nie vždy ich do dediny pustili; ich izolácia 
sa prehlbovala. Mnohé dnešné osady sú výsledkom vojnovej segregácie. 

Perzekúcie po potlačení Slovenského národného povstania
Perzekúcia slovenských Rómov dosiahla svoj vrchol v rokoch 1944 – 1945. Na mieste 
Pracovného útvaru v Dubnici nad Váhom vznikol v novembri 1944 Zaisťovací tábor pre 

5. V nacistickej Tretej ríši
Z antropologického hľadiska 

patria Rómovia k tzv. bielej rase 
(europoidnej), sú najmladšími 

Indoeurópanmi na našom kontinente. 
Používanie pojmu „rasizmus“ (rasová 

neznášanlivosť) v súvislosti s nimi 
preto nemožno chápať doslovne, 

iba prenesene, ako neznášanlivosť 
z dôvodu odlišných telesných znakov 

(tmavšej pokožky, vlasov, očí).

Koncentračný tábor 
V koncentračnom tábore Osvienčim II. 
– Brzezinka (Auschwitz II. – Birkenau) 
bol nariadením v roku 1942 zriadený 

špeciálny „cigánsky rodinný tábor“. 
Tam boli privezené rómske rodiny 

z Čiech a Moravy, Holandska, Belgicka, 
severného Francúzska, Poľska a štá-

tov vtedajšieho Sovietskeho zväzu. 
Táborovým lekárom bol Dr. Josef 

Mengele (prezývaný „anjel smrti“), kto-
rý vykonával na Rómoch svoje neľud-
ské „vedecké pokusy“. Táborom prešlo 

viac ako 22 000 európskych Rómov, 
vyše 19 000 z nich tu našlo svoju smrť. 

Dňa 2. augusta 1944, keď boli izolo-
vaní mladí rómski väzni, bolo počas 
jednej noci odvezených do plynových 

komôr 2 897 obyvateľov cigánskeho 
tábora. Preto si 2. august európski 

Rómovia pripomínajú ako Pamätný 
deň rómskeho holokaustu. 

Pracovné tábory
Na východe Slovenska vznikol komplex 

pracovných útvarov v Hanušovciach 
nad Topľou, Bystrom, pod Petičom 

a v Nižnom Hrabovci. Rómovia na 
východnom Slovensku budovali že-

lezničnú trať Prešov – Strážske. Pod 
hospodársku správu v Hanušovciach 
nad Topľou patril aj pracovný útvar 

v Jarabej (1942), kde zaradenci budo-
vali štátnu cestu Čertovica – Mýto pod 

Ďumbierom. Menší pracovný útvar bol 
v roku 1943 otvorený v Ilave: určený bol 

na dokončovacie práce na tamojšom 
vodnom diele. V rokoch 1943 – 1944 

bol v prevádzke pracovný útvar v Re-
vúcej: jeho zaradenci budovali úseky 

železnice Revúca – Tisovec. Posledným 
väčším pracovným útvarom bolo Ústie 
nad Oravou. Rómski zaradenci tu pra-
covali na jednej z najväčších a najvýz-

namnejších stavieb slovenského štátu 
– Oravskej priehrade. 
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Cigánov. Do tábora boli deportované celé rómske rodiny. Počet 
Rómov bol zakrátko oveľa vyšší ako kapacita tábora: v decembri 
1944 tu bolo viac ako 700 väzňov. Mimoriadne studená zima a zlé 
hygienické pomery v tábore sa podpísali najmä pod zdravotný 
stav detí a starých ľudí. Najvážnejšia bola epidémia škvrnitého 
týfusu. V priebehu januára 1945 zachvátila viacero zaradencov. 
V tomto čase prevzali kontrolu tábora Nemci, ktorí vo februári 1945 
nariadili popravu 26 chorých (boli medzi nimi aj ženy a deti). Na 
jar 1945 dozor tábora pred postupujúcim frontom ušiel a tábor bol 
rozpustený. 
Po potlačení Slovenského národného povstania bolo územie 
vojnového Slovenska obsadené nemeckou okupačnou armádou. 
Represálií voči vojenským osobám, povstalcom a civilnému 
obyvateľstvu sa dopúšťali príslušníci Wehrmachtu, jednotiek SS 
a Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Väčšina represívnych 
akcií – zatýkanie, mučenie a vyvražďovanie Rómov sa uskutočnila 
od novembra 1944 do januára 1945. Pravdepodobne prvým 
miestom, kde boli zavraždení Rómovia, bola Kvetnica v okrese 
Poprad. Dňa 15. septembra 1944 tu bolo zavraždených sedem 
osôb.
Represálie najviac postihli Rómov na strednom Slovensku. 
Ojedinele sa uskutočnili aj na Považí a v iných častiach Slovenska. 
Dôvodom prenasledovania bolo aj aktívne pôsobenie Rómov 
medzi partizánmi, stačilo však len podozrenie zo spolupráce. 
Rómovia boli popravovaní na mieste: tak to bolo v Čiernom 
Balogu, vo Svätom Kríži nad Hronom, v Motyčkách – osade Štubňa. 
V mnohých prípadoch boli násilne deportovaní a zavraždení na 
masových popraviskách v Kremničke, Nemeckej, Kováčovej, 
Dolnom Turčeku a na židovskom cintoríne vo Zvolene. Najviac 
rómskych obetí bolo z obce Ilija pri Banskej Štiavnici, Čierneho 
Balogu, Tisovca, Lutily a Krupiny.

Výpočet lokalít, v ktorých došlo k perzekúciám rómskych komunít 
a k fyzickej likvidácii Rómov, určite nie je konečný. Počet priamych 
rómskych obetí, ktoré boli na Slovensku zavraždené v období 
september 1944 – apríl 1945, sa odhaduje na viac ako 1000. 

Situácia na južných územiach
Viedenskou arbitrážou v novembri 1938 sa južné a východné oblasti 
Slovenska stali súčasťou horthyovského Maďarska. Okrem iného sa 
začali zriaďovať evidencie „nepriateľských živlov“, do ktorých boli 
okrem Židov a Rómov zaraďovaní aj príslušníci iných etník 
Podobne ako na Slovensku, aj v odstúpených častiach súčasne 
s evidenciou dochádzalo k dramatickému zhoršovaniu životných 
podmienok, Rómovia boli postupne vytláčaní zo spoločenského 
života, nesmeli vstupovať na verejné priestranstvá a navštevovať 
školy. Prijatá legislatíva umožňovala žandárom vykonávať poriadko-
vé razie v rómskych obydliach a zadržiavať „podozrivých“. 
Situácia sa radikalizovala a k vyostreniu došlo začiatkom roka 1944 
po obsadení Maďarska nemeckým vojskom. Veľká časť Rómov bola 
deportovaná do pracovných táborov a  do koncentračných táborov. 
Odhaduje sa, že z územia vtedajšieho Maďarska, vrátane území 
zabratých Viedenskou arbitrážou, bolo deportovaných asi 25 000 
– 30 000 rómskych mužov a žien. 
Z okupovaných území východného a južného Slovenska boli Rómovia 
deportovaní do zaisťovacieho tábora v Komárne. Odtiaľ potom boli 
vypravované vlaky do koncentračného tábora Dachau. V tomto 
koncentračnom tábore zostala však iba malá časť Rómov, väčšina 
z nich putovala ďalej, do iných koncentračných táborov. 
K vystupňovaniu represií a vyvražďovaniu rómskych komunít 
v tomto období došlo aj na územiach južného Slovenska, napríklad 
v obci Slatina pri Krupine alebo aj na Žitnom ostrove, na majeri 
v Trhovom Mýte.

Miesta utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny
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A
K

T
IV

IT
A RÓMSKY HOLOKAUST

> Ciele
 aktivovať a zhodnotiť predchádzajúce vedomosti žiakov, motivovať a stimulovať ich záujem o tému; 
 udržať pozornosť žiakov pri čítaní a podnietiť študentov a študentky hľadať počas čítania dôkazy pre svoje odpovede 

a predpovede; 
 podporiť aktívne čítanie a kritické myslenie.

> Cieľová skupina
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Pomôcky
pracovný list, kópie textu „V nacistickej Tretej ríši“

 Postup pre cvičenie metódou „Sprievodca predpovedí“

2. Vytvorte 4 – 6 tvrdení, ktorých obsah súvisí s identifikovanými pojmami.
3. Požiadajte žiakov, aby bez čítania textu jednotlivo odpovedali na tvrdenia a vyplnili stĺpec Ja. 
4. Požiadajte ich, aby si prečítali text a našli v ňom dôkazy pre jednotlivé tvrdenia. Individuálne vyplnia stĺpec Text. 
5. Veďte diskusiu o potvrdení alebo vyvrátení prvotných tvrdení, prípadne rozhodnite, ktoré ďalšie informácie a zdroje sú potrebné. 

 Postup pre cvičenie metódou „Recipročné vyučovanie“ 

1. Rozdeľte text na časti.
2. Rozdeľte žiakov a žiačky do skupín v takom počte, koľko má text častí. 
3. Prideľte každému žiakovi a žiačke jednu časť textu.
4. Po spoločnom tichom čítaní prvej časti textu, osoba v úlohe učiteľa – „zodpovedná“ za danú časť textu: 
 a) zhrnie, čo sa prečítalo,
 b) vymyslí 2-3 otázky k obsahu textu a požiada ostatných, aby na ne odpovedali,
 c) vysvetlí veci, ktoré nie sú jasné,
 d) povie, o čom bude nasledujúca časť textu,
 e) požiada, aby si každý prečítal nasledujúcu časť textu,
 f) po prečítaní sa do úlohy učiteľa dostáva ďalší žiak, žiačka a pokračuje obdobným spôsobom. 

Slová - čítanie, písanie, kritické myslenie.
Naša civilizácia vytvorila prostredie, v ktorom je reč hlavným prostriedkom komunikácie a výučba jazyka má vo vyučovaní 
pevné miesto. Pokrok v škole je stále do veľkej miery spätý so schopnosťou používať hovorené a písané slovo. Dobrý učiteľ, 
nech vyučuje čokoľvek a čomukoľvek, neustále vyhľadáva príležitosti na rozvoj jazyka žiakov a pomáha formulovať ich vlastné 
myšlienky a vyjadrovať ich spolu s citmi a potrebami, ktoré sú s týmito myšlienkami spojené. Pomáha žiakom uvedomovať si, 
že jazyk je podstatnou súčasťou každodenného života a predpokladom zvládnutia mnohých životných situácií. 

V dnešnej dobe médií, počítačov a iných komunikačných prostriedkov je pre jednotlivca dôležité informácie a poznatky 
nielen zachytiť, ale ich aj triediť, spracúvať, uchovávať, využívať a disponovať takými zručnosťami, ktoré mu pomôžu učiť sa 
a študovať, čo najlepšie využívať svoje kognitívne schopnosti, informácie zaznamenávať a prezentovať ich. 

V slovách je nesmierna moc a krása. Sú prezentáciou skutočnosti, no nie skutočnosťou samou. Vypovedanie alebo vytlačenie 
ich ešte nemusí robiť pravdivými. Deti a mládež potrebujú pomoc, aby dokázali poznať zneužívanie reči ľuďmi v zodpovedných 
pozíciách a rozpoznať význam – alebo jeho neprítomnosť – v prejavoch tých druhých. A naopak, dávať im príležitosti, aby si 
uvedomili, že ak niečo nie je možné slovami vyjadriť, to ešte neznamená, že je to bez významu. 

Kritické myslenie
Termín kritické myslenie sa vo vzdelávacích kruhoch používa už desaťročia. Je to komplex myšlienkových procesov, ktoré 
sa začínajú informáciou a končia sa prijatím rozhodnutia. Kritické myslenie si vyžaduje schopnosť rozumieť 
a uvažovať o tom, čo vieme a čo si myslíme. Pre zmysluplné učenie je dôležité, aby si žiak kládol otázky a samostatne 
objavoval odpovede. Progresívni pedagógovia žiadajú, aby vyučovanie nebolo iba pasívnym prenosom informácií, ale 
procesom, ktorý pomáha žiakom reštrukturalizovať svoje doterajšie vedomosti.
Kritické myslenie je náročný proces. Ak je osvojenie si kritického myslenia naozaj dôležité, musí sa v škole používať 
systematicky. Učitelia by mali žiakom poskytnúť dostatok času na vyjadrenie ich myšlienok a na získanie konštruktívnej 
spätnej väzby, dovoliť im slobodne premýšľať a hlbšie sa zamýšľať nad dôležitými problémami, vytvoriť priaznivú atmosféru, 
ktorá umožňuje prijímať rôznorodú škálu názorov a nápadov, podporovať zapájanie žiakov do učebného procesu a pripravovať 
ich preberať  zodpovednosť za svoje učenie, zabezpečiť bezrizikové prostredie, oslobodené od strachu a výsmechu, vyjadriť 
dôveru v schopnosti každého žiaka robiť kritické úsudky a v neposlednom rade oceňovať kritické myslenie. 
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RÓMSKY HOLOKAUST

Meno a priezvisko:

Úloha 1

 Čítaj postupne výroky v tabuľke.
 V stĺpci Ja napíš áno, ak súhlasíš s tvrdením, a nie, ak s tvrdením nesúhlasíš. 

Výrok Ja Text

Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny 
zahynulo sto tisíc európskych Rómov.

2. august si európski Rómovia pripomínajú 
ako Pamätný deň rómskeho holokaustu.

Jedným z opatrení slovenského štátu, ktoré boli namie-
rené proti Rómom, bolo zakladanie táborov perzekuč-
ného charakteru.

Perzekúcia slovenských Rómov 
dosiahla svoj vrchol v rokoch 1944 – 1945.

> Úloha 2

Prečítaj si text „V nacistickej Tretej ríši“. 

Úloha 3

Porovnaj svoje tvrdenia s informáciami v texte a vyplň stĺpec Text.

Pamätník obetiam perzekúcií počas druhej svetovej vojny v Banskej Bystrici

P
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A
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IS

T 
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Manipulatívny prístup k Rómom po roku 1945 a upieranie etnickej identity 
znamenajú silnú devastáciu kultúry Rómov, ako aj narušenie integrity 
jedinca. Aké miesto pripadlo Rómom v spoločnosti po roku 1945? 

Po skončení druhej svetovej vojny nastalo významné presídľovanie rómskeho etnika zo 
Slovenska do českých krajín, kde ľudia nachádzali nielen prácu, ale i možnosť lepšieho 
bývania než v rómskych osadách. Keďže českí Rómovia sa z nacistických koncentračných 
táborov väčšinou nevrátili, prevažná časť Rómiek a Rómov žijúcich dnes v Českej republike 
pochádza zo Slovenska. Odhaduje sa, že po roku 1945 ostalo v českých krajinách z pôvodných 
českých a moravských Rómov asi 800 ľudí. Pritom už v roku 1947, ako dôsledok prvej vlny 
presídľovania, žilo v Čechách a na Morave asi 16 500 Rómov zo Slovenska. V tomto období 
išlo najmä o osídľovanie českého pohraničia, keď bolo odtiaľ vysídlené pôvodné nemecké 
obyvateľstvo. Rómovia sa zamestnávali predovšetkým v horských pasienkových družstvách, 
neskôr v štátnych majetkoch a lesných závodoch. Prácu nachádzali aj pri obnove vojnou 
poškodeného hospodárstva – pri stavbe ciest, rekonštrukciách fabrík. Dodnes sú vzťahy 
medzi rómskymi rodinami v oboch republikách živé, príbuzní sa navštevujú počas sviatkov 
a rôznych rodinných udalostí. 

Za druhú etapu migrácie Rómov do českých krajín môžeme považovať 50. roky, keď odchádzali 
– často v dôsledku organizovaných náborov – do priemyselných centier severozápadných 
Čiech (Most, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov, Cheb, Děčín), do Kladna, 
Tachova, Českého Krumlova a na Ostravsko. Zo zaostalých slovenských osád odchádzali 
tí najschopnejší a najvytrvalejší. Niektorí odchádzali na „týždňovky“ a na víkend sa vracali 
k rodinám, iní pracovali ako sezónni robotníci a domov na Slovensko sa vracali na zimu. 
Mnohí však dostali pridelené podnikové byty, doviedli si svoje rodiny a usadili sa tam 
natrvalo. Náhly prechod na radikálne iný, mestský spôsob života spôsoboval rómskym 
rodinám často veľké problémy. Pri ubytovávaní neboli vždy rešpektované vnútorné väzby 
rómskych komunít, často blízkych príbuzných rozdelili a pridelil im bývanie v rôznych domoch, 
vnútorné dispozície bytov nezodpovedali spôsobu života Rómov, ale predovšetkým štandard 
a vybavenosť bytov boli pre Rómov dovtedy nepoznaným civilizačným výdobytkom: nevedeli 
používať kúpeľne, plynové sporáky a splachovacie záchody. Nie všetci jednotlivci a rodiny 
sa dokázali prispôsobiť, mnohí sa na novopridelenom mieste cítili osamotení, odtrhnutí 
od svojich príbuzných, a preto sa opätovne vracali do svojich pôvodných osád. V sociálnej 
psychológii sa takáto veľká zmena nazýva kultúrny šok. Vyrovnanie sa s takouto situáciou je 
psychologicky veľmi zložitý proces.

Štátne orgány v povojnovom období odmietli k Rómom pristupovať ako k osobitnému etniku 
a považovali „občanov cigánskeho pôvodu“ iba za socio-ekonomickú skupinu. Domnievali 
sa, že svoju zaostalosť môžu Rómovia prekonať iba tak, že sa vzdajú svojho doterajšieho 
života a čo najviac sa prispôsobia väčšinovému obyvateľstvu.

Asimilácia znamenala aj zákaz zakladania rómskych folklórnych súborov, mládežníckych 
alebo športových klubov, v školách sa nesmeli spievať rómske piesne, nesmeli vychádzať 
rómske knihy a časopisy, v televízii nesmeli vysielať rómske večerníčky. Nepoužívalo sa ani 
označenie Rómovia alebo Cigáni, ale „občania cigánskeho pôvodu“.

V roku 1965 vydala vláda ČSSR uznesenie, v ktorom vytýčila „koncepciu likvidácie cigánskych 
osád a rozptylu cigánskeho obyvateľstva“ do iných častí republiky. V rámci realizácie boli 
určené „družobné kraje“, ktoré boli povinné prijať Rómov zo Slovenska: západoslovenskí 
Rómovia mali určený Stredočeský a Juhočeský kraj, stredoslovenských mal prijať 
Juhomoravský kraj a východoslovenskí Rómovia mali byť sťahovaní do Severomoravského 
a Východočeského kraja. Úsilie štátu sa zameralo najmä na riešenie  bývania, zamestnanosti 
a školskej dochádzky rómskych detí. Aj dobre mienené zámery boli však presadzované 
neodborne, a často násilím. Necitlivými opatreniami programu výchovy a vzdelávania boli 
rómski rodičia nútení, aby svoje deti posielali do školy, napriek tomu, že vzdelávací systém 
plne popieral ich rómsku identitu (deti nesmeli hovoriť rómsky, nezoznamovali sa s rómskou 
kultúrou a ich rómsky pôvod bol považovaný za sociálnu stigmu).

6. Po roku 1945

Nútené usadzovanie dovtedy kočovných 
– olašských Rómov bolo štátnym 

opatrením. Vtedajší politici dospeli 
k presvedčeniu, že bývanie v domoch 

je lepšie ako kočovanie. V roku 1958 
bol vydaný zákon o zákaze kočovania, 

na základe ktorého ich vo februári 
nasledujúceho roka „usadili“ tak, že im 

pobrali kone a kolesá od vozov. 

V roku 1969 vznikla pri slovenskom 
Ministerstve práce a sociálnych 
vecí „Komisia vlády pre otázky 
cigánskych obyvateľov“. Svoju 

činnosť zameriavala na riešenie 
problémov zamestnanosti, bývania, 

výchovy mládeže a obmedzovanie 
kriminality. V jednotlivých okresoch 

boli zriaďované okresné komisie, 
pri ktorých postupne vznikala sieť 
sociálnych terénnych pracovníkov 

– kurátorov. Tí mali za úlohu robiť 
prostredníkov medzi rómskymi 

obyvateľmi danej obce a štátnymi 
orgánmi. Každoročne vyhotovovali 

hlásenia o počte rómskeho 
obyvateľstva, o jeho problémoch 

v oblasti bývania, zamestnanosti 
i školskej dochádzky ich detí. O tom, 
koho zaradiť do zoznamu „občanov 

cigánskeho pôvodu“, rozhodovali iba 
na základe vlastného uváženia. Podľa 

posledného takéhoto súpisu žilo ku 
koncu roka 1989 na Slovensku 254 
tisíc Rómov, čo predstavovalo 4,9 % 
všetkých jeho obyvateľov (v Čechách 

a na Morave bolo evidovaných takmer 
146 tisíc Rómov, čo tvorilo v tom čase 

asi 1,5 % celkovej populácie). 
Uvedená Komisia vlády, okresné 

komisie a celá sieť terénnych 
pracovníkov boli v roku 1991 zrušené. 
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Koncom 60. rokov, v čase tzv. obrodného procesu v československej 
spoločnosti, pokúsili sa aj samotní Rómovia prevziať časť 
zodpovednosti za riešenie svojej situácie. V roku 1969 vznikol Zväz 
Cigánov-Rómov. Cieľom rómskej inteligencie bolo rovnoprávne 
a bezkonfliktné spolužitie majoritného a rómskeho obyvateľstva. 
Deklarovali tak záujem zachovať si svoju etnickú identitu a nechuť 
podriadiť sa štátom riadenej asimilácii. 
V čase normalizácie, v roku 1973, bol Zväz Cigánov-Rómov zrušený. 
Rómovia v Československu na dlhé obdobie opäť stratili možnosť 
rozvíjať svoju etnickú identitu a naďalej boli považovaní za sociálne 
retardovanú skupinu, ktorú je potrebné „prevychovať“. Vládne 
orgány sa nesnažili spoznávať názory a predstavy Rómov o živote, 
ale s vynaložením nemalých finančných prostriedkov im vnucovali 
to, čo sami považovali za dobré. Za to, že tieto opatrenia boli často 
málo úspešné, vinili samotných Rómov. O zvrátenosti a necitlivosti 
prístupu a o porušovaní práv Rómov komunistickým režimom 
hovorí aj kritický dokument Charta 77 z roku 1978. Otázky, či majú 
štátne inštitúcie popierať ľudské práva a diskriminovať menšiny, 
či majú, alebo nemajú Rómovia dobrovoľne alebo nútene splynúť 
s majoritou a vzdať sa svojej etnickej identity, sa v tom čase 
neoddeliteľne spájali s bojom za ľudské práva. 
Zároveň však treba povedať, že mnohým Rómom sa podarilo získať 
odbornú kvalifikáciu či vyriešiť svoj bytový problém. Mnohí si začali 
hľadať nové miesto v spoločnosti.
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Prepojenie sociálneho postavenia a sociálnej marginalizácie s problematikou 
etnickej svojbytnosti Rómov predstavuje jednu zo závažných spoločenských 
tém súčasnosti. Kam smeruje vývoj rómskej problematiky po roku 1989? 

Významným medzníkom najnovších rómskych dejín sa stal rok 1989. Krátko po novembrových 
udalostiach vznikla prvá rómska politická strana – Rómska občianska iniciatíva, po nej 
ďalšie strany a kultúrne zväzy.
V prvých voľbách v roku 1990 bolo na skrátené funkčné obdobie dvoch rokov zvolených 
10 rómskych poslancov do vrcholných orgánov vtedajšieho Česko-Slovenska. 
Významným medzníkom bolo aj prijatie Zásad vládnej politiky Slovenskej republiky k Rómom 
(9. apríla 1991). Dokument vo všeobecnosti navrhoval prístup k riešeniu problematiky 
v oblasti etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a v oblasti ekonomického zabezpečenia. 
Základnou zásadou v etnickej oblasti bolo v legislatívno-právnom systéme, počnúc Ústavou 
republiky, uznať etnickú svojbytnosť Rómov na úrovni ostatných etnických minorít žijúcich 
na území Slovenska. V praxi to znamenalo, že Rómovia boli zrovnoprávnení s ostatnými 
národnostnými menšinami. 
Pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 a 2001 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo 
možné sa k tejto národnosti prihlásiť. 

V 90. rokoch vznikol priestor na rómske vydavateľské aktivity a začali vychádzať aj rómske 
periodiká. V súčasnosti jediným periodikom vychádzajúcim kontinuálne od roku 1990 je 
dvojtýždenník Romano nevo ľil – Rómsky nový list (pozri www.rnl.sk). Od roku 2002 
pracuje v Košiciach aj Rómska tlačová agentúra, médium na princípe internetových novín 
(www.rpa.sk). Knižný trh je každoročne obohacovaný o pôvodnú rómsku tvorbu a prekladovú 
literatúru. 
Od roku 1993 pôsobí v Košiciach profesionálne rómske divadlo Romathan. Za viac ako 
10 rokov uviedlo 41 premiér. 

7. Po roku 1989

Jednou z výrazných zmien bolo 
i postupné akceptovanie endoetnonymu 

Róm/Rómovia. Toto pomenovanie 
používa väčšina európskych Rómov 

vrátane Rómov na Balkáne. Vo 
všetkých európskych rómskych 

dialektoch existuje slovo rom – vo 
význame muž, človek (ženská forma je 

romňi – žena, manželka). Akceptácia 
endoetnonymu – Roma – je aj jednou 

z priorít medzinárodnej rómskej 
organizácie International Romani 

Union, ktorá vznikla v roku 1971.

Etnonym je názov etnika, ktorý je 
vonkajším vyjadrením totožného 

etnického vedomia príslušníkov 
daného spoločenstva. Často sa názov, 

ktorým príslušníci etnika označujú 
samých seba (endoetnonym) nekryje 

s názvom, ktorým dané spoločenstvo 
označujú príslušníci iných skupín 

(exoetnonym). (Encyklopédia ľudovej 
kultúry Slovenska, 1995)

záber z Divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor, od rómskej autorky, spisovateľky Eleny Lackovej.  Obnovená premiéra divadla Romathan v roku 2000.
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Vznikli možnosti aj na vzdelávanie, od roku 1992/1993 bola v Ko-
šiciach otvorená Stredná umelecká škola, na ktorej študujú mladí 
Rómovia i nerómovia v hereckom, tanečnom a dramatickom odbo-
re. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
vznikla Katedra rómskej kultúry. V roku 2004 sa podarilo etablovať 
dve ďalšie stredné školy: Gándyho gymnázium vo Zvolene a Gym-
názium v Košiciach. V Bratislave je zase možné na bilingválnom 
Gymnáziu na ul. Novohradská študovať odbor romistika. 
Práve vo vzdelávaní nastalo veľa zmien sledujúcich zlepšenie 
vzdelanostnej úrovne rómskych detí a zvýšenie informovanosti 
majoritnej populácie o Rómoch. Vyšiel rómsky šlabikár Romano 
hangoro a čítanka Genibarica, vzniklo viacero pomocných tex-
tov pre prípravné ročníky a uplatnenie asistenta/asistentky učiteľa 
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako doplnkový 
text bol vydaný Rómsky dejepis. Napriek tomu sa stav nezlep-
šuje želaným tempom. 

Dôsledkom socio-ekonomickej transformácie po roku 1989 je po-
stupné vytváranie nového systému sociálnych nerovností a sociálnej 
stratifikácie. Veľká časť Rómov prišla o zamestnanie a nové pracovné 
príležitosti absentujú. Život v rómskych osadách a getách je poznače-
ný materiálnou chudobou, nedostatočnou hygienou, zhoršujúcou sa 
zdravotnou situáciou, ale aj sociálnym vylúčením – exklúziou.  
Neustále sa zhoršujúce sociálne postavenie časti rómskej populá-
cie si vyžiadalo systémové riešenie na úrovni štátnej správy a v roku 
1998 bol vládou SR zriadený Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity. (Od roku 2000 funkciu splnomocnenky-
ne zastáva Klára Orgovánová.) 

Sociálne postavenie po roku 1989 
Spoločensko-politická a ekonomická transformácia začiatkom 90. 
rokov zastihla Rómov nepripravených. Mohli sa uplatniť zväčša len 
v nízkokvalifikovaných profesiách, ktoré v trhovom hospodárstve 
a s postupujúcou technizáciou výroby zanikli. Mnohí Rómovia prišli 
v tomto období o prácu, na východnom Slovensku postihla neza-
mestnanosť väčšinu rómskych mužov v produktívnom veku. 
Oficiálne údaje o nezamestnanosti Rómov nie sú k dispozícii 
(sledovanie etnicity nezamestnaného je v rozpore s dodržiavaním 
základných práv a slobôd). 
Kvalifikované odhady udávajú asi 64 % nezamestnanosť Rómov, sú 
lokality, prevažne tzv. rómske osady na vidieku, kde je 100 % neza-
mestnanosť. Vzhľadom na to, že tento jav pretrváva niekoľko rokov, 
je možné hovoriť o dlhodobej nezamestnanosti, ktorá v sebe nesie 
ďalšie riziká odkázanosti na sociálnu sieť štátu. V otázke zamestna-
nosti v prípade rómskej populácie ani nie je možnosť nadviazať na 
tradičné zručnosti (kováčstvo, košikárstvo, korytárstvo). V období 
socializmu sa tieto remeslá nevykonávali, teda neexistuje kontinui-
ta a v súčasnosti je o ne minimálny záujem zo strany zákazníkov. 
   

Možné dôvody a dôsledky dlhodobej nezamestnanosti: 
 značná časť Rómov dosahuje iba najnižšie vzdelanie – zá-

kladné, neukončené základné, špeciálne, predstavujú teda 
nekvalifikovanú pracovnú silu;

 vzhľadom na nízke vzdelanie a zručnosti sa väčšina rómskej 
populácie môže uplatniť iba na sekundárnom trhu práce; 

 vzdelanie a zručnosti neumožňujú ani rekvalifikáciu na žiada-
nejšie profesie;

 dlhodobá nezamestnanosť znamená stratu pracovných návy-
kov; 

 dlhodobá nezamestnanosť je demotivujúca pre celú komuni-
tu, „mladým“ a absolventom chýbajú pozitívne vzory a nema-
jú od koho prebrať pracovné návyky;

 podmienky života, bývanie v segregovaných komunitách sú 
nevyhovujúce, čo sa prejavuje v zlom zdravotnom stave a ne-
dostatočných hygienických návykoch; nedostatočná hygiena 
je prekážkou akceptácie zo strany majority, čo sa prejavuje 
aj pri zamestnávaní, pri ceste do práce, pri akomkoľvek kon-
takte a vyvoláva odmietanie zo strany majority, čo Rómov tiež 
demotivuje;

 odmietavé postoje voči Rómom aj vo všeobecnosti;
 v neposlednom rade sa k nezamestnanosti pridružuje aj fakt, 

že segregované rómske obydlia sú vzdialené od trhov. 

Osobitné postavenie na trhu práce majú rómske ženy. K nízkej 
vzdelanostnej úrovni a ostatným charakteristikám sa pričleňuje 
aj relatívne vyšší počet detí, ktoré si vyžadujú starostlivosť (napr. 
opatera počas choroby), čo pre zamestnávateľov býva spravidla 
prekážkou. 
Drvivá väčšina rómskej populácie uviazla v sociálnej sieti štátu 
a možnosti vymaniť sa z nej sú zatiaľ mizivé. Finančná pomoc zo 
strany štátu má klesajúcu tendenciu a neexistuje systém podpory 
a impulzov, ktoré by časť populácie, ktorá sa ocitla v hmotnej núdzi, 
stimuloval k aktivitám smerujúcim k vymaneniu sa z odkázanosti 
na štát.
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MENTÁLNY OBRAZ RÓMOV

> Ciele 
 posilniť schopnosť študentov a študentiek analyzovať svoje postoje a odhaliť v nich predsudky a stereotypy
 posilniť schopnosť študentov a študentiek vyjadriť predstavy – asociácie spojené so slovami „typický Róm“
 uvedomiť si, akými spôsobmi si vytvárame obraz o skutočnosti
 uvedomiť si, že mentálny obraz nemusí byť úplne v súlade so skutočnosťou

Cieľová skupina
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Čas
45 – 60 minút

> Pomôcky
kusy baliaceho papiera, fixky, kópie textov

 Postup 

1. Rozdeľte študentky a študentov do štyroch skupín.
2. Vyzvite každú skupinu, aby do stredu svojho baliaceho papiera napísala „typický Róm a typická Rómka“ a v čase 5 – 10 minút 

spísala všetky asociácie, ktoré členom skupiny napadnú. Skupiny môžete motivovať otázkami: Aké má vlastnosti? Kde 
žije? Akú má rodinu? Aký má príjem? O čo sa snaží? Aké má plány? Čo ho trápi? ...

3. Každá skupina vyvesí svoj papier na viditeľnom mieste a prezentuje svoju predstavu Róma. Pokúste sa na základe dohody 
so všetkými študentmi a študentkami spísať všetky charakteristiky typického Róma a typickej Rómky od najčastejšie 
zastúpených po ojedinelé.

4. Na vrch tabule napíšte „Mentálny obraz Rómov“. Vysvetlite študentom, že teraz ste na tabuli spoločne vytvorili typický 
obraz Róma, tak ako vyzerá v ich triede. Je to obraz, ktorý vznikol z ich myšlienok. Toto je ich vlastný majetok, toto nosia vo 
svojich hlavách. Skutočnosť môže byť úplne iná, ale oni majú v hlave svoj obraz, s ktorým budú ďalej pracovať.

5. Spoločne so študentmi teraz rozdeľte charakteristiky na tabuli na neutrálne, pozitívne, negatívne – pripísaním znamienok 
0, + a - vedľa jednotlivých charakteristík. Číselne znázornite, ktoré charakteristiky prevládajú. 

6. Poverte už dopredu niekoľkých študentov, aby si prečítali dve ukážky - charakteristiky Rómov. A požiadajte ich, aby 
následne aj oni vymenovali charakteristiky vyzdvihnuté v textoch. 

7. Na tabuli, vedľa vášho mentálneho obrazu, spoločne zostavte obraz Rómov vychádzajúci z ukážok.
8. Porovnajte obraz triedy a obraz z ukážok. Diskutujte so študentmi, v čom sa odlišujú a prečo.

 Reflexia

Diskusiu smerujte k spôsobom, akými si človek vytvára predstavu o odlišnej sociokultúrnej skupine. Počas reflexie je vhodné 
uvádzať fakty a argumenty týkajúce sa problémov, na ktoré študenti upozornia. Zdôraznite, že spomenuté charakteristiky „typického 
Róma“ s negatívnym nábojom môžu mať príčiny v mediálnom obraze Rómov, v spoločenskom postavení Rómov a pod.

Študenti by si predovšetkým mali uvedomovať, ako vnímajú skutočnosť a ako ju opisujú:
 v rámci „vlastnej“ skupiny nezovšeobecňujeme, lebo vnímame rozdiely medzi sebou
 v rámci „cudzej“ skupiny zovšeobecňujeme, dokonca upozorňujeme: „oni sú všetci rovnakí“, „pletú sa nám ich tváre“

Cvičenie upravené podľa: Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy, 
Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. v nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002.
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Ukážka 1

JUDr. Tomáš Holomek

Narodil sa v roku 1911 v cigánskej osade Hraničky na Južnej Morave. Jeho otec, Pavel Holomek, bol v osade vajdom 
(starostom), živil sa handlovaním s koňmi. Neskôr si na okraji neďalekej dediny Svatobořice kúpil malý domček, 
kde rodina až do vojny pokojne žila.
Tomáš Holomek vtedy začal chodiť do školy, mal už jedenásť rokov. Sedel v poslednej lavici. Deti sa mu posmievali: 
„Cigán, cigán!“ Spočiatku zo školy utekal, ale bol talentovaným žiakom. Riaditeľ svatobořickej školy prišiel za jeho 
otcom a povedal mu: „Pán Holomek, váš syn Tomáš musí študovať. Ak nie, bola by to veľká škoda.“ Zložil prijímacie 
skúšky a už z tretej triedy prešiel do gymnázia. „Do kvinty sa so mnou nikto zo spolužiakov nerozprával.“ Spomína 
pán Holomek. „Keď potom mali stretávku po maturite, pripomenul som im to. Hádam sa potom zahanbili. Boli to 
väčšinou deti bohatých ľudí – a ja, chudobný cigán. Až potom, keď videli, že viem dvakrát viac než oni, že niečomu 
rozumiem, vtedy sa to zmenilo. Cigán musí dokázať dvakrát viac ako biely, aby ho vzali na vedomie. Ja som drel ako 
mulica, mal som to nejako v sebe. Na gymnáziu som študoval vždy s vyznamenaním. Keď mi dal otec 40 halierov 
na konskú salámu, aby som nebol v triede hladný, povedal som si: Dočerta, tak oni si to kvôli mne odtrhnú od úst? 
Musím niečo dokázať! Nebolo to len tak! Celá rodina si odriekala.“
Už na gymnáziu v Kyjove hovoril plynulo po francúzsky, nemecky a latinsky. Bol výborný športovec, so svojimi 
bratmi hral vo futbalovom mužstve SK Svatobořice. Po maturite sa dal na štúdium práva. Prednášky neboli povinné, 
takže mohol dávať kondície a zháňať si peniaze sám. Radšej by si bol zvolil humanitný odbor. Za vojny sa ako jediný 
z rodiny zachránil útekom na Slovensko, kde sa skrýval v lesoch a medzi Rómami. Sám o tom povedal: „Nieto dňa, aby 
som si ráno a večer, kým nezaspím, nespomenul na rodičov a bratov. Niet jediného dňa, aby som na nich nemyslel. 
A to už odvtedy uplynulo 40 rokov. V štyridsiatom piatom som sa dozvedel, že všetci zomreli v Osvienčime. Rodičia 
a päť bratov.“ Po vojne pracoval ako vojenský prokurátor. V roku 1969 zakladal Zväz Cigánov-Rómov. V tom čase 
mal už vyše 60 rokov, ale vyzeral oveľa mladší, bez stopy šedín, plný energie, pritom dôstojný a naozaj akýsi prísny 
– a veľmi charizmatický človek. Neskôr sa stal poslancom parlamentu ČSSR. Bol spoločensky významný a uznávaný. 
Jeho povesť „prísneho, ale spravodlivého cigánskeho prokurátora“ zarezonovala aj v širokej verejnosti. Na Rómov 
nikdy nezabudol a všade sa jednoznačne prezentoval ako „Cigán“. Vtedy bolo etnické meno Róm tabu, symbolizovalo 
etnoemancipačné ašpirácie a to bolo proti oficiálnej asimilačnej politike. 
Hovoril krásne po rómsky. JUDr. Tomáš Holomek patril k najvýznamnejším rómskym osobnostiam. Prežil ťažký 
život a ukázal cestu ostatným svojím vlastným príkladom. Človek môže obdivovať, čo všetko dokázal, napriek 
všetkým chybám, ktorých sa dopustil. 

Spracované podľa: Holomek, Karel: Moravský Cigán – Tomáš Holomek.
In Romano džaniben 3–4/99, Hübschmannová, Milena: Rozhovor s JUDr. Tomášem Holomkem (1985). 

In: Romano džaniben 3–4/99.

Ukážka 2  

Anna, 35 rokov

Pochádzam zo stredného Slovenska. Obaja moji rodičia sú Rómovia, ale doma sa nehovorilo rómsky, ani nás neviedli 
k nejakým rómskym tradíciám. Podľa nich nám chceli uľahčiť nástup do školy. Ja som najstaršia a mám ešte dvoch 
súrodencov. V dedine, odkiaľ pochádzam, som sa nikdy nestretla s nejakým zaznávaním alebo pokrikovaním, že som 
Rómka. 
Rodičia chceli, aby som študovala na konzervatóriu hudbu, akosi to patrilo k dobrým mravom. Moji bratranci aj 
sesternice sa venovali hudbe a aj ja som k tomu celkom prirodzene inklinovala. Bohužiaľ, som neuspela pri prijímacích 
pohovoroch na konzervatóriu na prvý raz a viac som to neskúšala. Študovala som potom odbor hodinár. Rodičom sa 
zdalo, že je to čistá, nenamáhavá práca, ktorá mi v budúcnosti zabezpečí obživu. Nástup na strednú školu bol pre mňa 
veľký šok. Moje spolužiačky mi dali pocítiť, čo si myslia o Rómoch. Mala som z toho veľmi zlé pocity, aj preto som celé 
štúdium bývala na priváte. 
Po skončení školy som iba rok pracovala ako hodinárka, myslím, že ešte v roku 1990 ma prepustili. Potom som 
absolvovala sanitársky kurz a robila niekoľko rokov v nemocnici na hematológii. Bol tam veľmi dobrý kolektív, 
bez problémov ma prijali medzi seba. Priatelili sme sa aj mimo práce, chodili sme do kina, veľa sme sa zhovárali 
o literatúre, a to ma nútilo na sebe pracovať. Neskôr som pracovala v domove sociálnych služieb. Mala som veľa 
známych a priateľov, ktorí ma prijímali takú, aká som. V roku 1997 bola v našom meste na návšteve šéfredaktorka 
rómskych novín, a to pokladám za najväčší zlom vo svojom živote. Síce som bola spočiatku k nej ironická, ale myslím 
si, že jej vďačím za mnohé. Ponúkla mi spoluprácu na novinách. Asi rok som dopisovala do novín a neskôr som sa 
presťahovala a stala sa kmeňovou redaktorkou. 
V prvých rokoch som intenzívne nasávala všetko nové, učila som sa v pravom zmysle slova, ale aj spoznávala Rómov. 
Snažila som sa mnohým veciam porozumieť. Myslím si, že som rýchlo napredovala. Samozrejme, absolvovala som aj 
nejaké špecializované kurzy, ale až neskôr mi došlo, že potrebujem mať maturitu, a že formálne vzdelanie je dôležité. 
Maturovala som ako tridsiatnička a teraz som sa dala na vysokoškolské štúdium. Vnímam to ako veľkú výzvu 
pracovať na sebe, zdokonaľovať sa. Práca a štúdium zaberajú takmer všetok môj čas. Stojím na vlastných nohách, som 
sebestačná, ale keď sa vraciam do prázdneho bytu, býva mi niekedy z toho smutno. Bohužiaľ za ostatné roky som 
nestretla spriaznenú dušu. Niekedy je to smutné, že sa nemá kto so mnou tešiť z mojich úspechov. 
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8. Od tradičného zamestnania po súčasnosť
Otázka sociálneho postavenia a sociálnej odkázanosti veľkej časti rómskej po-
pulácie je jedným zo závažných sociálnych problémov Slovenska. Aké sú tradičné 
rómske remeslá? Ako sa transformovali spôsoby obživy v 20. storočí? Ako je 
možné zvyšovať zamestnanosť rómskeho obyvateľstva? 

