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Milé učiteľky, milí učitelia, 
 
v rukách držíte publikáciu, ktorá je určená vám, učiteľkám a učiteľom základných a stredných škôl, 
študentstvu pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdeláva-
nie (GV). Veríme, že globálne vzdelávanie slúži deťom i dospelým nielen na lepšiu orientáciu  
v čoraz komplikovanejšie prepojenom svete, ale zároveň prispieva ku komplexnému rozvoju  
kľúčových kompetencií potrebných pre život. 
Z analýzy stavu globálneho vzdelávani na Slovensku za rok 2018 vyplýva, že premietanie filmov  
a videí patrí medzi najčastejšie využívané metódy výučby. Spoločné sledovanie filmu na hodine 
síce priblíži výzvy súčasného sveta vašej triede, bez nadväzujúcich aktivít však vôbec nemusí  
prispieť k rozvoju žiackych vedomostí, zručností, postojov a hodnôt.  
Cieľom projektu Jeden svet na školách je ponúknuť deťom a mládeži pútavé dokumentárne filmy  
o aktuálnych globálnych témach a zároveň ich motivovať, aby sa stali aktívnym publikom. Teda 
aby si snímku nielen pozreli, ale aj dokázali analyzovať jej dej, porozumieť súvislostiam, vyjadriť 
vlastný názor, diskutovať s inými a kriticky premýšľať. Spoločné pozeranie dokumentárnych filmov 
navyše pomáha vytvoriť na hodinách atmosféru, kde sa so žiakmi a žiačkami lepšie spoznáte, kde 
môžu preskúmať svoje postoje a tiež sa naučiť, ako rešpektovať postoje iných.  
Na nasledujúcich stranách nájdete komplexný balíček materiálov, ktorý vám uľahčí prácu s do-
kumentárnymi filmami na vašich hodinách a pomôže vám naplno využiť potenciál tejto metódy. 
Ku každému filmu sme pripravili metodické materiály zohľadňujúce dĺžku vyučovacej hodiny. 
Sú vytvorené tak, aby ste si ich mohli prispôsobiť podľa svojich možností a potrieb. Obsahujú aj 
doplňujúce informácie k témam filmu, vďaka ktorým sa môžete lepšie pripraviť na diskusiu po 
premietaní.  
Táto príručka obsahuje aktivity nadväzujúce na tri dokumentárne filmy. Prvý z nich – Modelka 
Maddy – sleduje osobný príbeh Madeline Stuart, prvej celosvetovo známej modelky s Downovým 
syndrómom. Hovorí o živote ľudí so zdravotným znevýhodnením a vyzýva publikum, aby prehod-
notilo svoj postoj k štandardom krásy.  
Film Tieňohra zachytáva príbehy tínedžerov, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom 
bez sprievodu dospelého. Ponúka tak iný pohľad na migráciu, než s akým sa bežne stretávame  
v médiách.
Tretí dokumentárny film s názvom Generácia Greta prináša príbehy deviatich mladých aktivistiek, 
ktoré upozorňujú na závažnosť klimatickej krízy a angažujú sa za lepší a spravodlivejší svet.
Dúfame, že materiály v tejto metodickej príručke budú pre vás užitočné a pomôžu vám otvárať  
aktuálne globálne témy vo výučbe. Prajeme vám veľa inšpiratívnych diskusií a spoločných objavov.

Tím Oddelenia globálneho vzdelávania, Človek v ohrození 

Komu je táto  
publikácia určená 

https://globalnevzdelavanie.sk/analyza/
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Na Slovensku používame termín globálne vzdelávanie ako zastrešujúci princíp, ktorého súčasťou 
je globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie o problematike rozvojových krajín a chudoby vo 
svete), environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie a vzdeláva-
nie k ľudským právam v globálnom kontexte. 
Globálne vzdelávanie vychádza z konštruktivizmu, pričom kladie dôraz na participatívne vzde-
lávacie postupy zameriavajúce sa nielen na nadobúdanie vedomostí a zručností, ale aj na zmenu 
hodnôt a postojov. Aby boli ciele GV naplnené, je potrebné zameniť metódy frontálnej výučby za 
konštruktivistické pedagogické postupy (alebo k nim smerovať) s cieľom podporiť u detí a mládeže 
aj rozvoj ich postojov a hodnôt. 
GV navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi rôznymi globálnymi  
a lokálnymi javmi v spoločnosti či prírode. Podporuje kritické myslenie a efektívnu prácu  
s informáciami, prepája teóriu s praxou a učenie (sa) so snahou o zmenu. A nakoniec, vzdeláva  
k demokratickému občianstvu. 