Archívne dokumenty zo 16. a 17. storočia svedčia o tom, že prvé rómske rodiny, ktoré 
dostali povolenie usadiť sa na okrajoch slovenských miest a dedín, sa zaoberali kováčstvom 
a hudbou.
Od 18. storočia, keď už väčšina Rómov prešla na usadlý spôsob života, nadobúdala pre nich 
väčší význam príležitostná práca u roľníkov: v lete pomáhali na poli, vo vinohradoch a pri 
rôznych prácach okolo domu, pásli dobytok. Lámali kameň a roztĺkali ho na drobné kúsky, 
ktoré sa používali pri budovaní ciest.
Usadlí Rómovia sa zaoberali aj spracúvaním prírodného materiálu: zo slamy plietli rôzne 
ošatky, z prútia košíky rôznych tvarov a veľkostí, rohože. Vedeli páliť vápno aj drevené uhlie, 
o čom sú záznamy už zo 17. a 18. storočia. Niektorí z nich boli zručnými hrnčiarmi. Ešte po 
druhej svetovej vojne vyrábali mnohí Rómovia v jednoduchých drevených formách nepálené 
tehly – vaľky.
Rómske ženy pomáhali svojim mužom pri kováčskej práci, špecializovali sa na vymazávanie 
hlinených dlážok a chlebových pecí v sedliackych domoch. Ženám sedliakov pomáhali 
pri pradení, v niektorých oblastiach sa naučili rôzne ručné práce ako čipkárstvo, pletenie, 
háčkovanie či vyšívanie. 
Koncom minulého storočia sa mnoho rómskych žien živilo pletením povrazov a zhotovovaním lán, 
výrobou kief a štetiek z prasačích štetín alebo konských vlasov. Z brezového prútia viazali metly – 
niekde ich vyrábajú dodnes. Donedávna takmer na celom Slovensku zhotovovali na jednoduchom 
nástroji – doštičke s otvormi – tzv. cigánske tkanice, jednoduché i s pestrými vzormi, ktoré mali vo 
vidieckom živote široké uplatnenie. Rómske ženy si vyrobený tovar poukladali do hrubej plachty 
(zajdy), vyložili na chrbát a takto ho chodili ponúkať po okolitých dedinách.
Pretože Rómovia nevlastnili pôdu, boli odkázaní získavať základné potraviny nevyhnutné na 
svoju obživu od roľníkov. Sedliaci zasa potrebovali lacnú pracovnú silu pri okopávaní či vyberaní 
zemiakov alebo pri žatve a mlatbe obilia, zvážaní sena, ale aj pri stavbe domov, hĺbení studní 
či rúbaní dreva na zimu. Na tieto práce prizývali miestnych Rómov, ktorí im popritom ponúkali 
aj svoje výrobky. Za svoju prácu a tovar často nežiadali peniaze, uspokojili sa s potravinami, 
obnoseným šatstvom, so starým nábytkom s rôznymi potrebami pre domácnosť. 
Obojstranná výhodnosť takéhoto spolužitia sa prejavila aj v udržiavaní blízkych vzťahov 
medzi rómskymi a sedliackymi rodinami; nebolo zriedkavosťou, že roľníci sa stávali krstnými 
rodičmi rómskych detí.

Kočovné rómske skupiny sa od usadlých líšili okrem iného aj pestrofarebnejším oblečením, 
často i zlatými šperkami. Delili sa na niekoľko skupín, ktoré sa odlišovali pomenovaním 
i spôsobom obživy: skupina Kalderašov sa špecializovala na spracúvanie medeného plechu, 
z ktorého vyrábali kotlíky; iní Rómovia putovali od obce k obci a brúsili nože, alebo drôtovali 
hrnce. Ďalší zbierali staré handry, kože, kosti alebo perie, ktoré vymieňali za drobný tovar 
potrebný do domácnosti (ihly, cverny, smaltovaný riad, porcelán). Skutočnými majstrami 
boli rumunskí korytári, ktorí zhotovovali okrem lyžičiek a varešiek aj misky, vahany, a najmä 
korytá rôznych veľkostí. Aj medzi kočovnými Rómami boli kováči, ktorí si svoju vyhňu rozložili 
v poli pod šírym nebom a ostrili náradie; tzv. haličskí Rómovia sa špecializovali na výrobu 
vrtákov. Hlavným zamestnaním ďalšej skupiny olašských Rómov, bol obchod s koňmi, preto 
sa označujú aj ako Lovári (z maďarského ló = kôň). Ich ženy sa zaoberali veštením z ruky.
Po druhej svetovej vojne v dôsledku industrializácie Slovenska postupne klesal dopyt po 
tradičných výrobkoch, rovnako ako dopyt po produkcii tradičnej hudby a postupujúca 
kolektivizácia vidieka zmenila aj charakter vzťahov. Rómovia boli štátnym aparátom začlenení 
do kategórie pracujúcej triedy a ich pracovné začlenenie bola spravidla ako robotníci na 
stavbách, na železnici, pri výkopových prácach, pri čistení miest a odvoze smetia, aj ako lesní 
robotníci. Viacerí z nich našli uplatnenie na štátnych majetkoch a neskôr aj ako zamestnanci 
roľníckych družstiev. Všeobecne sa dá povedať, že sa živili manuálnou prácou, na ktorú 
nebola potrebná takmer žiadna kvalifikácia. Napriek nízkej kvalifikácii v období „povinnej“ 
zamestnanosti bol predpoklad, že v robotníckych profesiách nájdu uplatnenie.

Až do 20. storočia si mnohí rómski 
kováči zachovali starodávny spôsob 
práce: do ohniska, ktoré bolo umiest-

nené na zemi, z jednej strany ústili ko-
váčske mechy, z druhej strany bola do 

zeme zarazená nákova. Rómsky kováč 
pri práci čupel alebo sedel na pätách. 

V oblasti juhozápadného Slovenska bol 
známy spôsob, keď kováč pri práci stál 

po pás vo vyhĺbenej jame. Pretože za 
svoje výrobky často nepýtali peniaze, 

ale odmenu v naturáliách (zväčša 
poľnohospodárske plodiny), boli žiada-

ní u chudobnejších roľníkov. Rómski 
kováči prichádzali mnohokrát do 

styku so sedliakmi, preto sa vo svojom 
prostredí stávali prirodzenými autori-

tami, prostredníkmi medzi rómskym 
spoločenstvom a ostatným obyvateľ-

stvom. Rómske kováčstvo, podobne ako 
väčšina ďalších tradičných rómskych 

zamestnaní v priebehu 20. storočia po-
stupne zanikli – vytlačila ich lacnejšia 
priemyselná výroba, len v ojedinelých 

prípadoch sa premenili na prosperujú-
ce umelecké kováčstvo a zámočníctvo. 

Najstaršia správa o rómskom muzi-
kantovi v Uhorsku, ktorý hral na lutne 

kráľovnej Beatrix, je z roku 1489. 
V 16. storočí sa spomínajú rómski hu-

dobníci, ktorí hrali na citaru. Uhorská 
šľachta rodiny muzikantov usadzovala 

na svojich pozemkoch a poskytovla im 
rôzne výhody. Medzi najznámejších 
určite patria: primáška, zberateľka 

a upravovateľka ľudových piesní 
Panna Cinková (1711 – 1772) z Ge-

mera alebo Ján Bihary (1764 – 1827), 
z Veľkého Blahova pri Dunajskej 

Strede. Hrával na šľachtických dvoroch 
v Budapešti a vo Viedni, na rôznych 

slávnostiach i korunováciách, a vyslú-
žil si prezývku „Uhorský Orfeus“. Medzi 
národovcami bol veľmi obľúbený Jozef 

Piťo (1800 – 1886). Žil v Liptovskom 
Mikuláši a mával vystúpenia na matič-

ných slávnostiach v Martine. 
V súpisoch z 18. storočia sa spomínajú 

rómski hudobníci vo všetkých oblas-
tiach Slovenska. Na dedinách tvorilo 
hudobníctvo doplnkový zdroj obživy, 
najmä v zimných mesiacoch, keď sa 

konali svadby a rôzne tanečné zábavy. 
Rómovia si osvojili repertoár ľudových 
piesní miestneho obyvateľstva a oboha-

tili ho o svojský spôsob interpretácie. 
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BABYLONSKÁ VEŽA 

> Ciele
 porozumieť dôsledkom necitlivého a stereotypného správania voči jednotlivcom (nálepkovanie, škatuľkovanie)  
 pripomenúť rôzne druhy rómskych povolaní a obživy 

> Cieľová skupina 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl 

> Čas
1 – 2 vyučovacie hodiny

> Pomôcky 
väčšia pracovná plocha, lepiaca páska, sady kartičiek pre skupiny

 Úvodná aktivita: Bodkovanie

Pripravte farebné nalepovacie bodky. Potrebujete toľko farieb, koľko bude skupín. V skupine má byť 5 – 6 členov. Študenti 
sa postavia do kruhu a zavrú oči. Nalepte im na čelo farebnú značku. Cieľom aktivity je bez rozprávania vytvoriť skupiny 
podľa určitého spoločného znaku (prídu rýchlo na to, podľa akého). Hra je rýchla a vhodná na rozdelenie študentov do 
skupín. V diskusii pri hlavnej aktivite zistíte, aké pocity z nej študenti majú. Ak máte dojem, že študenti prežívajú aktivitu aj 
s negatívnymi pocitmi, venujte čas reflexii pocitov hneď po jej skončení. 

 Postup hlavnej aktivity:  Babylonská veža 

1. Aktivitou Bodkovanie ste rozdelili triedu do skupín po 5 – 6 členov. Každá skupina urobí kruh.  
2. Požiadajte skupiny, aby do niekoľkých minút vytvorili „živé sochy“, ktoré znázorňujú typické rómske remeslá – môže to 

byť úvodná alebo záverečná aktivita k téme Pôvodné rómske povolania. Zistíte, čo považujú za typické rómske povolania. 
Po prečítaní textu a diskusii môžu študenti v skupinovej práci vyjadriť pohybom, čo si zapamätali, alebo ako pochopili tému. 
V krátkosti prediskutujte, ktoré remeslá a povolania predstavovali. 

3. Urobte si vopred toľko kartičiek, aby ste mali jednu sadu pre každú 5 – 6-člennú skupinu. Rozdajte každému členovi skupiny 
po jednej kartičke a kus lepiacej pásky. Prilepí ju na chrbát študenta vedľa tak, aby ten nevedel, čo je na lístočku napísané. 

 Kartičky obsahujú nasledovné pokyny: 

4. Druhú sériu scénok vytvoria skupiny na zvolenú vybranú tému. Môže ísť o témy/situácie, v ktorých niekto niekomu pomáha, 
napríklad: pomoc starej osobe prejsť cez cestu, veľké upratovanie, hasenie požiaru, prvá pomoc pri autonehode.

4. Pri tvorení týchto scénok (sôch) musí skupina spolupracovať. Žiaci sa k sebe MUSIA správať tak, ako majú napísané na 
kartičke. Napríklad Jánovi, ktorý má na karte napísané: „povedz mi, čo mám robiť“, treba stále hovoriť, čo má robiť.

5. Každá skupina nech sa rozhodne, ako bude danú tému znázorňovať. Po 20 – 25 minútach sa posadia do kruhu. Kartičku 
si zatiaľ nikto nedá dolu. 

6. Skupiny predvedú svoje sochy alebo scénky a stále sa správajú tak, ako majú napísané na kartičkách. Až potom si ich 
môžu dať dole a pozrieť sa , čo tam mali napísané.

7. Otvorte diskusiu o tom, ako sa skupinám pracovalo, aké pocity mali jednotliví členovia. 

Otázky na diskusiu:
Pocítili ste rozdiel pri príprave prvej a druhej scénky/sochy?, Aký to bol pocit, keď sa s vami zaobchádzalo určitým spôsobom? 
Ako ovplyvnili podmienky dané kartičkami výkonnosť skupiny? Bola by vaša skupina výkonnejšia, keby ste nemali označenia na 
chrbtoch? Prečo áno, prečo nie? Ako ste pri úvodnej aktivite s bodkami zistili, do akej skupiny patríte? Ako ste sa cítili? V čom bo-
li vaše pocity podobné so situáciou zo života, keď vás niekto zaradí do skupiny, napríklad podľa „farby“? Pri ktorej aktivite ste sa 
cítili súčasťou skupiny? Kedy ste viac dôverovali ostatným? Prečo? Dávajú si ľudia „nálepky“ aj v živote? Označujete ľudí za dob-
rých, zlých, panovačných, milých bez toho, aby ste ich dobre poznali? Čo spôsobuje označkovanie (škatuľkovanie) ľudí? Už vás 
niekto nejakým spôsobom, ktorý sa vám nepáčil, „zaškatuľkoval“? Ako? Prečo? Ako ste sa cítili? Kde získavame mnoho našich 
myšlienok a názorov na ostatných (priatelia, rodičia, médiá)? Je ľahké alebo ťažké zbaviť sa nálepky, keď sa už stala známou? 
Ako sa jej môžete zbaviť? Boli ste niekedy v situácii, keď ste niekoho zaškatuľkovali a tým priamo či nepriamo obmedzovali?

 Tip

Pred realizáciou aktivity si pozrite kapitolu Didaktické aspekty multikultúrnej výchovy: Ako si pripraviť hodinu, ktorá má ciele 
MKV, a v ktorej nájdete nápady na plánovanie a realizáciu stretnutia, príp. hodnotenie, ktoré po nej nasleduje. Nájdete tam aj 
nápady na nestresujúce zásahy učiteľa do práce skupiny, ktoré budete môcť pri tejto aktivite využiť. 
Ako prípravu na diskusiu si pozrite kapitolu Pojmy používané v multikultúrnej výchove o predsudkoch a diskriminácii. 
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počúvaj všetko, 
čo poviem

hovor stále 
o niečom inomzamrač sa na mňa

rozprávaj sa so mnou 
ako s malým dieťaťom

nepočúvaj nič z toho, 
čo poviemusmej sa na mňa opakuj všetko po mne



92

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

Bývanie je určujúcim sociálno-kultúrnym faktorom, avšak jeho zmena 
k lepšiemu nie je vždy jednoduchá. Kde hľadať korene súčasného stavu 
bývania Rómov? Kde sú príčiny a aké sú dôsledky? V čom nás determinuje 
priestor, ktorý voláme „doma“?

Jedným z determinantov súčasného postavenia rómskeho obyvateľstva je aj bývanie. Skôr 
ako sa budeme venovať súčasnosti, pokúsime sa o krátky exkurz do minulosti.  
Rómov žijúcich na Slovensku možno označiť za tzv. usadlých Rómov. K ich usadzovaniu 
dochádzalo postupne od 16. storočia, pričom súpisy z 18. storočia dokazujú, že väčšina 
Rómov v tom čase už neviedla kočovný život. Znamená to, že usadlým spôsobom života 
žijú Rómovia na Slovensku niekoľko storočí. Ich tradičná kultúra je viazaná na život 
v bezprostrednej blízkosti majority, na ktorú bol naviazaný spôsob obživy. Vzájomné 
dlhodobé spolužitie sa prejavilo aj prenikaním kultúrnych prvkov a čoraz väčším prirodzeným 
zbližovaním s majoritným obyvateľstvom. 
Rómovia si svoje príbytky stavali spravidla na okrajoch obcí a tak ako sa prirodzene zvyšoval 
počet rodín, zvyšoval sa aj počet obydlí. Niektoré osady vznikli prirodzene, ale mnohé 
vznikali vyčlenením miesta (ak nie právneho, tak aspoň spoločensky akceptovaného), na 
ktorom sa rómske skupiny mohli usadiť.
Polokočovné a kočovné skupiny, ktorých bolo podstatne menej, využívali ako príbytky stany 
či šiatre, alebo bývanie vo vozoch, a neskôr aj maringotkách. V zahraničí dodnes nájdeme 
skupiny Rómov bývajúcich v karavanoch. K ich usadeniu v Československu došlo po vydaní 
zákona o zákaze kočovania v roku 1958.

Samostatnou kapitolou pri problematike bývania Rómov sú panelové domy a sídliská 
stavané v období socializmu. Vtedajší režim v snahe čo najrýchlejsšie zlepšiť sociálne 
postavenie Rómov investoval nemalé finančné prostriedky do výstavby bytových domov, 
či už v pôvodných osadách alebo ako samostatné sídliská. Luník IX. v Košiciach, Dúžavská 
cesta v Rimavskej Sobote a iné sú príkladom takéhoto prístupu. Do nového bývania sa 
sťahovali často rodiny z osád, ktoré si iba ťažko zvykali na dovtedy neznáme vymoženosti 
– plynový sporák, kúpeľňu, splachovací záchod. Pri prideľovaní bytov autority vôbec 
nerešpektovali vnútornú štruktúru rómskych rodín a komunít: byty neboli dostatočne 
priestranné pre celú rodinu, alebo boli do blízkeho susedstva presťahované rodiny, ktoré 
mali dlhodobo zlé vzťahy. V dôsledku nekoncepčného sťahovania a nepripravenosti Rómov 
na veľkú kultúrnu zmenu boli často byty zdevastované a zanedbané. Druhou stranou mince 
sú však aj rodiny a celé komunity, ktoré vďaka cielenej snahe štátu zvýšiť kvalitu bývania 
Rómov uvítali možnosť zlepšiť svoje bývanie a aj si ho udržali. 

Pri charakterizovaní súčasného stavu bývania rómskej populácie vystupuje do popredia 
niekoľko rozlišovacích kritérií. Jedným z nich je aj rozlíšenie, či ide o bývanie v mestských 
aglomeráciách, alebo vo vidieckom prostredí, iným kritériom je, či ide o komunity žijúce 
segregovane, separovane alebo v rozptyle medzi majoritnou populáciou. Lokalita bývania 
v mnohom zodpovedá aj typu a kvalite bývania, pričom ľudia žijúci v segregovaných osadách 
majú najmenšiu šancu rozhodnúť o kvalite svojho života. 

Problémy spojené s bývaním má veľká časť rómskej populácie. Forma a stav bývania je 
zároveň fenoménom odrážajúcim sociálno-kultúrnu úroveň jednotlivých rómskych komunít. 
Približne polovica rómskych rodín na Slovensku žije v murovaných rodinných domoch buď 
vnútri, alebo na okraji miest a obcí. Mnohí ďalší – cca. 50 tisíc ľudí – žijú v nevyhovujúcich 
podmienkach segregovaných osád. V rómskych osadách je väčšina obydlí postavená 
nelegálne, na nevysporiadaných pozemkoch, alebo bez stavebného povolenia, čo v praxi 
znamená, že obyvatelia domov nemajú žiadnu právnu istotu bývania. Tieto lokality sú častoktát 
bez adekvátnych prístupových ciest, napojenia na vodu, plyn, elektrinu, kanalizáciu či odvoz 
komunálneho odpadu. Stavby v segregovaných rómskych osadách majú spravidla jednu až 
dve malé miestnosti. Zariadenie býva jednoduché – pec/sporák na tuhé palivo, posteľ, stôl, 
prípadne odkladacia skrinka. Priestor je obývaný nukleárnou rodinou (rodičia a deti), často 
sa stretneme aj so situáciou, keď niektoré z detí si privedie partnera a v priestore bývajú aj ich 
deti. Plocha nedovoľuje, aby každý člen domácnosti mal svoju posteľ, preto je pravidlom, že 

9. Bývanie

Vo verejnej mienke ešte stále prevláda 
obraz Rómov – kočovníkov. Je to jeden 

z mylných stereotypov, postavených 
na romantických predstavách o túžbe 

Rómov po voľnom živote. Sporadicky sa 
v spoločnosti ozývajú hlasy nabádajúce 

zákonodarcov vrátiť Rómom voľnosť 
a umožniť im kočovanie. Je to jedna 
z neopodstatnených požiadaviek, aj 

vzhľadom na to, že usadlým spôsobom 
života žije väčšina Rómov na 

Slovensku už niekoľko storočí.

Podľa lokalizácie rómskeho osídlenia 
od materskej obce/mesta, ale aj podľa 

miery spoločenských kontaktov možno 
rómske osídlenia charakterizovať 

nasledovne: 
 Rozptýlené komunity – ide o obce, 

kde rómske rodiny žijú rozptýlene 
v obci/meste s ostatným obyvateľstvom. 

Môže ísť o komunity, ktoré sú plne 
spoločensky integrované. 

 Separované rómske osídlenie 
– ide o zhluk obydlí, bytových domov, 

ale napríklad aj o rómsku ulicu, ktoré 
sú fyzicky oddelené od obce/mesta, 

zväčša prírodnou prekážkou – potok, 
cesta, jarček a pod. Komunikácia 

medzi ostatnou časťou obce a rómskou 
komunitou je obmedzená. 

 Segregované rómske osídlenie 
– ide o samostatný urbanistický 
celok, ktorý je územne oddelený 

od obce/mesta. Oddelenie je 
často ovplyvnené vzdialenosťou, 

prírodnými podmienkami, ale hlavne 
spoločenským vyčlenením obyvateľov 

osídlenia. Častokrát nie je napojené na 
inžinierske siete. Ľudia žijúci v týchto 
tzv. osadách pociťujú silnú animozitu 

zo strany majority.
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sa spí na zemi. Osobné veci nie je kam uložiť. Segregácia, stiesnený 
priestor, nedostatok súkromia a častokrát nevhodné hygienické 
podmienky majú veľký vplyv na psychické zdravie ľudí  žijúcich 
v týchto podmienkach. Predstavujú tiež neprekonteľné bariéry pri 
snahe úspešne ukončiť školskú dochádzku či nájsť si zamestnanie. 
V rómskych osadách sa nájdu aj nájomné bytové domy. Ich 
vlastníkom sú obce. Obyčajne neposkytujú väčší „luxus“, pretože 
sú zanedbávané tak obyvateľmi, ako aj majiteľmi. 

Obdobná situácia je v takmer všetkých mestských getách. Panelové 
nájomné domy sú znehodnotené a častokrát nefunkčné. Mnohí 
ich obyvatelia neplatia pravidelne nájomné a správcovia domov, 
mestá, nemajú záujem do bytov investovať. V posledných rokoch 
sa častým riešením takejto situácie stalo vysťahovávanie rómskych 
nájomcov do bytov nižšieho štandardu, alebo priamo na ulicu. 
Mnohokrát sa neprávom v tejto situácii ocitajú i ľudia, ktorí si 
poctivo plnili svoje nájomné povinnosti. 

Tip na aktivitu: Domy 
Ukážte študentom obrázky rôznych obydlí, v ktorých žijú ľudia. Spýtajte sa každého študenta, v akom dome býva jeho rodina a čo pre nich 
domov znamená. Diskutujte o tom, ako forma domu, lokalita a podmienky bývania ovplyvňujú životné možnosti detí, študentov a dospe-
lých – ich možnosť vzdelávať sa, pestovať si svoje záľuby, nachádzať pracovné príležitosti, starať sa o zdravie, spôsob stravovania, atď.
Pomôžte si pri tom  kritériami ukotvenými vo Všeobecnom výklade č.4 prijatým Výborom OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne 
práva. Tento komentár uvádza niekoľko minimálnych kritérií adekvátneho bývania: 

Istota právnej formy bývania: toto kritérium chráni ľudí pred svojvoľným núteným vysťahovaním, obťažovaním a inými hrozbami. 
– Kde mám trvalý pobyt a čo to znamená? Som ja, alebo moja rodina vlastníkmi domu/bytu v ktorom bývame? Prenajímame si 
ho - akú máme nájomnú zmluvu? Čo to pre mňa znamená? 
U marginalizovaných Rómov sa toto kritérium často porušuje v prostredí segregovaných osád, ktoré sú vo väčšine prípadov vystavané 
ilegálne a obyvateľom hrozí zbúranie príbytkov a následného vysťahovanie. V mnohých prípadoch nemajú rómski nájomcovia bytov 
adekvátne nájomné zmluvy. 
Dostupnosť služieb, materiálov, zariadení a infraštruktúry: adekvátne bývanie by malo byť infraštruktúrne plne vybavené 
a zároveň v dostupnej vzdialenosti od služieb. 
– Vedie k môjmu domu cesta, chodník? Čo by to znamenalo, keby neviedli? Máme doma elektrinu, kanalizáciu? Čo by znamenalo, 
keby sme nemali? Odvážajú nám pravidelne odpad? Ako ďaleko máme obchod, poštu, kino? Aké sú výhody a nevýhody 
vzdialenosti k týmto službám? 
Podľa viacerých výskumov v približne 84 osídleniach nie je, t.j. v 20,1% všetkých rómskych osídlení, asfaltová cesta. Elektrinu má 
čiastočne 4,6% a vôbec ju nemá 4,2% osád. Takmer žiadnu infraštruktúru nemá 46 rómskych osídlení.  
Finančná dostupnosť: toto kritérium v podstate hovorí, že suma, ktorú jednotlivec alebo rodina platí za bývanie nesmie byť taká 
vysoká, aby ohrozila alebo obmedzovala dosiahnutie a uspokojovanie iných základných potrieb. 
– Koľko platí moja rodina nájomné, poplatky za energie a služby spojené s bývaním? Koľko je to z rodinného rozpočtu? Ako 
ovplyvňuje táto finančná položka fungovanie mojej rodiny? Aký veľký je náš byt/dom, kde sa nachádza?
Kombinácia zmeny sociálneho systému, chýbajúcej definície sociálneho bývania a nízkej výšky príspevku na bývanie spôsobuje, že na 
Slovensku rastie počet domácností, ktorí nemôžu splácať poplatky spojením s bývaním.
Obývateľnosť: toto kritérium stanovuje materiálne charakteristiky adekvátneho bývania. Bývanie musí chrániť pred chladom, vlhkom 
a inými poveternostnými podmienkami a pred štrukturálnymi podmienkami. 
– Považujem môj byt/dom za dostatočne zdravý, vzdušný, svetlý, teplý? Ako môj život ovplyvňuje moje bývanie? Koľko investuje 
moja rodina do materiálov na opravu domu/bytu? Čo všetko obnáša starostlivosť o dom/byt?
Chatrčové osídlenia, ale i niektoré z novostavieb tzv. sociálneho bývania nespĺňajú tieto kritériá. Výsledkom je zvýšená chorobnosť 
a vysoká úmrtnosť rómskych detí, chronické problémy s dýchaním, meningitída a pod.
Poloha: aby bolo bývanie adekvátne, musí byť situované v lokalite, v ktorej je prístup k pracovným príležitostiam, zdravotníckym 
zariadeniam, školám a nesmie byť v znečistenej oblasti. 
– Ako ďaleko mám školu? Ako ďaleko musia rodičia dochádzať za prácou? Ako ďaleko je poliklinika, lekáreň, park? Je cesta 
domov bezpečná? Ako tieto faktory ovplyvňujú môj život a život mojej rodiny?  
Mnoho z rómskych osídlení nemá ľahký prístup k základným službám. Mnohé negatívne environmentálne riziká (záplavy, zosun pôdy, 
skládky odpadu) doliehajú na rómske komunity viac ako na nerómske v tých istých lokalitách.
Kultúrna vhodnosť: Toto kritérium predpokladá, že bývanie bude odrážať kultúrnu identitu a kultúrnu rôznorodosť. 
– Aký veľký je náš byt/dom a koľko nás v ňom býva? Koľko generácií býva v našom byte/dome? Aký je rozdiel medzi bývaním 
v dome a v byte, na vidieku a v meste? Ako by vyzeral môj ideálny dom/byt? 
Vytváraním giet, do ktorých sú sústreďovaní všetci Rómovia z mesta, sa ignoruje vnútorné rodové usporiadanie rómskej komunity 
a socio-ekonomické postavenie jednotlivých rodín, čiže ich integračný potenciál. Kultúrne neadekvátny je častokrát aj nájomný bytový 
fond samospráv. Veľkosť bytu je v priemere pod dve izby, čo je neprimerané, ak prijmeme predpoklad, že rodiny, ktoré najviac potrebujú 
nájomné bývanie (teda tie najchudobnejšie), majú spravidla viac detí.

Pri práci s mladšími deťmi  môžete začať kresbou –  Môj dom. Pre tvorivejší prístup im môžete dať k dispozícii krabice a iný materiál 
a požiadať ich, aby si postavili svoj dom podľa vlastnej fantázie a predstavivosti. Môžete každého v jeho dome odfotografovať.
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Špecifiká rómskej kultúry sú badateľné v spoločenskom živote či duchovnej 
a materiálnej kultúre. Prežívanie niektorých udalostí, život v rodine a komunite 
však často zostávajú skryté pred zrakom majority. Čo nás spája a čo, naopak, 
prežívame rozdielne a mohlo by nás obohacovať? Je rómska sociálna a duchovná 
kultúra odlišná od majoritného obyvateľstva? Sú Rómovia bez vierovyznania? 
Ako sa mení duchovný život rómskeho obyvateľstva? 

Etnická identita
Rómovia žili/žijú v diaspóre, pričom sú regióny a lokality s vyššou koncentráciou rómskej 
populácie. Vyšší počet Rómov, ako i podiel na celkovom počte obyvateľstva je pre Slovensko 
charakteristický v južných okresoch stredného Slovenska a východného Slovenska (ide 
predovšetkým o územie od Lučenca tiahnuce sa cez Rimavskú Sobotu, Rožňavu, Spišskú 
Novú Ves, Poprad, Prešov, Košice, Vranov nad Topľou). 

Podľa Výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov z roku 1991 sa k rómskej národnosti prihlásilo 
75 802 osôb a v roku 2001 ju deklarovalo 89 920 ľudí; v percentuálnom vyjadrení je to 
1,95 % z celkového počtu obyvateľov. Isté je, že ich počet je niekoľkonásobne vyšší. Podľa 
súhrnnej správy o Rómoch v SR (z roku 2002) odborné demografické odhady uvádzajú, že 
v roku 2000 žilo v SR asi 365 000 Rómov, pričom v roku 2020, pri súčasnej populačnej 
krivke, by ich počet mohol byť 515 000. 

Dôvody, ktoré vedú Rómov k tomu, aby nedeklarovali svoju etnickú identitu, môžu byť 
viaceré: napríklad nízko rozvinuté etnické vedomie, snaha dištancovať sa od rómskeho 
etnika, pretože príslušnosť k nemu bola dlhodobo spájaná so sociálnou zaostalosťou, 
alebo to bola obava pred možným zneužitím prihlásenia sa k rómskej národnosti či až 
strach z diskriminácie. V neposlednom rade svoju úlohu zohráva aj vnútorná heterogénnosť 
(rôznorodosť, nejednotnosť) rómskeho etnika. 
Opodstatnenosť etnického „sčítavania“ by bola otázna i v prípade doplňujúcich otázok 
zisťujúcich materinský jazyk respondenta či jeho príslušnosť k určitej skupine, etniku, 
národnosti, na základe systému istých znakov (napr. miesta bydliska, úrovne bývania, 
individuálnych vonkajších znakov). 
 

Rómsky jazyk 
Jazyk je nielen dôležitým komunikačným nástrojom, ale je aj etnoidentifikačným faktorom. 
Aký význam má rómsky jazyk v živote Rómov? Čím sa odlišuje rómsky jazyk od slovenčiny? 
Aký význam majú rómske rozprávky, príslovia a piesne? 

Rómsky jazyk – romaňi čhib - patrí do skupiny novoindických jazykov, ktorých prazákladom je 
sanskrt. Súčasné formy rómskeho jazyka sú ovplyvnené prostredím, ktorým predkovia Rómov 
prechádzali (perzské, arménske, grécke a iné vplyvy), ale i jazykom obyvateľstva, v susedstve 
ktorého žili a žijú – slovanské, maďarské, nemecké vplyvy. Sú i oblasti, kde Rómovia svoj jazyk 
úplne zabudli a hovoria jazykom väčšinového obyvateľstva alebo miestnym nárečím. 
Rómovia v rôznych častiach Európy a sveta hovoria rôznymi rómskymi dialektmi, 
ovplyvnenými krajinou, v ktorej žijú. Ich jazyk sa však neodlišuje natoľko, aby si vzájomne 
nerozumeli. V ostatnom období sa formuje aj medzinárodne akceptovaná forma rómskeho 
jazyka, ktorá sa stáva jazykom akceptovaným na najvyššej úrovni, je rokovacím jazykom 
viacerých európskych rómskych inštitúcií, ale je akceptovaná aj v orgánoch Európskej únie 
a Rady Európy. 

Rómčine, ktorá existovala prevažne ako hovorový jazyk, chýbali odborné slová a výrazy, 
späté s niektorými oblasťami súčasného života (napr. s ekonómiou, technikou, so štátnou 
správou a pod.). Tento problém sa snaží vyriešiť jazykovedná komisia pri medzinárodnej 
rómskej organizácii Romaňi union (pôsobiaca pri Univerzite Reného Descarta v Paríži), a to 
jednak oživovaním zaniknutých starších slov (archaizmov), ako aj vytváraním nových slov 
(neologizmov).

10. Sociálna a duchovná kultúra 

Pojmy národ, národnosť, 
národnostná skupina, etnikum sú 

definované odlišne, ba až protirečivo, 
čo súvisí s formovaním rôznych 

politických teórií od konca 18. storočia. 
V každodennej komunikácii sa tieto 
pojmy bežne zamieňajú aj napriek 

tomu, že nie sú chápané rovnako. 
Termín národnosť nie je totožný 

s pojmom etnický pôvod. Aj všeobecná 
terminologická rozkolísanosť môže 

byť jedným z dôvodov nepresného 
štatistického sčítavania. 

Ústava SR zaručuje každému občanovi 
právo na sebaurčenie a otázka etnickej 

identity je subjektívnym faktorom, 
znamená to, čím sa cítim, tým som. 
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Rómčina má na rozdiel od slovenčiny špecifické hlásky čh, kh, ph a th, ktoré sa vyslovujú 
s ľahkým prídychom; spoluhlásky bez toho prídychu môžu meniť význam slova, napr.: khoro 
(= džbán) – koro (= slepý); pherel (= čerpať) – perel (= padať). V rómčine sa nepoužíva y, 
sú tu však mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, ktoré sa označujú mäkčeňom.
V rómskom jazyku rozoznávame jedenásť slovných druhov. Rómska gramatika pozná dva rody 
(mužský a ženský), jednotné a množné číslo, osem významových pádov a jeden nepriamy 
pád, ktoré sa tvoria pomocou koncoviek. Pri slovesách sa rozlišujú časy (prítomný, budúci, 
minulý nedokonavý a minulý dokonavý), spôsob (oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 
prítomný a minulý), rod (činný, trpný) a tvar. Rómsky jazyk často využíva zdrobňovanie, čím 
sa zvyšuje účinok slova, napríklad: čuno (trochu), čunoro (trošku), čunororo (trošilinku) 

Ľudová slovesnosť 
Najstaršie formy jazyka uchovávajú predovšetkým rozprávky – paramisa. Šírili sa ústnym 
podaním z generácie na generáciu, najmä prostredníctvom nadaných „veľkých rozprávkarov“ 
(baro paramisaris), ktorí sa nachádzali takmer v každej osade. Ich rozprávania boli určené 
dospelým poslucháčom (tak to bolo pôvodne nielen u Rómov), tvorili ich rozprávania 
o kráľoch, rómskych hrdinoch, o rôznych nadprirodzených bytostiach. Mnohé z námetov 
majú hodnotiaci charakter a ich úlohou bolo usmerňovať život v osade prostredníctvom 
podobenstva s reálnym životom. Viacero námetov rómskych rozprávok je o úniku pred zlom, 
o záchrane holého života, nájdu sa aj motívy vyzdvihujúce múdrosť či prešibanosť aktérov. 
Týka sa to predovšetkým humorných pherasune paramisa – žartovných rozprávaní. Veľký 
význam v ľudovej slovesnosti majú aj goďaver lava – múdre slová, príslovia. V krátkej forme 
odrážajú základné etické hodnoty a ustálené normy správania. Rozprávania, príslovia, 
hádanky, rozprávky poskytujú predstavy o etickom a morálnom obraze tradičnej rómskej 
kultúry. Ich hlavným zmyslom nebolo pobaviť, ale prostredníctvom príkladu, opisu vychovávať, 
predstavujú súbor základných etických noriem, ktorými sa riadilo celé rómske spoločenstvo. 

Osobitnou kategóriou ľudovej slovesnosti sú piesne – giľa. Hudba a spev tvoria neoddeliteľnú 
súčasť života Rómov, sprevádzali ich od kolísky až po hrob. Každá pieseň mala svoju spevácku 
príležitosť, na ktorú sa hodila, jedny boli smutné, clivé, iné sa spievali do tanca. Úplne odlišný 
repertoár hrávali rómski muzikanti pre Rómov a úplne iný pre nerómov ako súčasť zárobkovej 
činnosti. 

Čhajori romaňi
Najrozšírenejšou piesňou, ktorá spája všetkých Rómov na Slovensku, je Čhajori romaňi 
(Dievčatko rómske), známa aj ako Cigánsky plač:

 Čhajori romaň Dievčatko rómske,
 jaj, ker mange jagori; ej, urob ohníček;
 na bari na cikňi, nie veľký, nie malý,
 jaj, čarav tro voďori. bozkám tvoju dušu.

 Andŕ oda taboris, V tom tábore,
 jaj, phari buťi kerel; ej, ťažko pracujú;
 phári buťi kerel, ťažko pracujú,
 jaj, mre meribe kere. ej, ešte ich bijú.

Lokálne spoločenstvo
Významnú úlohu v každodennom živote Rómov zohráva lokálne spoločenstvo, často sa stre-
távame s termínom rómska osada, a to nielen v zmysle bývania, ale aj definovania spoločen-
ských vzťahov založených na príbuzenstve. Ide o istý typ skupinovej identity, ktorý v minulosti 
mohol byť potvrdený aj monoprofesnosťou a vedomím skupinovej príbuzenskej identity. 
Život v osade riadil rómsky starosta. Nerómovia ho volajú vajda, po rómsky sa mu hovorí 
čhibalo. Zvyčajne to bol starší múdry človek, ktorého si všetci vážili a poslúchali jeho rady. 
Často vykonával také remeslo (napríklad kováčske, alebo bol primášom), pre ktoré požíval 
autoritu aj u nerómskeho obyvateľstva. Bol teda akýmsi hovorcom, o čom svedčí aj jeho 
pomenovanie: čhibalo je odvodené od slova čhib – reč, jazyk.

V roku 1974 vydala lingvistka Milena 
Hübschmannová (1933 – 2005) 
učebnicu Základy romštiny, v roku 
1991 Romsko-český a česko-
romský kapesní slovník. Táto 
popredná romistka uprednostnila 
východoslovenský rómsky dialekt, 
ktorým hovorí najviac Rómov na 
Slovensku i v Českej republike. 
S takouto rómčinou sa stretneme 
v literárnych prácach rómskych 
autorov, na stránkach rómskych 
periodík, v rómskom rozhlasovom 
či televíznom vysielaní alebo 
v predstaveniach košického rómskeho 
divadla Romathan. Od roku 1974 
môžeme preto rómsky jazyk u nás 
považovať za štandardizovaný. 
V súčasnosti možno rómsky jazyk 
študovať na viacerých školách, 
napríklad je súčasťou vzdelávania na 
Strednej umeleckej škole v Košiciach 
a samostatný odbor sa dá študovať 
v Indologickom ústave Filozofickej 
fakulty Karlovej univerzity v Prahe. 
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Vierovyznanie 
Väčšina rómskeho obyvateľstva na Slovensku sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. 
V severovýchodnej oblasti krajiny, kde prevažuje gréckokatolícka alebo pravoslávna 
viera, Rómovia tiež inklinujú k tomuto vierovyznaniu. Náboženské obrady však navštevujú 
zriedka, nedodržiavajú cirkevné sviatky, ani obdobia pôstu. Ich viera je zaujímavým 
spojením kresťanského učenia, vlastného presvedčenia a povier, ktorých korene môžeme 
predpokladať ešte v indickej pravlasti, ako aj prejavov ľudovej viery, ktoré prevzali od 
okolitého nerómskeho obyvateľstva a prispôsobili ich vlastným potrebám. 

Duchovná kultúra Rómov sa mení v závislosti od vývoja ich sociálneho postavenia. S rastom 
životnej úrovne často dochádza k postupnému upúšťaniu od prejavov tradičnej kultúry. 

Zvyky predkov
Bohatstvo duchovnej kultúry sa okrem iného odráža aj v spôsobe prežívania výnimočných 
okamihov v živote človeka a celého spoločenstva. Takými sú narodenie nového člena rodiny, 
uzatvorenie manželstva i posledná rozlúčka s blízkym človekom. Rómovia, podobne ako 
ľudia na celom svete, dodržiavali pri týchto príležitostiach mnoho zvykov a povier. Nielen 
preto, aby slávnostným spôsobom zdôraznili tieto udalosti, ale aj preto, lebo verili, že sa 
tým ochránia pred zlými silami a zabezpečia pre seba a svoje rodiny zdravie a šťastie. Nad 
uchovávaním zvykov, ktoré sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie, bdeli ženy, najmä však 
vážená staršia žena, ktorá rozumela i liečeniu, vešteniu a čarovaniu: nazývali ju phuri daj 
(stará matka).
V minulosti Rómovia neveľmi dbali o uzavretie sobáša. Pre mladých ľudí, ktorí sa mali radi, 
usporiadali mangavipen (pytačky): rodina mládenca navštívila rodinu budúcej nevesty 
a vzájomne sa pohostili. Keď obaja mladí sľúbili, že sa budú mať radi a budú spolu dobre 
nažívať, vážený muž z osady (čhibalo alebo niekto z rodiny ženícha, najčastejšie krstný 
otec) im šatkou zviazal prekrížené zápästie a do dlaní im nalial víno. Potom, keď ženích 
vypil víno z dlane nevesty a nevesta z dlane ženícha, sa pobozkali. Od tej chvíle boli 
považovaní za manželov. Sobáš a veľkú svadbu (báro bijav) usporiadali až neskôr, keď si 
našetrili potrebné peniaze a keď mali spolu už aj jedno – dve deti. Podobným spôsobom 
uzatvárali manželstvo aj olašskí Rómovia, u ktorých ženíchov otec musel za nevestu platiť. 
Aj v súčasnosti v mnohých rómskych komunitách mladí začínajú svoje spolužitie obradom 
mangavipen a iba po niekoľkých rokoch spolužitia nasleduje cirkevný alebo civilný sobáš. 
Veľký smútok zavládol v osade vtedy, keď niekto zomrel. V dome zomrelého zakryli alebo 
zvesili zrkadlo. Do truhly dali mŕtvemu najkrajšie šaty i jeho obľúbené predmety: mužom 
fajku, cigarety, ale i husle alebo gitaru, ženám náušnice, prstene, modlitebnú knižku. Každý, 
kto sa prišiel s nebohým rozlúčiť, položil na neho ruku a poprosil ho o odpustenie, ak mu 
niekedy v živote ublížil. Od chvíle úmrtia až do pohrebu Rómovia boli stále pri mŕtvom: cez 
deň sa pri ňom modlili ženy, v noci ich vystriedali muži. Čas pri vartovaní (vartišagos) si 
krátili hraním kariet, najmä však rozprávaním starobylých rozprávok a príbehov zo života 
zomrelého. Verili, že jeho duša je stále prítomná. Až keď v deň pohrebu vyniesli truhlu z domu 
a trikrát ňou zaklopali o prah, uverili, že duša navždy odišla. Mŕtvy sa však vraj mohol po 
istom čase vrátiť a svoju návštevu mohol dať najavo vo sne, ohlásiť sa buchnutím dverí, 
krokmi, alebo zanechať iné viditeľné znamenie. Rómovia sa mŕtvych báli a snažili sa urobiť 
všetko pre to, aby sa ich duše už nevracali a nerušili ich pokoj v ďalšom živote.

Tradičným miestom každoročných 
duchovných stretnutí Rómov z celej 
západnej Európy je juhofrancúzske 
mestečko Saintes-Maries de la Mer na 
brehu Stredozemného mora. Už od 
polovice 19. storočia sa tu Rómovia 
stretávajú, aby si uctili svoju patrónku 
– svätú Sáru. Slávnostná procesia sa 
koná každoročne 24. mája. Rómski 
veriaci na Slovensku usporadúvajú 
od roku 1993 v prvú augustovú 
nedeľu rómsku púť do obce Gaboltov 
(okr. Bardejov). V Českej republike sa 
Rómovia od roku 1998 stretávajú na 
púti v obci Osek (okr. Teplice). 
Rómovia majú aj svojho novodobého 
mučeníka. Ceferino Jimenéz Malla, 
el Pelé (čítaj Šeferíno Chimenéš 
Majja) sa narodil v roku 1861 
v Benavent de Lérida v Španielsku. 
Po štyridsiatich rokoch kočovania sa 
usadil v aragónskej obci Barbastra, 
žil príkladným kresťanským životom, 
venoval sa najmä malým rómskym 
deťom, ktoré učil viere a modlitbám. 
Počas náboženského prenasledovania 
v období občianskej vojny v Španielsku 
sa odmietol zrieknuť svojho 
náboženského presvedčenia, za čo 
bol väznený a 9. augusta 1936 na 
cintoríne v Barbastre zastrelený. Za 
účasti stoviek Rómov z celej Európy 
ho pápež Ján Pavol II. dňa 4. mája 
1997 na slávnostnej sv. omši vo 
Vatikáne blahorečil (vyhlásil ho za 
blahoslaveného). V časti Bardejova, 
na Poštárke, je mu zasvätená kaplnka.
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BARGOTI A ROTERI

> Cieľ
 oboznámiť študentov s tým, ako vzniká skreslenie informácií, ktoré môže prehlbovať predsudky a spôsobovať dis-

krimináciu. 

> Cieľová skupina 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Čas 
1 vyučovacia hodina

> Pomôcky
pero, čistý hárok papiera A 4 

 Úvodná aktivita:

Tichá pošta 
Na úvod aktivity je dobré začať krátkym a rýchlym cvičením, ktoré je spojené s pohybom. Zážitok, ktorý v ňom študenti získajú, 
súvisí s témou hlavnej aktivity. Týmto krátkym cvičením sa snažte poukázať na jeden zo spôsobov, ako vzniká skreslenie infor-
mácie. Študenti sa postavia do radu. Prvému pošepkáme nejakú správu. 

Napríklad: 
„Ten nízky počerný chalan kričal na vysokého blondiaka, že sestra nízkeho počernejšieho chlapca vynadala bratovi 
vysokého blondiaka. Teraz sú vraj všetci kamoši.“ 

Prvý ju pošepká ďalšiemu, a ten ďalšiemu, a tak správa pokračuje a posledný v rade ju povie nahlas. Obmenou môže byť kruh, 
v ktorom pošlete dve protichodné správy, každú opačným smerom. Počkajte, aké správy sa vám vrátia.

 Postup hlavnej aktivity: 

1. Rozdeľte študentov do dvojíc. Rozdajte im čistý hárok papiera. 
2. Prečítajte im text príbehu o Bargotoch a Roteroch a vyzvite dvojice, aby nakreslili typického obyvateľa Roterie a typického 

obyvateľa Bargotie tak, že si papier preložia na dve časti a každá časť bude patriť jednej krajine. Na kresbu majú čas 10 
minút. Potom napíšu 10 vlastností, ktoré podľa nich majú Bargoti a Roteri.

3. Študenti sa porozprávajú o krajinách a typických vlastnostiach ich predstaviteľov a porovnávajú, ako ich nakreslené ob-
rázky vystihujú charakteristické črty obyvateľov jednotlivých krajín z prečítaného textu, ako aj doplnené podľa ich predstáv 
(otázky do diskusie A). 

4. Povedzte študentom, že v skutočnosti tieto krajiny neexistujú. Vysvetlite pojmy predsudok a diskriminácia (pozri aj ka-
pitolu Pojmy používané v multikultúrnej výchove). Diskutujte o predsudkoch voči určitej skupine ľudí (otázky C). 

 Otázky na diskusiu:

A)
 Akí ľudia sú podľa vás Bargoti ? Myslíte si, že všetci Bargoti a Bargotky sú takíto?
 Akí sa nám zdajú byť Bargoti? Prečo?
 Akí ľudia sú Roteri? Myslíte si, že všetci sú rovnakí?
 Podľa čoho ste usúdili, že Roteri sú nepríjemní/ zlí ?
 Prečo sa rozdiely medzi nimi zdajú byť tak jednoznačne čierno-biele? 
 Viete si spomenúť na situáciu z vášho života alebo z novín (časopisov, televízie), kde bola niektorá skupina ľudí 

 predstavená veľmi jednostranne? Akým spôsobom? Prečo práve táto skupina?

B) 
 Ako by sa líšili opisy krajín a ľudí v nich, keby každá krajina napísala svoj vlastný príbeh?
 Zmenilo by sa niečo na vašom uvažovaní, keby ste vedeli, že príbeh napísal Bargot, alebo že ho napísala 

 Bargotka? 

C)
 Ako spätne hodnotíte vlastnosti, ktoré ste pripísali obyvateľom týchto krajín? 
 Čo by ste na kresbách zmenili?
 Ako hodnotíte svoj pôvodný postoj? Vedeli by ste v opisoch oboch skupín obyvateľov identifikovať, kde išlo 

 o pohľad založený na stereotypoch?
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Bargoti a Roteri

„Bargoti žijú v krajine nazvanej Bargotia. Táto krajina sa nachádza na druhom konci sveta a rozprestiera sa 
medzi dvoma ostrovmi – Zeter a Trebonia. Ľudia z Bargotie sú úžasní. Deti sa bijú len málokedy a dospelí pracujú 
v pokoji a bez hádok. Hlavným jedlom je ryža, avšak taniere v Bargotii nikdy nezostávajú prázdne. Počasie v Bargo-
tii je po celý rok rovnaké: mierny vánok a vždy teplo a slnečno.

Roteri pochádzajú z krajiny Roteria. Nachádza sa tiež na druhom konci sveta a rozprestiera sa medzi ostrovmi 
Bilbo a Treblin. Ľudia z Rotrie sú veľmi nepríjemní. Deti na seba vždy kričia a dospelí často jeden druhého bijú. Pri 
práci sú nedôslední, nič nedokončia, pretože namiesto roboty buď často spia, alebo sa hádajú. Dni v Roterii sú veľmi 
chladné, veterné a daždivé.“

 Tip:

Téma predsudkov môže byť pre študentov veľmi citlivá, pretože niektoré predsudky a príznaky diskriminácie môžu mať etnický, 
národnostný, rasový, rodový, náboženský charakter. Študentky a študenti vo vašej triede na ne môžu reagovať s rôznou 
citlivosťou. Dajte si záležať na tom, aby ste v triede vytvorili čo najdôvernejšiu atmosféru. Vysvetlite študentom, že táto 
aktivita umožní každému analyzovať svoje postoje a vypočuť si aj presvedčenie či argumenty iných. Vysvetlite im, že sa musia 
navzájom rešpektovať, aj keď nebudú vždy so svojimi spolužiakmi súhlasiť. Zabezpečte vzájomný rešpekt tým, že kým hovorí 
jeden, ostatní počúvajú. Nikto nesmie nikomu nadávať, alebo niekoho obviňovať.
Ak by študenti mali nevhodné, zaujaté poznámky, neignorujte ich, ale rozoberte ich v diskusii. Môžete sa triedy opýtať, na 
základe čoho ľudia nadobúdajú takéto myšlienky a aký majú tieto poznámky vplyv na ostatných. Snažte sa, aby študenti 
nezaujali obranný postoj. Nevnucujte im názory, nechajte ich, aby vyjadrili svoje pocity a predstavy. Zároveň sa pokúste 
vytvoriť takú dynamiku diskusie, aby študenti poukazovali na iné možnosti, ako možno vidieť a chápať realitu.
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HÁDANKY

> Ciele
 spoznať a oceniť rómsku slovesnosť a pochopiť, že hádanky ako univerzálny slovesný útvar môžu poskytnúť pohľad 

do estetického a morálneho sveta každej kultúry
 porovnať slovenské a rómske hádanky

> Cieľová skupina 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Čas 
1 – 2 vyučovacie hodiny 

> Pomôcky
 pracovný list Hádanky

 Postup pri hlavnej aktivite:

A
1. Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch a povedzte im, že pôjde o súťaž v hádankách. Môžete pridať vysvetlenie, že to budú 

prevažne rómske hádanky, ktoré poskytujú zaujímavý pohľad do sveta rómskej kultúry a rómskej slovesnosti.
2. Každej skupine rozdajte pracovné listy a požiadajte ich, aby sa pokúsili uhádnuť čo najviac hádaniek. Hádanky sú uvedené 

v dvoch stĺpcoch: v ľavom sú hádanky nerómske a v pravom rómske. Odpovede na hádanky v oboch stĺpcoch sú rovnaké 
alebo veľmi podobné. Žiaci nech sami určia, ktoré sú slovenské a ktoré rómske, a nech zdôvodnia, v čom sú podobné 
a v čom sa odlišujú. Požiadajte ich, aby sa pokúsili zoradiť hádanky do dvojíc podľa rovnakého či podobného riešenia.

3. Zástupcovia jednotlivých skupín prezentujú riešenia hádaniek. Vyhodnoťte správne riešenia a vyhláste najlepšiu skupinu.
4. Diskutujte so študentmi o tom, ako sa líšia slovenské a rómske hádanky. Rozdiel je napríklad v tom, že rómske hádanky majú 

typickú formulku „mám sestru/brata“, slovenské hádanky sú často literárne spracované, veršované. 
B
Alternatívne môžete pracovať s čisto rómskymi hádankami na nasledujúcom pracovnom liste.

 Otázky na diskusiu

Čo sa vám na aktivite páčilo? Čo vás prekvapilo? Dozvedeli ste sa niečo nové o rómskej kultúre? Ktoré hádanky sa vám hádali 
ťažšie? Sú medzi hádankami také, ktoré by mohli mať viac riešení? 

Cvičenie spracované podľa : Buryánek, J. (ed.): Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro SŠ pedagogy. 
Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002.

Riešenie hádaniek

Hádanky z rómskeho 
a nerómskeho prostredia

Rómske hádanky

1. sneh 1. ústa, zuby

2. svetlo 2. srdce

3. slnko 3. klinec

4. cibuľa (slovenské hádanky) 4. most

5. vietor 5. starneme

6. tieň 6. miesto pre ďalšie

7. zvon (rómske hádanky) 7. oči

8. sneh 8. sviečka

9. cibuľa 9. mokrých

10. noc, deň 10. prstienok

11. zvon 11. bubon

12.  slnko 12. cvok v topánke

13. tieň 13. taška alebo kapsa

14. vietor 14. mesiac
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T HÁDANKY ZO SLOVENSKÉHO A RÓMSKEHO PROSTREDIA.

1. ?

Letí, letí, krídel nemá,
leží, leží, chrbát nemá,
pierko je nad neho ťažšie
a cez stromy padá krásne.

8. ?

Mám brata, čo lieta – krídla nemá,
sedí – zadok nemá,
leží – chrbát nemá,
kúše – zuby nemá.

2. ?

Metiem, metiem – nevymetiem
nesiem, nesiem – nevynesiem,
až čas príde, samo vyjde.

9. ?

Mám takú sestru,
keď ju režem, 
sama plačem.

3. ?

Radi ho máme,
a predsa sa na neho mračíme.

10. ?

Čierna matka, 
biely syn.

4. ?

Sedí panna v kríčku,
v devätoro ručníčku,
a tým, kto ju vyzlečú,
slzy z očí potečú.

11. ?

Ruky nemá – bije,
krídla nemá – lieta.

5. ?

Po hore chodilo, nešuchlo,
po vode chodilo, nečľuplo.

12. ?

Príde k tebe oknom,
a nemôžeš ho vyhodiť.

6. ?

Samo do jamy vlezie,
a keby prišlo tisíc koní,
nevytiahnu ho, 
až to samo vylezie.

13. ?

Chodí s tebou,
nikdy ťa neopustí,
voda ho neutopí,
a dušu nemá.

7. ?

Mosadzné zviera
v kamennom chlieve, 
keď sa zasmeje, 
počuť ho na štyri kilometre.

14. ?

Mám takého brata,
bez nôh behá,
bez pusy píska.
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RÓMSKE HÁDANKY

1. V jednom červenom domčeku tridsaťdva bielych korálok.

2. Keď nebije – umiera.

3. Mám brata, ktorý má len jednu nohu a stále len jeden klobúk nosí.

4. Ide cez vodu, mokrý nie je.

5. Čo robíme všetci naraz ?

6. Čo urobí každé dieťa, keď sa narodí ?

7. Dve sestry, všetko vidia, len jedna druhú nie.

8. Mám dcérušku, ktorá vlastné mäso pojedá.

9. Akých rýb je vo vode najviac ?

10.  Na hlave má kameň, v puse prst.

11. Mám takého brata, keď ho biješ – žije, keď nebiješ – mŕtvy je.

12.  Kto chodí hlavou dolu ?

13.  Je ti ľahko, keď je ťažká, je ti ťažko, keď je ľahká.

14. Mám brata, ktorý dva týždne rastie a dva týždne sa zmenšuje.
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RÓMSKE PRÍSLOVIA

> Ciele
 spoznať rómsku kultúru cez ľudovú múdrosť obsiahnutú v rómskych prísloviach
 rozvíjať schopnosť uvedomovať si vlastné hodnoty a vedieť ich porovnávať s hodnotami 

iných sociokultúrnych skupín 

> Cieľová skupina 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl 

> Čas 
2 vyučovacie hodiny

> Pomôcky
pero, pracovný list Rómske porekadlá pre skupinu na ZŠ a pre každého študenta SŠ, 
tabuľka s rómskymi prísloviami pre skupiny

 Postup 

A
1. Zadajte študentom úlohu napísať rebríček 10 hodnôt. Požiadajte ich, aby napísali, čo je  v živote človeka dôležité. Keď 

nemajú vaši študenti skúsenosť s pomenovaním hodnôt, môžete postupovať podľa pravidiel brainstormingu a spoločne 
vytvoriť množinu hodnôt na tabuli. Pre žiakov základnej školy použite pomôcku a z navrhnutých hodnôt sa pokúste s triedou 
urobiť ich rebríček. Zdôraznite, že nie každý má rovnaký rebríček hodnôt a  každý má právo v tejto oblasti na vlastný názor. 
Niektoré skupiny ľudí spája viera v podobné hodnoty. V skupine, ako je rodina, sa mnohokrát uznávajú rovnaké hodnoty 
(pozri časť Enkulturácia v kapitole Pojmy) 

Príklady hodnôt: zdravie, šťastie, práca, zamestnanie, domov, rodina, deti, úspech (v práci, či športe) bohatstvo, uznanie, 
viera, život, tolerancia, sloboda, spravodlivosť, životný optimizmus...

B
2. Študentov rozdeľte do dvojíc a rozdajte im pracovný list s rómskymi porekadlami. Požiadajte ich, aby určili, o akých 

životných hodnotách porekadlá vypovedajú a nech to k nim pripíšu. Spoločne porekadlá a im prislúchajúce hodnoty 
prediskutujte.

3. Požiadajte študentov, aby príslovia usporiadali v poradí od 1 do 10, kde na prvom mieste bude príslovie, ktoré má v ich 
živote najdôležitejšiu hodnotu a na desiatom to najmenej podstatné. Poradie nech napíšu do prvého stĺpca vľavo.

4. Požiadajte ich, aby si predstavili, že vyrastajú v rómskej rodine. Do druhého stĺpca nech napíšu predpokladané poradie. 
Diskutujte o podobnostiach a rozdieloch medzi prvým a druhým stĺpcom.

C
5. Prečítajte percentá, ktoré reprezentujú súhlas a požiadajte študentov, aby si ho zapísali do posledného stĺpca. Vysvetlite, 

že percentá odzrkadľujú hierarchiu hodnôt, tak ako ich vnímali Rómovia zúčastňujúci sa výskumu „Rodinné funkcie 
v rómskych rodinách“. Zhoduje sa poradie dané výskumom s ostatnými stĺpcami? Čo to znamená?  

V prípade záujmu môžete s triedou zistiť, koľko percent študentov súhlasilo s hierarchiou hodnôt tak, ako naznačil výskum. 
Príklad: koľko percent študentov a študentiek v triede umiestnilo na prvé miesto  príslovie „Na čo je človeku bohatstvo, keď 
mu chýba zdravie“.

 Otázky na diskusiu:
 Ktoré porekadlo vás najviac zaujalo a prečo? Ktoré vás najviac prekvapilo? 
 Je nejaké porekadlo, s ktorým nemôžete súhlasiť? Ak áno, prečo?
 Pre ktoré porekadlo sa vaše hodnotenie najviac zhodovalo s výsledkami výskumu? Vyjadrujú rovnaké hodnoty, aké si ceníte aj vy?
 Ktoré porekadlá sú podľa vás typicky rómske a prečo?
 Považujete vy sami hodnotu alebo pravidlo správania, na ktoré sa porekadlá či príslovia vzťahujú, za dôležité vo svojom živote? 

Napadne vám nejaký príklad (z okolia, televízie, novín), keď sa niekto správal tak, ako hovorí niektoré z porekadiel? 
 Do akej miery sa vami určené poradia hodnôt líšia od uvedených rómskych? Prečo?

 Tip

Mladším študentom v prvej časti pri vytvorení rebríčka vlastných hodnôt musíte pomôcť. Úspech aktivity zabezpečíte dobrým vysvetlením 
činnosti. V malých skupinách (4 – 6) si môžu študenti navzájom pomáhať. Počas tejto aktivity sa môžu objaviť rozpory a prejavy nesúhla-
su. Zdôraznite, že si treba vypočuť všetky názory. Každý sa však musí pokúsiť vysvetliť, prečo daný názor zastáva. Ostatní tak budú mať 
možnosť posúdiť, či názor prijímajú, alebo majú voči nemu výhrady. 
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Poznámka:
Pri práci s výsledkami výskumu vysvetlite, že dôležitosť týchto hodnôt (percent súhlasu) môže byť pre jednotlivé rómske rodiny/
skupiny rozličná. Výsledky výskumov (zameraných na čokoľvek) by študenti a študentky mali brať ako pomôcky na pochopenie 
sveta okolo seba, nikdy nie ako reprezentáciu celej reality. Otázky: kto sa pýta, prečo sa niekto pýta, čo sa pýta, koho sa pýta, 
ako to interpretuje, na čo použije výsledky a pod., je dôležité položiť si zakaždým, keď pracujete s mediálnymi či výskumnými 
prácami. 

Tabuľka poradia hodnôt (pre učiteľa)

Poradie Príslovie Hodnota
Súhlas - 

výskum *

1. Načo je človeku bohatstvo, keď mu chýba zdravie. zdravie 84,0 %

2. Nie sú deti, nie je šťastie. deti 79,5 %

3. Buď vďačný každému, kto ťa niečo naučil. poznanie 78,7 %

4. Šťastný človek, ktorý má dobrých príbuzných. rodina 77,2 %

5. Lepšie je, keď ťa morí práca, ako keby ťa moril hlad. práca 76,0 %

6. Ak si ma niekto chce uctiť, nech si ma uctí ako Róma. úcta k človeku 66,7 %

7. Peniaze otvárajú svet. peniaze 62,2 %

8. Hľadaj boha a nájdeš všetko. viera 61,9 %

9. Lepšie vajíčko dnes ako sliepka zajtra. prítomnosť 56,5 %

10. Nie som bohatý tým, čo som nazhromaždil, ale tým, čo som rozdal.
dávanie, 
obdarovávanie

41,7 %

11. Ak mi budú vnucovať dobro, neuverím, že je dobré. sloboda 35,5 %

* Percento opýtaných Rómov, ktorí súhlasili s daným príslovím.
Zdroj: Lenczová, M. – Lenczová, T.: Výskum realizácie rodinných funkcií v rómskych rodinách.

Bratislava: VÚPSVR november 1997.

A
K

T
IV

IT
A



105

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

1
/

M
o

je
 p

o
ra

d
ie

 h
o

d
n

ô
t

Rómske príslovia

2
/

 P
o

ra
d

ie
 h

o
d

n
ô

t 

v 
ró

m
sk

ej
 r

o
d

in
e

3
/

 S
ú

h
la

s 
- v

ýs
ku

m
 *

Načo je človeku bohatstvo, keď mu chýba zdravie.

Hodnota:

Nie sú deti, nie je šťastie.

Hodnota:

Buď vďačný každému, kto ťa niečo naučil.

Hodnota:

Šťastný človek, ktorý má dobrých príbuzných . 

Hodnota:

Lepšie je, keď ťa morí práca, ako keby ťa moril hlad.

Hodnota:

Ak si ma niekto chce uctiť, nech si ma uctí ako Róma.

Hodnota:

Peniaze otvárajú svet.

Hodnota:

Hľadaj boha a nájdeš všetko.

Hodnota:

Lepšie vajíčko dnes ako sliepka zajtra.

Hodnota:

Nie som bohatý tým, čo som nazhromaždil, ale tým, čo 

som rozdal.

Hodnota:

Ak mi budú vnucovať dobro, neuverím, že je dobré.

Hodnota:

Súhlas - výskum *  =  Percento opýtaných Rómov, ktorí súhlasili s daným príslovím.
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Význam rómskej rodiny podčiarkuje potreba pozitívneho 
sebahodnotenia v konfrontovaní sa s okolitým svetom. 
Aké funkcie má rómska rodina? Aké roly pripadajú 
jednotlivým členom rodiny? Ako sa mení rómska rodina? 

Rodina – familia/famelija mala a má v živote Rómiek a Rómov veľký 
význam. Bývala viacdetná, početnejšia v porovnaní s majoritnou 
populáciou.
Hlavou rodiny bol otec – dad. Jeho povinnosťou bolo zarábať 
peniaze. Rozhodnutiam otca sa ostatní museli podriadiť. 
Každodenný život rodiny, aj materiálny, však často závisel od matky 
– daj. Ona vzala mužove výrobky do zajdy, ktorú si uviazala na 
chrbát. Tovar ponúkala gazdom a gazdinám nielen vo svojej obci, 
ale peši navštevovala aj okolité dediny. Bývali dni, keď muž bol 
bez práce, peniaze sa minuli a rodina hladovala. Vtedy matka deň 
čo deň predpoludním obchádzala gazdiné v obci a pýtala od nich 
trochu jedla. 
Iná organizácia práce bola v hudobníckych rodinách. Žena sa sta-
rala o rodinu, ale pri hudobných produkciách muža nesprevádzala. 
Ak v rodine žili deti, ktorým sa podarilo získať nejakú obživu, všetko 
vkladali do spoločného. To platí aj o dospelých deťoch, ktoré vstúpili 
do partnerského zväzku a spolu s partnerom žili v pôvodnej rodine. 
Zaujímavé bolo postavenie nevesty (terňi bori), zvyčajne nasledovala 
svojho muža do domu jeho rodiny. Manželstvá/partnerstvá mali 
teda prevažne patrilokálny charakter. Zodpovednosť za nevestu 

prechádzala na jej svokru (sasvi), ktorá zavŕšila jej výchovu v ženu 
– matku. Svokrinou úlohou bolo naučiť mladú ženu zvykom jej novej 
rodiny. Od mladej nevesty sa napríklad neočakávalo, že bude vedieť 
variť. Postavenie nevesty sa však postupne menilo v závislosti od 
počtu detí, ktoré porodila, a veku, ktorý dovŕšila. 
Dieťa si tradičná rómska rodina vysoko cenila. Po stáročia bolo 
najdôležitejšou vecou v rómskych osadách, aby deti nezostali 
hladné, aby boli zdravé a veselé. Matky sa najviac venovali najmä 
prvým deťom, ktoré keď dorastajú, starajú sa o svojich mladších 
súrodencov: Dodnes majú významnú úlohu pri výchove detí starí 
rodičia.
Dievčatá boli vychovávané tak, aby 14 až 15 – ročné boli pripravené 
vstúpiť do partnerského zväzku. Otec sa ujímal výchovy chlapcov 
od ich piateho – šiesteho roku. Úmerne veku a fyzickej zdatnosti 
pomáhali pri mužských prácach. Postupne otec zaúčal synov aj 
vlastnému remeslu alebo zamestnaniu. V hudobníckych rodinách 
nebolo zriedkavosťou, ak už 12 až 13 – roční chlapci hrávali 
v kapele (bande) spolu s otcom a so strýcami. 
Rozsiahle výchovné povinnosti mal voči svojim mladším súrodencom 
aj najstarší brat (baro phral). Najstarší brat mal veľkú zodpovednosť 
voči sestrám, a to hlavne v čase dospievania, keďže dozeral na 
ich počestnosť. Obyčajne najmladší syn zostával v rodičovskom 
príbytku a postaral sa o rodičov až do ich smrti. V rodine – famelii 
sa deti učili dobrému správaniu a osvojovali si romipen – rómske 
tradície a etiku. 

11. Rodina
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RODINNÝ PORTRÉT

> Ciele
 uvedomiť si spoločenskú a kultúrnu rolu rodiny v rôznych spoločnostiach a kultúrach 
 porozumieť, že každá rodina má svoje korene na niekoľkých miestach, má svoju históriu, 

tradície a kultúrne dedičstvo

> Cieľová skupina 
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl 

> Čas 
1 vyučovacia hodina na zadanie úlohy + domáca príprava + prezentácia 
na ľubovoľnom počte vyučovacích hodín

> Pomôcky 
farebné papiere, fotografie rodín a jej členov, špagátik, dierkovač, pero, farbičky alebo fixy, blok so špirálou 

 Úvodná aktivita: Rodinná hierarchia 

Pripravte lístky s menami 4 – 6 rodín. Skúste dať rodinám mená maďarské, poľské, anglické, vietnamské, rómske (pomôcku 
nájdete v podkapitolách Osvietenské reformy, Súpisy obyvateľstva a Rómske priezviská). Do rodiny priraďte toľko členov, aby 
ste mali lístok pre každého študenta. V rodine môžu byť rôzne rodinné pozície: otec, matka, syn, dcéra, babka, dedko, strýčko, 
teta, synovec, bratranec. Napríklad:

 
Náhodne rozdajte lístky študentom a dajte im za úlohu nájsť a skompletizovať rodiny a utvoriť „živú sochu“ (najlepšie okolo 
jednej stoličky), ktorá by vystihovala rodinnú hierarchiu. Požiadajte ich aby opísali, prečo zvolili dané zostavy a ako sa cítili 
v jednotlivých rolách. 

 Postup hlavnej aktivity

1. Zadajte úlohu, vysvetlite postup pri tvorbe rodinnej kroniky. Študenti môžu „kroniku“ vyrobiť buď z farebných papierov 
– vytvoria knihu, alebo použijú blok/zošit, ktorý nazvú Rodinná kronika.

2. Požiadajte študentov, aby pozbierali a nalepili rodinné fotografie do kroniky rodiny. K fotografiám nech pridajú písomný 
záznam o histórii a kultúre rodiny. 

3. Zadajte okruhy, ktoré by mal rodinný portrét obsahovať:
  odkiaľ rodina pochádza, akou rečou sa v rodine hovorilo/hovorí, 
  aké krstné mená a priezviská sa vyskytujú/vyskytovali v rodine, 
  koľko členov má vaša rodina, koľko súrodencov,
  nájdite vo vašej rodine zaujímavú osobnosť, ktorú ostatným predstavíte,
  zistite, či vo vašej rodine sú osoby inej etnicity,
  zistite, či vo vašej rodine prevláda určité náboženské vyznanie,
  sú v rodine rodinní príslušníci, ktorí žili alebo žijú v zahraničí (krátkodobo alebo natrvalo),
  žijú členovia vašej rodiny viac v meste alebo na vidieku,
  zapíšte nejaké obľúbené rodinné jedlo,
  popíšte rodinné zvyky a sviatky.
4. Upozornite študentov, že svoje rodinné kroniky a  príbeh rodiny prezentujú dobrovoľne. 
5. Požiadajte študentov, aby sa v skupinách pokúsili nájsť spoločné a odlišné znaky svojich rodín.  

Otázky na diskusiu
Kto má najpočetnejšiu rodinu? Koľko členov/generácií žije v vo vašej domácnosti? Kedy sa vídavate s ostatnými?
Aké netradičné mená nachádzate vo vašej rodine ?
Býva vo vašej rodine niekoľko generácií spolu? Aká je úloha starých rodičov? 
Aké zvyky a tradície má vaša rodina? Aké sviatky v rodine oslavujete? Kde a ako trávite víkendy?

 Tip

Aktivita bude zaujímavá v skupine študentov, kde je rôznorodá regionálna, národnostná, náboženská či etnická príslušnosť. Pri 
pozeraní a prezentovaní rodinného portrétu je dôležité vytvoriť atmosféru rešpektu a pochopenia pre tradície a zvyky iných kultúr. 
Zamerajte sa na porovnávanie skúseností študentov, nie na hodnotenie, čo je lepšie a čo horšie.

A
K

T
IV

IT
A

sesternica Bea Halušková syn Noro Žigo stará mama Ilona Žigová

mama Adela Žigová otec Rudo Žigo dcéra Karin Žigová
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Obdobie socializmu je vo vzťahu k Rómom charakteris-
tické popieraním ich etnickej identity a snahou o ich 
asimiláciu. S cieľom odstrániť chudobu Rómov sa rea-
lizovali opatrenia, vychádzajúce z predpokladu, že keď 
sa zlepšia sociálne podmienky života rómskej populá-
cie, zabezpečí sa ich integrácia. 

Opatrenia napríklad sledovali rozptyl rómskych rodín a rozklad lo-
kálnych spoločenstiev na nukleárne rodiny (rodičia a nezaopatrené 
deti). V konečnom dôsledku boli narušené vzťahy a postupne bol 
rozrušený prirodzený systém lokálnych autorít. Hoci sa dá pred-
pokladať, že by k narušeniu tradičných lokálnych spoločenstiev 
dochádzalo aj s postupujúcim vývojom celej spoločnosti, pozvoľný 
prirodzený proces by však vytvoril priestor na postupný vznik nových 
spoločenských mechanizmov, a pravdepodobne by zabránil zlomo-
vým momentom deštrukčného charakteru.
Narušenie fungovania príbuzenského systému následne rozkladalo 
aj silu vedomia príslušnosti k širšej komunite (rodine, lokálnemu 
spoločenstvu) a postupne viedlo k odmietaniu vlastných spolo-
čenských noriem – romipen. V spoločenskom živote dochádzalo 
k silnej individualizácii, čím sa strácala zodpovednosť voči skupine 
(komunite), a zároveň sa prejavovalo postupné nerešpektovanie 
skupinových noriem a pravidiel. V dôsledku stotožňovania prvkov 
tradičnej kultúry s prejavmi zaostalosti a snahy o odstránenie pre-
javov retardačného správania došlo k narušeniu systému tradičnej 

kultúry. K tomu sa pridružila industrializácia, ktorá vytlačila všetky 
remeslá, a tak oslabila aj ekonomické zázemie rómskej populácie. 
Okrem toho po druhej svetovej vojne na mnohých miestach zostali 
silne narušené väzby medzi rómskymi komunitami a majoritou. 
K zhoršovaniu vzťahov s majoritnou populáciou prispelo aj cielené 
zvýhodňovanie Rómov zo strany štátneho aparátu (napr. pri pride-
ľovaní bytov). 

Rozpad lokálneho spoločenstva na nukleárne rodiny v druhej 
polovici 20. storočia spôsoboval rozpad širšej rodiny. Poznačilo to 
zmenu príbuzenských vzťahov, dodržiavanie spoločenských noriem, 
aj kontrolné funkcie rodiny. Dokonca sa narušila aj emocionálna 
rovina. Nútená participácia Rómov (povinná školská dochádzka, 
povinná zdravotná starostlivosť, povinné zaradenie do pracovného 
procesu) vyvolala animozitu a často vedomé odmietanie aj niekto-
rých prospešných opatrení. 
Zásah do kultúry rómskeho etnika bol natoľko silný, že mal v in-
dividuálnej rovine často charakter narušenia vnútornej integrity 
jedinca. Cielené popieranie etnickej identity, stotožňovanie kultúry 
a jazyka predkov so zaostalosťou oslabovalo skupinovú identitu. 
V niektorých prípadoch sa zamenila za identitu profesnú, nábo-
ženskú. Rómska identita pretrvávala smerom k vlastnej rodine, 
ale smerom k majoritnej populácii zostávala nevýrazná, niekedy 
až popieraná. 

12. Príčiny a dôsledky rozpadu 
 tradičného rómskeho spoločenstva
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JE TO V NÁS

> Cieľ
 uvedomiť si základ stereotypov, ktoré môžu spôsobiť vznik predsudkov

> Cieľová skupina
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl

> Čas  
1 vyučovacia hodina

> Materiál, pomôcky
pero, pracovný list „Je to v nás“

 Úvodná aktivita

Variant A) Druhá strana cesty 
Aktivita slúži ako rozohrievacia na úvod stretnutia, a zároveň privádza k pochopeniu, že ľudia môžu mať rôzne názory, skúsenosti, 
predstavy.
Požiadajte žiakov, aby sa postavili do stredu triedy a vyznačte líniu/hranicu (napr. špagátom), ktorá rozdelí triedu na dve časti. 
Stredom vedie cesta a učiteľ bude hovoriť rôzne ľudské vlastnosti, prejavy správania, činnosti; žiaci sa majú postaviť na tú stranu 
cesty, s ktorou budú súhlasiť. Pritom sa pozrú, kto stojí na ich strane cesty a kto je proti nim.
Príklad: „Na tejto strane cesty (ukážu rukou) stojí ten, kto vie byť tolerantný ku všetkým ľudom, kto by si sadol do 
lavice s rómskym spolužiakom, kto považuje ženy a mužov za rovnocenných a aj sa tak správa, kto v živote nevzal cudziu 
vec bez dovolenia, kto si váži starých ľudí, kto sa ako malý hral na indiánov, kto by za svojich susedov prijal arabskú 
rodinu, kto si drží peňaženku, keď je v cudzom meste, kto uvoľní miesto v autobuse postihnutému človeku, kto má za 
kamaráta človeka inej národnosti alebo z inej krajiny a pod.

Variant B)  Stoličky
Študenti si sadnú do kruhu a na pokyn si „vymenia miesta všetci, ktorí...“. Pomenuje sa rôzna ľudská vlastnosť, správanie, 
činnosti a všetci, o ktorých to platí, sa musia vymeniť. Počet stoličiek je o jednu menší ako počet žiakov. Ten, kto zostane stáť, 
vymýšľa, podľa čoho sa majú znovu vymeniť. Dbajte, aby vlastnosti a postoje boli vybrané podľa témy hodiny. 

 Postup hlavnej aktivity

1. Rozdajte študentom tabuľku so zoznamom osôb. Prečítajte zadanie úlohy: „Napíšte ku každému slovu ďalších päť slov, 
ktoré vám k danému slovu napadnú. O slovách veľa nerozmýšľajte. Napíšte všetko, čo vám napadne. Cieľom nie je byť čo 
najlepší, ale čo najúprimnejší k sebe a ostatným.“ 

2. Postupne, po jednom, prečítajte všetky slová a dajte študentom niekoľko minút čas na pripísanie slov, ktoré ich ešte napadnú.  
3. Študenti prezentujú slová, ktoré k pomenovaným osobám priradili. Venujte pozornosť hlavne tým, ktoré vyvolali najviac 

reakcií. 
4. Hovorte s nimi o slovách, ktoré sa im zdali najvýstižnejšie a diskutujte prečo. Dávajte im otázky na rozprúdenie diskusie 

o stereotypoch, ktoré sa pri hodnotení ľudí často používajú.

Otázky na diskusiu:
Ktoré slová vám napadli pri jednotlivých osobách?
Zhodli sme sa v niektorých slovách? Ak áno, prečo?
Skúste porozmýšľať, prečo ste priradili k Rómovi, bezdomovcovi ... práve tieto slová?
Myslíte si, že vaša predstava vychádza z reálnej skúsenosti? 
Viete povedať, prečo je daná „osoba“ taká, ako ju vykresľujete?
Aký vplyv má stereotyp na osoby, ktorých sa týka? Ako sa cíti osoba, ktorú hodnotíme s predsudkom?
Ako vplývajú stereotypy na osobu, ktorá im verí?
Platia uvedené slová (asociácie) na všetkých ľudí z danej skupiny? 
Sú všetci Rómovia nadaní huslisti, sú naozaj všetci černosi dobrí športovci?
Mali ste niekedy pocit, že vás ostatní vnímajú s predsudkami?

Poznámka pre učiteľov:
Pri dopĺňaní slov študentov nehodnoťte a nelimitujte ich, aby mohli spontánne prejavovať svoje názory. Rovnaká zásada platí 
aj pri prezentácii – požiadajte žiakov, aby v prvej fáze nekomentovali výpovede ostatných a zdržali sa akýchkoľvek hodnotení. 
Diskusiu otvorte po úvodných prezentáciách. Každý študent by mal napísať ku každej osobe aspoň jedno slovo, aby sa mohol 
zapojiť do diskusie. Aby ste boli dobre pripravení na diskusiu, pripomeňte si kapitolu Pojmy používané v multikultúrnej výchove 
o stereotypoch, predsudkoch.
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JE TO V NÁS
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Základné pojmy
Kto je Žid/žid?
Podľa židovských náboženských ortodoxných predpisov je ním 
buď dieťa, ktoré sa narodí židovskej matke, alebo človek, ktorý 
dobrovoľne konvertuje na judaizmus (prozelyta). Ak je židovského 
pôvodu len otec dieťaťa, dieťa musí konvertovať na judaizmus.
Podľa liberálnych Židov sa za Židov považujú aj tí, ktorí majú matku 
nežidovku a židovského otca.
David Ben Gurion (prvý izraelský premiér) povedal, že na túto 
otázku existuje toľko odpovedí, koľko je náboženských skupín 
a poňatí judaizmu. 
Dodnes neexistuje jednotná odpoveď na túto otázku, a preto štát 
Izrael dodnes nemá ústavu.
Židovstvo sa však môže chápať aj na národnej báze, na princípe 
komunikačného jazyka a teritória, alebo na princípe duchovného 
dedičstva či spoločných dejín.

Pomenovanie Žid/žid
Hebrejské slovo Jehudi pôvodne označovalo Judejcov – obyvateľov 
kmeňa pomenovaného po Jehudovi (Judovi), jednom zo synov 
praotca Jakuba. Boh dal Jakubovi meno Izrael („Ten, čo zápasí 
s Bohom“) a toto meno zostalo aj jeho potomkom.
Cez latinčinu sa pomenovanie Žid/žid dostalo aj do ostatných 
jazykov: anglicky Jew, nemecky Jude, španielsky judío, francúzsky 
juif.
Následkom kresťanskej perzekúcie a všeobecnej protižidovskej 
predpojatosti sa označenie „Žid“ stalo výrazom pohany. Od 19. 
storočia sa postupne ujalo aj pomenovanie Izraeliti. 

Koľko je Židov/ židov na svete?
Približne 13 miliónov. Až 80 % z nich žije v USA a Izraeli. Zvyšok 
sa nachádza najmä v Európe, predovšetkým v krajinách bývalého 
ZSSR. Takmer 3 tisíc Židov žije na Slovensku.

Židovský národ
Jeho príslušníkmi sú Židia – potomkovia dvanástich Jakubových 
synov, od ktorých bolo odvodené pomenovanie pre dvanásť 
izraelských kmeňov. Židovstvo sa vyvíjalo a formovalo na základe 
náboženských predstáv zhrnutých v Tóre a z toho vyplývajúcich 
predpisov a tradícií. Záleží však na každom jedincovi, do akej 
miery sa chce podriadiť, ktoré príkazy a zákazy Tóry dodržiava, 
koľko je schopný a ochotný z tohto učenia prijať. Dodržiavanie 613 
micvot – príkazov a predpisov Tóry, ktoré zasahujú do všetkých 
aspektov náboženského a každodenného života, je vonkajším 
znakom prí slušnosti k židovstvu. Od konca 18. storočia možno 
badať počiatky procesu asimilácie – úsilia hľadať konsenzus 
s kultúrou a spôsobom života majoritnej kresťanskej spoločnosti. 
Malá časť Židov, ktorí prevzali tento spôsob života, prijala krst 
– väčšinou ako daň za pracovné miesta v štátnej službe alebo 
akademickej sfére. 

Izraelská zem (hebrejsky Erec Jisrá el)
Národná vlasť židovského ľudu, navždy zasľúbená patriarchom 
a ich potomkom. V staroveku sa nazývala aj Zem Kanaán. Po 
neúspešnom povstaní Šimona Bar-Kochbu proti Rimanom v roku 
135 o. l. (občianskeho letopočtu), víťazní Rimania pohŕdavo 
pomenovali krajinu Palestínou (podľa porazených Filištíncov). Toto 
pomenovanie akceptovali aj Židia v 19. – 20. storočí. 

Právo návratu
Podľa práva štátu Izrael (*1948) má každý človek, ktorý dokáže, 
že má aspoň jedného židovského starého rodiča, právo požiadať 
o izraelské občianstvo. Právo návratu umožňuje všetkým týmto 
ľuďom imigrovať do Izraela.

Žid alebo žid?
Obe formy s veľkým i malým písmenom sú gramaticky aj vecne 
správne. Veľkosť prvého písmena závisí od toho, ako jednotlivci 
vnímajú svoju identitu. Či etnicky (Žid), alebo religiózne (žid). 
V tomto texte budeme používať predovšetkým označenie s malým 
písmenom, pretože sme sa venovali židom predovšetkým ako 
náboženskej skupine. Tam, kde sa hovorí o Židoch jasne ako 
o etniku, použili sme veľké písmeno. 
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V každodennom živote vyslovujeme veľké množstvo odlišných predstáv 
o tom, čo je kultúra. Preto je dôležité začať pochopením samotného pojmu 
kultúra – ako aj procesov osvojovania si kultúry (enkulturácia).

> Ciele
 Získať prehľad o vedomostiach študentov, týkajúcich 

sa problematiky židovstva či judaizmu
 Rozvíjať spoluprácu a komunikačné zručnosti.

> Cieľová skupina
študenti a študentky základných a stredných škôl

> Čas
30 minút

> Pomôcky
fixky, baliaci papier, lepiaca páska, nožnice

 Postup 

1. Práca v skupine: Študentov rozdeľte do päťčlenných skupín. Každá skupina dostane veľký kus baliaceho papier a fixku. Do stredu 
papiera napíšte veľkými písmenami pojem, od ktorého budú študenti odvodzovať voľné asociácie. Požiadajte ich, aby napísali 
čokoľvek, čo im v súvislosti s uvedeným pojmom príde na um. Po 15 minútach práce študenti získajú tzv. mapu svojej mysle – už 
vedia o téme, o ktorej zdanlivo nič nevedeli. Napríklad:

    TÓRA                         JUDAIZMUS

                                         ŽID                                  PAJESY

    SYNAGÓGA 

                        

MESIÁŠ

     ZASĽÚBENÁ ZEM

     IZRAEL                             PROROK

                                                        RABÍN 
 

2. Prezentácia: Každá skupina si vyberie člena či členku, ktorá bude prezentovať ich prácu. Baliaci papier nalepte na viditeľné 
miesto. Pri prezentácii hovorca či hovorkyňa skupiny stručne naznačí myšlienkové pochody svojej skupiny. Po prezentácii 
každej skupiny umožnite ostatným členom, aby kládli otázky. Získate prehľad o vedomostiach, názoroch a postojoch 
študentov a na základe tejto aktivity môžete ďalej viesť diskusiu a pracovať s triedou.

 Reflexia

Ako sa vám pracovalo v skupine?
Ako ste riešili prípadné nezhody? 
Prekvapili vás postoje a názory spolužiakov a spolužiačok prezentované v skupine? Ak áno, ktoré?
Prekvapilo vás, čo už o tejto téme viete?

Menora 
(7-ramenná)
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Podkapitola informuje o charaktere a základných poj-
moch judaizmu, ktorých pochopenie je nevyhnutné na 
ďalšie spoznávanie a správne pochopenie židovských 
dejín, kultúry a každodenného života, keďže sú tesne 
späté s náboženstvom.

1.1. 