Začleňovanie GV do výučby prináša najmä tieto benefity:  

Svet, v ktorom žijeme, je navzájom prepojený. Dôsledky našich činov sa dnes šíria extrémnou 
rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v blízkom okolí aj iných krajinách. Ak chceme, aby sa mla-
dá generácia vedela v tomto rýchlom, prepojenom a vzájomne previazanom svete orientovať  
a pozitívne ho ovplyvňovať svojimi rozhodnutiami, musí mu rozumieť. GV k tomu aktívne vedie 
a prepája učenie s praxou. 

GV priamo prispieva k naplneniu vzdelávacích cieľov definovaných v štátnych vzdelávacích 
programoch a dokumente Sprievodca školským rokom. Nie je teda prácou navyše, práve na-
opak, je prostriedkom na dosiahnutie stanovených cieľov, a to spôsobom orientovaným na 
potreby detí a mládeže. GV podporuje vytváranie takého školského prostredia, ktoré sa zakladá 
na vzájomnom rešpekte medzi dospelými a deťmi, ale aj medzi deťmi navzájom.  

GV nezahŕňa iba informácie o aktuálnych témach, ale je tiež príležitosťou, aby si mladí ľudia 
osvojovali kľúčové zručnosti a kompetencie. Ide najmä o rozvoj mediálnej gramotnosti, schop-
nosti kriticky myslieť či podložiť svoj názor argumentmi a tiež o podporu zručností potrebných 
na spoluprácu v tíme.  

Kombinácia tém s konštruktivistickými a aktivizujúcimi metódami vzdelávania vytvára prí-
ležitosť zapojiť do aktivít všetkých v triede – aj tých, ktorí zväčša nie sú aktívni pri frontálnej 
výučbe.  

Žiaci a žiačky sa s globálnymi témami bežne stretávajú v médiách, rodine či svojom okolí  
a vzbudzujú v nich prirodzený záujem. GV im umožňuje skúmať aktuálne globálne témy  
v rámci vyučovania a zároveň vytvára na hodinách bezpečné prostredie, kde môžu formovať 
svoje postoje a prípadne konať v súlade so svojimi hodnotami. 

Čo je globálne 
vzdelávanie
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Vybrali sme pre vás pútavé filmy, ktoré reagujú na aktuálne celospoločenské a globálne témy. 
Všetky sú buď dabované, alebo v pôvodnom znení so slovenskými alebo českými titulkami.  
Odporúčame, aby ste vopred zvážili, či je vaša trieda schopná sledovať titulky a zároveň vnímať  
filmový dej. Pri niektorých filmoch môžu byť titulky výhodou, napríklad ako pomôcka na hodi-
nách cudzieho jazyka. 

Vzdelávacie aktivity 

Každá aktivita sa začína anotáciou, teda stručným zhrnutím filmu. Anotácie vám neprezradia, 
akým spôsobom je film spracovaný, či sa bude vašim žiakom a žiačkam páčiť, alebo ako s ním  
ďalej pracovať. Preto by ste si celý film mali určite pozrieť, skôr než ho premietnete vašej triede. 
Na začiatku každej aktivity nájdete informáciu, pre akú vekovú kategóriu je určená, aké má ciele, 
aké pomôcky a prílohy budete potrebovať. Súčasťou postupu sú metodické tipy, ktoré ponúkajú 
alternatívy aktivity, odporúčania či dôležité metodické usmernenia k jej realizácii. 
Vyučovacia hodina má iba 45 minút, preto sme všetky vzdelávacie aktivity koncipovali tak, aby 
dĺžkou zodpovedali vyučovacej hodine. Ak nestihnete vašej triede premietnuť celý film a počas 
tej istej vyučovacej hodiny uskutočniť aj celú aktivitu, je na vás, ako ju rozvrhnete. Metodiky sú 
koncipované tak, aby ste si mohli rozdeliť program na viacero vyučovacích hodín.  