Judaizmus je najstaršie doložené monoteistické náboženstvo na 
svete a jeho počiatky sa spájajú s menami praotcov Abraháma, 
Izáka a Jakuba, ktorým sa zjavil samotný Boh. „Otec židovského 
národa“ Abrahám je židovskou tradíciou považovaný za zakladateľa 
viery v jedného boha. Hospodin vystavil Abraháma skúške, v ktorej 
bol Abrahám ochotný obetovať svojho milovaného syna Izáka 
Bohu, aby tým dokázal, aká silná je jeho viera.
Hebrejské pomenovanie monoteistického Boha tvoria štyri 
písmená hebrejskej abecedy JHVH (hebrejčina nemá samohlásky) 
a v rôznych jazykoch sa JHVH vyslovuje ako Jahve alebo Jehova. 
V hebrejčine sa tento tetragrammaton nahlas nevyslovuje, a preto 
sa číta ako Adonój, Adonai (Pán). 
Hospodin, Večný pán, Všemohúci, Stvoriteľ. Celkovo existuje asi sto 
synoným označujúcich Boha, ktorý stojí nad všetkými vecami, nevzni-
ká a nerodí sa, je zvrchovaným pánom sveta a jeho vzťah k svetu ur-
čuje výlučne jeho vôľa. Vôľa Božia je najvyšší zákon a príroda je dielom 
Božích rúk, čím príroda stráca svoju božskú kvalitu; predmetom úcty 
nie je príroda, ale Boh. JHVH je v Biblii od počiatku pánom histórie a za 
všetkým je „ruka Božia“. Boh využíva cudzie národy na to, aby potres-
tal neverný ľud, ktorý opustil cestu Pána a obrátil sa k modlám. 
Monoteistický judaizmus obsahuje univerzalistické prvky. Židovská 
tradícia zdôrazňuje, že židovský Boh je Bohom všetkých ľudí, 
aj úhlavných nepriateľov židovstva, ktorým židia majú pomáhať 
rovnako ako svojim blízkym. Tóra na mnohých miestach zdôrazňuje 
potrebu tolerancie a ohľaduplnosti ku všetkým živým tvorom na 
zemi, spravodlivosti a súcitu s nešťastnými.
Prijatie morálnych zákonov judaizmu sa spája s významnou historic-
kou udalosťou – odchodom zotročeného izraelského ľudu, vedeného 
Mojžišom a s Božou pomocou, z Egypta – najsilnejšej krajiny tej 
doby. Na hore Sinaj Boh odovzdal Mojžišovi na kamenných doskách 
Desatoro (Dekalóg), ktoré sa neskôr stalo základom aj kresťanskej 
morálky. Boh, ktorý vyviedol Izraelitov zo zotročenia len preto, aby im 
odovzdal Tóru, uzavrel s týmto ľudom dohodu, že ho bude chrániť. Boh 
ponúkol Tóru všetkým národom, ale iba izraelský ľud ju prijal. Zaviazal 
sa plniť Božie príkazy (teda plniť ustanovenia Tóry a hlásať Božie po-
solstvo všetkým národom), a týmto aktom sa stal vyvoleným náro-
dom. Vyvoleným v zmysle konať dobro a milovať Boha a byť pod jeho 
ochranou, nie v zmysle nadradenosti nad inými národmi. Vyvolenosť 
teda neznamená, že židia sú lepší či múdrejší ako ostatní. Vyvolený 
národ má kolektívne uskutočňovať Boží plán a prispievať ku spáse 
celého sveta. Izrael má teda poslanie, ktoré mu zveril Boh.
Judaizmus je viac ako len náboženská náuka – zahŕňa celé 
ľudské konanie od narodenia až do konca života: je potrebné 
dodržiavať osobitné náboženské predpisy z Tóry – 613 „micvot“ 
(248 pozitívnych, 365 negatívnych; singulár micva), ktoré treba 
vykonávať s láskou a vnútorným presvedčením. Ich taje môže človek 
pochopiť svojím rozumom, t j. štúdiom Písma a náboženských diel 
autorít, aby si na základe pochopenia v Tóre opísaných dejov 

a vlastnej skúsenosti mohol slobodne zvoliť dobro a odmietnuť zlo. 
Mnohé z týchto príkazov stratili význam po zániku jeruzalemského 
chrámu v 1. storočí o. l., ale tradicionalizmus dodnes považuje 270 
micvot (48, 222) za plne uskutočniteľné.
Tóra je v rabínskom myslení nástrojom, ktorým Boh stvoril svet, teda 
je platná na zemi i v nebi. Boh dal Izraelu Tóru a prostredníctvom 
nej je stále prítomný na zemi. Názov Tóra v hebrejčine znamená 
„učenie, ako sa má žiť“. Preto je veľmi dôležité poznať Tóru. Každý 
žid je povinný Tóru pravidelne študovať. Štúdium má zvláštny vplyv 
nielen na toho, kto Tóru študuje, ale aj na celý svet. Každé slovo 
písanej Tóry vyžaduje presný výklad a veľkú pozornosť, pretože sa 
chápe ako Božie slovo. 

Židovský kánon Starého zákona prijala v plnom rozsahu evanjelická 
cirkev, katolícka pridala do neho ďalšie knihy – napíklad 
Makabejské, Tobiáša...
Talmud („Učenie“). Je to kniha, ktorá sa nedá len jednoducho 
čítať, ale je potrebné ju študovať. Talmud obsiahol všetky aspekty 
religiózneho i každodenného života, ktoré sú u židov tesne späté. 

Človek je podľa židovského monoteizmu stvorený na obraz Boží. 
V ľuďoch sa teda nachádzajú „božské“ črty, ale predstavovať si 
Boha na spôsob človeka je mylné, lebo Boh vo svojej celistvosti 
presahuje hranicu ľudského chápania. Preto je zakázané Boha 
akýmkoľvek spôsobom zobrazovať.
Podľa judaizmu je cieľom a zmyslom stvorenia dobro. Stvoriteľ stvoril 
svet a živé tvory – ľudí s cieľom konať dobro. Ľudia majú schopnosť 
vybrať si medzi protikladnými silami dobra a zla. Schopnosť vybrať si 
medzi nimi, premôcť zlo a konať dobro, umožňuje človeku spätosť so 
Stvoriteľom, pravým prameňom dobra, a tým si splniť svoju úlohu na 
svete. Ak dobro získa prevahu v živote človeka po jeho celoživotnom 
osobnom zápase, nadobudne pravú blaženosť. Jednak vo svete 
nesmrteľných duší, ktorý sa nazýva „záhrada Eden“ (Gan Eden); jej 
opakom je „peklo“ (Gehena). No i na pozemskom svete môže človek 
získať istú mieru Božieho šťastia tým, že sa duchovne pozdvihne. 
Napríklad prostredníctvom prorockých zjavení, štúdiom Tóry, ako aj 
povznesením, ktoré prinášajú šabat, sviatky a iné príležitosti. 
Každý človek má väčší či menší sklon k dobru či zlu. Aj zlo je 
dielom Božím, nie dielom zlého ducha. Tieto prirodzené vlohy sa 
zohľadňujú, a preto sa človek posudzuje podľa toho, ako využíva 
svoju slobodnú vôľu. Judaizmus preto nepozná pojem dedičného 
hriechu. Pozná len prvotný hriech Adamov, ktorý však nezaťažuje 
budúce generácie. Skutky človeka sa zvažujú posúdením jeho 
minulých, súčasných a budúcich vzťahov k blížnym, k rodičom, 
deťom, príbuzným, priateľom a spoluobčanom. 
Väčší dôraz sa kladie na skutky než na abstraktnú vieru. Skutky 
človeka sú najvyšším meradlom uvedomenia a zbožnosti, a keďže 
každý človek robí v živote chyby, judaizmus vyzýva k pokornej nápra-
ve: „Pokánie, modlitba a dobročinnosť odvracajú zlý osud.“ 
Mravnosť nie je osobnou záležitosťou jednotlivca, pretože hriech 
každého človeka odďaľuje príchod Božieho kráľovstva, a zároveň 
zneucťuje Božie meno v očiach neveriacich.
Otázka Mesiáša patrí ku kľúčovým rozdielom medzi kresťanstvom 
a judaizmom, ktorý žije v očakávaní jeho príchodu. Judaizmus 
nepovažuje Mesiáša za spasiteľa a vykupiteľa hriechov, tak ako 
kresťania Ježiša Krista, ale považuje ho za človeka, ktorý bude 
napĺňať mesiášske proroctvá. Mesiáš teda nie je rozhodujúcim 

1. Judaizmus
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aktérom spásy, ale iba predstaviteľom času spásy. Príchodu Mesiáša má predchádzať 
príchod proroka Eliáša („Eliáš príde pred Mesiášom“). Hybnou silou v dejinách spásy je 
plnenie príkazov Tóry a zbožnosť. Vykupiteľom je iba Boh – pán dejín. 
Predstavy o podobe Mesiáša boli a sú rôzne. Vraj to má byť potomok kráľa Dávida, 
ktorý obnoví židovský štát, a jeho príchod zároveň pozdvihne celé ľudstvo. Iné predstavy 
o Mesiášovi sú ako o čisto duchovnej osobe, národnom hrdinovi či naopak ako o nenápadnej 
a chudobnej osobe. Mnohé zdroje predpokladajú, že jeho príchodu bude predchádzať zápas 
medzi dobrom a zlom. Potom nastane obdobie šťastia a harmónie, kde nebude priestor pre 
nenávisť medzi národmi a Židia sa vrátia do svojej starej vlasti. 
Medzi človekom a Bohom je priamy a bezprostredný vzťah. Rabín preto nie je spojovacím 
článkom medzi človekom a Bohom – tak ako kňaz u katolíkov či duchovný sudca u pro-
testantov. Židovstvo nepozná funkciu kňaza od roku 70 o. l., keď bol zničený druhý chrám 
v Jeruzaleme. Rabín je znalcom, učiteľom Tóry a posvätných kníh vôbec. Jeho postavenie mu 
neposkytuje žiadnu moc alebo hierarchický status. Neexistuje tu pyramidálna – hierarchická 
štruktúra, ktorá by určovala, kto je vyššou či nižšou autoritou pri posudzovaní nejakej nábožen-
skej otázky. Napríklad hlavný rabín mesta Bratislava je autoritou pre ostatných rabínov, ale to 
mu neumožňuje, aby jeho rozhodnutia a názory vo veciach viery boli záväzné pre jeho spolu-
pracovníkov a podriadených. Jeho autorita je vybudovaná na vedomostiach a spôsobe života. 
Rabín vykonáva väčšinu povinností duchovného: obrady spojené s narodením, konfirmáciou, 
svadbou, uvádza do života zásady judaizmu, zodpovedá za vyučovanie a dohliada na plnenie 
náboženských predpisov v synagóge alebo náboženských učilištiach; poskytuje útechu. Na 
čele židovskej náboženskej obce stojí jej predstavený (predseda) a popri ňom rabín.
Aj keď v dejinách sa vyskytlo veľa snáh o vytvorenie dogmatického zhrnutia židovskej 
náboženskej viery, nikdy nebola vytvorená organizácia, ktorá by záväzne kodifikovala židovstvo. 
Neviedli sa ani dogmatické procesy, nepožadoval sa jednotný pohľad na kanonizované texty. 
Židovské náboženstvo má neasketický charakter. Židia nevykonávajú misionársku činnosť 
s cieľom obrátiť inovercov alebo ateistov na svoju vieru. Dobrovoľné prestúpenie je však 
možné. Pôst sa vyskytuje len zriedka, väčšinou ako súčasť prejavov smútku.

1.2.

Synagóga sa stala ústrednou inštitúciou náboženského života po zničení jeruzalemského 
chrámu Rimanmi v roku 70 o. l. Bola a dodnes je miestom bohoslužieb, výučby a spoločenského 
styku. Rabínovi pri bohoslužbe najčastejšie pripadá úloha kazateľa, pričom bohoslužbu môže 
viesť ktorýkoľvek dospelý muž. Najčastejšie ju vykonáva kantor (na znamenie pokory stojí pod 
úrovňou podlahy), ktorý dokonale ovláda poradie modlitieb a je aj dobrým spevákom. 

Pri tradičných modlitbách sa ženy modlili oddelene od mužov, buď vo zvláštnej modlitebni, 
za závesom, alebo na galérii. 
Ortodoxní židia vykonávajú modlitbu podľa tradície trikrát denne, ráno, poobede a večer. 
Muži musia mať pokrytú hlavu na znak prejavu bázne a pokory, ktorú veriaci pociťuje v Božej 
prítomnosti. Veriaci muži majú pokrytú hlavu vždy (čiapkou, klobúkom, najčastejšie kipou 
– jarmulkou – priliehavou malou čiapkou na temene hlavy), ostatní len pri návšteve miest 

spojených s náboženstvom – cintorínov, synagóg, pri šábesových a iných 
obradoch. Toto znamenie úcty a vážnosti nie je len židovským zvykom – je 
to bežné u národov Blízkeho východu, severnej Afriky či v Indii. Vydaté ženy 
nosia ako pokrývky hlavy obvykle šatky alebo v súčasnosti častokrát aj 
parochne.
Počas bohoslužieb v biblickom období sa pri modlitbách bežne kľačalo. 

Teraz je kľačanie povolené iba na sviatok Roš Hašana a Jom Kipur.

Súčasťou modlitebnej výbavy ortodoxného židovského 
mužského príslušníka sú modlitebné remienky – tefilin. 
Je to malé kožené puzdro na remienku, v ktorom sú 

vložené kúsky pergamenu s vybranými veršami z Tóry. Jedno 
puzdro sa pripevní na ľavú pažu vo výške srdca, druhé na čelo 

– ako vyjadrenie, že chcú slúžiť Bohu citom i rozumom. Tefilin nosia 
len muži nad 13 rokov a obyčajne pri rannej modlitbe vo všedný 
deň, podobne ako modlitebný plášť, šál – talit, ktorý má na 

Zvitky Tóry 
sú zabalené v zamate a sú uložené v Arche 

v každej synagóge. Tvoria ich „stromy 
života“ (dva drevené valce so strieborný-

mi korunami a zvončekmi na korune 
– symbolmi Božej zvrchovanosti) a sú 

písané v hebrejčine. Ľudská ruka sa tohto 
posvätného zvitku nesmie dotknúť – preto 

sa pri čítaní používa ukazovátko. Keď zvi-
tok príliš zostarne a nedá sa už používať, 

nezničia ho, ale pochovajú ako človeka. 

Písaná Tóra
Starý zákon – nazýva sa aj Tanach 

alebo Hebrejská biblia – sa skladá 
z Mojžišovej Tóry, teda Piatich kníh 

Mojžišových (Genesis, Exodus, 
Levitikus, Numeri, Deuteronomium). 

Ďalšou časťou písanej Tóry sú 
Knihy prorokov (Neviim) a Písma 

(Ketuvim) – Žalmy, Príslovia...

Ústna Tóra 
Obsahuje písomníctvo Midrašim, 

výkladové homiletické a zákonné diela, 
Mišnu, traktáty Talmudu, spisy učencov 

zo 6.– 20. storočia. Táto literatúra sa 
zaoberá všetkými aspektmi židovstva: 

zákonom a legendou, svetskými 
a metafyzickými vecami, správaním 

a morálkou či rovnováhou medzi štúdiom 
Tóry a účasťou na svetských veciach. 

„Choď a študuj“ 
K Hilelovi, veľkému duchovnému 

učiteľovi v časoch existencie druhého 
jeruzalemského chrámu prišiel človek, 

ktorý chcel, aby mu čo najjednoduchšie 
vysvetlil Tóru. Chcel to urobiť v čase, 

kým vydrží stáť na jednej nohe. „Tóru 
môžeš pochopiť v ešte kratšom čase, 

ako si si myslel... Nerob druhým to, čo 
nechceš, aby oni robili tebe. To je Tóra 

– Zákon. Ostatné je len komentár.
Teraz choď a študuj!“

Poznámka: Komentár získal svoju ustálenú po-
dobu v Talmude. Talmud znamená učenie. Učiť sa 

Talmud, znamená učiť sa učeniu. 
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Tóra

jednotlivých cípoch našitých 613 strapcov – presne toľko, koľko 
je micvot. Malý talit sa nosí po celý deň pod šatami a má neustále 
pripomínať Božie prikázania. Ženy nenosia tefilin ani talit, údajne 
preto, lebo ženy nikdy nezabúdajú na Boha.
K typickému vzhľadu židovských mužov významne prispeli pajesy 
– vlasy splývajúce po tvári pozdĺž uší; bokombrady, ktoré nosia 
ortodoxní židia. Tento zvyk vychádza z prikázania v Tretej knihe 
Mojžišovej; pajesy vraj symbolizujú okraje polí v dobe žatvy, ktoré sa 
podľa tradície nežali, aby na nich mohli zbierať zvyšky úrody vdovy, 
siroty a cudzinci. Odstrihnutie pajesov znamenalo odvrátenie sa od 
ortodoxných dogiem a vôľu asimilovať sa s okolitým svetom. Keďže 
Biblia zakazovala strihať okraje brady, väčšina mužov si nechala 
narásť celú bradu. Nemusia ju však nosiť ani tí najpobožnejší 
židia, pretože jej odstraňovanie (chemicky, elektrickým strojčekom 
či strihaním, no nie holením britvou) nie je porušením biblického 
zákona. 

 

1.3. Hlavné prúdy judaizmu 
 v súčasnosti

Najčastejšie sa uvádzajú nasledovné tri hlavné prúdy judaizmu: 

Ortodoxní židia

Striktne dodržiavajú halachické predpisy, resp. tradičné spôsoby 
konania a celkový životný postoj, odvodený najmä z Tóry. V rámci 
tohto prúdu existujú dva hlavné smery, ktoré sa líšia v prístupe 
k realite moderného sveta: Ultraortodoxia (tradicionalizmus) 
– zaujíma negatívny postoj voči modernému spôsobu života. 
Neoortodoxia – prijíma moderný život bez toho, aby rezignovala 
na úplné plnenie halachických predpisov, ktoré však interpretuje 
pružnejšie.

Reformný prúd

Zrodil sa v 18. storočí, v súvislosti s nástupom židovského 
osvietenstva (Haskala) v Nemecku. Snažil sa o zladenie nárokov 
života modernej priemyselnej spoločnosti s tradičnými židovským 
spôsobom života. Prehodnotil a uvoľnil mnohé halachické predpisy, 
týkajúce sa stravovania, sviatkov, liturgie, bohoslužieb a podobne. 
Do bohoslužieb zaviedol organovú hudbu a zborový spev, používanie 
domáceho jazyka danej krajiny či redukciu množstva sviatkov.

Konzervatívny judaizmus

Je výsledkom napätia medzi tradičným (ortodoxia) a modernistickým 
spôsobom života (reformizmus). Na jednej strane uznáva nutnosť 
čiastočných reforiem vnútri judaizmu, ale na druhej strane inklinuje 
viac k ortodoxnému prúdu (predovšetkým v oblasti prísneho 
dodržiavania šabatu, zákonov kóšer stravovania či hebrejčiny ako 
výlučného jazyka liturgie). 

V priebehu dejín sa vytvorili aj dve veľké kultúrne skupiny židov:
Aškenázski židia pôvodne obývali nemecké Porýnie (Aškenáz je pôvodne biblický geografický pojem na označenie územia 
Nemecka) a od 14.–15. storočia túto skupinu tvorili ich potomkovia, ktorí sa presunuli do východnej Európy. V 19. storočí odtiaľ 
masovo emigrovali pred ruskými cárskymi perzekúciami do strednej a západnej Európy alebo do Ameriky. Aškenázski židia sa väčšinou 
prikláňali k ortodoxii. Ich komunikačným jazykom je jazyk jidiš, ktorý je odvodený od stredovekej nemčiny a obohatený o slovanské 
a hebrejské výrazy. Typickým odevom boli dlhé čierne kaftany a klobúky so širokou strieškou. 
V Európe však ich kultúra do veľkej miery zanikla v dôsledku holokaustu.
Sefardskí židia sú potomkami židov, ktorí pôvodne pochádzali zo Španielska a z Portugalska, odkiaľ boli vyhnaní koncom 15. 
storočia. Usadili sa prevažne v severnej Afrike, Palestíne, Taliansku či na Balkáne. Medzi židovskou populáciou sú v súčasnosti výraznou 
menšinou a väčšinu tvoria napríklad vo Francúzsku alebo v Izraeli. Od aškenázskych židov sa líšia predovšetkým inou výslovnosťou 
hebrejčiny, zvykmi, liturgiou, niektorými odlišnými pravidlami kašrutu – vyplývajúcimi z odlišného zloženia stravy, viac orientálnym 
životným štýlom, obliekaním či používaním zvláštneho jazyka ladino-hebrejčiny na báze španielčiny a portugalčiny.

Otázky k textu o judaizme
Ktoré písomné pramene tvoria základ judaizmu? V čom spočíva vyvolenosť židovského národa? Čo je cieľom a zmyslom stvorenia? 
Ako sa pozerá judaizmus na historickú postavu Ježiša z Nazaretu? Aký je rozdiel medzi kresťanským kňazom a židovským rabínom? Je 
židovstvo záväzne kodifikované? Ktoré sú hlavné prúdy judaizmu v súčasnosti?
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A
K

T
IV

IT
A MILUJ BLÍŽNEHO SVOJHO...

> Ciele
 Uvedomiť si platnosť a nadčasovosť prastarých morálnych zákonov aj v dnešnej dobe
 Identifikovať korene kresťanskej morálky v židovskom náboženstve
 Určiť charakter, základné črty judaizmu na základe textu (citáty, príslovia).

> Cieľová skupina 
študenti a študentky stredných škôl

> Čas
45 minút

> Pomôcky 
text

 Postup 

1. Požiadajte študentov/študentky, aby sa pokúsili sformulovať tri najdôležitejšie morálne zásady, bez ktorých by podľa nich 
nemohol (nemal) fungovať náš svet.

2. Každá skupina prezentuje svoje postoje. Stručne zapíšte ich návrhy na tabuľu. Na záver prezentácie vyhodnoťte 
a zovšeobecnite prezentované návrhy. Osobitnú pozornosť venujte tým, ktoré sa opakujú najčastejšie. Je predpoklad, že 
v návrhoch sa vyskytnú aj morálne normy židovsko-kresťanského pôvodu, a na tie sa zamerajte. Upozornite študentov, že 
mnoho morálnych noriem, ktoré považujeme za kresťanské, má korene v judaizme.

3. Práca s textom: Rozdajte triede text so židovskými prísloviami, citátmi. Požiadajte ich, aby si ho dôkladne prečítali 
a pokúsili sa identifikovať základné črty judaizmu. Počas práce s textom nech si podčiarknu tie výroky, o ktorých si mysleli, 
že sú kresťanského pôvodu. 

 Reflexia

Ktorý z výrokov (citátov) vás najviac oslovil? Vysvetlite, prečo.
Viete vysvetliť, akú úlohu zohráva Tóra a Talmud v židovskom náboženstve?
Koľko výrokov „kresťanského“ pôvodu ste si v texte podčiarkli? Prekvapilo vás ich množstvo?
Dokázali by ste vysvetliť, prečo kresťania zaujímali v minulosti výrazne negatívny postoj k judaizmu, 
hoci tieto náboženstvá majú mnoho spoločných čŕt? Povedzte vlastný názor.
Našli ste v texte výrok, ktorý považujete za nevhodný pre dnešnú dobu? Ak áno, vysvetlite prečo.
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Výroky z Tóry, Talmudu a legiend

Miluj blížneho svojho ako seba samého.

To, čo je tebe nepríjemné, 
nerob svojmu blížnemu – v tom je celý zákon.

Drží sa toho ako židia Tóry.

Bez zázrakov žid nedokáže žiť.

Darmo by si hľadal židovský kláštor.

Pravý učenec vie, že toho veľa nevie.

Učenie Talmudu nemá dno.

Učenie Tóry – najcennejší majetok žida.

Keď sa modlím, modlím sa rýchlo, pretože vtedy sa ja rozprávam s Bohom. 
Ale ak čítam Tóru, čítam pomaly, lebo vtedy sa Boh rozpráva so mnou. 

Nezberaj zvyšky úrody na poli za sebou. Nechaj tieto zvyšky chudobným. 
Neobíjaj všetko ovocie zo stromu, nech si zvyšky zoberú tí, 

čo nemajú dosť pre seba.
 

Ak dávaš chudákovi almužnu s neláskavou tvárou, 
výraz tvojej tváre odníma to, čo udeľuje tvoja ruka, 

lebo cena dobrodenia spočíva iba v láske, ktorá sa v ňom prejavuje. 

Neroznášaj falošný chýr, nesvedč krivo. Nechoď s väčšinou páchať zlo 
a nesvedč s väčšinou, aby si neprekrúcal pravdu. 

Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, napoj ho vodou.

Na základe výrokov sa pokúste charakterizovať judaizmus

P
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A
K

T
IV

IT
A DOSKY DESATORA

> Ciele
 Spoznať základné morálne zásady, ktorými sa riadia židia i kresťania (resp. v súčasnosti aj ľudia, 

ktorí nie sú príslušníkmi judaizmu či kresťanstva) a porovnať ich
 Pochopiť význam samotnej existencie morálnych noriem
 Uvedomiť si, že boli sformulované už v staroveku a sú platné dodnes.

> Cieľová skupina
študenti a študentky základných a stredných škôl

> Čas
20 – 30 minút

> Pomôcky
texty Desatora a Siedmich prikázaní synov Noemových 

 Postup 

1. Požiadajte žiakov, aby si do zošitov nakreslili maketu dosiek Desatora, prípadne nakreslite jednu veľkú maketu na tabuľu.
2. Rozdajte žiakom príslušné texty s morálnymi normami a stručne ich s nimi oboznámte: V judaizme aj v kresťanstve existuje 

súbor pravidiel a morálnych zásad, ktoré upravujú vzťahy medzi ľuďmi navzájom a medzi ľuďmi a Bohom. Židia veria, 
že boli zjavené prorokovi Mojžišovi priamo Bohom na hore Sinaj. Keďže ich bolo desať, nazývajú sa Desatoro. Pôvodne 
ich mali dodržiavať len židia. Židovskí mudrci z nich však odvodili tzv. Sedem prikázaní synov Noemových, ktoré by mali 
dodržiavať všetky ľudské bytosti ako potomkovia Noema.

3. Diskutujte so žiakmi o potrebe morálnych zásad a o ich podobnosti u židov a kresťanov. V čom sa odlišuje Sedem prikázaní 
od Desatora? 

4. Vyzvite žiakov, aby si do svojho zošita alebo na tabuľu zapísali Desatoro svojimi vlastnými slovami, prípadne aj iné normy, 
ktorými sa riadia vo svojom živote.

 Reflexia

Vedeli by ste si predstaviť svet bez morálnych zásad? Popíšte, ako by to asi vyzeralo. 
Doplnili by ste ešte zásadu, ktorá podľa vás v Desatore chýba a je dôležitá pre súčasný svet?
Viete, akým spôsobom je človek potrestaný za nedodržiavanie morálnych zásad? 
 



123

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

Desatoro

1. Ja som Pán, tvoj Boh... 
(Uznanie Jeho zvrchovanosti)

2. Nebudeš uctievať nič, čo si sám vyhotovil, ani uctievať žiadne 
sošky, maľby alebo obrazy, na ktorých je znázornené čokoľvek, 

čo je medzi nebom a zemou alebo pod zemou... 
(Zákaz modloslužobníctva)

3. Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
(Zákaz rúhania a krivého svedectva)

4. Nezabudni svätiť siedmy deň. Šesť dní pracuj a rob všetko, 
čo potrebuješ, ale siedmy deň, nech je mojím dňom sviatočného odpočinku... 

(Príkaz dodržiavať odpočinok v posledný deň v týždni)

5. Cti otca a matku svoju... 
(Príkaz úcty a lásky k rodičom)

6. Nezabiješ! 
(Neporušiteľnosť ľudského života)

7. Nezosmilníš! 
(Zákaz cudzoložstva a iných sexuálnych priestupkov)

8. Nepokradneš! 
(Úcta k majetku druhých a zákaz krádeže, únosu a podvodu)

9. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu! 
(Zákaz ohovárania, urážky na cti a krivého svedectva)

10. Nepožiadaš domu blížneho svojho, ani manželku blížneho svojho, 
ani sluhu jeho, ani slúžku, ani vola, ani osla, ani ničoho, čo blížneho tvojho je! 

(Príkaz krotenia majetníckych túžob)

Sedem prikázaní synov Noemových 

1. Zriadiť súdy ako záruku spravodlivých vzťahov medzi ľuďmi

2. Zákaz rúhania a falošného svedectva

3. Zákaz modloslužobníctva

4.  Zákaz neprístojného sexuálneho správania

5. Zákaz vraždy 

6. Zákaz krádeže 

7. Zákaz požívania mäsa zo živého zvieraťa 
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2. Dejiny
Podkapitola naznačuje historický vývoj židovského národa a jeho náboženského 
myslenia v časoch štátnej existencie v staroveku, ako aj v období diaspóry. 
Taktiež načrtáva vývoj od antijudaizmu k antisemitizmu, ktorý je najtrvalejším 
a najprepracovanejším prejavom xenofóbie. Latentný antisemitizmus 
a protižidovské stereotypy sú prítomné aj v dnešnej spoločnosti – zámerom je 
preto poukázať na príčiny, ktoré k nim viedli a aké mali v minulosti dôsledky.

Termín „občiansky letopočet“ uvádzajú 
niektorí autori o židovských dejinách, ná-
boženstve, spoločnosti a kultúry namiesto 

označenia „pred naším letopočtom/nášho 
letopočtu“, pretože ten je len ekvivalentom 

označenia „pred Kristom/po Kristovi“. 
Keďže židia neuznávajú kresťanské 

tradície, takéto označenie letopočtu môže 
byť pre nich problematické. My sme to pri 

písaní tejto príručky rešpektovali.

Dejiny Antijudaizmus - antisemitizmus

Roky 2000 – 1700 pred občianskym letopočtom
Predkovia izraelských kmeňov pochádzali pravdepodobne zo severozápadu Mezopotámie, 
odkiaľ sa presunuli na územie palestínskej hornatiny.
Abrahám bol zakladateľ a patriarcha židovstva – „otec národa“. Jeho nasledovníci boli prvými 
zdokumentovanými monoteistami. Abrahám vyslyšal Božie volanie, aby sa usadil v krajine 
Kanaán. Podľa mien jeho dvanástich vnukov od syna Jakuba boli pomenované izraelské kmene. 
Najmocnejší z nich bol Júda, od ktorého je odvodené aj pomenovanie žid. 
Úspešné boje o územie Palestíny s ostatnými kočovnými kmeňmi. V dôsledku hladomoru sa 
izraelské kmene presunuli do hospodársky a civilizačne vyspelejšieho Egypta, kde boli 
postupne zotročené.

Rok 1300 pred o. l.
Mojžiš vyviedol Izraelitov po 430 rokoch z egyptského otroctva (Exodus)
Zjavenie na hore Sinaj – odovzdanie tzv. Desatora.

Príchod do Kanaánu po 40-ročnom putovaní, počas ktorého neustále museli bojovať s okoli-
tými kmeňmi. Židovskí proroci, na ochranu pred nepriaznivými vplyvmi polyteistických kmeňov 
v Kanaáne, požadovali viesť uzatvorený národný a náboženský život. 

Roky 1020 – 1004 pred o. l.
Vláda prvého izraelského kráľa Saula - vznik kráľovstva

Roky 1004 – 965 pred o. l.
Kráľ Dávid – do Jeruzalema preniesol tzv. Archu zmluvy s doskami Desatora.

Roky 967 – 928 pred o. l.
Vláda kráľa Šalamúna, ktorému sa pripisuje autorstvo Piesne piesní, Knihy prísloví, Knihy 
múdrostí a iných častí Biblie. Vybudoval centrálne kultové miesto židovstva – chrám v Jeruzaleme 
na hore Sion. Po jeho smrti sa kráľovstvo rozštiepilo na severnú časť (Izrael, hlavné mesto 
Samária) a južnú časť (Judea, hlavné mesto Jeruzalem)

Roky 722 – 586 pred o. l.
Asýrčania zničili Izraelské kráľovstvo.
Doba prorokov, jedincov schopných predpovedať budúcnosť, ktorí nemilosrdne i s pochopením 
kritizovali vlastnú krajinu, nespravodlivosť, útlak, deformácie monoteizmu.

Rok 586 pred o. l.
Druhý vpád babylónskeho kráľa Nabuchodonozora – zničil Jeruzalem i jeho chrám, celú Judeu 
a mnoho obyvateľov bolo odvlečených do zajatia (tzv. babylonské zajatie). 

Dôsledkom bolo transformovanie náboženstva, dovtedy presne viazaného na stanovené 
obrady a kult teraz už neexistujúceho chrámu. Namiesto neho vznikali synagógy, intenzívnejšie 
sa venoval čas modleniu a štúdiu Zákona.

Rok 539/8 pred o. l. 
Koniec zajatia – perzský kráľ Kýros II. Veľký, ktorý zvíťazil nad asýrskou Babylóniou, povolil židom 
návrat do vlasti. V nej však žilo mnoho cudzincov, a preto bola pre židov v mravnom úpadku. 
Proroci Ezdra a Nehemiáš sa usilovali o jej pozdvihnutie (zákaz zmiešaných manželstiev, 
vytvorenie jednotnej zbierky rozprávaní a právnych textov, platných ako kráľom uznané právo).

Rok 516 pred o. l.
Stavba nového, druhého jeruzalemského chrámu.
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Dejiny Antijudaizmus - antisemitizmus

Rok 444 pred o. l.
Obnovenie formálneho vstúpenia národa do zväzku s Hospodinom – národ sa zaviazal dodržiavať 
dovtedy len ústne tradovanú Halachu (Zákon). Poznanie náboženských predpisov sa rozšírilo od 
malej skupiny kňazov na široké vrstvy národa a židovstvo sa zachránilo pred zánikom: biblické 
knihy boli kanonizované a zapísané v posvätnom hebrejskom jazyku i v ľudovej aramejčine.

Roky 330 – 63 pred o. l.
Doba helenizácie: Alexander Macedónsky dobyl celú Prednú Áziu, vrátane Jeruzalema. Bol 
považovaný za umierneného panovníka. Miestne zvyky, ani náboženstvo židov nepotláčal. 
Mnoho židov sa v tomto období usídlilo mimo Palestíny, gréčtina sa prijímala ako komunikačný 
jazyk – dochádzalo ku kultúrnej asimilácii s helenizmom, ale monoteistický judaizmus už mal voči 
gréckemu polyteizmu pevné pozície.

Rok 200 pred o. l.
Grécko-židovská symbióza bola pretrhnutá Antiochiom Epifanom z rodu Seleukovcov, ktorý 
dobyl Palestínu, a zaviedol násilné pogréčťovanie a netoleroval židovské náboženstvo.

Roky 167 – 165/4 pred o. l.
Proti jeho vláde vypuklo úspešné povstanie Makabejcov, ktoré dodnes pripomína sviatok 
Chanuka. Nasledovala pomerne slabá vláda Hasmonejovcov (Makabejcov) v Judei.

Rok 64 pred o. l.
Rímsky vojvodca Pompeius ovládol celé východné Stredomorie. Judea sa dostala pod správu 
tyranského Herodesa Veľkého.

Začiatky antijudaizmu v neskorom sta-
roveku
Napätie medzi monoteistickým judaizmom 
a polyteistickými náboženstvami antiky má 
svoju dlhú históriu.
V antickom – nábožensky polyteistickom 
Grécku a Ríme mal charakter netolerovania 
židovských náboženských zvykov a ohová-
rania, ktoré vyplývalo z ich nepochopenia 
(napríklad šabat bol považovaný za dôkaz 
židovskej lenivosti). Židia boli obviňovaní 
z nepriateľstva, pretože odmietali splynúť 
s okolím a v bežnom živote dodržiavali od-
veké rituály a odmietali prevládajúce nábo-
ženské zvyklosti. Tým sa postupne vytváral 
obraz židov ako ľudí, ktorí vyvolávajú konflik-
ty a vyraďujú sa z ľudského spoločenstva.
Situácia pre judaizmus sa paradoxne ešte 
viac skomplikovala po vzniku druhého mo-
noteistického náboženstva – kresťanstva, 
ktoré po počiatočnom odpore prijímali aj 
neskoroantickí a ranostredovekí panovníci 
a ktorého idey vyšli z judaizmu, no na druhej 
strane boli v opozícii voči nemu.

ZAČIATOK OBČIANSKEHO LETOPOČTU (O. L.)

Rok 6 o. l.
Judea bola priamo anektovaná Rímom, ktorý priveľmi zaťažoval jej hospodárstvo.

Roky 66 – 73 
Neúspešné povstanie Židov proti Rimanom – zánik posledných zvyškov židovskej štátnosti, 
ktorá bola obnovená až v roku 1948. 
V roku 70 bol zničený druhý jeruzalemský chrám, tentokrát Rimanmi. V duchovnom zmysle 
to pre Židov znamenalo vyhnanie šechiny – zjavenia božej prítomnosti medzi ľuďmi. Božia 
prítomnosť sa odvtedy prejavuje stále menej a duchovno prestalo byť ľahko dostupné. 
Zvyšky chrámu, ktoré sa zachovali, nazývajú sa Západný múr alebo Múr nárekov. Židovskí 
pútnici dodnes pri ňom žalostia nad tragédiami židovskej diaspóry a je miestom modlitieb 
a sviatočných zhromaždení.
Začiatok epochy diaspóry – rozptýlenia Židov medzi ostatné národy sveta. Vďaka práci farizejov 
však Židia nestratili svoju národnú a náboženskú identitu. Založili školu v Jabne a začali niekoľko 
storočí dlhú prácu na tvorbe Talmudu. Talmudické učilištia fungovali aj v Babylone a niekoľkých 
iných mestách. 
Od 1 .storočia o. l. Palestína prestala byť centrom židovského sveta. Židia sa postupne rozptýlili 
medzi ostatné národy sveta a pôvodne roľnícke židovské obyvateľstvo sa v nových lokalitách 
muselo preorientovať na iné formy obživy (remeslá, obchod), keďže im bolo upierané právo na 
vlastníctvo pôdy. Židovskí obchodníci založili komunity v mnohých stredomorských prístavoch 
a postupne prenikli do kontinentálnej kresťanskej Európy, kde sa stali predovšetkým mestským 
obyvateľstvom.

Roky 132 – 135 
Neúspešné povstanie Šimona Bar-Kochbu proti Rimanom. Nasledovala masová emigrácia 
z Judey.

Rok 313 
Milánsky edikt (o zrovnoprávnení kresťan-
stva s pohanstvom v Rímskej ríši) – zákaz 
prestupu na židovstvo pod trestom smrti.

Rok 337 
Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom v Ríme. V roku 475 o. l. Západorímska ríša zanikla.

Rok 483 
Theodosiov kódex – zakotvenie zásad so-
ciálnej, ekonomickej a politickej degradácie 
Židov.

Rok 483 
Koncom 5. storočia židovské komunity v ríši Sasánovcov (mesto Babylon) zohrávali dôležitú 
úlohu – vďaka systému židovských školských akadémií v Babylone a práci mnohých generácií 
učencov vznikol tzv. Babylonský Talmud – najobsiahlejšia verzia Talmudu, ktorá mala aj 
najväčšiu autoritu a vplyv.
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Dejiny Antijudaizmus - antisemitizmus

Postoj stredovekej cirkvi 
Kresťanská cirkev vykresľovala židov ako konfliktných vyznávačov škodlivej viery, odporcov väčšinovej, správnej 
vízie sveta, a teda židia boli „právom“ vyvrhnutí zo spoločnosti, lebo si údajne sami zavinili toto utrpenie. 
Kresťanská cirkev sa povýšila na jedinú pravú dedičku, nositeľku a vykladačku biblického posolstva, odmietala 
opis udalostí z pohľadu Hebrejskej biblie (písanej Tóry). Celým stredovekom sa so židmi tiahol prívlastok 
„vrahovia Krista“, pretože neprijali posolstvo Ježiša Krista. Stvoriteľ ich preto vraj zavrhol a cirkev kresťanskú 
povýšil. Podľa židovskej jurisdikcie jestvovali štyri spôsoby výkonu trestu smrti, ale ukrižovanie medzi ne 
nepatrilo. V časoch popravy Ježiša Krista však nemali židia a židovské orgány právo vynášania hrdelného 
trestu. Toto právo prislúchalo rímskemu prokurátorovi, bolo výsadou a znakom rímskej dominancie.

Povera, že židia na prípravu nekvasených chlebov – macesov pripomínajúcich exodus z Egypta a na 
vysväcovanie synagóg potrebujú krv nevinných kresťanských obetí, bola zdrojom ďalšieho vykonštruovaného 
obvinenia – z rituálnej vraždy. V skutočnosti židia mali a majú prísne zakázané používať krv pri svojich obradoch 
a konzumovať ju v akejkoľvek podobe. 

Keďže židia odmietali krst a trvali na svojich tradíciách, boli obviňovaní z toho, že sú stelesnením zla a synagógy 
a hebrejčina sú nástrojmi diabla, ktorý sídli v samotnej židovskej duši. Nenávidení židia boli často zobrazovaní 
ako zvieratá – cap, prasa, hmyz – teda ako niečo čo smrdí alebo obťažuje, parazituje a je v kontraste s čistým 
kresťanstvom a jeho svetonázorom. 

Tento protižidovský názor sa plne sformoval už v 6. storočí. Niektorí pápeži sa snažili byť umiernenejší, kým 
hodnostári na nižších pozíciách často vyvolávali účelovým používaním iracionálnych argumentov nenávistné 
a násilné protižidovské nálady. 

Rok 1096 
1. križiacka výprava bola pôvodne namierená proti moslimom a jej cieľom bolo oslobodiť Boží hrob 
v Jeruzaleme z ich rúk. Pred samotnou výpravou masy chudobných sedliakov, vedených sfanatizovanými 
kazateľmi v nemeckom Porýní, rozpútali prvé stredoveké krvavé pogromy voči neveriacim – židom. 

Rok 1215 
IV. Lateránsky koncil zhrnul predošlé platné opatrenia a pridal aj nové. Židom bolo zakázané: obrábať pôdu, 
vykonávať remeslá. Hlavným zdrojom obživy malo byť finančníctvo – peňažný obchod – práca s peniazmi 
sa totiž v tej dobe považovala za nehodnú kresťanov. Túto činnosť ako jedinú mohli židia vykonávať aj medzi 
kresťanským obyvateľstvom. Majoritná spoločnosť ich za to obviňovala z nenásytnosti a krádeží. Nariadenia 
Lateránskeho koncilu dovŕšili dlhotrvajúcu premenu pôvodne roľníckeho židovského obyvateľstva na skupinu, 
ktorá mala v stredoveku dominantný vplyv vo finančníctve a v obchode.

Židia nesmeli žiť s kresťanmi v jednom priestore. Žili vo vyčlenených okrajových častiach veľkých miest, 
v tzv. getách. Tento termín však poznáme až zo 16. storočia. Už od obdobia antiky však môžeme pozorovať 
segregačné tendencie.

Getá tvorili základ neskorších židovských náboženských obcí. V nich sa riadili vlastnou samosprávou a mali 
svoje náboženské centrum. Izolácia a náboženská sloboda na jednej strane zabraňovali zániku židovských 
špeficík a posilňovali identitu – rozvíjala sa židovská kultúra, písomníctvo, vzdelanosť. Na druhej strane 
sťažovali spoznávanie židovskej kultúry zo strany majority, čím prispievali k určitej tajomnosti židovského 
náboženstva a k vzniku povier, predsudkov voči nemu, ako aj nepriateľských postojov voči židom 

Až v roku 1555 pápež Pavol IV. nariadil, že židovské bydliská sa musia ohraničiť a oddeliť od kresťanských 
napríklad múrom. 

Židia museli povinne nosiť označenie na odeve, v každej krajine mohlo mať inú podobu: žlté alebo červenobiele 
koliesko, páska na odeve, zvláštne plášte, kapucne, klobúky, čepce, stužky do vlasov, červené zástery pre ženy 
a modré stuhy. V nemeckých krajinách a krajinách rakúskej koruny bol typický žltý špicatý klobúk.

Lateránsky koncil prijal aj nariadenie, že pri prijímaní chleba a vína (Kristovho Tela a Krvi), bude nekvasený 
chlieb, ktorý veľmi pripomínal židovské macesy, nahradený hostiou – oblátkou. Zrodilo sa krivé obvinenie, že 
židia znesväcujú hostiu, pália ju, čím ubližujú aj Kristovi.

Cirkev vytvorila inštitúcie zamerané na obracanie židov na kresťanstvo, ktoré bolo sprevádzané násilnými 
krstami, pálením hebrejskej literatúry, resp. vyhnanstvom z mesta či krajiny, ktoré bolo pre židov jedným 
z najväčších trestov. Vyhnanstvo mohlo byť krátkodobé, ale aj dlhodobé, napríklad z Anglicka (1290 – 1650), 
zo Španielska (1492 – 20.storočie).

13. storočie 
Vzťah panovníka k židom: židia sa stali služobníkmi kráľovskej komory, čo znamenalo, že sa stali 
majetkom kráľa, a teda aj trvalým zdrojom panovníkových príjmov. Museli mu odovzdávať vysoké dane, za čo 
ich panovník formálne ochraňoval pred agresivitou majoritného obyvateľstva. V skutočnosti ochrana zo strany 
panovníkov bola veľmi slabá, čo dokazuje aj množstvo pogromov, pretože teror sa obvykle zameriava na tých, 
ktorí nemajú dostatočnú oporu v niekom mocnom.
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14. storočie 
Západnú Európu postihla v prvej polovici 14. storočia 
zhubná morová epidémia, ktorá pripravila o život až štvrtinu 
obyvateľstva. Pre židov to znamenalo ďalšie obvinenia, že 
otrávili studne a pramene, aby vyhladili kresťanov. Iniciátormi 
rozširovania tejto lži, ako aj organizátormi následných 
pogromov boli najmä príslušníci svetskej vrchnosti. Od 
tohto obdobia teda zaznamenávame prvé neklerikálne, 
svetské zdôvodnenia nepriateľstva voči židom.
Do pogromov voči židom boli zapojené aj široké ľudové 
vrstvy obyvateľstva. Tie vzhľadom na svoju nevzdelanosť 
a zaostalosť boli náchylné jednoznačne a bez kritického 
posúdenia preberať skreslené názory a povery o údajných 
negatívnych vlastnostiach židov.

V dôsledku týchto udalostí a dlhotrvajúceho utrpenia veľká časť židov v tom 
období odišla z územia Nemecka do strednej a východnej Európy. Označujú sa 
ako aškenázski židia.

Vzťah s islamom v stredoveku
Moslimskí vojaci v pomerne krátkom čase po vzniku islamu v roku 632 zabrali 
rozsiahle územia – od centrálnej Ázie až po severnú Afriku, Stredomorie a južné 
Španielsko. Začiatkom 8. storočia žilo takmer 90 percent celosvetovej židovskej 
populácie na území dobytom moslimami. 
V islamských krajinách sa vyvinul právny systém (dhimma), ktorý určoval 
vzťah k inovercom. Židia a kresťania boli tolerovaní ako „národy Biblie“, kým 
na opačnej strane stáli pohania – „vyznavači modiel“. Hoci existovalo mnoho 
obmedzení aj voči národom Biblie (platenie vyšších daní, nemožnosť vstúpiť 
do istých spoločenských sfér a podobne), na ich majetok a život sa nesmelo 
siahnuť. Na rozdiel od kresťanských krajín, židia tu neboli nútení konvertovať 
– náboženská sloboda bola zaručená. Napriek tomu sa vyskytovali obdobia, keď 
toleranciu vystriedalo obdobie nepriazne voči židom i kresťanom.
Španielsko bolo priestorom, ktoré ovládali moslimovia od roku 711. Postupne 
sa však nimi ovládané územie zmenšovalo v prospech kresťanských kniežat 
a kráľov, ktorí v roku 1492 definitívne ukončili arabskú vládu na Hispánskom 
polostrove. Na moslimskom území mali židia v niektorých obdobiach zaručené 
väčšinou dobré podmienky na rozvoj vlastnej kultúry, vzdelanosti, obchodu. 
Napriek tomu, v 9. storočí nariadil kalif Harun al-Rašíd nosenie žltej značky na 
oblečení, čo neskôr prebrali ostatní európski panovníci. 
Komunikačným jazykom španielskych židov bola arabčina, hebrejčina 
i španielčina. Arabská vzdelanosť sa dostala do Európy prostredníctvom 
židovských učencov, ktorí pôsobili napríklad aj v prekladateľskej škole v Tolede, 
kde uzrela svetlo sveta latinská verzia Aristotelových prác, dovtedy zachovaných 
len v arabčine.
Po roku 1492 kresťanskí panovníci Ferdinand Aragónsky a Izabela Kastílska 
vykázali židov z územia Španielska a židov konvertovaných na kresťanstvo (tzv. 
marranos) ešte dlhý čas prenasledovala inkvizícia. Najviac vyhnaných židov sa 
usadilo v Severnej Afrike, vo Francúzsku, v Taliansku, Grécku, Turecku, Palestíne, 
na Strednom východe a v Otomanskej ríši. Tvorili skupinu, ktorá sa označuje 
ako sefardskí židia. Ich jazykom je ladino-dialekt založený na španielčine 
a hebrejčine.

Rok 1543 
Martin Luther napísal jeden z najútočnejších kresťanských 
protižidovských traktátov „O Židoch a ich klamstvách“, 
kde navrhoval páliť synagógy, domy. Luther zmenil svoje 
pôvodne priateľské stanovisko k židom na nenávistné po 
tom, keď židia neuznali ním reformovanú cirkev za jediné 
pravé náboženstvo.

Roky 1648 – 1658 
V tomto období došlo k najväčším protižidovským pogromom v rámci povstania 
kozákov pod vedením Bohdana Chmelnického. Vyvraždených bolo takmer 
700 tisíc židov na území dnešnej Ukrajiny.
Na územiach postihnutých pogromami sa vytvorili predpoklady pre vznik 
chasidizmu. Chasidizmus presadzoval názory o potrebe slúžiť Bohu s čistou 
mysľou a veselým srdcom. Nekládol dôraz na učenosť a študovanosť, ale na 
vrúcnosť a vnútornú zbožnosť. Hnutie malo mystický charakter a v 19. storočí 
k nemu patrila takmer polovica východoeurópskych – aškenázskych židov.

Rok 1781 
Tolerančný patent Jozefa II. – tolerovanie judaizmu v habsburskej monarchii 
prinieslo židom významnú zmenu. Od tohto obdobia sa pomaly a postupne 
stávali plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
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Rok 1789 
Veľká francúzska revolúcia – myšlienka slobody, rovnosti a bratstva 
sa začala postupne vzťahovať aj na židov

Koniec 18. storočia
Sformovanie hnutia židovského osvietenstva – Haskala, ktoré sa 
usilovalo o modernizáciu židov a ich kultúry. Z jeho myšlienok neskôr 
čerpalo reformné hnutie judaizmu.

19. storočie
Väčšina židov v Európe získala formálnu rovnoprávnosť. Židom sa 
otvorili brány svetského vzdelania, vychádzali z brán giet, no možnosti 
aktívnejšie sa zapojiť do občianskeho života či získať vyššie postavené 
funkcie boli pomerne obmedzené. Zakorenené predsudky voči židom 
pretrvávali v mysli spoločnosti. Niektorých židov to postupne viedlo 
k rozhodnutiu konvertovať na kresťanstvo a prispôsobiť sa životnému 
štýlu majoritnej spoločnosti (asimilácia).
Zrodilo sa reformné hnutie judaizmu, ktoré v náboženskej oblasti 
presadzovalo zavedenie organovej hudby a zborového spevu do 
bohoslužieb, používanie domáceho jazyka danej krajiny alebo redukciu 
množstva sviatkov. Proti týmto tendenciám ostro vystupoval smer novej 
ortodoxie a akýsi stred predstavoval konzervatívny judaizmus.
19. storočie bolo obdobím zrodu socializmu, ku ktorému židia 
vyjadrovali pomerne priaznivý postoj, čo však v podstatnej miere oživilo 
antisemitské tendencie. Mnohí židia, ktorí odmietali protižidovský 
podtón programov kresťansko-socialistických strán, sa angažovali 
v sociálno-demokratických stranách, ktoré sľubovali sociálnu 
spravodlivosť. 
V oblasti obchodu podporovali myšlienku liberalizmu a kapitalizmu. 
Konzervatívne vládnuce kruhy považovali tieto fenomény za možné 
ohrozenie ich postavenia. Židia boli opäť jednostranne vykresľovaní 
ako bankári, úžerníci, továrnici, vykorisťovatelia, podporujúci 
revolucionárstvo a voľnomyšlienkárstvo.
Okrem toho, časť židov podporovala aj sionistické hnutie, usilujúce sa 
o vznik štátu Izrael v pôvodnej vlasti.
Dôsledkom všetkých starších i novších obvinení boli v 19. storočí 
obvinenia zo svetového židovského sprisahania, nadnárodne 
a medzinárodne koordinovaného.

Rok 1853 
V čase posilnenia právnej rovnosti, slabnúceho vplyvu náboženských 
dogiem a nábožensky aj hospodársky motivovaného antisemitizmu 
sa začal rozvíjať rasový antisemitizmus. Dielo francúzskeho 
kniežaťa Artura de Gobineaua „Esej o nerovnosti ľudských rás“ 
(téza o existencii nerovnocenných rás a čistote krvi bielej rasy) 
položilo základy novovekej teórie rasizmu. Jeho myšlienky boli neskôr 
rozvinuté v diele nemeckého orientalistu P. Lagarda, ktorý sa už v roku 
1884 dožadoval úplnej likvidácie židov. 

Rok 1879 
Wilhelm Marr prvýkrát použil termín antisemitizmus. Jeho tradície 
a prejavy však boli oveľa staršieho dáta. Z historického pohľadu 
je antisemitizmus najprepracovanejším a najtrvalejším prejavom 
xenofóbie, nenávisti voči cudzincom.

Druhá polovica 19. storočia
Mohutná vlna emigrácie židov do USA, ktoré už v 18. storočí ako prvý 
novodobý štát odstránili všetky zákonné oklieštenia práv židovskej 
menšiny.

Druhá polovica 19. storočia
V niektorých európskych krajinách došlo k vykonštruovaným procesom 
s občanmi židovského pôvodu. Jeden z najznámejších a najdlhších 
prípadov je Dreyfussova aféra (1894 – 1906), v ktorej bol jeden 
židovský dôstojník francúzskeho generálneho štábu nespravodlivo 
obvinený z vyzradenia vojenského tajomstva Nemecku a bol odsúdený 
na doživotie. Spod obvinenia bol oslobodený až po dvanástich 
rokoch, keď tento justičný omyl hlboko rozdelil francúzsky národ 
a odhalil prítomnosť a hĺbku rasových predsudkov.
Židovská otázka sa na európskej scéne stala politickou otázkou. 
Obetným baránkom – vinníkom, ktorý „môže za všetko“, teda za súdobé 
neduhy a mravný úpadok, bývajú obvykle menšiny – národnostné, 
etnické či náboženské. V tomto prípade to boli židia.

Rok 1903 
V Rusku bol publikovaný pamflet Protokoly sionských mudrcov, 
údajne tajný dokument z 1. sionistického kongresu v Bazileji (1897). 
Cieľom tohto publikovania bolo obvinenie ruských židov zo snahy 
o židovskú nadvládu a skazenie kresťanského sveta pomocou 
revolúcie a liberalizmu. Po publikovaní nasledovali mohutné pogromy 
v rámci protimonarchistického obdobia v Rusku.
Po nástupe A. Hitlera k moci v roku 1933 sa Protokoly stali v Nemecku 
povinným čítaním.

Od 30. rokov 20. st. – 1945
Nacistický antisemitizmus znovuobjavil a demagogicky zneužil všet-
ky historicky staršie predsudky voči židom. V tomto prípade však boli 
tieto prejavy doplnené o obludné rozmery priemyselného vyvražďova-
nia. Počas obdobia holokaustu prišlo o život šesť miliónov židov. 
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Roky 1948 – 1973
Vznik štátu Izrael (1948). Do prvej svetovej vojny nemali sionistické myšlienky na 
založenie židovskej vlasti v Palestíne, formulované zakladateľom sionizmu Theodorom 
Herzlom, reálnu šancu na úspech. Rokovania s Osmanskou ríšou, ktorej patrila aj oblasť 
Palestíny, strategicky dôležitej suchozemskej spojnice medzi Európu, Afrikou a Áziou 
obývanej predovšetkým Arabmi a nepočetnou židovskou menšinou, boli neúspešné. 
Situácia sa začala meniť v roku 1917, keď Veľká Británia oficiálne uznala sionistické 
snahy (Balfourova deklarácia). Zakrátko však Británia prisľúbila nezávislosť aj 
Arabom. Tieto návrhy však boli ťažko vzájomne zlučiteľné (s nárokmi Židov i Arabov). 
V roku 1920 Spoločnosť národov vyhlásila Palestínu za britské mandátne územie. 
V 20.– 30. rokoch prišlo niekoľko vĺn prisťahovalcov židovského pôvodu na toto územie 
(najmä v dôsledku nástupu nacizmu v Nemecku). Arabskí obyvatelia zaujali negatívny 
postoj nielen voči prisťahovalcom, ale aj voči Veľkej Británii, ktorá tu postupne úplne 
stratila oporu.
Druhou svetovou vojnou vyčerpaná Británia už nebola schopná udržať si svoje 
postavenie, preto OSN rozhodla o vzniku dvoch samostatných štátov: arabskom 
a židovskom. Nezávislý štát Izrael vznikol 14. 5. 1948. Krátko potom nasledovala 
1. arabsko-izraelská vojna (palestínska), prvá zo štyroch vojenských konfliktov 
s arabskými krajinami (Egypt, Zajordánsko, Sýria, Irak, Libanon). Izrael si v nej ubránil 
svoju nezávislosť, a navyše sa zmocnil niektorých nových území, ktoré pôvodne mali 
patriť Zajordánsku. Arabské štáty však existenciu Izraela neuznali.
V roku 1956 Izrael napadol Egypt; 2. vojna (sinajská) bola výsledkom tajnej francúzsko-
izraelskej dohody ako súčasť odvety za znárodnenie Suezského prieplavu Egyptom. Táto 
akcia však pre Izrael skončila neúspešne.
Úspešne pre Izrael dopadla 3. vojna (šesťdňová) v roku 1967, keď Izrael začal 
preventívnu rýchlu vojnu proti Egyptu a izraelská armáda v bleskovom ťažení obsadila 
Sinajský polostrov, Západný breh Jordánu a Golanské výšiny.
Odvetou za šesťdňovú vojnu bola, taktiež prekvapivá, 4. vojna (jomkippurská), ktorú 
na najväčší židovský sviatok Jom Kippur v roku 1973 začal Egypt a Sýria. Keďže nedošlo 
k žiadnym územným zmenám, za víťaza sa označuje Izrael. 
V roku 1978 boli podpísané dohody z Camp Davidu, ktorými Egypt ako prvý arabský 
štát oficiálne uznal Izrael, výmenou za vrátenie Sinajského polostrova. Arabsko-izraelský 
konflikt sa tým však neskončil. Protiizraelská reakcia v arabských krajinách pravidelne 
ožíva a spája sa s vývojom v palestínskom hnutí.

Reakciou na vznik Izraela bolo rozšírenie 
antisemitizmu aj v komunistických krajinách, 
ktoré pôvodne podporovali myšlienku vzniku 
nezávislého štátu, no svoj postoj zmenili po tom, 
keď sa Izrael začal vo svojej zahraničnej politike 
orientovať na západné krajiny a USA.
Predovšetkým po 3. arabsko-izraelskej vojne zosilnel 
tzv. nový antisemitizmus, ktorý má politické príčiny 
a je namierený voči existencii štátu Izrael ako celku, 
jeho politickej reprezentácii a (zahraničnej) politike. 
Jeho nárast je priamo úmerný s postupom izraelských 
ozbrojených síl v konflikte na Blízkom východe. 
Prejavuje sa napríklad ničením, bombovými útokmi 
či podpaľovaním synagóg, židovských cintorínov 
alebo útokmi na osoby židovského pôvodu.

Rok 1965
Na 2. vatikánskom koncile sa katolícka cirkev dištancovala od praxe stredovekého 
kresťanstva a vyhlásila antisemitizmus za nekresťanský a nehumánny. 

Po roku 1965
Protižidovské stereotypy a latentný antisemitizmus 
pretrvávajú v spoločnosti dodnes. Antisemitské myš-
lienky otvorene hlásajú niektoré hnutia, napríklad 
skinheads či niektoré ultranacionalistické politické 
strany, napríklad vo Francúzsku. Často sú spojené aj 
s popieraním holokaustu – masového vyhladzovania 
židov počas druhej svetovej vojny.

Stereotypy a predsudky
S identitou každého človeka, s jeho identifikáciou s určitou skupinou (etnickou, 
náboženskou, vekovou, záujmovou) sa spájajú pojmy stereotyp a predsudok. 
Tvoria súčasť základnej výbavy identity, podieľajú sa na jej formovaní a udržiavaní.
Stereotypy sú štandardizované predstavy, často emocionálne zaťažené, veľmi 
stabilné a takmer nezávislé od prežitých skúseností ľudí. Prenášajú sa na jedinca 
ako výraz verejného názoru (prostredníctvom rodiny, školy, autorít). Tvoria ich 
predstavy (obrazy), ktoré majú ľudia o sebe, o „svojej“ skupine, s ktorou sa 
identifikujú, a o členoch iných skupín, s ktorými sa naopak nestotožňujú. 
(Napr. Slováci sú pracovití a srdeční ľudia. – stereotyp Slovákov o sebe 
uplatňujúci sa pri konštruovaní národnej identity). 
Vznik a používanie stereotypov sa skúma (aj) prostredníctvom konkrétnych posto-
jov a správania ľudí. Predsudky predstavujú zvyčajne negatívne postoje, voči 
určitej skupine ľudí ako celku, resp. voči jednotlivcovi považovanému za člena sku-
piny. Ide o silne emotívne, iracionálne aj racionálne predstavy o určitej skupine, 
vyvolávajúce následne isté správanie sa voči danej skupine – napr. diskriminá-
ciu. (Napr. Škóti sú lakomí. Cigáni sú zlodeji. Bezdomovci sú leniví opilci.)
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A PROTIŽIDOVSKÉ MÝTY A STEREOTYPY 

– PREJAVY ANTIJUDAIZMU A ANTISEMITIZMU

> Ciele 
 Oboznámiť študentov s existenciou protižidovských stereotypov a mýtov, objasniť súvislosť medzi 

vyslovovaním takýchto tvrdení a neznalosťou „pozadia“ – židovskej histórie a náboženstva
 Vplývať na vytvorenie vlastných postojov, akceptovať odlišné názory, neprijímať pasívne stereotypy a predsudky
 Rozvíjať asertivitu, komunikačné zručnosti a schopnosť argumentovať
 Rozvíjať schopnosť odlišovať fakty od názorov. 

> Cieľová skupina
študenti a študentky stredných škôl  (hodiny náuky o spoločnosti, etiky, dejepisu)

> Čas
domáca príprava + 45 minút

> Pomôcky
text

 Postup 

Domáca príprava: 
1. Oboznámte študentov s témou nasledujúcej vyučovacej hodiny – Protižidovské mýty a stereotypy. Rozdeľte ich do 

skupín a rozdajte im súbor výrokov – pozitívne a negatívne. Ako negatívne sa najčastejšie prejavovali alebo prejavujú 
antijudaizmus a antisemitizmus. Požiadajte ich, aby si tieto výroky prečítali. Každá skupina si vyberie tie, ktoré ich zaujali, 
s ktorými sa už stretli, s ktorými buď súhlasia, alebo nesúhlasia. Zadajte im úlohu nájsť v literatúre, na internete či v ďalších 
médiách argumenty, ktoré predložené výroky podporujú alebo vyvracajú. Pri príprave si môžu pomôcť aj príslušným textom 
v tejto príručke. Argumenty nech si zapíšu na kartičky.

Debatný duel: 
2. Na vyučovacej hodine oznámte študentom, že sa ocitli v televíznom štúdiu – v relácii RING a budú debatovať na tému: Židia – mýty 

a predsudky. Triedu pripravte na „duel“ – lavice v učebni usporiadajte oproti sebe a ponechajte priestor aj pre obecenstvo.
3. Skupiny nech si spomedzi seba vyberú troch diskutujúcich súťažiacich („duelantov“). 
4. Vyberte spomedzi výrokov kontroverzný výrok, ktorý podľa vášho názoru triedu najviac zaujal. Obom družstvám dajte pokyn 

zaujať stanovisko – za alebo proti výroku. 
5. Obe družstvá sa so svojimi členmi poradia a pripravia si argumenty (kartičky od spolužiakov), zvolia si stratégiu a hovorcu skupiny.

Poučte žiakov o pravidlách diskusie:
 Diskusiu otvára a riadi moderátor – učiteľ. 
 Úvodná prezentácia postojov oboch skupín – každá má právo na päťminútovú prezentáciu, ktorú nikto neprerušuje.
 Reakcia na prezentáciu skupín – právo klásť otázky majú len debatujúci súťažiaci. Snažia sa argumentmi poprieť, vyvrátiť, 

spochybniť tvrdenia konkurenčnej skupiny. Môžu pri tom využívať kartičky s argumentmi od spolužiakov a spolužiačok. 
Slovo udeľuje diskutujúcim moderátor, a to maximálne na 1 minútu. 

 Otázky od „obecenstva“ – slovo udeľuje moderátor, pýtajúci si zvolí, kto mu má odpovedať. 
 Záverečné zhrnutie – každá skupina na záver zhrnie svoje argumenty, aby presvedčila o svojej pravde obecenstvo 

(prípadne aj konkurenciu).

 Záver a reflexia 

Požiadajte triedu (obecenstvo), aby diskutujúcich zhodnotili. Môžete zvoliť formu hlasovania, ktorá skupina obecenstvo presvedčila. 
Otázky na reflexiu: 
Bol problém nájsť argumenty vyvracajúce negatívne sformulované tvrdenia?
Presvedčili vás argumenty, alebo schopnosť jednotlivých diskutujúcich argumentovať? 
Prekvapila vás nejaká informácia? 
Zmenili ste v priebehu diskusie svoj postoj? Ak áno, ako?
Čo si myslíte, pomohla vám diskusia v triede, aby ste dokázali zaujať postoj, nájsť argumenty, 
keby ste sa ocitli v podobnej, nesimulovanej diskusii?
Všímali ste si aj prejavy neverbálnej komunikácie? Ak áno, aké? 
Pre diskutujúcich: Bol váš prezentovaný postoj aj vaším vnútorným presvedčením? Ako ste sa cítili?

 Tip

Text o histórii stereotypov a o mechanizmoch ich reprodukcie môže byť pre vás východiskom na vedenie diskusie.
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Pokúste sa vysvetliť výroky o židovských dejinách:

Židia majú veľa histórie, ale málo geografie. 

Nekonečné ako židovské vyhnanstvo. 

Iba jeden Pán Boh a toľko nepriateľov!

Pôvod a dôstojnosť možno nahradiť peniazmi.
Skúsenosť Židov naučila: v neistote, bezpráví, nebezpečenstve je iba jediný štít, 

na ustavične sa kníšúcej, prepadávajúcej pôde jediný pevný bod: peniaze.
Žida s peniazmi nezadrží stráž pri bránach geta, 

Žid s peniazmi už nesmrdí, 
nijaký úrad mu nedáva na hlavu smiešny špicatý klobúk.

Kniežatá i veľkí páni ho potrebujú, bez neho nemôžu viesť vojnu ani vládnuť.

Pane, dnes sme spoznali, že naše oči boli po stáročia zastreté a nevideli sme krásu Tvojho vyvoleného 
národa, nepoznali sme v ňom tvár Tvojho prvorodeného syna, nášho brata. Teraz sme spoznali, že 
na našom čele je vypálené Kainovo znamenie. Náš brat Ábel ležal po celé stáročia vo svojej krvi, 
ktorú sme my preliali, ronil slzy, ktoré sme zapríčinili tým, že sme zabudli na Tvoju lásku. Odpusť 
nám našu kliatbu, ktorú sme nespravodlivo a neprávom vyslovovali nad židovským národom. 
Odpusť, že sme ho znovu a znovu pribíjali na kríž. Odpusť nám, lebo sme nevedeli, čo činíme.
Zošli nám ducha pokánia a osvieť nás svojím svetlom, aby sme sa obrátili a žili novým životom pre 
zásluhy Tvojho Syna, nášho Ježiša Krista, ktorý sám patril k vyvolenému národu. Amen. 

Modlitba pápeža Jána XXIII. za vyvolený národ

Židia zavraždili Ježiša Krista.

Židia sú zradcovia.

Židia si ctia rodinu.

Židia sú leniví.

Židia sú vzdelaní a múdri. 

Židia si ctia svoje tradície.

Židia sú stelesnením zla, synagógy 
a hebrejčina sú nástrojmi diabla.

Židia rituálne vraždili kresťanov, najmä deti, 
aby mohli ich krv používať pri príprave macesov 
(používaných pri sviatku Pesach) a vysväcovaní 
svojich stavieb.

Židia sú iní 
(výzorom – veľké uši, ušné boltce..., povahou – lakomí...).

Židia si v rámci svojej komunity pomáhajú.

(Všetci) Židia sú bohatí.

Židia chcú ovládnuť svet 
(obvinenie zo svetového sprisahania).

Židia sa voči okolitému svetu uzatvárajú.
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3. Holokaust v Európe
Holokaust sa stal symbolom bezprecedentnej formy genocídy 
a zlyhania ľudstva tomu zabrániť. Holokaust – priemyselné masové 
vyvraždenie šiestich miliónov židov v réžii nemeckých nacistov bolo 
na jednej strane umožnené stáročnou existenciou protižidovských 
stereotypov, ťaživou hospodárskou situáciou Nemecka ako porazenej 
krajiny, existenciou masy schudobnelého obyvateľstva, radikalizáciou 
politickej scény, samotnou existenciou fašistického Nemecka a vlády 
antisemitsky zameranej nacistickej strany. Na druhej strane k tomu 
prispela aj pasivita západných veľmocí v súvislosti s vnútorným dianím 
v Nemecku v 30. rokoch, ich ustupovanie pred jeho rozpínavosťou 
a v neposlednom rade aj vypuknutie druhej svetovej vojny.
Pre tých, ktorí holokaust prežili, a pre ich potomkov, stal sa bolestnou 
súčasťou ich existencie. Pre súčasnú spoločnosť by mal byť mementom, 
pretože genocídy na etnickom, rasovom alebo náboženskom základe 
do dnešného dňa nevymizli. Navyše o holokauste sa dnes veľa hovorí 
aj v súvislosti s jeho popieraním.

Termín holokaust znamená v gréčtine zápalnú obetu. 
V prenesenom zmysle znamená „zničenie ohňom“, „úplné 
zničenie“. Mnohí židia odmietajú tento pojem, kvôli jeho 
spätosti s náboženstvom a uprednostňujú používanie termínu 
šoa, ktorý v hebrejčine znamená záhubu, zničenie.

Nemecký rasový antisemitizmus, ktorý ideovo odôvodňoval 
holokaust, má svoje korene v posledných desaťročiach 19. 
storočia. Náboženský antijudaizmus a antisemitizmus vyplývajúci 
z hospodárskych obáv a paušalizujúci argumenty o úlohe židov 
v hospodárstve, sa vtedy „obohatil“ o rasovú teóriu označujúcu 
židov za menejcennú či (geneticky) skazenú rasu v protiklade 
k čistej árijskej germánskej rase. Koncom 19. storočia silnelo aj 
židovské sionistické hnutie (snaha o obnovu izraelského štátu) 
a prebiehali rozsiahle emigrácie východoeurópskych židov do 
západnej Európy a Ameriky. Antisemitské hnutia, veľakrát v rámci 
kresťansko-sociálnych politických strán, ktoré boli silné napríklad 
vo Viedni a v Berlíne, to vo svojich populistických programoch 
ponímali ako celosvetové „židovské sprisahanie“ so zámerom 
uchopiť vládu nad celým svetom. 
Situáciu v prospech nenávisti voči židom zhoršovali aj komplikované 
povojnové hospodárske pomery v Nemecku, ktoré bolo ako hlavný 
vinník prvej svetovej vojny zaviazané platiť vojnové reparácie v takej 
výške, ktorá dostala krajinu ekonomicky „na kolená“. Sociálne 
napätie, chudobu a nezamestnanosť v krajine zhoršovala aj samotná 
povojnová ekonomická kríza, ktorá zasiahla takmer celú Európu. Na 
prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zasiahla svet 
navyše aj veľká hospodárska kríza. Skupina radikálnych, extrémne 
nacionalistických a populistických nespokojných jednotlivcov, 
združených v Deustche Arbeitspartei (Nemeckej robotníckej strane, 
založenej v roku 1919), resp. v roku 1920 premenovanej na 
NSDAP (Národno-socialistická nemecká robotnícka strana), bola 
v spojení s časťou nespokojných vojenských a podnikateľských 
elít. Tí označili židov za jedných z hlavných vinníkov ťažkej situácie 
krajiny. 
Nacisti poskytovali schudobnelým masám ľudí falošné idey, že 
Nemecko sa opäť stane veľmocou, ak sa rozšíri jeho životný priestor 
smerom na východ a ak sa dôsledne eliminuje židovské nebezpe-
čenstvo. V samotnom Nemecku v tom čase žilo takmer 500 tisíc 
židov (asi 1 % obyvateľstva). Základné myšlienky sformuloval Adolf 

Hitler – zakladateľ NSDAP a propagátor protižidovskej nenávisti 
a antisemitskej propagandy – vo svojom diele Mein Kampf, v kto-
rom však ešte nenaznačil, akým spôsobom by sa malo uskutočniť 
odstránenie „židovskej hrozby“. V roku 1933 sa Hitler stal ríšskym 
kancelárom a v krajine sa po jeho nástupe k moci vytvorili pod-
mienky na uplatňovanie otvoreného antisemitského režimu. 
Nemecko sa od začiatku tridsiatych rokov 20. storočia ekonomicky vz-
máhalo – v tomto smere mu situáciu uľahčilo rozhodnutie západných 
veľmocí (bez súhlasu USA), ktoré mu ako hlavnému vinníkovi vojny 
odpustili platenie vojnových reparácií. V 30. rokoch vládnuca strana 
urobila kroky smerujúce k posilneniu postavenia Nemecka v oblasti 
vyzbrojovania armády, stabilizovala sociálne napätie v spoločnosti, 
zabezpečila dostatok pracovných miest pre obyvateľstvo a v medzi-
národnej politike otvorene porušovala niektoré zmluvy, ktoré mali 
zabrániť Nemecku stať sa vojenskou veľmocou. Západné krajiny na 
túto situáciu dostatočne nereagovali a svojou politikou ústupkov (tzv. 
Appeasement) iba posilňovali nemecké sebavedomie.

Podľa historikov je analýza postupu nacistov pri zúčtovávaní so 
židmi nasledovná:
zadefinovanie židov – vyvlastnenie ich majetku – koncentrácia 
– eliminácia židov alebo povinná registrácia – prenasledovanie 
– izolácia – deportácia – masové vyvražďovanie.

V roku 1935 prijal Ríšsky snem Norimberské zákony. Stanovili, 
že nemeckým občanom môže byť len človek „nemeckej alebo 
príbuznej krvi“. Za plného žida sa považoval ten, kto mal aspoň troch 
židovských prarodičov. Veľmi komplikovaná však bola kategorizácia 
tzv. miešancov. Nemeckí židia, zbavení občianskych práv, sa stali 
len druhoradými štátnymi príslušníkmi, nie štátnymi občanmi.
Na ochranu nemeckej krvi a cti sa zakázali sobáše i mimomanželský 
vzťah medzi židmi a nemeckými občanmi. Porušenie sa chápalo 
ako „hanobenie rasy“ a bolo kruto trestané. 
Židia boli postupne zbavovaní všetkých občianskych a ľudských práv 
a slobôd, čoho dôsledkom bolo ich úplné vylúčenie z verejného, 
politického či hospodárskeho života. Hospodársky schudobnení 
židia sa týmto spôsobom stali ekonomickou príťažou štátu. Štát sa 
snažil „vyriešiť“ túto otázku ich elimináciou – vysťahovaním a fyzickou 
likvidáciou.

Pamätnou udalosťou na ceste k fyzickej likvidácii bol pogrom, 
známy ako Krištáľová noc, keď v noci z 9. na 10. novembra 1938 
bolo v Nemecku vypálených alebo zdemolovaných 267 synagóg 
a vyplienených niekoľko tisíc židovských obchodov. Takmer 30 tisíc 
židovských osôb bolo zatknutých a odvlečených do koncentračných 
táborov. Nacisti však zatiaľ uprednostňovali menej nápadnú formu 
odstránenia židov zo spoločnosti. 
Ešte pred vypuknutím druhej svetovej vojny nacisti podporovali, aj 
formou otvoreného terorizovania, zbavenie sa židovských obyvateľov 
formou dobrovoľného odchodu z krajiny. Po uzatvorení hraníc bola 
však emigrácia podstatne sťažená.
Krátko po vypuknutí druhej svetovej vojny sa začali prvé hromadné 
deportácie – násilné presídľovanie židov z novozabratých 
nemeckých území na východ. Akcia sa uskutočnila pod zámienkou, 
že židia budú presídľovaní do pracovných táborov, kde budú 
pracovať v prospech ríše. Prvé transporty smerovali do novo 
vybudovaných giet v Poľsku a Rusku: Nisko, Lublin, Lodž, Minsk.
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Po vpáde Nemecka do Sovietskeho zväzu v júni 1941 začali nacisti 
hľadať účinnejšie metódy koncentrácie a likvidácie židov. V januári 
1942 sa uskutočnila konferencia vo Wansee, kde vystúpil šéf 
Úradu ríšskej bezpečnosti Reinhard Heydrich s plánom „konečného 
riešenia židovskej otázky“. Židovské etnikum malo byť ako celok 
vyhubené a realizáciou tohto plánu bol poverený Adolf Eichmann. 
Na okupovanom poľskom území (Generálny gubernát) sa už od 
jesene 1941 budovali prvé vyhladzovacie tábory, kde sa na 
vraždenie najskôr používali plynové výfuky nákladných áut, neskôr 
otravné plyny v plynových komorách (Chelm, Belžec, Sobibor, 
Treblinka). Tábory boli určené pre židov zo Slovenska, protektorátu 
Čiech a Moravy, Francúzska, Holandska, Belgicka, Juhoslávie či 
Maďarska. Na ich vybudovaní a modernom technickom vybavení 
sa podieľali aj poprední nemeckí vedci – vedecké poznatky boli 
zneužité v prospech deštruktívnej ideológie. Najväčší a technicky 
najdokonalejší tábor na priemyselné vyvražďovanie, s používaním 
vražedného plynu cyklónu B – pôvodne určeného na deratizáciu, 
bol vybudovaný v Osvienčime. V dôsledku splynovania, lekárskych 
pokusov, popráv zastrelením či vyčerpaním od chorôb alebo od 
ťažkej fyzickej práce pre niekoľko desiatok nemeckých firiem, tam 
zahynulo viac ako milión židov. 

3.1. Holokaust na Slovensku

Na Slovensku sa antisemitizmus začal otvorene uplatňovať po 
vyhlásení Slovenskej republiky, tzv. vojnového slovenského štátu, 
ktorý bol v rokoch 1939 – 1945 satelitom nemeckej ríše. Židia, 
ktorých na Viedenskou arbitrážou oklieštenom území Slovenska žilo 
95 tisíc, boli definovaní v apríli 1939 ešte na základe náboženského 
princípu. V tzv. Židovskom kódexe zo septembra 1941 to bolo už 
na základe rasových kritérií, podobne ako v Nemecku. Napriek 
tomu antisemitizmus na Slovensku ešte aj v tomto čase viac 
ideovo čerpal zo starých stereotypov než z pomerne nového, 
rasovo zameraného hitlerovského antisemitizmu. Židia tu boli stále 
vnímaní predovšetkým ako stáročná hospodárska hrozba. 
Protižidovské zákonodarstvo sa postupne uplatňovalo už od obdobia 
vyhlásenia slovenskej autonómie na jeseň 1938, no predovšetkým 
po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky v marci 1939. 
Z hospodárskeho života boli židia eliminovaní prostredníctvom 
pozemkovej reformy (nútené vykúpenie a skonfiškovanie pôdy 
štátom) a arizácií (prevod židovského nehnuteľného majetku do 
rúk nežidov). Vyvrcholením bolo vládne nariadenie č. 198 z 9. 
septembra 1941, známe ako tzv. Židovský kódex, ktorého 270 
paragrafov radikálne obmedzovalo ľudské a občianske práva 
židovských obyvateľov. 
Aj v slovenskom vojnovom štáte boli súčasťou protižidovskej 
atmosféry lokálne pogromy proti židom a ich majetku, pokiaľ ho 
ešte vlastnili. Na Slovensku neboli zriadené vyhladzovacie tábory, 
ale „len“ koncentračné tábory (v zmysle sústreďovacie), z ktorých 
boli neskôr vypravované transporty do Poľska (Poprad, Žilina, 
Bratislava-Patrónka) a židovské pracovné tábory (Nováky, Sereď, 
Vyhne), ktoré mali charakter tovární – štátnych podnikov.

3.2. Deportácie slovenských židov

Násilné vysídľovanie židov z územia Slovenska, ktorí boli 
v predchádzajúcom období ožobráčení a zbavení občianskych 
a majetkových práv prostredníctvom arizácií, pozemkovej reformy 

a zavedením protižidovského zákonodarstva, presadzovalo najmä 
radikálne krídlo slovenskej politickej scény, na čele s Vojtechom 
Tukom. Židovskí obyvatelia boli na územie Generálneho gubernátu 
deportovaní pod klamlivou zámienkou, že budú „cennými“ 
pracovnými silami v prospech Tretej ríše. Pri organizovaní deportácií 
vláda úzko spolupracovala s nemeckým poradcom pre židovskú 
otázku D. Wislicenym, ktorý bol na Slovensko delegovaný ako 
prvý ríšsky poradca pre židovskú problematiku. Vláda sa navyše 
zaviazala zaplatiť Nemecku kolonizačný poplatok na hradenie 
„osídľovacích nákladov“ za každého vyvezeného žida vo výške 500 
ríšskych mariek.
Prvá etapa deportácií židov zo Slovenska (marec – október 1942) 
sa uskutočnila z iniciatívy profašistického krídla HSĽS, vedeného 
V. Tukom a A. Machom, a s verbálnou podporou Jozefa Tisu. Ten 
ako prezident republiky niesol plnú politickú zodpovednosť za 
vysídľovanie a v konečnom dôsledku aj za smrť deportovaných 
židov zo Slovenska. Najviac ich vtedy zahynulo pravdepodobne 
v tábore Sobibor. Deportácie boli realizované vlastnými mocenskými 
prostriedkami – za účasti príslušníkov Hlinkových gárd a polície.
Do koncentračných táborov na území Poľska bolo deportovaných 
57 628 židov z vtedajšieho územia Slovenska. Celkový počet 
deportovaných, ak sa vezmú do úvahy aj územia odstúpené 
po viedenskej arbitráži Maďarsku, je značne vyšší. Dve tretiny 
deportovaných hrôzy táborov neprežilo.
Povolaní si smeli zobrať so sebou 50 kg osobného majetku. 
Prvé transporty boli tzv. pracovné, t. j. transportovaní boli najmä 
mladí, práceschopní ľudia, ktorí mali údajne zabezpečiť pracovné 
prostredie pre nasledujúcich židov. Čoskoro za nimi nasledovali 
tzv. rodinné transporty, v ktorých sa nachádzali aj deti vo veku 
pod 15 rokov, starí ľudia, tehotné ženy a chorí, teda aj tí, ktorí 
mali len minimálnu šancu prejsť selekciou (výberom, kto pôjde na 
prácu a kto bude zavraždený) vo vyhladzovacom tábore, pretože 
teoreticky už neboli schopní namáhavej fyzickej práce.
Možnosťou, ako sa zachrániť, bolo udelenie výnimiek pre židov 
dôležitých pre hospodársky a verejný život (lekári, zubári, rôzni 
odborníci), alebo židom prekrsteným pred marcom 1939 či 
židovským partnerom zo zmiešaných manželstiev. Väčšina výnimiek 
mala len dočasnú platnosť a po okupácii nacistami na jeseň v roku 
1944 stratili svoju opodstatnenosť.

Druhá etapa deportácií (september 1944 – marec 1945) 
bola obnovená po potlačení SNP a postihla 13 tisíc židov. Táto 
etapa, na rozdiel od prvej, prebehla z podnetu a priamo v réžii 
nacistov, ktorí v tom čase okupovali časť Slovenska. Keďže výnimky 
pre tzv. hospodársky dôležitých židov väčšinou stratili platnosť, 
prenasledovaní židia sa museli spoľahnúť na nezištnú pomoc zo 
strany nežidovských obyvateľov, ktorá bola práve v tomto období 
najväčšia. Podarilo sa zachrániť približne 10 – 15 tisíc židov. 
Pomoc mohla mať rôzne formy: ukrývanie v stodolách, zemľankách, 
kláštoroch, vystavovanie falošných dokladov, antidatovaných listín 
a krstných listov a podobne.
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DENNÍK ANNY FRANKOVEJ

> Ciele 
 Získať informácie o holokauste, uvedomiť si, že počet obetí holokaustu nie sú bezmenné čísla, 

 ale za nimi sú konkrétni ľudia so svojimi osudmi
 Rozvíjať empatické postoje študentov – v ich prístupe k ľuďom, schopnosť hodnotiť konanie, myslenie iných, 

aj svoje vlastné
 Posilniť schopnosť analyzovať text, rozvíjať komunikačné zručnosti.

> Cieľová skupina
študenti a študentky druhého stupňa základných a stredných škôl 

> Čas
45 minút 

> Pomôcky
úryvky z Denníka Anny Frankovej

 Postup 

1. Stručne načrtnite problematiku druhej svetovej vojny a perzekúcií voči židovskému obyvateľstvu. Rýchlym brainstormingom 
– zapisovaním všetkých nápadov na tabuľu – zistite, čo študenti vedia o tomto období. Potom im oznámte, že na obdobie 
holokaustu sa pozrú prostredníctvom denníka mladého židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorá si ho písala v približne 
rovnakom veku, ako sú oni sami. Môžete sa ich opýtať, či majú vlastnú skúsenosť s písaním denníka.

2. Študenti a študentky si najprv prečítajú z Anninho denníka – úryvky z roku 1942. 
3. Diskutujte o najpôsobivejších momentoch z denníka. Študentov vyzvite, aby sa metódou brainstormingu zamysleli, ako 

inak mohla Anna reagovať v kľúčových momentoch.  V spoločnej diskusii so študentmi zhodnoťte reálnosť návrhov. 
4. Práca s textom: Študentom predložte ďalšie úryvky z denníka – z roku 1944. Svoje predstavy si porovnajú s Anninými 

pocitmi.

Otázky na diskusiu:
Ako sa Anna vyrovnávala so svojou životnou situáciou? 
Zhodujú sa vaše predstavy o živote v izolácii s Anninými pocitmi?
Aký dojem máte z prečítaných úryvkov? 
Súhlasíte s Anninou myšlienkou, že aj „malý človek“ má svoju spoluúčasť na vojne?
Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí pomáhali ukrývať Židov počas druhej svetovej vojny, alebo čítali ste o tom v literatúre?

5. Oboznámte študentov s tým, ako sa v skutočnosti vyvíjal osud Anny a jej rodiny – ukrývanie, prezradenie miesta úkrytu 
a deportácia do koncentračných táborov. Diskutujte so študentmi o tom, čo pre nich samotných znamená pomoc v núdzi. 