 

V ideálnom prípade by mala vzdelávacia aktivita nasledovať hneď po filme. Ak to však nie 
je možné, vráťte sa k filmu na ďalšej hodine, prípadne sa dohodnite so svojou kolegyňou 
alebo kolegom a postup naplánujte spoločne. Dôležité je, aby ste do hodiny, na ktorej poze-
ráte film, začlenili aspoň prácu s pracovným listom Emócie (je súčasťou metodík k niekto-
rým filmom) alebo krátku reflexiu.

Otázky vhodné na záverečnú diskusiu nájdete v jednotlivých vzdelávacích aktivitách. 
Rovnako vám poslúžia nasledujúce nedokončené výroky, ktoré môžu žiaci a žiačky doplniť. 
Pomocou nich sa nad témou filmu zamyslia a zatriedia si nové poznatky. Napríklad: 

Najviac ma prekvapilo, že ..., lebo ... . 

Vďaka tomuto filmu si uvedomujem, že ... . 

Chcem sa dozvedieť viac o ..., pretože ... .  

Chcem aktívne prispieť k ..., pretože ... .

Ak pracujete s dokumentárnym filmom v online prostredí, môžete triedu rozdeliť do 
viacerých menších tímov, kde budú diskutovať. V prípade, že nemáte priestor na spoločnú 
diskusiu so skupinami alebo s celou triedou, môžete si k filmom pripraviť dve-tri otázky, 
ktoré žiaci a žiačky vypracujú na záver samostatne, aby sa uzatvoril proces učenia. Ďalšie 
spôsoby, ako realizovať reflexiu v triede či online, nájdete v časti Metódy reflexie. 

 

Čo nájdete  
v tejto príručke
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Vzdelávacie aktivity v tejto príručke kopírujú trojfázový model učenia EUR. Ten slúži na sprevádza-
nie žiakov a žiačok zážitkovou hodinou. Učivu lepšie porozumejú prostredníctvom troch fáz učenia:

1. Evokácia

 Motivuje a aktivizuje. 

 Prepája neznáme so známym, čím sa lepšie uchovávajú nové informácie. 

 Žiaci a žiačky si samostatne vybavujú (evokujú) vedomosti o téme, teda čo už vedia,  
čo si myslia, že vedia, aké otázky a myšlienky im k nej napadajú. 

 
2. Uvedomenie  

 Žiaci a žiačky získavajú a spracovávajú nové informácie. 

 Následne ich zaraďujú medzi vedomosti, ktoré si vybavili a utriedili počas evokácie. 

 
3. Reflexia  

 Je to najdôležitejšia časť aktivity a procesu učenia. Ak chýba, nemusia sa žiaci a žiačky nič 
naučiť.   

 Cieľom reflexie je pouvažovať o nadobudnutých informáciách, o skúsenosti a o procese,  
vďaka ktorým sme sa dopracovali k novým zážitkom a poznaniu. Žiaci a žiačky si uvedomia, 
čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a utvrdzujú si získané vedomosti. 

 Odporúčania a konkrétne tipy, ako realizovať reflexiu, nájdete v časti Metódy reflexie.  

 
Doplňujúce informácie k témam filmu 

V tejto časti metodík nájdete všeobecné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v téme 
filmu a pochopiť súvislosti. Poslúžia vám tiež ako príprava na aktivitu po vzhliadnutí filmu, najmä 
na záverečnú diskusiu. Je len na vás, ktorú z ponúkaných aktivít a ich alternatív zrealizujete vo 
vašej triede.  
Na to, aby ste dokázali odučiť výbornú hodinu prínosnú pre vašich žiakov a žiačky, nemusíte byť 
expertom na danú tému. Doplňujúce informácie uvádzame v rôznych formách – ako odpovede na 
otázky, slovník pojmov či texty týkajúce sa rôznych aspektov danej tematiky. Samozrejmosťou je 
zoznam zdrojov, z ktorých sme pri tvorbe metodiky čerpali a ktoré poslúžia aj vám a vašej triede, 
ak sa chcete o téme dozvedieť viac.  