Vyzvite študentov, aby sa zamysleli a prediskutovali medzi sebou, čo by si Anna zapísala do denníka, keby ho mohla mať pri 
sebe, aj v čase núteného pobytu v koncentračnom tábore.

 Reflexia

Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto by mohol potrebovať pomoc? Ako by ste vedeli pomôcť vy? 
Potrebovali ste vy sami niekedy pomoc? 
Ako sa správate v kritických situáciách? 
Čo si myslíte, že sa deje so psychikou osoby, ktorá žije v izolácii? Ako sa vyrovnáva s kritickými situáciami?
Napíšte, prečo by ste odporúčali, aby túto knihu čítali aj iní, prípadne, prečo nie.

 Tip

Pokúste sa spolu so študentmi naplánovať si nasledujúcu hodinu, venovanú vojnovým konfliktom, humanitnej pomoci 
a ľudským právam. Nápomocné vám môžu byť tieto témy spracované v tzv. globálnom rozvojovom vzdelávaní. Vyzvite 
študentov, aby sa zamysleli nad tým, ako takéto konflikty vznikajú, aký je ich priebeh a čo asi prežívajú ich účastníci a obete. 
Priebežne sa vráťte k pocitom Anny Frankovej. 
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Príbeh rodiny Frankovcov
Rodina Frankovcov pochádzala z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom a patrila k tzv. liberálnym židom. Rodine sa aj 
napriek hospodárskym problémom krajiny darilo pomerne dobre. Situácia sa však zmenila v roku 1933 – po nástupe 
protižidovského režimu Adolfa Hitlera a NSDAP (Národno-socialistická nemecká robotnícka strana) k moci. Zakrátko 
potom Frankovci emigrovali do holandského Amsterdamu. Otec Otto Frank, pôvodne bankár, sa tu stal riaditeľom firmy 
Opekta na výrobu prípravkov na zaváranie. Anna a jej sestra  Margot tu prežívali spokojné detské časy takmer až do mája 
1940, keď Holandsko po rýchlej vojenskej akcii kapitulovalo pred nemeckou armádou a krajinu obsadili Nemci. 
Nasledoval jeden protižidovský zákon za druhým a rodina sa rozhodla pre úkryt v zadnom dome – skladisku za otcovou 
firmou. Vernými spojencami im boli otcovi najbližší spolupracovníci – dve ženy a dvaja muži, ktorí im zabezpečovali 
potraviny, šatstvo, informácie i útechu. Frankovci spolu s rodinou van Pelsovcov a Fritzom Pfefferom (Düssel) prežili 
v úkryte viac ako dva roky (6. júl 1942 – 4. august 1944). Miesto ich úkrytu bolo napokon prezradené, dodnes sa nevie 
kým. Ôsmi zatknutí sa dostali posledným transportom do vyhladzovacieho tábora Osvienčim, ktorý sa o niekoľko týždňov 
začal likvidovať pred postupujúcou sovietskou armádou a väzni boli evakuovaní do iných koncentračných táborov. Anna 
spolu so sestrou zahynuli v dôsledku epidémie týfusu v tábore Bergen-Belsen, len pár dní pred jeho oslobodením v marci 
1945. Jediný, kto z ukrývajúcich sa prežil, bol Otto Frank. 

Dom, v ktorom sa Frankovci s priateľmi ukrývali, je dnes Múzeom Anny Frankovej. 

Denník Anny Frankovej
Anna dostala denník na svoje trináste narodeniny (12. júna 1942). Stal sa pre ňu dôvernou priateľkou, ktorej zveruje svoje 
pocity krátko pred ukrývaním i počas neho. Po vojne bol denník publikovaný na celom svete – dosiaľ sa z neho predalo viac 
ako 20 miliónov výtlačkov vo viac ako 55 jazykoch. Stal sa predlohou aj pre divadelné hry či filmy. 

„Jedna jediná Anna Franková nás dojíma viac ako nespočetné množstvo tých, ktorí trpeli práve tak ako ona, no ktorí zostali 
anonymní. Možno to tak musí byť: keby sme mali a mohli uniesť utrpenie každého človeka, nemohli by sme žiť.“ 

Primo Levi
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 DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
8. júla 1942
Veľmi som sa preľakla. Predvolanie! Každý vie, čo to znamená: v duchu sa mi vybavili koncentračné tábory a samotky. 
Kam sa však schováme? V meste, na dedine, v nejakom dome či chate? Ako a kde…? 
Hoci som vedela, že toto bude posledná noc v mojej posteli, bola som na smrť unavená a zaspala som ako kus dreva. O pol 
šiestej ma prebudila mama. Našťastie už nebolo tak horúco ako v nedeľu; celý deň padal teplý dážď. Naobliekali sme 
sa, akoby sme mali stráviť nasledujúcu noc v chladničke. To preto, aby sme so sebou vzali čo najviac oblečenia. Nijaký 
žid by sa v našej situácii neopovážil vyjsť na ulicu s kuframi napratanými šatstvom. Mala som na sebe dve tielka, troje 
nohavičiek, šaty, na nich sukňu, kabátik, letný plášť, dva páry pančúch, zimné topánky, čiapku, šál a bohviečo ešte. Už 
doma som sa takmer udusila, ale nikoho to nezaujímalo.

9. júla 1942
Tak sme teda utekali v lejaku – otecko, mama a ja. Každý držal v ruke nejakú tašku, buď školskú, alebo nákupnú, 
napchatú po vrch najrôznejšími vecami. Robotníci, ktorí išli včas ráno do práce, sa na nás sústrastne dívali. Bolo vidno, 
že nás ľutujú, no odviesť nás nemohol nik; krikľavá žltá hviezda hovorila za všetko.

23. februára 1944
Pre každého, kto sa bojí, je osamelý alebo nešťastný, je rozhodne najlepšie, keď si môže vyjsť niekam von, kde je sám, len 
on a obloha, príroda a Boh. Pretože práve vtedy, len vtedy človek cíti, že všetko je tak, ako má byť, a že Boh stvoril ľudí do 
jednoduchej, no krásnej prírody preto, aby boli šťastní.
Pokým ešte jestvuje toto, a verím, že to tak bude naveky, viem, že nech by sa stalo čokoľvek, človek vždy a v každom 
zármutku nájde útechu...

P. S. Myšlienky venované Petrovi:
Pociťujeme tu veľký, veľmi veľký  nedostatok, a to už dosť dlho. Nemám pritom na mysli vonkajšie veci… Nie, myslím 
na vnútorné veci. Podobne ako Ty, aj ja túžim po slobode a čerstvom vzduchu, ale zároveň verím, že sme dostatočne 
odškodnení. Myslím tým odškodnenie zvnútra. Keď som dnes ráno sedela pri okne, dívala sa von a pozorne a hlboko 
vnímala prírodu a Boha, bola som šťastná, nesmierne šťastná. Vieš, Peter, pokiaľ toto šťastie vyviera z nášho vnútra, 
pokiaľ sa tešíme z prírody, zdravia a mnohých iných vecí, pokiaľ tento pocit nosíme v sebe, dovtedy budeme šťastní…

5. apríla 1944
Písanie pre mňa znamená úľavu, pri ňom sa stráca môj zármutok a ožíva odvaha! Avšak, a to je vážna otázka, podarí sa 
mi niekedy napísať niečo veľké, bude zo mňa niekedy novinárka alebo spisovateľka?

11. apríla 1944
Boh nad nami držal ochrannú ruku, len si predstav: pred našimi tajnými dverami polícia, zažaté svetlo, a nik si nás 
nevšimol! 
Táto príhoda so sebou priniesla určité zmeny. Düssel sedáva odteraz večer v kúpeľni, Peter chodieva kontrolovať dom 
a jeho okno musí byť stále zavreté… Po pol desiatej večer sa na záchode nesmie splachovať. Dnes večer príde tajne jeden 
stolár a z našich bielych frankfurtských postelí nám má zmajstrovať zadebnenie… 
Veľmi dôrazne nás upozornili na to, že sme skrývajúci sa židia, že sme prikovaní na jedno miesto, nemáme nijaké práva, 
len tisíc povinností. My židia nemáme právo na vlastné pocity, musíme byť odvážni a silní, musíme vziať bez reptania na 
svoje plecia všetky nepríjemnosti, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách a dôverovať Bohu. Raz sa však táto strašná 
vojna musí skončiť, a potom predsa zasa budeme ľudia, a nielen židia!

3. mája 1944
Neverím, že túto vojnu zapríčinili len veľkí muži, vládcovia a kapitalisti. Ó, nie, malý človek sa na nej tiež rád zúčastňuje, 
inak by predsa proti nej už dávno povstali národy! Ak raz ľudia zatúžia pustošiť, zabíjať, vraždiť a ničiť, a kým celé ľudstvo, 
bez výnimky, neprejde veľkou premenou, bude vojna trvať aj naďalej a všetko, čo sa vybudovalo, vypestovalo a vyrástlo, 
sa znovu zničí, aby sa potom začalo odznova!
Často som bola skľúčená, no nikdy zúfalá, na náš pobyt tu sa dívam ako na nebezpečné, romantické a zaujímavé 
dobrodružstvo…

13. júna 1944
Azda preto som taká posadnutá prírodou, že som už dávno nemohla vystrčiť von ani len nos? Veľmi dobre sa ešte 
pamätám na to, že kedysi dávno ma nadlho nedokázalo upútať ani žiarivé modré nebo, ani spevavé vtáky, ba ani mesačný 
svit či kvitnúce kvety. Tu sa to všetko zmenilo, napríklad na Turíce, keď bolo tak teplo, som sa zo všetkých síl premáhala, 
aby som vydržala hore do pol dvanástej, keď som z otvoreného okna mohla sama a dobre pozorovať mesiac. Žiaľ,  moja 
obeta vyšla nazmar, lebo mesiac svietil príliš jasne a ja som sa bála otvoriť okno…
 

Zdroj: Franková, A.: Denník. Bratislava: Archa 1996. V roku 2006 vyšlo nové vydanie vo vydavateľstve Ikar.
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HOLOKAUST NA SLOVENSKU

> Ciele 
 Prostredníctvom autentických výpovedí (oral history) oboznámiť študentov s priebehom 

„riešenia“ židovskej otázky na Slovensku
 Zaujať vlastný postoj k problematike holokaustu
 Rozvinúť schopnosť hodnotiť správanie, konanie iných
 Naučiť sa pri práci s textom oddeliť fakty od postojov, názorov.

> Cieľová skupina
študenti a študentky stredných škôl

> Čas
domáca príprava + 45 minút na vyučovacej hodine, 
po prebratí učiva alebo v nadväznosti na prebratú tému o holokauste na Slovensku. 

> Pomôcky
texty s autentickými výpoveďami slovenských Židov, ktorí prežili holokaust

 Postup 

1. Rozdeľte študentov do skupín. Požiadajte ich, aby si doma dôkladne prečítali texty s autentickými výpoveďami slovenských 
Židov, ktorí prežili holokaust. Upozornite ich, že na nasledujúcich vyučovacích hodinách sa budú venovať problematike 
riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Požiadajte ich, aby si sami vyhľadali informácie 
o téme, ktorá ich najviac zaujala. 

 1. Protižidovské zákonodarstvo a jeho vplyv na život židovskej komunity
 2. Deportácie Židov a ich život v koncentračnom tábore
 3. Záchrana
2. Na vyučovacej hodine ich požiadajte, aby si pripravili odpovede na otázky k vybranému textu. 
3. Záverečná diskusia v triede – prebieha na témy, ktoré sa počas vyučovacej hodiny ukázali ako najkontroverznejšie, najzaují-

mavejšie. Študenti musia mať príležitosť vyjadriť a zhodnotiť svoje pocity, ktoré mali pri práci s autentickými výpoveďami.

 Reflexia

Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto prežil holokaust, alebo niekoho, kto počas neho prišiel o svojich blízkych? 
Čo si myslíte, ako žijú, ako sa cítia tí, ktorí prežili holokaust? Myslíte si, že trpia v dôsledku zážitkov z obdobia holokaustu?
Môže poznanie histórie zabrániť tragédiám? Aké iné genocídy poznáte z dávnej či nedávnej minulosti? 
V čom podľa vás tkvie príčina toho, že rasová, náboženská či etnická nenávisť stále existuje? 

 Tip

Upozornite študentov, že počas druhej svetovej vojny boli rovnako krutým spôsobom postihované aj iné vrstvy obyvateľstva 
(Rómovia, duševne a telesne postihnutí, homosexuáli, politicky a ideovo nevyhovujúci a podobne), nielen židovskí obyvatelia, 
ktorých týmto spôsobom zahynulo početne najviac. V prípade Židov bol holokaust tragickým vyvrcholením stáročného 
antisemitizmu. V prípade Rómov, dlhodobého „anti-cigánizmu“ (pozri kapitolu rómsky holokaust).
Taktiež im zdôraznite, že holokaust a iné genocídy sú predovšetkým ľudskou tragédiou – vinníkmi i obeťami sú vždy v prvom 
rade ľudia – ľudské bytosti, jednotlivci. Ich pohľad na obdobie vojny môžu študentom sprostredkovať aj autentické výpovede 
svedkov, ktorí danú dobu prežili. Zámerom tohto prístupu je podporiť citlivejšie vnímanie utrpenia jedinca, ktoré sa dostáva do 
úzadia, ak sa tejto problematike venujeme predovšetkým prostredníctvom faktov, konštatovaní a čísel. 

Metóda oral history
Osobné spomienky zbierané metódou oral history – ústnej histórie predstavujú živé, subjektívne, často emotívne 
rozprávania o minulosti blízkej i vzdialenej, viažucej sa ku konkrétnej historickej udalosti či téme. 
Predstavujú sumu informácií, ktorá netvorí oficiálnu históriu. Táto špeciálna metóda poznávania histórie je dôležitou 
a neoddeliteľnou zložkou pohľadu na konkrétnu historickú udalosť. Čerpá zo „živých zdrojov”, z výpovedí ľudí, ktorí 
„veľké dejiny” vnímali pohľadom svojich vlastných „malých dejín”, a rozširuje súbor informácií nielen o faktografiu, ale 
predovšetkým o emocionálny aspekt. 

Uvedené ukážky výpovedí sú preto ponechané v autentickom znení a z tohto dôvodu často nespĺňajú štylistické 
a gramatické kritériá, čo mohlo byť spôsobené silným emocionálnym rozpoložením vypovedajúcich svedkov.
Výpovede boli zozbierané v rámci (medzinárodného) projektu Osudy tých, ktorí prežili holokaust, ktorý na Slovensku 
realizovala Nadácia Milana Šimečku v rokoch 1995 – 1997 a zozbierala 150 videosvedectiev.
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UKÁŽKA 1

Protižidovské zákonodarstvo vojnovej Slovenskej republiky 

„Prvé moje spomienky na to, že došlo k niečomu strašnému, začali šiesteho októbra tisícdeväťsto tridsaťosem, keď 

vznikla autonómia a v noci k nám prišli tí aktívni ľudáci a chceli, aby sa do rána vytlačili plagáty v našej tlačiarni 

o tom, že vznikol slovenský štát. Nedlho po tej udalosti prišiel do Topoľčian rečniť Ďurčanský, Ferdinand Ďurčanský, 

ktorý hovoril z balkóna mestského domu a hovoril tam zhromaždenému davu: „Pozrite sa, toto všetko sú židovské 

obchody, tu všade bývajú židia, toto všetko bude vaše“. Ostatné sa tak nejako do úzadia mojich spomienok dostáva, 

pretože my sme žili stále, ako deti spolu, chodili sme do školy. Prvý taký krutý zásah do môjho života, okrem toho, 

že sme nesmeli chodiť do kina, nesmeli sme chodiť do parku, napríklad v parku bol nápis „Vstup židom a psom 

zakázaný“. Nesmeli sme chodiť do nežidovských organizácii, bolo obmedzené vychádzanie večer. Ale ten prvý 

krutý zásah bol ten, keď som chodila už do piatej triedy, malo sa ísť do gymnázia, nedalo sa ďalej študovať, lebo 

sme mohli chodiť výlučne do židovskej školy. Do toho času mala tá židovská škola len päť tried, a pretože všetky deti 

z ostatných škôl sa vracali do tejto školy, tak sa tam utvorila šiesta, siedma a ôsma trieda. Tak tie obmedzenia potom 

sme pociťovali. Museli sme hviezdu nosiť, čo by nám nebolo vadilo, lebo hviezdu nosili moji rodičia, moji priatelia, 

moji bratia, moje sestry, moji príbuzní, moji známi. To sme nepokladali za potupu, ale cítili sme sa vystavení zvôli 

ulice. Nedá sa povedať, že by nás boli fyzicky nejak zvlášť mučili, ale vykrikovali na nás, naháňali nás po uliciach. 

Báli sme sa bez doprovodu dospelého chodiť po ulici. Ďalší taký zásah do života bol ten, že sme sa museli z nášho 

bytu vysťahovať, pretože okná ústili na hlavné námestie a sťahovali sme sa do ďalšieho bytu v tom istom dome, 

to bol náš dom, kde bývali, odkiaľ sa vysťahovala iná rodina. Takže to bolo už také obmedzenie, už nie ten byt, 

v ktorom som bola zvyknutá. Nebol ani tak dobre vybavený ten byt, ale to všetko pre mladého človeka nie je tak 

hrozné. Potom môjmu otcovi arizovali obchod. Ešte pred tým dávno, keď už to začalo byť také, jak môj otec hovoril 

zasmradené, tak predal kníhtlačiareň a kníhviazačstvo, pretože i tak nesmel zamestnávať árijských robotníkov. 

Potom zostal ten obchod a ten, čo kúpil to kníhviazačstvo a kníhtlačiareň arizoval náš obchod.” 
Žena, 1929

UKÁŽKA 2
 

Deportácie a život v koncentračnom tábore

Fotografia - Deportačný deň v Stropkove (1942) Zdroj: Múzeum SNP, Banská Bystrica
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Deportácie a život v koncentračnom tábore (Výpoveď)

„Dali nás do vagónov plno ľudí, že sme sa nevedeli pohnúť, plno ľudí a ešte každý mal dajakú malú batožinu, 

takže to bolo dačo strašné. A dali nám tam jesť, marmeládu len tam nám dali, plno také bedničky. A ja odvtedy 

nenávidím marmeládu, lebo sme nejedli ju vôbec, ale sme boli úplne zašpinené, lebo na tých bedničkách sme 

sedeli. Strašné to bolo. Cestovali sme asi dva dni a prišli sme, nevedeli sme že kam, kde, nikto nám nič nepovedal. 

Prišli do Poľska, do Treblinky. Tam nás vyvagonírovali a sme zišli dole, sme mysleli, že ideme na tú prácu, ale jak 

nás vyvagonírovali, tak hneď starých ľudí dali nabok. Moja mamka mala ešte, som mala bračeka, štyriročného, 

najmenšieho a šesťročnú sestričku, tak tých malých, mamka mala malého na ruke, tak ich hneď dali nabok. Dvaja 

bratia išli s otcom na druhú stranu zase. Ja som mala sestru štrnásťročnú, tak nás zase. To nás sácali hore dole, 

nevedeli sme, že čo máme robiť, lebo nevedeli sme, že čo sa s nami robí vlastne. Z jednej strany na druhú nás sotili 

a plno esesmanov, psy tam boli, tie vlčiaky, no a tá moja sestra, už nás hnali jak dobytok. Tak moja sestra išla so 

mnou, ale mala štrnásť rokov, ale taká nízka bola, tak ten esesák videl, že ešte je mladá veľmi, tak ju sotili zase na 

tú stranu, kde mamička išla. Tak ja som ešte toľko zahliadla, som kričala na mamku, ale moja mamka bola taká 

zamyslená, že ani sa neohliadla. Išla s mojou tetou, aj s jej deťmi, teta mala tiež deti, aj dvoch synčekov. Toľko som 

videla, že moja sestra ešte dobehla k mamke. Potom ma ten Nemec sotil, ja som musela ísť. Hnali nás jak dobytok. 

Potom nás nahnali do jednej miestnosti, všetko sme museli dať dole, šaty naše. Ostrihali nás úplne na chlapcov, 

že jeden druhého, som tam mala priateľky, ani sme sa nepoznali vôbec. A dali nám také jak súkno, nie súkno, ale 

také texaskovina, jak sivé šaty, také jak plechy to boli, bez bielizne, bez všetkého, dreváky na nohy a ďalej nás 

transportovali ďalej, ďalej nás hnali.

...Vtedy sme ešte neboli takí vyhladovaní, sme nevedeli, že čo to je. Potom sme videli, že je to chlieb. Tak nás tam 

natrepali do toho a potom ráno nám dali nejaký čaj, čistý čaj, nič iné a vyhnali nás na dvor. 

 ...My sme tak vedeli, že my budeme pracovať a každý týždeň nám povedali, že sa stretneme s rodičmi... Tak sme 

čakali, čakali, prišla jedna nedeľa, druhá nedeľa a nikde nič. ja viem, a oni. Tak ich sme sa pýtali, že kedy sa už 

stretneme s rodičmi. A oni pozreli na nás a hovoria, hovoria, Vaše rodičia už sú dávno tam vo mrakoch, v dyme. No 

a tak potom už sme sa trošku tam zorientovali, no každý deň nás vyhnali, to bolo pri bloku veľký ako drot, a tam sme 

boli celý deň na tom horúcom slnku. Matky boli s dcérami, tak každá sa bránila, strach mali matka o dcéru, dcéra 

o matku, alebo sestry boli viacerí spolu, no a keď niektorá odpadla, už ju niesli preč, už ju niesli do krematória. 

Takže na obed nám tam doniesli, bola repa ako pre dobytok, uvarená trošku vode a toto nám dali obed. Ale my sme 

to nevládali ešte jesť vtedy, neboli sme natoľko vyhladovaní, tak to tam ostalo na tom slnku. No ale prišli časy, že 

veru sme sa aj o tú repu bili, lebo sme boli takí hladní, a nemali sme čo jesť, takže všetko bolo cenné.

Takže potom sme boli tam trošku zorientovaní a išli sme s dievčatami na ubikáciu, to boli také latriny, kde nás niesli, 

prepáčte na záchod. Videli sme, že idú transporty. Išli starí ľudia, mladí ľudia s deťmi, niesli balíky v lone a my sme 

už vedeli, že oni kde idú. To bolo dačo strašné, sme utekali do toho bloku a sme plakali, že chudáci nevedia, že kde 

ich nesú. A tie krematória deň a noc horeli tam, prv ich odniesli do plynu, tam boli tie plynové komory a potom 

z plynu ich rovno dali do toho krematória, tam robili komandá chlapi, tie chlapi robili tam tri mesiace, im dali jesť 

a piť, aby nevedeli, že čo robia, lebo niektorí to neznášali, tak ich dali opiť sa, aby len vládali to robiť. No a tí chlapi 

potom každé tri mesiace ich menili, ale už aj ich niesli do plynu, aby nevedeli niekomu, keď raz čo ja viem, oni 

počítali, že sa môže dačo stať, aby nemali svedkov. Takže ich takisto, to komando niesli do plynu. Ja som bola v tom 

lágri, A- lágri asi šesť mesiace. Tam nás niesli na prácu, celý deň sme mali stáť na tom slnku a, a nás mučili jak ony. 

Prišli jeden deň, krv brali od nás, liter krvi, potom brali na transporty dievčatá. Prišiel dáky továrník a vybral si 

sám, vybral si sám, ktoré sa mu dievčatá videli také silnejšie, aby vládali robiť v tej továrni a bral ich na prácu. Ale 

ja som sa nedostala. Ušla som jak prišli vyberať. Som sa skryla, viacerí sme ušli. Potom jak tie dievčatá vybrali, tak 

ich odniesli do iného bloku, už ich oddelili od nás a na druhý deň ich niesli preč.” 

Žena, 1924 
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UKÁŽKA 4

Záchrana pred deportáciami

„Ráno, keď sme prešli cez to územie, sme ešte neboli na hraniciach, až potom prišli tie hranice, sme sa ukryli do 

jedného senníka. Tam, že prečkáme deň a že v noci sa pôjde ďalej. Tak sme tam skutočne zaliezli, mali sme so sebou 

len chlebíky a čaj. Ale sedliak prišiel po seno, alebo ja neviem po čo a objavil nás tam. Tak sme sa zľakli a pýtal sa 

nás, že kto ste. My sme mu povedali, že my sme židia a že sme na úteku do Maďarska. No nechal nás tak  a povedal: 

„No počkajte, ja sa o chvíľu vrátim.“ No viete, že nám hocijako nebolo, lebo sme nevedeli, čo má za ľubom, teda 

s čím sa vráti, no ale vrátil sa. V ruke mal takú misu veľkú, pariacu sa teplými zemiakmi na cibuľke a k tomu kyslé 

mlieko. No viete, od tých čias mám to jedlo najradšej na svete. Pretože to vám chutilo, po tom čaji a po tom chlebíku 

a potom, že namiesto toho, aby tých gardistov išiel zavolať, on nám toto doniesol.“ 

Žena, 1924

„V štyridsiatomdruhom roku sa už verejne hovorilo o tom, že pôjde židovská mládež na prácu, kde, to sa nehovorilo, 

hovorilo sa o Poľsku, o Ukrajine, tak išlo sa na prácu. Môj otec vtedy už medzičasom pracoval v Bratislave a tu mal 

možnosť prv zistiť, aké, čo sa, čo sa pripravuje a tesne, asi tri dni pred nejakým, nejakým transportom z Ružomberka, 

nám telefonoval ihneď, aby sme prišli s matkou, dve sestry do Bratislavy. Tak sme sa dostali do Bratislavy a hlavne 

s povolením okresného náčelníka, lebo ináč sme cestovať ani nemohli. A prišli sme do Bratislavy, kde nás otec 

v nejakej archívnej miestnosti do úradu, teda schoval a s tým, že nejako nás prepraví cez hranice do Maďarska. 

V Maďarsku som mala príbuzných so strany mojej mamičky, tak sme sa rozhodli, že do toho Maďarska pôjdeme. No 

ale čo osud nechcel, prešli sme pri Senci, v Senci nás chytili a dopravili nás šupom nazad, dve dievčatá... Z Patrónky 

ten deň odchádzal transport do Osvienčima a natrafili sme na dvoch ľudí, ktorí nás vyšetrovali, ktorým asi prišlo 

ľúto, sme boli dve mladé dievčatá a povedali nám, že nás pustia, ale musíme zaplatiť pokutu. My sme peniaze nemali 

so sebou a prirodzene rodičov sme nechceli do toho zainteresovať, lebo sme sa báli, či náhodou im nezaškodíme 

a predstavte si: tí dvaja ľudia sa zložili na tú pokutu, dvaja mladí, mladí, okolo štyridsiatky mali, tridsaťpäť rokov, 

zložili sa na tú pokutu a nám povedali: „Chodťe! Dneska ide transport, dávajte si pozor!“ My sme sa dostali nazad 

k rodičom, samozrejme, že im sme to potom vrátili, lebo aj celý čas sme boli s nimi v styku, takže títo dvaja ľudia 

nám zachránili prvý raz život.” 

Žena, 1920

„V roku tisícdeväťstoštyridsaťdva, keď začali deportácie v Prešove, moji rodičia v snahe zachrániť seba a mňa dali 

sa pokrstiť v evanjelickom kostole a získali sme tak evanjelický krstný list. Myslím, že vďaka tomuto krstnému 

listu, ktorý vystavil pán farár H., a ktorému bolo úplne jasné, že ide o formálnu záležitosť, lebo to vtedy robili židia 

hromadne, vďaka tomuto krstnému listu sme sa dostali potom do pracovného tábora, a nie do vyhladzovacieho 

tábora. Avšak napriek tomuto krstnému listu, keď došlo na deportácie rodín, sa moji rodičia rozhodli ukryť, aby sa 

vyhli deportácii. Pamätám sa, že sme asi tri týždne v lete v štyridsiatom druhom sa ukrývali v jednom byte, u jednej 

pani, volala sa pani P., viac o nej neviem, mňa sa to týkalo len v tej miere, že som si uvedomovala, že nesmiem 

plakať, nesmiem kričať, musela som byť ticho, aby susedia nevedeli, že tam sme. Samozrejme ešte predtým obchod 

môjho otca bol arizovaný, arizoval ho P.K., ktorý ale asi veľa o tom obchode nevedel, pretože veľmi často sa o tom 

s mojím otcom potreboval radiť. V čase, keď sme sa ukrývali u tej pani P., tento arizátor odkázal otcovi, že potrebuje 

sa s ním poradiť niečo v obchode, aby prišiel, mal nejaké spojenie na otca, že vedel mu odkázať. Aby prišiel von, že 

on mu zaručuje, že sa nič nestane. Otec odišiel, ale už sa k nám nevrátil a potom sme sa nejako dozvedeli, neviem 

ako, ale niekto doniesol správu, že otca zatkli.” 

Žena, 1936     

P
R

A
C

O
V

N
Ý

 L
IS

T 



141

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

OTÁZKY K UKÁŽKE Č. 1, K TEXTU „PROTIŽIDOVSKÉ ZÁKONODARSTVO 
VOJNOVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“:

 Nájdite a vypíšte fakty týkajúce sa riešenia židovskej otázky podľa pocitov autorky výpovede. 

 Pokúste sa zhodnotiť emocionálne rozpoloženie autorky tejto výpovede (jej pocity, nálady, túžby...).

 Zhodnoťte vzťah majoritného obyvateľstva (Slovákov) k Židom po roku 1938.

 Na čom sa zakladá „logika“, argumentácia protižidovských nariadení? Vysvetlite.

 Pokúste sa na základe informácií z textu vysvetliť pojem arizácia?

 Zhodnoťte, aký vplyv, následky mali protižidovské nariadenia na pracovný život Židov. 

 Zistite, ktoré ľudské práva potláčali protižidovské nariadenia, a vysvetlite, prečo.

OTÁZKY K UKÁŽKE Č. 2, K FOTOGRAFII „DEPORTÁCIE A ŽIVOT 
V KONCENTRAČNOM TÁBORE“:

 Opíšte spolužiakom fotografiu, ktorú ste preskúmali (ľudia na obrázku, vek, výzor, oblečenie, 

špeciálne označenia) a predpokladaný dej, ktorý zachytáva.

 Ako na vás pôsobí fotografia? Aké máte pri nej pocity? Aká je jej atmosféra?

 Čo myslíte, ktorí ľudia na fotografii mohli podľa vás prežiť vo vyhladzovacom tábore?  

Odôvodnite svoj výber. 

OTÁZKY K UKÁŽKE Č. 3, K VÝPOVEDI „DEPORTÁCIE A ŽIVOT 
V KONCENTRAČNOM TÁBORE“:

 Ako opisuje historická faktografia priebeh deportácií Židov zo Slovenska? 

Ako vnímal deportáciu človek, ktorý ju skutočne prežil? 

 Vysvetlite, prečo po príchode do tábora prebiehala selekcia väzňov na dve skupiny. 

Ktoré kritériá rozhodovali o ich zaradení do skupín?  

 Vysvetlite, čo ste sa dozvedeli o tom, s akými predstavami prichádzali Židia do koncentračných táborov.  

 Opíšte „jedálny lístok“ v tábore. Čo si myslíte, koľko vydržal človek žiť v takýchto podmienkach bez toho, 

aby sa to výrazne prejavilo na jeho zdraví? Vedeli Židia v tábore, čo sa stane, ak ochorejú? 

 Opíšte vlastnými slovami, ako asi prebiehal bežný deň v koncentračnom tábore.

 Objasnite funkciu „komanda“, ktoré sa spomína v texte. 

OTÁZKY K UKÁŽKE Č. 4, K TEXTU „ZÁCHRANA PRED DEPORTÁCIAMI“: 

 Aké formy pomoci Židom pred ich deportáciou existovali?

 Viete si predstaviť, že by ste poskytli pomoc prenasledovanému človeku?

 Aké riziká podstupovali záchrancovia?  

 Súhlasíte s názorom, že pre ukrývajúcich a prenasledovaných je životne dôležité mať pri sebe niekoho, 

kto im pomôže? Myslíte si, že by židovské deti spomínané v texte bez pomoci prežili?

 Pokúste sa vysvetliť, prečo sa slovenskí Židia pokúsili zachrániť útekom do Maďarska (najmä v roku 1942) , prečo nie do 

inej susednej krajiny.

 Stretli ste sa vo svojom okolí s niekým, kto počas existencie vojnového slovenského štátu (1939 – 1945) akýmkoľvek 

spôsobom pomohol Židom?

 Ako si vysvetľujete citát z Talmudu “Kto zachráni jeden život, akoby zachránil celý svet“? 

P
R

A
C

O
V

N
Ý

 L
IS

T 



142

MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

4.  Židia na Slovensku
Hlavným zámerom tejto podkapitoly je poukázať na 
fakt, že v minulosti žila na území Slovenska početná 
židovská komunita, ktorej život bol až do 19. storočia 
determinovaný a obmedzovaný rôznymi nariadeniami, 
zasahujúcimi do spôsobu ich života. Avšak ani po vy-
hlásení rovnoprávnosti všetkých obyvateľov protižidov-
ské predsudky širokej verejnosti nevymizli. V dôsledku 
protižidovského režimu vojnovej Slovenskej republiky 
zostal žiť na našom území už len zlomok obyvateľov 
židovského pôvodu.

Historici sa domnievajú, že prvé stopy židovského osídlenia na 
území dnešného Slovenska môžeme datovať do 1. storočia n. l., 
keď bol zničený druhý chrám v Jeruzaleme rímskymi vojakmi, ktorí 
pravdepodobne využívali židovských zajatcov na budovanie ciest 
a opevnení. 
Prvé doložené správy o židovskej komunite na Slovensku (Trnava, 
Devín, Holíč, Skalica) však pochádzajú až z 11. – 13. storočia. 
Všeobecne sa usudzuje, že židovské etnikum, usadené v západnej 
časti krajiny, na Považí i Orave, prišlo na naše územie zo západnej 
Európy a z Čiech a Moravy. Viaceré obce na východe Slovenska 
boli neskôr založené židmi z Haliče, ktorí sem prichádzali najmä 
po veľkých migračných presunoch v západnej Európe a kozáckych 
pogromoch Bohdana Chmelnického na Ukrajine v 17. storočí. 
Jednotlivé mestá (kráľovské, zemepanské, banské) sa v stredoveku 
riadili rôznymi mestskými právnymi okruhmi (norimberské právo, 
magdeburské právo). Preto neexistoval právny systém, ktorý by 
jednotne určoval život židov v mestách a mestečkách – niektoré 
boli voči židom tolerantnejšie, iné menej. V banských mestách sa 
napríklad nesmeli usadzovať vôbec – jednak preto, že boli zdrojom 
bohatstva kráľovstva, a taktiež preto, že v ich samospráve prevládal 
nemecký element, ktorý odmietal usadzovanie sa židov v týchto 
mestách. 
Život židovského obyvateľstva bol limitovaný rôznymi nariadenia-
mi, ktoré viac či menej zasahovali do ich každodenného života.
Kým do polovice 13. storočia uhorskí panovníci „dožičili“ židom 
priaznivé podmienky, čo bolo vo vtedajšej Európe v tom čase 
už výnimočné, v roku 1279 vstúpilo do platnosti jedno z tvrdých 
protižidovsky orientovaných opatrení. Židia v celom Uhorsku mali 
byť viditeľne označení červeným pláteným kruhom, umiestneným 
na ľavej strane kabáta. Malo to zabezpečiť jasné odlíšenie židov 
od kresťanov. Toto nariadenie sa však neujalo všade rovnako 
rýchlo a napríklad v Bratislave sa židia v roku 1291 spomínajú 
v mestskom privilégiu udelenom Ondrejom III. ešte ako rovnoprávni 
s kresťanmi. Mohli tu nadobúdať majetok, domy, ale vzhľadom na 
to, že na základe vlastnej viery odmietali zložiť povinnú kresťanskú 
prísahu (na kríž a Bibliu, obsahujúcu Nový zákon), nemohli vstúpiť 
do remeselníckych cechov a nadobudnúť meštianske práva. To im 
zabránilo zúčastňovať sa na voľbe richtára a mestskej rady. 
Židia na Slovensku obývali v rámci miest oddelené štvrte, podobne 
ako inde v Európe. Mali však právo riadiť sa vlastnou samosprávou, 
a napríklad v Bratislave spadali pod kresťanského „židovského 
richtára“, ktorý riešil spory medzi židmi a kresťanmi. V rámci svojej 
štvrte si mohli židia obradmi v synagógach a v školách rozvíjať 
vlastnú kultúru, vzdelávanie, náboženstvo. 
Hoci medzi židmi existovala veľká sociálna a majetková 
diferenciácia, väčšina židov pravdepodobne patrila k chudobným 

vrstvám obyvateľstva. V rámci židovskej komunity však jestvovala 
aj skupina nadpriemerne bohatých rodín. Ich bohatstvo bolo 
výsledkom predovšetkým šikovného obchodovania a požičiavania 
peňazí na úrok. Panovníci i mesto si často požičiavali od židovských 
finančníkov peniaze, čím sa dostávali do stavu zadlženosti, 
a to prispievalo k pretrvávaniu nepriateľskej atmosféry voči 
židom. Niektorí králi a mecenáši však vyjadrovali židom priazeň 
a poskytovali im morálnu záštitu pred rôznymi protižidovsky 
motivovanými výtržnosťami a častým nerešpektovaním práv židov. 
V súvislosti s blížiacim sa tureckým nebezpečenstvom na začiatku 
16. storočia sa vyostrovala aj situácia medzi židovským a nežidov-
ským obyvateľstvom takmer v celom Uhorsku. V Bratislave naprík-
lad na vypísanie ďalších mimoriadnych daní pre židov, ktoré mali 
slúžiť na financovanie vojenských výdavkov, reagovali mnohí židia 
útekom z mesta. Ďalšia vlna útekov nasledovala po prehratej bitke 
pri Moháči v roku 1526, keď boli židia obviňovaní z nedostatočnej 
pomoci kráľovi a kresťanom v boji proti Turkom. V tejto bitke zahy-
nul aj židom naklonený kráľ Ľudovít II. Jagelovský. Vdova po ňom, 
kráľovná Mária, dala na podnet bratislavských mešťanov úplne 
vyhnať židov z Bratislavy – vtedajšieho hlavného centra Uhorska. 
Skrytým motívom tohto činu bol pravdepodobne aj konkurenčný 
boj medzi kresťanskými a židovskými obchodníkmi. Židia sa do 
mesta už nevrátili a usadili sa v podhradí, na úpätí hradného vr-
chu, ktorý nepatril mestu Bratislava. Vznikla známa židovská štvrť 
– geto, kde až do 19. storočia žili pod ochranou rodu Pálffyovcov. 
V tomto vyčlenenom území mali vlastnú samosprávu, školy aj 
sociálne inštitúcie. Židovskí obchodníci však stále tvorili obchodnú 
a finančnú konkurenciu obchodníkom z mesta. Židia si v bratislav-
skom podhradí založili aj svoju náboženskú obec, ktorá sa stala 
najvplyvnejšou obcou v celom Uhorsku, čím si postupne vyslúžila 
pomenovanie Jeruzalem Uhorska. Neskôr bola prirovnávaná k Jab-
ne – mestu, ktoré sa v židovských dejinách symbolicky považuje za 
záchrancu duchovného dedičstva. Bratislavská židovská obec bola 
významným prostredníkom k viedenskému dvoru. Postupne sa táto 
jej úloha oslabovala pod silným vplyvom viedenského židovstva, 
ktoré už pred rokom 1848 získalo na cisárskom dvore a v kruhoch 
aristokracie pevné zázemie. 
Na bratislavskej ješive, vysokej rabínskej škole, pôsobil jej 
najslávnejší rabín Moše Schreiber (Chatam Sofer, 1762 
– 1839), pôvodom z Frankfurtu, ktorý si získal autoritu Gaóna 
– najvyššej hlavy medzi učencami Izraela. Bol autorom 90 spisov 
(jeho meno v preklade znamená „pisár“) a jeho dielo dodnes 
študujú ortodoxní židia na celom svete. V čase modernizácie bol 
svedkom asimilácie časti židovskej populácie v Uhorsku, a to ho 
ešte viac utvrdilo v jeho ortodoxnosti. 
V zahraničí mnohí dokonca poznajú Bratislavu ako Mesto 
Soferovo. Miesto posledného odpočinku Chatama Sofera 
v tomto meste sa považuje za jednu z najvýznamnejších svätýň 
židov, dôležitosťou sa dokonca prirovnáva k jeruzalemskému Múru 
nárekov. Bratislavská ješiva v 19. storočí vychovala mnohých 
rabínov, ktorí neskôr pôsobili v rôznych kútoch sveta. Bola zrušená 
v roku 1940, ale pod týmto názvom pokračuje jej činnosť dodnes 
v Jeruzaleme – čo poukazuje na jej nesporný význam a tradíciu. 
Okrem Bratislavy boli významné židovské komunity najmä 
v Košiciach, Novom Meste nad Váhom, Liptovskom Mikuláši, 
Huncovciach, Komárne, Lučenci, Nitre, Žiline, Dunajskej Strede, 
Galante – v niektorých týchto mestách sa nachádzali aj ješivy. 
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V 19. storočí ich bolo na Slovensku viac ako tridsaťtri. Dnes ich je 
v celej strednej a vo východnej Európe len niekoľko.
Koncom 18. storočia nastáva obdobie trvajúce jedno storočie, ktoré 
v rýchlom slede priaznivo zmenilo podmienky pre židovskú komunitu 
a jej začlenenie sa do majoritnej spoločnosti. Tolerančný patent 
osvietenského panovníka Jozefa II. z roku 1781 priniesol židom 
mnohé pozitíva. Oslobodil ich od nosenia označenia na odeve, 
dovolil im vykonávať všetky remeslá či zamestnania, navštevovať 
svetské školy a univerzity pre lekárov či právnikov. Smeli si prenajať 
aj pôdu. Židia sa postupne stali dôležitou súčasťou spoločenského 
života krajiny a Tolerančný patent významne prispel k začiatkom 
občianskeho zrovnoprávňovania nekatolíkov s katolíkmi. 
Uhorská vláda v roku 1840 umožnila židom sťahovať sa do miest 
(okrem banských) a zrušila ďalšie hospodárske obmedzenia. Po 
zrušení poddanstva v roku 1848 úplne zanikali aj getá.
Po roku 1867 bola deklarovaná plná formálna rovnoprávnosť, 
dovŕšená zákonom uhorského parlamentu z roku 1895 o občianskej 
a náboženskej slobode. Židia sa v stále väčšom meradle mohli 
zapájať do rôznych oblastí života. Prudko stúpal najmä počet 
úspešných bohatých židovských podnikateľov, ktorí boli činní aj 
v mnohých oblastiach uhorského priemyslu – jeho významným 
centrom bolo práve územie Slovenska. Židovské obyvateľstvo však 
bolo vo veľkom počte zastúpené aj medzi chudobnými vrstvami 
obyvateľstva. 
Legislatívne zmeny nielenže liberalizovali spoločenské pomery, 
ale na druhej strane urýchľovali asimiláciu židovskej komunity 
a zánik tradičných prejavov židovskej viery. Vznikali tak nielen nové 
religiózne smery, ale aj napätie vnútri komunity. Reformovaní židia 
sa stále viac „otvárali svetu“. Uprednostňovali mestské prostredie 
a hodnoty meštianskej kultúry, svetské vzdelanie, vzdávali sa 
identifikačných, vonkajších znakov príslušnosti k židovstvu – 
napríklad odevu, brady, pajesov, talitu s cicesmi – 613 strapcami, 
ale aj princípov rituálne čistej stravy. V krajnom prípade to mohlo 
viesť k ich asimilácii s majoritou, resp. príslušnosť k židovstvu sa 
už nespájala len s náboženstvom, ale aj so židovskou etnicitou 
či kultúrou. Ortodoxní židia boli uzavretí vo svojom svete, čo sa 
prejavovalo zachovávaním stáročných tradícií, ale aj ich väčšou 
chudobou a živením sa remeslami a drobným obchodom.
Rozkol medzi ortodoxnými a reformovanými židmi sa prehlboval 
v celom Uhorsku. V roku 1868 sa vo vtedajšej Pešti uskutočnil 
kongres uhorských židovských komunít. Výsledkom rokovaní bolo 
rozštiepenie uhorských náboženských obcí na ortodoxné, 
neologické (reformné) a status quo ante („stav ako predtým“ – ich 
príslušníci sa odmietli pridať na jednu či druhú stranu). 
Vo vzťahu majority k židovskej komunite prevládali protižidovské 
postoje, ktoré boli ovplyvnené predovšetkým dávnym náboženským 
antagonizmom a ekonomickými faktormi. Do istej miery to zneužívali 
aj (slovenské) politické prúdy a strany, ktoré súdobé neduhy 
slovenskej spoločnosti v druhej polovici 19. storočia (alkoholizmus, 
zadlženosť), ale aj maďarizáciu dávali do súvislosti s pôsobením 
židovského elementu v spoločnosti, najmä v ekonomickej sfére.
Židovstvo na Slovensku reflektovalo aj na ideu sionizmu, a preto 
aj na našom území vznikli sionistické spolky a v roku 1904 bola 
Bratislava miestom konania druhého sionistického celosvetového 
kongresu. Väčšina židov na Slovensku však návrat do Izraela 
odmietala.
V medzivojnovom období prežívalo bratislavské židovstvo svoj 
rozkvet. Na Slovensku žilo asi 136 tisíc židovských obyvateľov 
z celkového počtu 360 tisíc v Československej republike. Žili bohatým 
kultúrnym a spolkovým životom (spolky – náboženské, dobročinné, 

podporné, pohrebné, študentské, telocvičné, športové). Spolužitie 
s majoritným kresťanským obyvateľstvom však bolo determinované 
stáročia živenými predsudkami, navzájom nepoznanými dejinami, 
náboženskými predpismi či odlišným spôsobom života. Toto 
obdobie bolo na druhej strane charakterizované snahou o korektné 
vzťahy s majoritným obyvateľstvom a ubúdaním protižidovských 
prejavov – aj to však záviselo od konkrétnej situácie v danom meste, 
obci či regióne. V mnohých menších slovenských mestečkách 
dotvárali malé židovské obchodíky miestny kolorit, ba niekde 
tvorili väčšinu obchodov. Príčinu tohto stavu treba hľadať skôr 
v obchodníckych tradíciách a znalostiach prevádzkovania obchodu 
a v hospodárskych podmienkach vtedajšej doby a spoločnosti než 
v demagogických zdôvodneniach neskoršieho režimu vojnového 
slovenského štátu – že židia sa snažili ovládnuť slovenské 
hospodárstvo.
Obdobie Slovenskej republiky, vojnového slovenského štátu malo 
pre židovských obyvateľov katastrofálne dôsledky. Bolo príčinou 
rapídneho úpadku slovenského židovstva, ktorý pretrvával aj po 
roku 1945, resp. 1948. 
Holokaust prežilo asi 30 tisíc osôb židovskej príslušnosti. Na 
území Slovenska sa zachránilo asi 11 tisíc židov, 9 tisíc sa vrátilo 
z koncentračných táborov alebo z emigrácie a približne 10 tisíc 
osôb sa vrátilo z Maďarskom okupovaných území. Tí, ktorí prežili, 
museli riešiť dilemu: buď emigrovať, alebo zostať na Slovensku 
(a teda buď sa asimilovať, aspoň v kultúrnej a jazykovej rovine, 
alebo zotrvať pri tradíciách predkov). Väčšina židov sa vysťahovala 
najmä do novovzniknutého štátu Izrael, alebo západnej Európy či 
zámoria. Ateizmus hlásiaci komunistický režim a jeho propaganda 
stavali na pretrvávajúcom latentnom antisemitizme majority, 
čo výrazne živilo existujúce predsudky a stereotypy o židoch. 
Väčšina z tých, ktorí ostali na Slovensku, sa programovo rozhodla 
asimilovať sa kultúrne, jazykovo, politicky. Súčasťou toho bolo 
aj poslovenčovanie priezvisk, neraz aj preto, lebo po holokauste 
im vadili pôvodné nemecké priezviská. Nezriedka sa stávalo, že 
židia zo strachu radšej zatajovali svoj pôvod, či už pred vlastnými 
potomkami alebo pred okolitým svetom.
Už pred druhou svetovou vojnou časť slovenských židov pôsobila 
v ľavicových alebo sionistických hnutiach. Po vojne niektorí z nich, 
najmä z radov asimilovaných židov verejne odmietajúcich svoje 
židovstvo, pôsobili aj v komunistickej strane, v ktorej mohli dosiahnuť 
aj vysoké stranícke či štátnické posty. Zatajiť svoj židovský pôvod 
však na malom území Slovenska nebolo úplne možné. 
V období vlády komunistickej strany programovo absentovali 
informácie o náboženstve, kultúre a histórii židov, ničili sa synagógy, 
archívy náboženských obcí, asanovali sa židovské cintoríny. 
Výrazne to prispelo k úpadku židovskej komunity a jej kultúry 
na Slovensku. Tak aj Bratislava prišla o mnohé krásne stavebné 
pamiatky, ktorých existencia bola dovtedy prejavom tolerantného 
ducha tohto mesta. 
Židovské náboženské obce, ktorých na začiatku vlády komunistickej 
strany bolo vyše 40 a združovali takmer 7 500 osôb vyznávajúcich 
židovské náboženstvo, boli jediným reprezentantom židovstva na 
Slovensku. Počet obcí výrazne klesol po roku 1968 v rámci ďalšej 
vlny emigrácie spôsobenej obavami z politickej represie.
Podľa posledného sčítania ľudu sa k židovstvu na Slovensku 
hlási takmer 3 tisíc občanov židovského vierovyznania, pričom 
len nepatrné množstvo z nich patrí k tzv. ortodoxným. Funguje tu 
jedenásť židovských náboženských obcí a niekoľko náboženských 
komunít, ale svojho rabína majú len obce v Bratislave a Košiciach. 
Činnosť náboženských obcí sa zameriava na aktivity rôzneho druhu. 
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Mnohé dnes prebiehajú verejne, kým pred rokom 1989 boli (viac) 
v ústraní:
– religiózne aktivity (organizácia a pripomínanie si náboženských 
sviatkov; zabezpečovanie podmienok na dodržiavanie kašrutu 
(kóšer stravovania), zabezpečovanie minjanu – modlitebného 
minima desiatich mužov, bez ktorého nemožno vykonať nijakú 
verejnú pobožnosť, udržiavanie religióznych pamiatok.);
– aktivity pripomínajúce holokaust (odhaľovanie pamätných 
tabúľ, pripomínanie Dňa holokaustu – Jom Ha-Šoa, odovzdávanie 
vyznamenania „Spravodliví medzi národmi“, ktorým štát Izrael 
oceňuje tých, ktorí zachraňovali židov v čase holokaustu.
Po roku 1989 židia môžu opäť slobodne obnovovať a rozvíjať svoj 
kultúrny, sociálny a náboženský život. Svoju činnosť znovuobnovili aj 
niektoré záujmové spolky (napríklad spolok Bnai Brit či Makabi 
– telocvičná a športová jednota pre mládež). Významnú úlohu 
v procese sebauvedomovania zohráva aj Slovenská únia židovskej 
mládeže, ktorá vydáva časopis Chochmes a usporadúva rôzne 
kultúrne a náučné podujatia, ktorými sprostredkúva základné 
formy a princípy judaizmu. Súčasťou života v Bratislave sa stali 

verejné oslavy sviatku Chanuka, Purimový ples, Židovské fórum či 
rôzne prednášky a semináre. Súčasťou tohto procesu otvárania sa 
židovskej komunity je aj záujem nežidovskej verejnosti o literatúru 
so židovskou tematikou a o holokauste, ktoré boli do obdobia 
revolúcie zamlčovanou oblasťou. 

ŽIDOVSKÁ RODINA

Židovská rodina a komunita sú priestorom, v ktorom sa formuje židovská identita, odovzdávajú sa tradície a postoje k judaizmu. 
V období diaspóry bola silným spojivom židovského života. 
Na Slovensku rozoznávame tri základné formy židovskej rodiny, ktoré sa v 18. – 20. storočí navzájom odlišovali mierou dodržiavania 
príkazov a zákazov Tóry, a tým aj stupňom asimilácie.

Tradičná (ortodoxná): prísne dodržiavala predpisy, čo jej členovia navonok zdôrazňovali odevom, dodržiavaním šabatu, kóšer 
stravou a podobne, čím sa však vedome izolovala od majoritného obyvateľstva. Predpokladom vstupu do manželstva s príslušníkom 
tohto typu rodiny bol židovský pôvod a príslušnosť k rovnakému smeru judaizmu, vysoko sa oceňovalo aj náboženské vzdelanie mužov. 
Manželstvo bolo často sprostredkované (rodinnými príslušníkmi alebo profesionálnymi sprostredkovateľmi sobášov) a založené viac 
na racionálnych než na emocionálnych kritériách. Typickým znakom tradičnej rodiny bola mnohodetnosť; v 20. storočí pretrvávala 
najmä na vidieku.

Adaptovaná (reformovaná): rozšírila sa v druhej polovici 19. storočia. Jej príslušníci sa hlásili k judaizmu a dodržiavali základné 
sviatky, ale čoraz viac sa odkláňali od svojich tradícií a preberali hodnoty meštianskeho kultúrneho prostredia. Uvoľnenie sa prejavilo 
aj v existencii zmiešaných sobášov, menšieho počtu detí či preferovaní meštianskych zdrojov obživy (živnosť, obchod, umenie), ako aj 
svetského vzdelania, na rozdiel od dovtedy uprednostňovaného talmudického náboženského vzdelania.

Asimilovaná: Prvé sa objavili začiatkom 20. storočia, ale zásadným momentom k premene na tento typ rodiny bol holokaust. Ten 
podstatne ovplyvnil hodnotovú orientáciu ľudí, ktorí protižidovské opatrenia, deportácie a pobyt v koncentračných táboroch prežili. 
Takmer v každej rodine sa však vyskytol niekto, kto neprežil a nevrátil sa – matka, otec, deti či starí rodičia. Holokaust a sprievodné 
psychické útrapy spôsobili rozklad celej židovskej komunity, čo sa prejavilo aj v existencii mnohých neúplných rodín. Tieto rodiny boli 
po vojne často „dopĺňané“, či už formou sobáša napríklad so súrodencom mŕtveho životného partnera alebo adopciou sirôt. Ľudia, 
ktorí prežili holokaust vo vyššom veku, uprednostňovali pri výbere nového partnera človeka zo židovského prostredia, aby s ním mohli 
zdieľať podobnú traumatickú skúsenosť, kým mladšie ročníky (narodené v rokoch 1930 – 1945), teda ich deti viac uprednostňovali 
nežidovských partnerov. Dôsledkom holokaustu bolo nielen mnoho komplikácií v citových vzťahoch, ťaživé spomienky, obavy, ale 
aj zásadná zmena spôsobu života. Židovské rodiny sa jednoznačne asimilovali, preberali formy kultúry a spôsob života majoritnej 
spoločnosti. Ostalo im však predovšetkým povedomie príslušnosti k židovskej komunite alebo pasívne pripomínanie veľkých 
židovských sviatkov. Základná funkcia rodiny – odovzdávanie skúsenosti a tradície mladším generáciám – bola výrazne oslabená, keďže 
kontinuita židovskej komunity na Slovensku bola v období holokaustu násilne prerušená vo fyzickom i v duchovnom zmysle. Väčšina 
detí židovského pôvodu nepoznala svojich starých rodičov či iných príbuzných, od ktorých by preberali poznatky, postoje a tradície 
a mnohí rodičia sa vedome rozhodli z rôznych dôvodov odmietnuť religiózne podoby judaizmu a neodovzdávať tieto tradície svojim 
potomkom. Od posledného desaťročia 20. storočia badať pokusy o nadviazanie na prerušenú kontinuitu, čo sa deje prevažne mimo 
rodiny (napríklad v židovskej škôlke alebo záujmových organizáciách) a odovzdávanie informácií sa môže neraz uskutočňovať aj tak, že 
deti učia svojich rodičov, ktorí tieto informácie nepoznajú z domu, alebo na ne už zabudli. Dnes je asimilovaná rodina prakticky jedinou 
formou židovskej rodiny na Slovensku.
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MAPOVANIE OSUDOV ŽIDOVSKEJ MENŠINY „VTEDY A DNES“ 

> Ciele
 Spoznávať regionálnu históriu s dôrazom na osud židovskej menšiny v mestách kedysi

 (do roku 1945) a v súčasnosti 
 Zmapovať osudy židovskej menšiny v regióne
 Zachytiť stav židovských pamiatok v regióne (ochrana kultúrnych pamiatok)
 Zhodnotiť vplyv „veľkých“ udalostí (vznik slovenského štátu, prijatie Židovského kódexu) 

na život židovskej komunity
 Zvládnutie heuristiky – zbieranie materiálu, triedenie informácií, oral history, práca v archíve, 

sumarizovanie informácií
 Rozvoj komunikačných zručností
 Schopnosť zaujať vlastný postoj ku skúmanej problematike 

> Cieľová skupina 
študenti a študentky stredných škôl

> Čas 
dlhodobá aktivita počas školského roka

 Postup 

1. Oznámte študentom, že počas celého školského roka budú pracovať na projekte, cieľom ktorého je zmapovať osudy 
židovskej komunity v meste, regióne. Výsledkom projektu bude dokument, poster, výstavka, videoprezentácia (zvolia 
si sami študenti). Výstup bude prezentovaný na konci školského roka. Požiadajte študentov, aby sa sami rozdelili do 
pracovných skupín (kvôli priestorovým a časovým možnostiam spolupráce). Počas práce na projekte buďte ich poradcom, 
usmerňujte ich, inšpirujte a motivujte. Pokiaľ študenti majú záujem, poskytnite im individuálne konzultácie.

2. Navrhnite študentom témy vhodné na spracovanie, napríklad: 
 Prítomnosť židovského obyvateľstva v danom meste v stredoveku, novoveku, v medzivojnovom období, po vojne
 Fungovanie židovskej menšiny v meste dnes (synagógy, spolky, aktivity)
 Existencia náboženských a kultúrnych pamiatok v meste a popis ich stavu a funkcie (napríklad synagógy: zachované, 

schátrané, už neexistujúce; stále fungujúce a slúžiace na pôvodný účel, fungujúce a slúžiace na iný účel (napr. kultúrna 
inštitúcia, obchod), židovské cintoríny, obchody na námestiach (početnosť a druhy), židovské spolky (kultúrne, športové, 
podporné, mládežnícke).

3. Prediskutujte spolu spôsoby práce a metódy, ktoré môžu použiť pri spracovaní témy. Okrem tradičných postupov, napríklad 
pátranie v archívoch po historických dokumentoch a fotografiách, matrikách, mestských knihách či štúdium monografie 
o danom meste, by mali študenti využiť aj metódu ústnej histórie – oral history. Ústna história využíva možnosť čerpať 
z rozhovorov s pamätníkmi tej doby, napríklad so starými rodičmi alebo s inými ľuďmi, pamätajúcimi si minulú dobu.

4. Na nástenku alebo školskú internetovú stránku zverejnite presný časový harmonogram jednotlivých fáz projektu:

    1.     Vytvorenie pracovnej skupiny

   2. Voľba témy ( špecifikácia)

   3. Heuristika  (hľadanie a spracovanie prameňov)

   4. Vypracovanie prvej verzie práce

   5. Úpravy a priebežné hodnotenie práce

   6. Konečná verzia 

   7. Prezentácia a záverečné hodnotenie.

 Reflexia

Vedeli ste už pred výskumom niečo o dejinách židovskej minority vo vašom meste, 
alebo ste sa s touto témou stretli po prvýkrát? 
Čo bolo najťažšie pri pátraní? 
Ako ste vyberali svedkov? Ako reagovali na výzvu rozprávať o danej problematike? 
Prejavili ochotu? Ak nie, prečo?   
Prekvapilo vás niečo pri pátraní?
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Rovesnícke vzdelávanie
V prípade dostatku obrazového materiálu, môžete výsledky projektu spracovať aj do podoby výstavy. Tá môže slúžiť ako 
priestor na realizáciu tzv. rovesníckeho vzdelávania – autori projektu sprevádzajú po výstave svojich spolužiakov, prípadne 
aj návštevníkov z iných škôl daného regiónu, alebo aj širšiu verejnosť. 
Ak sa do projektu zapoja študenti viacerých škôl, výsledkom môže byť putovná výstava, ktorá bude „putovať“ po školách 
daného regiónu a sprievodcovský servis k nej zabezpečia študenti domácej školy. 
Pedagóg by mal študentským sprievodcom pomôcť pri nácviku sprievodcovstva – predovšetkým pri nácviku prezentácie 
pred verejnosťou (verbálna a neverbálna komunikácia pri vystupovaní, stručná a jasná formulácia viet, odbúranie 
prípadnej trémy a podobne). 
Rovesnícke vzdelávanie je veľmi efektívnou metódou, no na Slovensku zatiaľ len veľmi málo uplatňovanou pri vzdelávaní. 
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Neologická synagóga v Bratislave [1893 - 1967], stojaca vedľa gotického Domu Sv. Martina. Zbúraná pri výstavbe Nového mosta.
Zdroj: Slovenský národný archív v Bratislave.
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Každodenný život je u ortodoxných židov tesne spätý 
s duchovným, náboženským životom, resp. tieto dve 
zložky sa nedajú v židovstve od seba presne oddeliť. 
Náboženské príkazy Tóry určujú dodržiavanie predpisov 
od narodenia až po smrť a dávajú tradičnému 
každodennému životu špecifickú podobu. Miera ich 
dodržiavania v súčasnosti do veľkej miery závisí od 
príslušnosti k jednotlivým prúdom judaizmu.

Židovská rodina, domov je ohniskom náboženských aktivít. 
Základným obradom, určujúcim príslušnosť mužov k židovskému 
náboženstvu, je zmluva obriezky. Označuje sa aj ako „zmluva 
Abrahámova“. Všetci chlapci po ôsmich dňoch od narodenia, musia 
byť obrezaní, a je to prvý náboženský obrad po narodení chlapca. Po 
požehnaniach dostáva chlapec hebrejské meno, ktorého súčasťou 
je aj meno otca: napríklad David ben Josef je Dávid, syn Jozefov. 
V aškenázskej oblasti (východná, stredná a západná Európa) sa 
dávali prvé mená len po zomrelých predkoch. 
Dievčatá dostávajú toto meno ešte skôr než chlapci, a to pri prvom 
šabate po narodení. 
Na 31. deň po narodení sa koná „Výkup prvorodeného“ – keď 
je od Hospodina symbolicky vykupovaný prvorodený chlapec. 
Pripomína desiatu egyptskú ranu (vraždenie prvorodených synov), 
od ktorej boli prvorodení Izraela ušetrení.

Chlapci vo veku 13 rokov dosahujú náboženskú dospelosť, 
čo formálne potvrdzuje obrad bar micva. Týmto okamihom sa 
chlapec stane „synom príkazu“, alebo „synom Božích prikázaní“. 
Priznávajú sa mu práva a povinnosti muža. Obrad bar micva sa 
koná v prvú sobotu po 13. narodeninách v synagóge. Tam je na 
potvrdenie dospelosti po prvýkrát volaný k Tóre a prvýkrát sa halí 
do talitu a hebrejsky predčíta z prorockých kníh. 
Dievča sa stáva „dcérou príkazu“ vo veku 12 rokov počas obradu 
bat micva, po ktorom nasleduje slávnostná hostina s početnými 
darčekmi. 

Manželstvo sa považuje za posvätné spojenie muža a ženy, 
teší sa nesmiernej úcte a spočíva na vzájomnej dôvere a dohode. 
Uzatvorenie manželstva sa chápe ako najdôležitejšia udalosť 
jednotlivca. Každý muž má príkaz založiť si rodinu a mať deti. 
Manžel sa podpisom svadobnej zmluvy – ketuby – zaväzuje, že sa 
bude k manželke správať s úctou, a že ju nenechá bez prostriedkov. 
Ketuba stanovuje hmotné zabezpečenie ženy po rozvode alebo 
smrti manžela a je výlučným vlastníctvom manželky. 

Svadobný obrad sa koná obyčajne v utorok, nikdy nie cez sviatky 
alebo smútočné dni. Nemusí sa konať v synagóge – môže byť aj 
pod holým nebom, ale podmienkou je oddanie snúbencov pod 
baldachýnom, upevneným na štyroch tyčiach, symbolizujúcim 
budúci domov snúbencov. V súčasnom štáte Izrael môže byť podľa 
kritérií ortodoxie sobáš jedine náboženský. Občiansky sobáš sa 
uznáva len vtedy, ak je uzavretý v zahraničí. 
Manželstvo je rozlučiteľné – rozvod je síce jednoduchý, ale 
považuje sa za krajný prostriedok riešenia. Prednosť sa dáva 
pokusu o zmierenie. Podľa tradície je náboženský rozvod potrebný 
na rozviazanie cirkevne uzavretého manželstva. Liberálni židia 
akceptujú aj civilnú formu rozvodu.

Mezuza
 

Vstup do židovského príbytku i ostatných priestorov v dome či 
byte (s výnimkou kúpeľne, toalety a garáže) sa na prvý pohľad odli-
šuje od nežidovských príbytkov malou podlhovastou drevenou, ko-
vovou alebo plastovou schránkou, nazývanou mezuza. Požehnaná 
mezuza slúži ako ochrana domu a jeho obyvateľov. Zároveň je 
znamením zbožnosti. Pri vstupe a odchode z miestnosti sa jej zbožní 
židia dotýkajú, aby vyjadrili svoju lásku k Bohu a Tóre. Jej pripevnenie 
na hornú tretinu pravej zárubne dverí sa nazýva „zasvätením domu”. 
Tým je splnený príkaz Piatej knihy Mojžišovej, podľa ktorej sa majú 
vyznania viery písať „na veraje svojho domu a svojej brány“. Ďalšou 
zvláštnosťou domu alebo bytu je mizrach, tabuľka alebo obraz, 
ktoré v Európe naznačujú východný smer modlitby smerom k Jeru-
zalemu, resp. k zvyškom jeruzalemského chrámu (tzv. Západnému 
múru, kresťanmi nazývanému aj Múr nárekov). 
Domácnosť je vybavená rôznymi predmetmi domácej zbožnosti: 
modlitebné knihy, chanukové a šabatové svietniky, rôzne misy 
a pokrievky na sviatočné jedlá.

Stravovanie
Podľa tradície bolo židom prikázané dodržiavať stravovacie 
zvyklosti, späté s rituálnou čistotou jedla. Tento súbor pravidiel 
sa nazýva kašrut (alebo kóšer = vhodný, rituálne čistý) 
a (ne)vhodnosť konkrétneho jedla určuje presne Tóra a Talmud. 
Rituálne čisté zvieratá sú napríklad prežúvaví párnokopytníci (hovädzí 
dobytok, ovce, jelene, kozy). Preto židia nejedia bravčové, ani králičie 
či zajačie mäso. Z vtákov sa nesmú požívať draví vtáci. Z rýb sa smú 
konzumovať len také, ktoré majú súčasne plutvy aj šupiny (napríklad 
nie jeseter) a zakázané sú všetky druhy plazov vrátane obojživelníkov, 
mäkkýšov a hmyzu. Ovocie musí byť zásadne bez červíkov.
Aby bolo mäso rituálne čisté, zviera musí byť zabité predpísaným 
spôsobom: rituálnu porážku smie vykonávať len na to spôsobilý 
mäsiar, ktorý zviera usmrcuje čistým rezom, aby čo najmenej 
trpelo, a zároveň z jeho tela odišla krv. Jej požívanie je prísne 
zakázané, pretože v krvi sa nachádza „duša“ mäsa, je sídlom 
života. Preto sa mäso doma ešte nasoľuje a máča vo vode, 
aby sa všetky zvyšky krvi odstránili. Mäso nesmie pochádzať 
z nezabitého zvieraťa a zakázaná je aj konzumácia hustého, 
pevného tuku zvierat. Poľovanie na zvieratá nie je povolené.
Mliečna a mäsitá strava sa nesmú jesť dohromady. Tento príkaz 
je založený na interpretácii nariadenia „Nevar kozľa v mlieku 
jeho matky“. Aby mohol byť príkaz splnený, v kóšer kuchyni exis-
tujú oddelené sady riadu a oddelené drezy na ich umývanie.

5. Tradičný každodenný život
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Požehnania sprevádzajú mnohé úkony bežného života; osobitný 
význam majú požehnania späté s jedlom: jedlo neuspokojuje len 
fyzickú potrebu, ale je darom, za ktorý sa treba Bohu poďakovať. 
Pokiaľ Židia požívajú chlieb, musia si rituálnym spôsobom umyť 
ruky, lebo hlavné denné jedlo začaté chlebom sa považuje za 
hostinu, a preto nenasleduje len jednoduché požehnanie, ale 
obsiahla modlitba.

Vzdelanosť je dôležitou súčasťou židovskej identity. Pozitívny 
vzťah ku vzdelaniu je dôsledkom náboženskej tradície, pretože 
príkazy o učení hovoria o povinnosti rodičov zabezpečiť vzdelanie 
svojim deťom a odovzdať im získané vedomosti. Na území Slovenska 
pôsobilo v minulosti mnoho chederov (nižšie náboženské školy, 
v ktorých si študenti osvojovali základné vedomosti) i ješív (vyššie 
náboženské školy, zaoberajúce sa predovšetkým štúdiom Talmudu). 
Židovské religiózne vzdelanie sa často nekončilo ani v dospelosti. 
V 19. storočí, v súvislosti s nástupom reformistov a ich snahou 
prispôsobiť sa majoritným podmienkam, začali sa ich stúpenci 
venovať aj svetským predmetom a navštevovať univerzity. Ortodoxní 
židia sa tomuto trendu bránili. Tóru považovali za prameň Božej 
múdrosti, ktorá automaticky obsahuje aj celú ľudskú múdrosť.

Tradičnou inštitúciou, ktorá sa stará o potreby chorého alebo 
umierajúceho, je pohrebné bratstvo chevra kadiša: poskytuje 
útechu pozostalým, vybavuje pohreb, v núdzi finančne podporuje 
pozostalých. Byť členom bratstva sa považovalo za poctu. Tejto 
cti sa dostalo len mravne úplne bezúhonným členom židovskej 
obce. V súlade s biblickým učením „Prach si a na prach sa obrátiš“ 
tradičný judaizmus odmieta kremáciu (je považovaná za urážku 
ľudskej dôstojnosti a popretie viery vo vzkriesenie – aj preto bolo 
obdobie holokaustu pre židov také traumatizujúce) a pohreb by sa 
mal konať čo najskôr, najlepšie ešte v deň smrti. Židia veria, že mŕtvi 
budú vzkriesení v čase príchodu Mesiáša. Pochovávajú zásadne 
len v bielom oblečení, mužov s talitom, bez kvetov a šperkov: 
pri ortodoxných pohreboch sú ostatky zabalené len v plachte, 
niekedy aj v truhle (neológovia), ktorá je len z jednoduchých 
latiek, aby neboli na prvý pohľad zjavné rozdiely medzi bohatými 
a chudobnými. Záver obradu tvorí modlitba za mŕtvych, tzv. kadiš, 
ktorý majú pozostalí muži prednášať počas celého roka pri verejných 
bohoslužbách. 
Obdobie smútku má tri fázy: v prvej, do siedmich dní od pohrebu, 
sa nemá vychádzať z domu; v druhej fáze – do ďalších 30 dní je 
možný pomalý návrat k povinnostiam života; v poslednej, tretej – do 
jedného roka sa treba zdržiavať zábav.
 
Židovský cintorín je na prvý pohľad jasne identifikovateľný. 
Dôvod nachádzame v prastarej zásade nenarušiteľnosti hrobov. 
Náhrobky sa nenaprávajú, resp. nevyrovnávajú, ak sa pod váhou 
času začnú nakláňať. Je dovolené pochovávať aj nad seba a vedľa 
pôvodných náhrobkov sa môžu ukladať nové. V minulých storočiach 
sa náhrobky dávali k nohám zomrelého. V hornej časti náhrobkov 
sú často plastiky, ktoré buď napovedajú, z akého rodu zomrelý 
pochádzal (dvojica žehnajúcich rúk – symbol potomkov kňazov 
jeruzalemského chrámu zvaných kohenovia; konvica na mise 
– symbol tzv. levitov – taktiež potomkov duchovných), prípadne 
naznačuje jeho povolanie (lekárska pinzeta, krajčírske nožnice, 
kniha), alebo symbolizujú tradičné mená (jeleň, vlk, lev). Na 
židovský hrob sa nenosia kvety, ale ukladajú sa kamienky – tento 
zvyk pripomína hroby v starovekom Izraeli, keď hroby boli pokrývané 
veľkými kameňmi ako ochrana pred zverou.

Kamenné pomníky (stély – dosky) alebo tumby – sarkofágy, pre 
najvýznamnejších ľudí, často reflektovali aktuálny umelecký štýl. 
Na starých cintorínoch môžeme nájsť renesančné či barokové 
náhrobky, ale náhrobky od 19. storočia sa väčšinou neodlišujú 
od nežidovských. Pomníky sa vztyčujú rok po úmrtí. Do konca 19. 
storočia býval židovský cintorín umiestnený ďaleko od mesta alebo 
dediny. Neskôr sa stali súčasťou mestských cintorínov, ktoré mali 
židovské oddelenie. 
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KALENDÁR ŽIDOVSKÝCH SVIATKOV

> Ciele
 Popísať typológiu a obsahovú náplň najdôležitejších židovských sviatkov
 Uvedomiť si prepojenosť sviatkov s každodenným životom
 Popísať podobnosti a odlišnosti v slávení sviatkov židovského a kresťanského roku
 Uvedomiť si rozdiely medzi židovským a občianskym letopočtom

> Cieľová skupina 
študenti a študentky základných škôl

> Čas 
projektové vyučovanie – 1 mesiac + 1 vyučovacia hodina

> Pomôcky 
papiere s popisom jednotlivých sviatkov; baliaci (flipchartový) papier na výrobu veľkého plagátu židovského kalendára; 
tabuľka – tzv. slepá mapa kalendára, v ktorej sú v stĺpcoch vyznačené štyri druhy sviatkov (veľké, pútnické, náboženské, 
smútočné) a v riadkoch názvy mesiacov židovského kalendára; lepiaca páska.

 Postup 

1. Oznámte žiakom, že jeden mesiac budú samostatne pracovať na projekte Kalendár židovských sviatkov. Vysvetlite im, že 
slávenie židovských sviatkov významne zasahuje do každodenného života tých židov, ktorí sa dodnes riadia tradíciami – tzv. 
ortodoxných židov. Aby sme pochopili ako žijú, aké sviatky oslavujú, potrebujeme poznať ich históriu a tradície. Atraktívny 
spôsob je zostavenie židovského kalendára, ktorí si žiaci samostatne vyrobia.

2. Rozdeľte žiakov do trojčlenných skupín. Každej skupine (lósom) prideľte sviatok, o ktorom bude musieť zistiť čo najviac 
informácií. Poskytnite im úvodné informácie na liste papiera. Ďalšie informácie si skupina zhromažďuje samostatne z literatúry, 
médií, internetu. Poraďte žiakom, ako hľadať zdroje informácií, pracovať s literatúrou, selektovať najdôležitejšie informácie.

3. Každá skupina diskutuje o „svojom” sviatku – snaží sa definovať kľúčové pojmy. Skupiny si pripravia krátku prezentáciu 
sviatku, v ktorej objasnia dôvody osláv, ich morálny rozmer, prípadne stručne naznačia ich priebeh.

4. Tvorba plagátu: každá skupina si v rámci prezentácie pripraví ilustračný obrazový materiál a nakreslí ilustrácie. Tie nemusia 
byť doslovnou ilustráciou konkrétneho sviatku, môžu byť symbolické, naznačujúce napríklad sviatok Sukkot – stan, púšť, 
polia, obilie, vinič, ľudia rôznych farieb pleti ako symbol rovnosti ľudí a podobne.

5. Prezentácia: Každá skupina prezentuje „svoj” sviatok pred spolužiakmi. Hovorcu si skupiny zvolia samy, prípadne to urobte 
vy. Plagát so základnými informáciami a ilustráciami žiaci nalepia na veľký kalendár.  

 Tip

Po prezentácii každej skupiny si žiaci môžu vyrobiť svoj malý kalendár (pracujú s tzv. slepou mapou), v ktorom si poznačia 
kľúčové slová každého sviatku, alebo si nakreslia výstižný obrázok. 

 Reflexia

Ktorý zo židovských sviatkov by ste radi slávili aj vy?
Našli ste medzi židovskými sviatkami nejaký, ktorý sa podľa vás podobá na sviatok kresťanský?
Čo vás najviac prekvapilo v slávení židovských sviatkov?
Nájdete medzi náboženskými/nenáboženskými sviatkami, ktoré poznáte, také, počas ktorých výrazne meníte stravovacie návyky?
Porovnajte slávenie šabatu, kresťanskej nedele a iného sviatku s podobnými znakmi. Nájdite spoločné znaky a odlišnosti.
Viete vysvetliť, prečo je rok 2006 občianskeho letopočtu pre Židov rokom 5767?

Židovský kalendár je lunárno-solárny, pretože vraj Boh prikázal Izraelu, aby harmonicky zjednotil lunárnu koncepciu chaldej-
sko-babylonského sveta (resp. neskoršieho islamského) a solárnu koncepciu starej egyptskej civilizácie (resp. kresťanstva). 
Židovský letopočet sa mení na jeseň, v mesiaci Tišri, keď bol stvorený svet (Roš Hašana – Nový rok). Roky sa teda počítajú 
od stvorenia sveta. Náš rok 2006 je v židovskom kalendári rokom 5767. 
Rok 0, v nežidovskej spoločnosti označovaný ako začiatok „nášho letopočtu”, alebo „po 
Kristovi”, označujú židia za začiatok “občianskeho letopočtu”.
Podľa Tóry sa náboženský rok začína na jar, v mesiaci Nisan, 
od sviatku Pesach.
Dĺžka mesiaca zodpovedá skutočnej dobe obehu Mesiaca 
okolo Zeme, ktorý trvá 29 a pol dňa. Preto je nutné raz za 3 – 4 
roky pridať jeden mesiac Adar II. Židovské sviatky však vždy pri-
padnú na rovnaký dátum. Deň sa začína večer po západe slnka 
a končí sa nasledujúci deň tiež po západe slnka.
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Zo židovského humoru

„Pozri sa, Móric, keď je dnes ten deň
 zmierenia, 

odpustime si, čo sme si, to sme si – buďme zase priatelia!
“

„Ja som za!“ 

„Tak teda ti zo 
srdca prajem to, čo ty mne“.

„Vidíš, a už zase z
ačínaš!“
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SLEPÁ MAPA KALENDÁRA
Sviatky  
Mesiace  

Veľké Pútnické Náboženské Smútočné

Tišri (sept./okt.)

Roš Hašana

Jom Kipur

Sukkot

Šemini Atceret

Simchat Tóra

Chešvan (okt./nov.)
Kislev (nov./dec.) Chanuka

Tevet (dec./jan.)
Ševat (jan./feb.)
Adar (feb./mar.) Purim

Nisan (mar./apr.) Pesach Jom Hašoa

Ijar (apr./máj)
Sivan (máj/jún) Šavuot

Tamuz (jún/júl)
Av (júl/aug.) Tiša be-av

Elul (aug./sept.)
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TÝŽDENNÝ SVIATOK
Šabat (sabat, sobota) je posledný deň v židovskom týždni. Tento deň je určený na fyzický 
odpočinok, duchovné záležitosti – modlitby a štúdium Tóry či na venovanie sa rodine. Aj pri 
bohoslužbách sa zdôrazňuje radostná nálada a potláčajú sa spomienky na národné nešťastia. 
Duchovná príprava na šabat spočíva v tom, že  ortodoxní  zbožní muži meditujú pri rituálnom 
ponorení v kúpeľoch „mikve“, aby mohli privítať sobotu v telesnej čistote.  
Šabat sa začína v piatok pred západom slnka – ženy zapaľujú dve šabatové sviece, a pri tom 
odriekajú požehnanie s modlitbou za blaho rodiny. Jedlo musí byť navarené už v piatok popoludní: 
konzumuje sa zvláštny sobotný chlieb – chala, ktorý je hlavným šabatovým jedlom. 
Pohostinnosť je medzi židmi jednou z najvyšších cností. Bývalo zvykom, že hlava rodiny sa snažila 
priviesť na piatkovú večeru hosťa, väčšinou zo synagógy, a pohostiť ho najlepším jedlom, aké si 
mohol dovoliť. Bolo nepredstaviteľné, aby niekto zostal v predvečer šabatu sám. Deň odpočinku 
sa končí v sobotu večer. 

VEĽKÝ SVIATOK
Roš Hašana (Nový rok) pripadá na prvý deň siedmeho 
mesiaca a jeho oslava trvá dva dni.  Nový rok je Dňom 
stvorenia sveta. Je to výročie šiesteho dňa stvorenia 
sveta, keď Boh stvoril prvého človeka – Adama, ktorý v tento 
deň urobil svoje prvé kroky. Nazýva sa aj Dňom trúbenia 
(na baraní roh – tzv. šofar): kvílivý zvuk má prebudiť veriacich 
z mravnej ochabnutosti a pripomína zmluvu na hore Sinaj, kde 
tiež znel zvuk šofaru. Nový rok je zároveň aj Dňom spomínania: ľudia 
sa majú rozpomenúť na svoje skutky a napraviť ich. A napokon je aj Dňom súdu: celý svet je 
v tento deň súdený za svoje skutky. Boh určuje, kto bude zapísaný do Knihy mŕtvych alebo Knihy 
živých, komu je súdené bohatstvo a komu bieda. Nie je to sviatok veselosti a zábavy, ale sviatok 
duchovného znovuzrodenia a ponorenia sa do seba, prebudenia sa z náboženskej ľahostajnosti. 
Ďalším významom tohto dňa je vyjadrovanie nádeje do budúcnosti, že príde mesiášska éra 
pokoja a harmónie. 

VEĽKÝ SVIATOK
Jom kipur (Dlhý deň, Pôstny deň, Deň zmierenia, Sobota sobôt) je najvýznamnejším 
židovským sviatkom a je vyvrcholením siedmich dní pokánia po Novom roku. Hospodin v tento 
deň dáva odpustenie niektorých hriechov voči nemu z minulosti, ale len v prípade, že dotyčný 
sa duševne očisťuje od hriechov a úprimne sa kajá. Na odpustenie hriechov medzi ľuďmi je 
potrebné požiadať o odpustenie ľudí, ktorým bolo ublížené. 

PÚTNICKÝ SVIATOK
Pesach je tzv. Sviatok prekročenia a súvisí s odchodom z Egypta a s desiatou ranou 
egyptskou, ktorou Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v zemi spurného faraóna. Podľa Biblie 
Boh ušetril – „prekročil“ domy zotročených Izraelcov. Tí priniesli ako obeť baránka a potom pod 
Mojžišovým vedením opustili Egypt. Izraelčania museli utiecť tak rýchlo, že im ani nestihlo vykvasiť 
cesto na chlieb, a preto si vzali na cestu len nekvasené placky urobené vo vode – macesy. Preto sa 
počas Pesachu nič kvasené nesmie konzumovať a ani nachádzať v domácnosti. Na slávnostnom 
stole sa nachádzajú okrem macesov aj pokrmy so symbolickým významom: pečená kosť (obetný 
baránok), vajce (sviatočná obeť v jeruzalemskom chráme), horké byliny (napr. chren – horkosť 
otroctva), petržlen alebo zemiak (jar), sladká zmes z ovocia, vína a korenia (malta, z ktorej židia ako 
otroci vyrábali v Egypte tehly). 

PÚTNICKÝ SVIATOK
Šavuot je Sviatkom týždňov, lebo od počiatku Pesachu ho delí sedem týždňov. Súvisí tiež 
s odchodom z Egypta. Sviatok má jednak poľnohospodársky význam: do jeruzalemského chrámu 
sa nosilo prvé obilie z novej úrody pšenice – dodnes sa chrámy zdobia kvetmi alebo ratolesťami 
zo stromov. Taktiež pripomína deň, keď Hospodin na hore Sinaj vyhlásil svoj mravný zákon 
Desatoro a odovzdal Mojžišovi knihu Božieho učenia – Tóru. 
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PÚTNICKÝ SVIATOK
Sviatok Sukkot - Sviatok stanov (sukkos – plátno, stan). Takisto súvisí s odchodom z Egypta, 
konkrétne s biblickým príkazom pobudnúť sedem dní vo zvláštnych stanoch, resp. neveľkých 
provizórnych prístreškoch  pokrytých listnatými ratolesťami alebo chvojinou, cez ktoré  musí byť 
večer vidno na hviezdnu oblohu. Pobyt v stane pripomína rozprávanie o tom, ako židia putovali 
štyridsať rokov púšťou, než sa usídlili v Zasľúbenej zemi. Zároveň je to aj oslava úrody a vinobrania. 
Poďakovanie Bohu za úrodu sa vyjadruje pri bohoslužbe mávaním zväzkom štyroch rastlín (cedrát 
– citrusový plod, myrta, ďatlová palma, vŕba). Rastliny v tomto zväzku symbolizujú rovnosť všetkých 
ľudí, ktorí majú držať spolu, a citrusové plody, staršie i novšie, symbolizujú kontinuitu minulosti 
a budúcnosti.
Veriaci sa sťahujú naspäť do svojich príbytkov na ôsmy deň (Šemini atceret – Sviatok ôsmeho 
dňa) a ich sviatočná modlitba obsahuje prosbu za dážď, lebo bez dažďa by bola Zasľúbená zem len 
vyprahnutou púšťou. 
Simchat Tora – Radosť zo Zákona sa oslavuje na deviaty deň. Oslavuje sa len mimo Izraela a je 
radostnou oslavou veľkosti Tóry. Tancuje sa s jej zvitkami, vyjadruje sa radosť z Písma, ktoré je v modlitbe 
nazývané aj stromom života. 

NÁBOŽENSKO-HISTORICKÝ SVIATOK
Chanuka – Sviatok zasvätenia, Sviatok svetla (a sviatok 
Purim) pripomínajú Božiu pomoc v dobe núdze a oslavujú sa v zime.
V roku 164 pred o. l., Židia vedení Judom Makabejským, zvíťazili nad 
krutým panovníkom Sýrie – Antiochiom IV., ktorý v Zasľúbenej zemi 
zakázal obrady židovskej viery a zneuctil jeruzalemský chrám. Ten 
bol potom opäť zasvätený Božej službe. Po zapálení 7-ramenného 
svietnika (menora, symbol Božej prítomnosti v chráme), došlo 
k zázraku: jediná konvička olivového oleja, ktorá mala vystačiť na 
jeden deň, vydržala celých osem dní a presne tak dlho trvalo, kým 
bol vyrobený ďalší olej. Na pamiatku toho sa každý deň počas ôsmich 
dní zapaľuje jedna sviečka na 8-ramennom svietniku (chanukija), v smere 
zľava doprava. 