 
Tipy na realizáciu aktivít 

1. Stanovte si cieľ hodiny. Cieľom hodiny by nemalo byť iba nadobúdanie nových poznatkov, 
podstatné je aj to, aby žiaci a žiačky pochopili súvislosti a prehodnotili svoje postoje. Dokumen-
tárne filmy zvyčajne neponúkajú univerzálne návody, ako zmeniť svet k lepšiemu, skôr odkrývajú 
ďalšie uhly pohľadu na mnohokrát zložité témy. S obsahom filmu preto treba ďalej pracovať  
v rámci súvisiacich aktivít. Prípravu hodiny vám uľahčí, ak si stanovíte, čo na nej chcete dosiahnuť 
(napr. otvorenie diskusie na určitú tému, oboznámenie sa s problematikou, preskúmanie žiackych 
postojov). Vysvetlite vašej triede, čo od nej očakávate, a majte na pamäti, že aj cesta je cieľ.   
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2. Pozrite si film ešte pred premietaním. Iba ak film uvidíte vopred, môžete posúdiť, či svojou 
náplňou, rozsahom, náročnosťou zodpovedá naladeniu a možnostiam vašej triedy. Teda či je 
adekvátny pre vašu vekovú skupinu, či zodpovedá jej schopnostiam aj záujmom a zároveň  
kritériám, ktoré musíte splniť (iŠVP, ŠkVP a pod.). Nestačí si len prečítať anotáciu, forma  
spracovania témy alebo dĺžka filmu nemusí vyhovovať každej triede. 

3. Na hodinu sa pripravte. Nepodceňte prípravu hodiny, či už z technickej stránky (výber učebne, 
bezchybné fungovanie techniky, zatemnenie miestnosti atď.), alebo zo stránky pedagogickej  
(dostatok vedomostí o problematike, využitie interaktívnych metód a pod.). Čas strávený  
prípravou sa na kvalite hodiny viditeľne prejaví. Pripravte si a nastavte všetku techniku  
(dataprojektor, reproduktory, počítač). Skontrolujte, či film prechádza technickým zariadením 
bez problémov, či sú obraz a zvuk synchrónne. Pozrite si súvisle aspoň 3 minúty. Tesne pred 
hodinou ešte raz vyskúšajte, či všetko funguje bez problémov. 

4. Pozerajte film spoločne s triedou. Ak si počas premietania sadnete za katedru a budete sa ve-
novať administratívnej práci či príprave na ďalšiu hodinu, žiaci a žiačky sa pravdepodobne tiež 
nesústredia na sledovanie filmu. Odporúčame, aby ste si sadli tak, aby ste mohli sledovať film 
a súčasne pozorovať reakcie vašej triedy. To vám pomôže pripraviť sa na emócie, ktoré sa môžu 
uvoľniť počas záverečnej diskusie. Navyše, ak si film pozriete opakovane, zakaždým v ňom  
postrehnete iné súvislosti, ktoré potom využijete počas reflexie.  

5. Akceptujte rôznorodé prejavy emócií. Dokumentárne filmy často vykresľujú neľahké osudy 
skutočných ľudí. Žiaci a žiačky môžu mať rôzne životné skúsenosti a reagovať na filmový dej 
odlišnými spôsobmi. Nechajte im priestor, aby mohli emócie prežívať a uvoľňovať. Zároveň ich 
podporte v tom, aby ich skúsili preskúmať, pomenovať a spracovať. Práve v tom vám pomôže 
spoločná reflexia, ktorá vytvorí priestor na uvoľnenie emócií a prácu s vlastnými skúsenosťami, 
postojmi a hodnotami.  

6. Nemusíte vedieť všetko. Na konci každej aktivity nájdete časť s názvom Doplňujúce informácie 
k témam filmu, ktorá obsahuje nielen základné informácie o témach filmu, súvislosti a prepo-
jenia so Slovenskom, ale aj ďalšie zdroje informácií. Ak odpoveď na žiacke otázky nepoznáte, 
nehanbite sa to priznať. Vaša trieda určite ocení úprimnosť. V prípade, že odpoveď na nejakú 
otázku nepozná nik, môžete žiakov a žiačky vyzvať, aby informáciu dohľadali a spoločne sa  
k nej vrátiť na ďalšej hodine.   