NÁBOŽENSKO-HISTORICKÝ SVIATOK
Purim - Sviatok lósov je najveselší sviatok. Pripomína, ako zlý vezír Haman (keď sa pri predčítaní 
textov povie jeho meno, tak sa ozve krik detí a zvuk rapkáčov) chcel vyhladiť všetkých židov, a preto 
si hádzal lósy, ktoré mu mali ukázať najpríhodnejší deň pre jeho strašný čin. Vďaka legendárnej 
kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi sa plán nevydaril. Pri tejto príležitosti sa konajú veselé 
hostiny, maškarné sprievody pre deti a hrajú sa divadelné hry o kráľovnej Ester. Súčasťou sviatku 
je obdarúvanie chudobných a posielanie darčekov – sladkostí priateľom a známym. 
„Aj keby všetky sviatky mali zaniknúť, fašiangy (Purim) zostanú !“

SPOMIENKOVÝ/ SMÚTOČNÝ SVIATOK
Tiša be-av - Pôst 9. Av je najvýznamnejším smútočným dňom. Pripomína viacero tragických 
udalostí, ktoré sa odohrali v 9. deň mesiaca Av: zničenie prvého a druhého jeruzalemského chrámu 
(r. 586 pred o. l. babylonským kráľom Nabuchodonozorom, r. 70 o. l. Rimanmi), vypovedanie židov 
z Anglicka v roku 1290 a zo Španielska v roku 1492. Vyhostenie bolo pre židov jedným z najťažších 
trestov. Na jeho ospravedlnenie kresťania vytvorili Legendu o večnom/ bludnom židovi 
Ahasverovi, ktorá pochádza z 13. storočia a hovorí o židovskom vrátnikovi v Jeruzaleme, ktorý 
údajne udrel Ježiša Krista, keď vychádzal z Pilátovho domu a chcel si trocha odpočinúť. Za tento čin 
bol Ahasver potrestaný tým, že nikde nemohol nájsť pokoj a musel stále putovať z jedného miesta 
na druhé. 

SPOMIENKOVÝ/ SMÚTOČNÝ SVIATOK
Jom Ha-šoa pripomína šesť miliónov obetí holokaustu v 20. storočí. Počas tohto štátneho 
spomienkového dňa sa na znak úcty voči obetiam zapaľujú spomienkové svetlá a v celom Izraeli 
znejú jednu minútu sirény. 
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ZÁKONY KAŠRUTU (ZÁSADY RITUÁLNE ČISTÉHO JEDLA)

> Ciele
 Vysvetliť pojem kašrut (synonymom tohto slova je v jazyku jidiš slovo „kóšer“, 

ktoré sa v našom prostredí používa častejšie) 
 Poukázať na rozdelenie potravín na povolené a nepovolené z hľadiska zákonov kašrutu
 Pochopiť špecifiká stravovania (predovšetkým) ortodoxných židov – prečo sa stravujú inak 

a prečo nenakupujú stravu v bežných obchodoch

> Cieľová skupina 
študenti a študentky základných škôl

> Čas 
30 minút

> Pomôcky 
reklamné letáky potravinárskych supermarketov, obaly z obľúbených potravín 
a sladkostí, nožnice, lepidlo, baliaci papier

 Postup 

1. Začnite hodinu výkladom na tému Zásady rituálne čistého jedla – kóšer stravovanie.
2. Upozornite žiakov na to, že uvedené zásady striktne dodržiavajú predovšetkým ortodoxní židia, ktorí potraviny ani 

nenakupujú v bežnom potravinovom obchode. Na tento účel existujú predovšetkým v zahraničí špecializované predajne 
alebo oddelenia v supermarketoch, ktoré sú pod dohľadom rabínov.

3. Rozdeľte žiakov na skupiny. Každá skupina dostane reklamné letáky, papier, nožnice, lepidlo. Ich úlohou bude 
z reklamných letákov povystrihovať potraviny a odhadom ich priradiť do jedného z dvoch nákupných košíkov – kóšer 
potraviny a nepovolené potraviny. Požiadajte ich, aby si dôkladne preštudovali na prinesenom obale zloženie svojej 
obľúbenej potraviny a zaradili ju do nákupného košíka.

4. Každá skupina dostane zoznam povolených a nepovolených potravín a má si skontrolovať svoj „kóšer“ nákupný košík
5. Po skončení skupinovej práce žiaci ukážu svoj nákupný košík a zhodnotia „osud“ svojej obľúbenej sladkosti, pochutiny.

 Reflexia

Diskusia o zásadách a princípoch stravovania u židov a nežidov:
 Zdá sa vám tento spôsob stravovania príliš komplikovaný?
 Existuje niečo, čo by ste boli ochotní prebrať do svojho jedálnička?
 Zamyslite sa nad požiadavkou, aby zvieratá určené na konzumáciu boli usmrtené rituálnym 

 a čo najšetrnejším spôsobom. Skúste porovnať s bežnou praxou na bitúnkoch.
 Myslíte si, že tzv. kóšer potraviny sú u nás dostupné? Ak nie, prečo?

 

POVOLENÉ POTRAVINY (KÓŠER)
Z hľadiska druhov potravín sú povolené napríklad tieto: ryby s plutvami a šupinami zároveň (šťuka, 
treska, losos, kapor, tuniak, sardinky), mlieko (neochutené i sušené), neochutený kefír, acidofilné mlieko, 
probiotické biele aj ovocné jogurty, čerstvé maslo a smotana, tvaroh, zmrzlina, nutella, arašidové maslo, 
ovocie a zelenina, obilie, huby, takmer všetky rastlinné výrobky (margaríny, oleje), vajcia, najmä biele, 
mäso: prežúvavých párnokopytníkov (hovädzie, jelenie, baranie), domácej hydiny. Ďalšie povolené 
potraviny sú napríklad: corn flakes, 100 %-ná káva, 100 %-né kakao, čaje bez umelých aróm, 100 % čisté 
džúsy a nektáre, čokoláda, cukrovinky, chlieb (aj racio chlebíky, pita chlieb).

NEPOVOLENÉ POTRAVINY (TREIFE)
Nepovolené je konzumovať všetko, v čom je želatína (vyrába sa z kostí, kože zvierat alebo z morských 
živočíchov), syridlá (pokiaľ sú z teľacích a hydinových žalúdkov; kým z mikroorganizmov sú kóšer syridlá), 
termix, bežné syry (tvrdé, tavené), mlieko z nekóšer zvierat (kobylie – kumys, oslie, ťavie), krv zvierat, mäso 
z nekóšer zvierat (divoké zvieratá a vtáci, obojživelníky, morské živočíchy, hmyz, plazy, mäkkýše, hlodavce, 
kone) a mäso z takých zvierat, ktoré nie sú usmrtené špeciálnym, rituálnym spôsobom.
Potraviny, ktoré obsahujú zakázané látky (ako napríklad želatína, syridlá, nepovolené farbivá, stabilizátory, 
kyselina vínna, hroznový cukor, laktóza a pod.) sú tiež nepovolené. 
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ŽIDOVSKÁ SYMBOLIKA 

> Ciele 
 Spoznať kultúrne a náboženské tradície Židov, ich pochopením predísť vzniku mýtov a predsudkov
 Podporiť u žiakov úctu k predkom, pietnym miestam a oboznámiť ich s osobitosťami židovského cintorína 
 Upozorniť na ochranu kultúrnych pamiatok. 

> Cieľová skupina
študenti a študentky základných škôl 

> Čas
90 minút (45 minút na hodine, 45 minút na exkurzii)

> Pomôcky
pracovný list - obrázky židovských symbolov 

 Postup 

Príprava exkurzie:
1. V sídle miestnej židovskej náboženskej obce sa informujte, či je cintorín v danej lokalite prístupný verejnosti, prípadne si 

jeho návštevu dohodnite so správcom. Pokiaľ sa vo vašej lokalite nenachádza židovský cintorín, overte si, či na vašom 
cintoríne neexistuje časť, do ktorej sa pochovávali Židia (resp., kde by boli aspoň individuálne hroby). Pokiaľ nemáte 
možnosť navštíviť židovský cintorín, pracujte s obrázkovým materiálom (pracovný list).

2. Pred návštevou cintorína oboznámte žiakov so židovskou symbolikou a kultúrnymi praktikami, ktoré sa viažu na ich 
každodenný život. Na náhrobných kameňoch sa nachádzajú symboly viažuce sa k židovskej kultúre, čo tiež poskytne 
priestor na diskusiu o kultúrnych špecifikách židovskej komunity.  

Exkurzia:
3. Poučte žiakov o správaní na pietnom mieste. Zdôraznite im, že tým vyjadrujú úctu k našim predkom, bez ohľadu na to, 

či ide o Židov alebo nežidov. Upozornite ich aj na fakt, že mnohé cintoríny alebo jednotlivé hroby patria ku kultúrnym 
pamiatkam, ktoré treba chrániť a udržiavať v dobrom stave.

4. Úlohy pre žiakov počas exkurzie – pozorne si všímať náhrobky a snažiť sa odpovedať na otázky: 

Čím sa židovský cintorín/hrob odlišuje od kresťanského už na prvý pohľad? 
Dokážete zhodnotiť, v akom „fyzickom“ stave sa cintorín nachádza? 
Prečo sú pre staršie cintoríny typické naklonené náhrobky? 
Je zdevastovaný vandalmi, alebo sú náhrobky naklonené v dôsledku pôsobenia času? 
Z akých materiálov sú židovské stély? Dokážete určiť, v akom období vznikli? 
Aké reliéfy sa na nich nachádzajú? Čo znamenajú v symbolickom jazyku?

6. Žiaci by si svoje pozorovania mali stručne zapísať, prípadne aj načrtnúť – ak nevedia objasniť význam neznámeho symbolu. 

V prípade, že pracujete len s pracovným listom, úlohy sú pre všetkých rovnaké.

 Reflexia

 Na nasledujúcej vyučovacej hodine (prípadne na záver exkurzie) požiadajte žiakov, 
 aby prezentovali výsledky svojho pozorovania:
 Dokázali ste ľahko identifikovať povolanie, mená zomrelých? 
 Prevládalo nejaké meno, symbol nad ostatnými? 
 Našli ste rozdiely medzi občianskymi, kresťanskými a židovskými hrobmi?
 Aký ste mali pocit, keď ste prechádzali cintorínom? 
 Stretli ste sa už s vandalstvom na pietnom mieste? 
 Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí na cintoríne kradnú?
 Kde inde môžete nájsť židovské symboly?
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ŽIDOVSKÁ SYMBOLIKA

1. Magen David. Hviezda Dávidova – šesťuholník, pozostávajúci z dvoch prekrížených 
trojuholníkov. Všeobecne uznávaný a považovaný za emblém judaizmu – nachádza sa 
aj na štátnej vlajke Izraela. 

2. Menora. Sedemramenný svietnik. Symbol Božej prítomnosti v dnes už neexistujúcom 
jeruzalemskom chráme.

3. Mojžišove dosky. Desatoro. Kamenné dosky s vytesaným morálnym zákonom 
– Desatorom. 

4. Žehnajúce ruka kňaza (Kohena), zdvihnuté ruky. Na náhrobku znamenajú, že 
je tam pochovaný Kohen (kňaz) – potomok kňazov jeruzalemského chrámu. Od neho 
sú odvodené mená ako Kohn, Kahn, Katz či Kagan.

5. Konvica na mise. Symbol tzv. levitov – príslušníkov kmeňa Lévi. V konvici sa na-
chádzala voda, ktorú levitovia – chrámoví pomocníci – vylievali na ruky kňazov v čase 
existencie chrámu. 

6. Korunka. Symbol Tóry, kňazstva a kráľovskej moci. V židovskej mystike symbolizuje 
prameň Božieho pôsobenia, zároveň je to aj jedno z mystických Božích mien.

7. Lev. Symbol kráľovskej moci. Veľmi často sa vyskytuje v židovskom umení či ako de-
korácia synagogálnych textílií a rituálnych predmetov.

8. Jeleň. Symbolizuje milenca zo Šalamúnovej Piesne piesní. Jelenček, znak krásy, duša 
bežiaca v ústrety k Bohu. Naznačuje mená ako Hirsch, Cvi.

9. Hrozno. Predstavuje Božie kráľovstvo, Izrael a dvanásť Jákobových kmeňov. Je zna-
kom budúceho sveta a spasenia. Hovorí sa, že každý, kto zje hrozno, má zaistený svoj 
podiel spasenia v budúcom svete.

10. Palma. Je znakom životaschopnosti a plodnosti, obnovy sveta a života. Môže symboli-
zovať aj jeruzalemský chrám a jeho slávu.

11. Obriezková súprava. Naznačuje, že na tomto mieste je pochovaný mohel – ten, kto 
vykonáva obriezku.

12. Ryba. Naznačuje meno človeka, ktoré je odvodené od ryby (Fischer, Fischel, 
Karpeles).

13. Krajčírske nožnice, lekárska pinzeta, kniha.  Symboly naznačujúce povolanie.
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AU-PAIR V ŽIDOVSKEJ ORTODOXNEJ RODINE

> Ciele
 Spoznať osobitosti života ortodoxnej židovskej rodiny prostredníctvom autentického zážitku nežidovského dievčaťa
 Uvedomiť si, že miera dodržiavania tradícií do veľkej miery závisí od príslušnosti k jednotlivým prúdom judaizmu 

(ortodoxný, liberálny)
 Akceptovať a rešpektovať právo človeka žiť podľa svojich predstáv, tradícií.

> Cieľová skupina 
študenti a študentky stredných škôl

> Čas 
45 minút

> Pomôcky  
Článok „Židovská Amerika“

 Postup 

1. Oznámte študentom, že budú diskutovať o spôsobe života, o fungovaní domácnosti ortodoxných židov v USA. Zdôraznite, 
že ide o ortodoxnú domácnosť, pretože v judaizme existuje aj reformný – liberálny prúd, a že s takouto rodinou sa študenti 
môžu stretnúť napríklad aj ako au-pair vo Veľkej Británii či v USA. Nie však na Slovensku, kde jednoznačne dominuje 
asimilovaná židovská rodina. O dôvodoch tohto stavu na Slovensku študentov stručne poinformujte. Predovšetkým 
zdôraznite vývoj židovskej rodiny v 19. storočí, a najmä zničujúci vplyv holokaustu na ortodoxné a liberálne židovské rodiny 
na Slovensku.  

2. Aby si študenti (pokiaľ sa s pojmom ortodoxia ešte nestretli) vedeli predstaviť, čo to znamená ortodoxná rodina, použite 
v stručnom výklade prirovnanie k silne veriacej katolíckej rodine (modlitba, pravidelná návšteva bohoslužieb, sviatosti, 
spoveď).

3. Rozdajte študentom text článku Židovská Amerika a požiadajte ich, aby si ho prečítali. Vyzvite ich, aby si poznačili, čomu 
nerozumejú. 

4. Po prečítaní článku študentov vyzvite, aby povedali, čo ich najviac zaujalo. Na tabuľu postupne pripisujte ich podnety 
a vytvárajte tzv. mentálnu mapu – mapu mysle, od ktorej sa bude ďalej odvíjať diskusia.

5. Podnety na diskusiu: 

Vyberte tie časti článku, ktoré vás najviac prekvapili. Zdôvodnite, prečo.
Dokázali by ste pracovať ako au-pair v takejto rodine? Vysvetlite, prečo.
Dokázal/a by si uvariť kóšer jedlo? Existuje nejaké jedlo, ktoré máte radi a ktoré sa podľa vás dá považovať za kóšer 
pripravené?
Vysvetlite, v čom sa prejavuje previazanosť náboženského života s každodenným chodom domácnosti, rodiny a rolami jej 
jednotlivých členov a členiek. Dajú sa tieto dva svety pri dodržiavaní tradičného spôsobu života vôbec oddeliť?

 Reflexia

Získali ste nové informácie o spôsobe života ortodoxných židov, ktoré vás prekvapili? Viete porovnať niektoré aspekty so životom 
tradičných kresťanov, moslimov či iných náboženských a kultúrnych skupín?

 Tip

Požiadajte študentov, aby si samostatne vyhľadali informácie o spôsobe života reformných – liberálnych židov a porovnali ich so 
životom ortodoxných židov. 
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Keď Lucii v agentúre povedali, že pre ňu majú prácu v ortodoxnej židovskej rodine, súhlasila. Aspoň spozná 
iný New York ako bežní turisti.

„Prišla som v sobotu a to je deň, keď majú židia šábes. Začína sa v piatok večer po tom, ako sa na oblohe zjaví 
prvá hviezda, a o tom istom čase v sobotu sa končí. V tomto čase nemôžu telefonovať, riadiť auto, ovládať 
žiadne elektrické spotrebiče, a dokonca ani manipulovať s peniazmi. Vlastne nevykonávajú žiadnu prácu 
a deň trávia v synagóge, študujú tóru alebo navštevujú príbuzných a priateľov.“

„Ďalším prekvapením bola kuchyňa. Jedlo totiž musí byť kóšer. Žiadne bravčové mäso, ani výrobky 
z neho. Keďže v Amerike je židovská komunita dosť početná, každá kóšer potravina je špeciálne označená 
písmenom U v krúžku. Kóšer jedlo však nie je len o vhodných a nevhodných potravinách. Je to aj o vhodných 
kombináciách. Kombinovať mäso a mlieko je vylúčené. Preto v kuchyni nájdete dva servisy, dve súpravy 
príborov, pohárov a všetkého kuchynského náradia. Položiť naraz na stôl napríklad syry a šunku bolo 
vylúčené. V ortodoxných židovských rodinách tieto dve potraviny nemôžete jesť z rovnakých tanierov či 
skladovať v jednej chladničke,“ objasňuje Lucia a dodáva: „V mnohých rodinách nájdete aj tretiu súpravu 
riadov, ktoré sa používajú len raz ročne, počas sviatku Pesach. Jedlo podávané počas tohto významného 
židovského sviatku nesmie prísť do styku s ničím kvaseným.“

Vrcholom týždňa je piatkový šábes. Vtedy sa celý deň točí okolo príprav na večer. S prípravou začína pani domu 
už od rána. Pečie sa chala, tradičné židovské pečivo z kysnutého bieleho cesta. „Vyzerá ako naša pletenka. Nie 
je ani veľmi sladká, ani veľmi slaná. S prípravou vždy výdatne pomáhajú aj deti, hlavne dievčatá,“ vysvetľuje 
Lucia. Tradičnú večeru varí žena, mužská časť rodiny je v synagóge. Ak sa tam vyberú aj ženy, všetko na večeru 
musí byť dopredu pripravené. V synagóge sedia muži a ženy zásadne oddelene. Nie je to však preto, že by boli 
ženy diskriminované. Lucii to vysvetlil jej domáci: „Je to preto, aby sa muži mohli lepšie sústrediť na modlitby. 
Ženy totiž majú Boha v srdci a ľahšie sa s ním spoja. Muž sa potrebuje viac sústrediť a jeho pozornosť ľahko 
zablúdi iným smerom.“

„Najočakávanejšou časťou večera bol pre mňa oneg, časť šábesového večera, keď k nám prišlo mnoho hostí. 
Moji domáci ich pozývali hádam zo všetkých kútov USA. Čítala sa Tóra, spievali židovské piesne, diskutovalo sa 
o náboženstve, ale aj o bežných otázkach života. No aj tu ženy a muži sedeli oddelene.“ Keď pani domu zbadala, 
že Lucia sa cíti nesvoja, pohotovo jej to vysvetlila: „Je to naša tradícia a ja to nevnímam ako diskrimináciu. Je 
to proste tak a nikdy mi nenapadlo nesúhlasiť s tým. Akceptujem to a vediem k tomu aj svoje dcéry.“

„Napriek tomu, že Amerika je jednou z najpokrokovejších krajín na svete, ortodoxným židovským komunitám 
sa podarilo udržať tradíciu dohovorených sobášov. Dohaduje ich „matchmaker“, ktorý zoznámi vhodných 
kandidátov. Môžu to však byť aj rodiny, ktoré sobáš svojich detí vopred dohodnú. Budúca nevesta má, 
samozrejme, právo vyjadriť sa o tom, či súhlasí, alebo nie. Málokedy sa však stane, že by nesúhlasila. Svadba 
znamená pre takéto dievča skutočný obrat v živote. Okrem vnútorných zmien sa musí pripraviť aj na zmenu 
v obliekaní. Medzi ľudí už nesmie vyjsť bez pokrývky hlavy. Nie sú to šatky, ako je to u moslimských žien, 
židovky používajú rôzne sieťky alebo špeciálne upravené čiapky. I keď sa hovorí, že mladým židovským 
dievčatám po svadbe ostrihajú vlasy, nie je to pravidlo. Vymysleli si aj taký trik, že namiesto čiapok nosia 
parochne rovnaké ako ich pôvodné vlasy. Náboženská podmienka je splnená, hlavu majú zakrytú,“ hovorí 
Lucia. Ortodoxné židovky nesledujú módne trendy. Žiadne odhalené nohy či hlboké výstrihy, v obliekaní 
sú striedme. Ako v strihoch, tak vo farebnosti. Preto aj počas horúceho leta stretnete na uliciach New Yorku 
mladé ženy alebo dievčatká v dlhých sukniach a dlhých rukávoch. Lucia sa nestretla s tým, že by to vnímali ako 
problém: „Ony to ako diskrimináciu nechápu. Pre nich je to kultúra, ktorá ich odlišuje od ostatných a dodáva im 
pocit identity a príslušnosti k svojmu národu, na ktorý sú hrdé.“

Lucia svoju skúsenosť rozhodne nechce zovšeobecňovať.„Nie všetky židovské rodiny žijú takto. Tradície 
a náboženstva sa pridržiavajú jedni viac, iní menej. Každý si však žije po svojom. Ak ste iný, nik po vás na ulici 
nezazerá a nevykrikuje. Nestane sa, že napadnú žida v tradičnom kaftane a klobúku len preto, že je iný, ako sa 
to stalo u nás na Slovensku rabínovi. Netvrdím, že v Amerike je to ideálne, aj tu fungujú predsudky. No ľudia 
sa naučili žiť v multikultúrnej spoločnosti.“

Zdroj: časopis EMMA 4/ 2005 
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V jednej židovskej ortodoxnej rodine.
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„AKO V ŽIDOVSKEJ ŠKOLE“

> Ciele
 Porovnať súčasný systém vzdelávania na Slovensku s tradičným židovským 
 Vybrať tie metódy výučby, ktoré by sa dali využiť aj v súčasnosti

> Cieľová skupina 
študenti a študentky stredných škôl

> Čas 
20 – 30 minút

> Pomôcky 
text – autentická spomienka na vyučovanie v ješive  

 Postup 

1. Vopred alebo na hodine dajte študentom a študentkám prečítať spomienku muža, narodeného na východnom Slovensku 
v roku 1916, ako sa vyučovalo v židovskej škole pred druhou svetovou vojnou a humorné výroky, ktoré dokresľujú vzťah 
židov ku vzdelaniu.

2. Požiadajte študentov, aby si počas čítania do textov poznačili odpovede na otázky týkajúce sa textu. 
3. Po prečítaní textu o otázkach diskutujte. 

 Reflexia

Chceli by ste sa takto učiť v „dnešnej škole“? Ak áno, čo by ste vyzdvihli ako najväčší prínos takéhoto vzdelávania? 
Dalo by sa takouto metódou vyučovať na každom predmete? 
Ktoré by boli podľa vás najvhodnejšie?
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V ŽIDOVSKEJ ŠKOLE...   

„Pochádzam z ortodoxnej rodiny. V duchu židovských tradícií som sa už ako štyri až päťročný chlapec učil Tóru. Neučili ma 
písať, ale učili ma čítať. A tak som sa už v útlom veku stal gramotným. A potom som chodieval do takzvaného chederu. 
Cheder, to je izba, byt učiteľa, ktorý učí deti tak do desať – dvanásť rokov. Učí ich Tóru. Väčšinou sa to zakladá ani nie na 
memorovaní, ale na pochopení významu. Lebo slovo Tóra znamená nie ani tak zákon, ale skôr návod ako žiť. Ono vôbec 
židovské náboženstvo je náboženstvom životosprávy. Ako žiť, podľa akých pravidiel.
Metóda vyučovania v ješive bola taká, že všetkých žiakov asi raz do týždňa zvolal rabín, všetkých mladších i starších, 
a predniesol im istú časť Talmudu. Tam obyčajne sme si vypočuli, čo on hovorí, niektorí starší vstali, prihlásili sa k slovu 
a oponovali, prípadne povedali, že ten výklad príslušnej časti Tóry by mohol byť iný, a že ten a ten autor Talmudu, no proste 
že ten výklad možno chápať ináč, než to povedal rabín. No a keď tá prednáška s diskusiou skončila, potom nás rozdelili 
do takých malých skupín. Obyčajne nás bolo tak šesť, sedem mladších študentov a jeden starší. Ja som bol vtedy, čo ja 
viem, tak štrnásť, pätnásťročný. No a ten starší, čo bol takým naším vedúcim, to bol asistent rabínov a on sa venoval nám. 
Látku, ktorú rabín predniesol, potom s nami preberal ešte dôkladne a umožňoval nám látku akosi hlbšie si osvojovať, 
a to tým spôsobom, že on opakoval ten výklad príslušnej látky, čo počul od rabína a sám doplnil svoj výklad. Vyzval nás, 
aby sme povedali svoju mienku, či súhlasíme, či sa nám to vidí logické, či to je správne a ak sa nám to vidí nesprávne, že 
samozrejme máme možnosť uplatniť svoj názor. Tak to bola výzva. Každý mal možnosť sa uplatniť, uplatniť svoj intelekt. 
Tak samozrejme, že sme sa pretekali, a sme prekrikovali jeden druhého. Bolo to veľa kriku, a preto sa hovorí, že je krik 
ako v židovskej škole. Lebo tam nesedia tí žiaci priklincovaní k stoličkám a počúvajú, čo ten učiteľ hovorí, ale hlásia 
sa aj slovne so svojím výkladom príslušnej látky, ktorú predniesol.“ 

Muž, 1916 

Zdroj: Salner, P.: Židia medzi tradíciou a asimiláciou. Bratislava: Zing Print 2000, s.111-112

 Zo židovského humoru
 

Poznačte si v texte odpovede na nasledujúce otázky: 
V čom spočíva podstata vyučovania v židovskej škole?
Porovnajte ho so súčasným systémom vzdelávania.
Zhodnoťte, akú úlohu má rabín na vyučovaní.
Viete vysvetliť výrok: „krik ako v židovskej škole“ a prečo sa používa na označenie „skákania do reči“?
Nežidovská spoločnosť považuje Židov za veľmi vzdelaných a inteligentných. Skúste vysvetliť, prečo.
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Odpoveď židovskej matky na otázku, koľko majú jej deti rokov: „...Doktor má štyri a právnik bude mať dva...“

Istý učenec stretol priateľa, ktorý bol oblečený 
len tak po domácky a viedol syna do školy.
„Prečo sa tak ponáhľaš, veď si sa ani neobliekol?“
„Pretože povinnosť vodiť deti do školy 
je najdôležitejšia a najprvoradejšia.“
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Podkapitola poukazuje na špecifiká židovskej kultúry, 
ktorá – vzhľadom na život židov v diaspóre – síce pre-
berala okolité kultúrne podnety, ale na druhej strane sa 
jej podarilo v niektorých oblastiach, napríklad v ľudovej 
hudbe aškenázskych židov, udržať si typický ráz.

6.1. Umenie

Druhé prikázanie Desatora zakazovalo židom zobrazovanie živých 
tvorov (najmä človeka) či Boha na kultové účely. Židovské výtvarné 
umenie bolo po stáročia zredukované na architektúru, umelecké 
remeslo a knižnú maľbu, ktorá ilustrovala najmä Hagadu – legendy 
a rozprávania, Tóra sa neilustrovala. Umelecká výzdoba cirkevnej 
i svetskej architektúry bola abstraktná, ornamentálna alebo 
geometrická. Život v diaspóre neumožňoval židom vytvoriť si jednotný 
štýl, často preberali prvky umenia od národov, na území ktorých žili.
Obrazy na náhrobných kameňoch boli vždy heraldické (zviera alebo 
pracovný nástroj v erbe vyjadrovali buď meno mŕtveho alebo jeho 
povolanie) alebo symbolické (koruna či hviezda patrila mužom, 
vtáky sa obyčajne vzťahovali na ženy). 
Židovská náboženská hudba bola predovšetkým vokálna, 
z nástrojov sa najčastejšie používal šofar – nástroj vyrobený z rohu 
rituálne čistého barana. Zavedenie organovej hudby do bohoslužieb 
je spojené s úsilím reformného hnutia v 19. storočí. 
Termín klezmer označuje určité odvetvie židovského – aškenázskeho 
folklóru, ktorý má korene vo východnej Európe a v chasidizme. Vyvíjal 
sa v stredoveku a rozkvet prežil v 18.– 19. storočí. Pôvodne boli potulní 
židovskí klezmeri najímaní ako hudobníci, hrajúci židom i nežidom na 
svadbách a pri iných príležitostiach. Spočiatku boli v klezmer kapele 
zastúpené najviac sláčiky, cimbal a bubny. Ich hudobná produkcia bola 
zásadne inštrumentálna (husle, klarinet, basa, cimbal) a improvizovaná 
(nehrala sa z nôt), pretože hudobníci údajne čítali noty priamo z neba. 
Spolu s postupnou asimiláciou východoeurópskych židov a úpadkom 
chasidizmu (v prvej polovici 20. storočia), sa z klezmerských melódií 
stala populárna hudba, ku ktorej sa pridali texty v jidiš jazyku a zapojila 
sa dnes typická ťahacia harmonika. 
Židovského pôvodu boli a sú mnohé významné osobnosti kultúry, 
umenia a vedy. V oblasti hudby napríklad skladatelia a dirigenti George 
Gershwin, Vladimír Ashkenazy, Leonard Bernstein, speváci Paula 
Abdul, Michael Bolton, Bob Dylan, Art Garfunkel. Vo výtvarnom umení 
Marc Chagall, Amadeo Modigliani či Frida Kahlo. Vo svete filmu to bo-
li napríklad herečky a herci Sarah Bernhardt, Elisabeth Taylor, Barbra 
Streisand, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Goldie Hawn, 
Michael Douglas či režisér Steven Spielberg. Literatúru svojím dielom obo-
hatili spisovatelia Boris Pasternak, Franz Kafka, Elias Canetti, Isaac 
Bashevis Singer či Woody Allen (Allen Stewart Konigsberg), ktorý je zá-
roveň aj herec. Dodnes čerpáme z filozofického odkazu Barucha Spinozu, 
Edmunda Husserla, Henriho Bergsona alebo Hannah Arendtovej. 
Obrovský prínos pre ľudstvo malo vedecké dielo fyzikov Alberta Einsteina, 
Nielsa Bohra či psychiatra Sigmunda Freuda.

6.2. Jazyk

Alef-Bet je hebrejská abeceda pozostávajúca z 22 písmen. Prvým pís-
menom je Alef, posledným Tav. Hebrejčina (jazyk Tóry, Talmudu a mod-

litieb), jidiš (ľudový jazyk aškenázskych židov) a ivrit (novohebrejčina, 
národný jazyk v štáte Izrael) používajú odlišné písmená ako latinka.
Samohlásky sa nepíšu, prípadne sa pre ne používajú pomocné 
znaky – pod alebo za písmenom, s ktorým tvoria slabiku.
Dôkazom starobylosti hebrejského písma je jeho písanie a čítanie 
v smere sprava doľava, podobne ako to mali všetky staré obrázkové 
písma (napr. klinové). 
Veľké a malé písmená sa nerozlišujú a každé písmeno má číselnú 
hodnotu, takže čísla sa dajú vyjadriť aj pomocou hebrejskej abecedy. 
Jidiš sa píše upraveným hebrejským písmom, na rozdiel od hebrejčiny 
sa v ňom zapisujú samohlásky. Jidiš je jediným germánskym 
jazykom, obohateným o hebrejské a slovanské slová, písaným bez 
použitia latinky. Niektoré slová z jidiš prešli do slovenčiny: napríklad 
sobota, amen, aleluja, abrakadabra, mesiáš, jubileum...
Tento jazyk sa používal najmä v ortodoxnom prostredí na Slovensku 
a všetci muži ovládali aj hebrejčinu, pretože je jazykom Tóry. V liberálnych 
židovských komunitách funkciu jidiš postupne prebrala spisovná 
nemčina a obvykle ich príslušníci poznali aj niektorý zo svetových 
moderných jazykov. Okrem toho židia hovorili aj úradným jazykom, 
prípadne aj jazykom okolitej majoritnej spoločnosti, takže pre nich bola 
typická viacjazyčnosť, pretrvávajúca až do obdobia holokaustu.

6.3. Židovský humor

Židovský humor a vtip je neoddeliteľnou súčasťou židovskej existencie 
a kultúry a jeho počiatky je možné sledovať už v spisoch Tóry 
a Talmudu. V prostredí uzavretého geta plnil nielen zábavnú funkciu, 
ale hlavne bol prostriedkom výchovy, vzdelávania, poznávania dejín, 
vlastnej kultúry a hodnotových orientácií. Židovský humor reflektuje 
aj každodenný život a vzťahy s majoritnou spoločnosťou. 
Židovský vtip má svoje špecifické čaro, odlišuje sa od politických, 
sexuálne zameraných alebo zlomyseľných vtipov voči inému pohlaviu, 
etniku či skupine. Tvorcovia i adresáti pravých židovských anekdot 
pochádzajú zo židovskej komunity. Robia si „dobrý deň“ sami zo seba, 
s iróniou dokážu vypichnúť komiku vlastných zvykov, pováh, vzťahov.
K autenticite židovského vtipu neodmysliteľne patrí živá gestikulácia, 
modulácia hlasu, jedinečná interpretácia a nadšenie rozprávača, 
a samozrejme sledovanie reakcií adresáta – publika. Neznalosť židov-
ských reálií, použitie neznámych slov a život v majoritnej spoločnosti 
veľakrát spôsobuje, že židovské vtipy vyvolávajú u nežidovského pub-
lika rozpaky alebo nepochopenie. Židovský humor je teda určený naj-
mä pre židov. Avšak jeho bohatá tradícia a myšlienkový obsah patria 
k významným zdrojom spoznávania postavenia a života židov v spo-
ločnosti, a zároveň je jedným z posledných autentických posolstiev 
tradičného judaizmu v strednej a vo východnej Európe. Pochopenie 
židovského humoru si vyžaduje premýšľanie s často vopred nezaru-
čeným výsledkom. Ako hovorí Alexander Moszkowski: „Židovský vtip 
je čosi, čomu gój nikdy nerozumie a žid to vždy pozná.“ (Pozn.: gój 
– pejoratívny termín na označenie osoby nežidovského pôvodu.)
Na druhej strane – v dôsledku asimilácie židov a ich vymanenia sa 
z opevnení geta a liberalizácie náboženského života – židovský vtip 
upúšťa od religióznych a rodinných tém a viac sa venuje profánnemu 
svetu (kaviarní, obchodov, reštaurácií a pod.) či existencii štátu Izrael.
Chelm je legendárnym mestečkom, v ktorom bývajú zmätení, hlú-
pi, ale svojím spôsobom roztomilí a prívetiví ľudia – podobne ako 
na Slovensku a v Čechách Kocúrkovo. 

6. Kultúra
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POZNÁTE ICH?

> Ciele
 Poukázať na prínos židovskej kultúry pre duchovný život civilizovaného sveta v minulosti a dnes
 Uvedomiť si, že mnohé známe osobnosti, ktoré poznajú z histórie alebo zo súčasnosti sú židovského pôvodu 

> Cieľová skupina 
študenti a študentky stredných škôl 

> Čas  
30 minút

> Pomôcky  
zoznam mien niektorých slávnych a známych osobností židovského pôvodu

 Postup 

1. Rozdeľte študentov do 4-členných skupín. Každej skupine dajte zoznam osobností kultúrneho a vedeckého sveta, pričom 
by nemali tušiť, že pôjde o aktivitu so židovskou tematikou. Skupiny zhromaždia čo najviac informácií o menách – roztriedia 
ich podľa oblasti pôsobenia a pokúsia sa spomenúť na ich dielo alebo obsah tvorby. Potom sa zamyslia nad tým, čo majú 
tieto osobnosti spoločné.

2. Požiadajte každú skupinu, aby prezentovala svoj doplnený zoznam. Pripomeňte študentom, že osobnosti majú spoločný 
židovský pôvod. Diskutujte so študentmi o prínose týchto osobností v kultúre, vo vede, v duchovnom svete v minulosti 
i súčasnosti.

 Reflexia

Mali ste problém identifikovať osobnosti zo svojho zoznamu?
Počuli ste o niektorej z nich po prvýkrát?
Pokúste sa chýbajúce informácie doplniť pomocou internetu a literatúry.
Ktoré osobnosti sú dnes pre vás najznámejšie?
Kde v súčasnosti nachádzame odkazy a váhu ich pôsobenia?

Kto sú?  V akej oblasti pôsobili/pôsobia? Kde a v ktorom období žili/žijú? V akom kontexte ich poznáte?

Paula Abdul

Woody Allen

Hannah Arendt

Vladimír Ashkenazy

Sarah Bernhardt

Leonard Bernstein 

Niels Bohr       

Michael Bolton 

Elias Canetti 

Michael Douglas 

Bob Dylan 

Albert Einstein 

Sigmund Freud 

Art Garfunkel 

George Gershwin

Goldie Hawn 

Edmund Husserl 

Marc Chagall 

Franz Kafka 

Frida Kahlo 

Ježiš  Kristus 

Amadeo Modigliani 

Gwyneth Paltrow 

Sarah Jessica Parker 

Boris Pasternak 

Isaac Bashevis Singer 

Steven Spielberg 

Baruch Spinoza 

Barbra Streisand 

Elisabeth Taylor
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VŠETCI ĽUDIA SÚ SI ROVNÍ

> Ciele
 Spoznať jazyk jidiš ako jazyk aškenázskych židov (v strednej a vo východnej Európe) 

Uvedomiť si, že je germánskym jazykom (obohateným o slovanské a mnohé ďalšie slová), 
ktorý sa píše upraveným hebrejským písmom, a nie latinkou

 Osvojiť si základnú myšlienku Všeobecnej deklarácie ľudských práv

> Cieľová skupina 
študenti a študentky základných a stredných škôl 

> Čas 
20 minút

> Pomôcky 
tabuľka prvej vety 1. článku Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej OSN 
10. decembra 1948 – v jazyku jidiš, v nemčine a slovenčine; tabuľka hebrejskej abecedy.

 Postup 

1. Vyzvite žiakov/študentov, aby si predstavili, že pracujú na šifrovacom oddelení tajnej služby nemenovaného štátu. Ich 
úlohou bude rozlúštiť tajnú správu. Rozdeľte ich do dvojíc. Rozdajte im text v riadku A – v jazyku jidiš a tabuľku s hebrejskou 
abecedou. Upozornite ich, že tento jazyk má s hebrejčinou spoločnú abecedu, niektoré slová a písanie i čítanie sprava 
doľava. Požiadajte ich, aby sa pokúsili niektoré písmená rozlúštiť.

2. Potom rozdajte texty v riadkoch B a C. Nechajte žiakov/študentov, aby zistili, ktorý európsky jazyk im text pripomína.
3. Po obdržaní a prečítaní riadku D im bude jasné, že ide o nemecký jazyk. Požiadajte ich, aby vytvorili skupinky, v ktorých 

budú môcť text preložiť.
4. Pre kontrolu im rozdajte riadok E so slovenským znením prvej vety 1. článku Deklarácie. Diskutujte o historickom kontexte 

jidiš, o jazykoch a formách komunikácie a o Všeobecnej deklarácii ľudských práv. 

 Reflexia

Počuli ste už niekde tento jazyk? 
Bolo ťažké dešifrovať ho?
Porozmýšľajte o obsahu a význame úvodných slov Deklarácie. 
Myslíte si, že sú naozaj platné a že ľudia sa navzájom rešpektujú?
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VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV (1. ČLÁNOK)

A. jidiš
          .     

  ;            

B. prepis
Yeder mentsh wert geboyrn fray 'un glaykh 'yn kvud 'un rekht. Yeder wert 
bashonqn myt farshtand 'un gewysn; yeder zol zykh fyrn myt a tsweytn 'un 
a gemyt fun brudershaft.

C. výslovnosť
Jeder menč vert gebojrn fraj un glajch in koved un recht. Jeder vert bašonkn mit 
farštand un gevisn; jeder zol zich firn mit a cvejtn un a gemit fun bruderšaft.

D. nemecky
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 
begegnen.

E. slovensky
Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach. Sú nadaní 
rozumom a svedomím a majú vychádzať v duchu bratstva.
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Znak

Pomeno-
vanie

Ekvivalent 
v latinke/ 
výslovnosť

Číselná 
hodnota

Alef nevyslovuje sa 1

Beth, Veth B / V 2

Gimel G 3

Daleth D 4

He H 5

Vav V / O / U 6

Zajin Z 7

Chet Ch 8

Tet T 9

Jod, Jud J 10

 Kaf, Khaf K / Ch 20

Znak
Pomeno-
vanie

Ekvivalent 
v latinke/ 
výslovnosť

Číselná 
hodnota

Lamed L 30

 Mem M 40

 Nun N 50

Samech S 60

Ajin nevyslovuje sa 70

 Pe, Fe F 80

 Cadiq C 90

Qof Q 100

Réš R 200

Šin, Sin Š, S 300

Tav T 400

HEBREJSKÁ ABECEDA
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Slovensko nikdy nebolo a ani dnes nie je monokultúrne. Kultúru 
na našom území formovali a formujú mnohé sociálne skupiny, 
etniká, národy. Slováci tvoria približne 86 % obyvateľov Slovenskej 
republiky. Populáciu krajiny tvoria aj príslušníci menšín tradične 
žijúcich na spoločnom území – Maďari, Rómovia, Nemci, Rusíni, 
Ukrajinci, Česi, Poliaci, Židia, Bulhari, Chorváti…A neodškriepi-
teľne aj tzv. nové menšiny – Vietnamci, Číňania, Afgánci, Arabi 
a mnohé iné skupiny.

Používanie materinského jazyka, príslušnosť k rôznym nábožen-
ským skupinám, túžba a zároveň potreba slobodne prejavovať 
inakosť a byť vo svojich prejavoch nielen tolerovanými, ale aj 
akceptovanými a rovnoprávnymi členmi a členkami spoločnosti, 
vznik a aktivity vyvíjané rôznorodými alternatívnymi subkultúrami 
– to všetko spolu vytvára obraz rôznorodosti a prehlbujúcej sa dife-
rencovanosti našej spoločnosti.

Xenofóbia, rasizmus, intolerancia sú slová, ktorými označujeme 
negatívne postoje, ktoré voči sebe pociťujú príslušníci rôznych 
etník, národov a sociálnych skupín. Sú to ale tiež formy správania, 
ktorými dávame najavo svoju domnelú nadradenosť. Je to prejav 
neschopnosti uznať predstaviteľov rôznych sociokultúrnych skupín 
ako rovnocenných. Ako sa s týmito javmi môžeme vyrovnávať 
vo výchove a vzdelávaní?

Potreba hľadať dôvody a identifikovať prejavy jedinečnosti rôzno-
rodých sociokultúrnych skupín získava na intenzite. Táto príručka 
má ambíciu bližšie vymedziť význam pojmov kultúra, kultúrne 
rozdiely, interkultúrne vzťahy a prostredníctvom multikultúrnej 
výchovy otvoriť cesty k porozumeniu odlišných spôsobov života, 
vnímania a premýšľania o svete.

Príručka je určená učiteľkám a učiteľom základných a stredných 
škôl i všetkým tým, ktorí sa venujú multikultúrnej výchove (MKV). 
Zaujímavé informácie a poznatky v nej nájdu začiatočníci aj  
odborníci, ktorí sa problematike venujú dlhodobo a systematic-
ky. „Začiatočníci“ – učitelia, vedenia škôl, či rodičia v príručke 
nájdu  jeden z možných „návodov“, ako pripraviť a realizovať 
svoj vlastný,  na lokálne podmienky adaptovaný a multikultúrne 
orientovaný vzdelávací program. „Pokročilí“ môžu svoje zaužíva-
né postupy porovnať s naším prístupom, získať nové informácie 
o„multikultúrnej pedagogike“, o konkrétnych sociokultúrnych 
skupinách a vyskúšať si nové aktivity so žiakmi.
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