7. Zohľadnite dĺžku filmu. Pokiaľ to je možné, premietnite celý film, autorský tím ho spracoval 
ako kompaktné dielo. Vzhľadom na obmedzenú dĺžku vyučovacej hodiny je však možné využiť 
len niektoré jeho časti. Pri ich výbere nezabudnite na to, ako ukážka vyznie, a dbajte na zacho-
vanie posolstva filmu vo všetkých súvislostiach. 

8. Nezabudnite na reflexiu. Dôležitou súčasťou práce s filmom je reflexia. Dokumentárne filmy 
často ukazujú realitu, ktorá je nám neznáma, a vyvolávajú tak silné emócie. Najmä mladí ľudia 
ich silne vnímajú a prežívajú. Reflexia bezprostredne po premietaní im umožní reagovať, vyjad-
riť sa a uvoľniť napätie. Existuje mnoho spôsobov a techník, ktorými môžete reflexiu realizovať. 
Nájdete ich na nasledujúcich stranách v časti Metódy reflexie.  

9. Správajte sa partnersky. Už malé deti ocenia, ak sú k nim dospelí empatickí, umožnia im 
diskutovať a rešpektujú ich postoje. Niektoré triedy však nie sú zvyknuté zapájať sa do diania 
na hodine, či už ide o spoločnú diskusiu, skupinovú prácu, alebo hľadanie kreatívnych riešení. 
Nenechajte sa odradiť, ak sa prvá hodina nevydarí podľa vašich predstáv, učíte sa vy aj vaša 
trieda. Aby ste mohli vyskúšať rôzne možnosti práce s dokumentárnym filmom, pripravili sme 
pre vás rôzne typy nadväzujúcich vzdelávacích aktivít a tiež viaceré metódy reflexie. S malými 
úpravami sa dajú využiť aj na online vyučovaní.  
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Ako na reflexiu

Reflexia je záverečná, a pritom najdôležitejšia časť aktivity a procesu učenia. Predovšetkým pre 
nedostatok času na konci vyučovacej hodiny je, paradoxne, aj najčastejšie vynechávaná. Bez 
samotnej reflexie sa však žiaci a žiačky nemusia počas hodiny nič naučiť. Až vďaka reflexii si 
uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti. Cieľom  
je reflektovať o nadobudnutých informáciách, skúsenostiach a procese, ktorými sa k zážitkom  
a poznaniu počas aktivity dopracovali. Len tak dokážu v budúcnosti zužitkovať skúsenosti nado-
budnuté počas procesu učenia.  
Reflektovať možno o obsahu (čo už žiaci a žiačky o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spres-
nili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť), ale tiež o procese  
(ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca darila a vďaka čomu).  
Dobre a dôsledne vykonaná reflexia môže časom viesť aj k tomu, že žiaci a žiačky prestanú chcieť 
byť iba pasívnymi konzumentmi príbehu, ale prebudí sa v nich záujem „niečo s tým urobiť“. A tu sa 
začína skutočné potešenie z pedagogickej práce: môžete sa spoločne porozhliadnuť v svojom okolí 
a hľadať, kde by ste mohli niečo zmeniť k lepšiemu. 
Ak vám počas hodiny neostáva dostatok času na reflexiu, položte triede aspoň zopár najdôležitej-
ších otázok, ktoré nájdete na konci každej aktivity. Vyznačili sme ich tučným písmom. Môžete ich 
tiež zadať ako domácu úlohu.

Prečo je reflexia po filme dôležitá

Reflexia pracuje s emóciami, ktoré film vyvolal. Vzhľadom na to, že osudy hlavných postáv  
alebo okolnosti natáčania filmu môžu na vašu triedu silne zapôsobiť, je reflexia nevyhnutná. 

Reflexia podporuje žiakov a žiačky, aby sa navzájom počúvali. Ak zvolíte hoci aj tú najjedno-
duchšiu formu reflexie, napríklad že každý povie iba jedno slovo vystihujúce jeho momentálne 
rozpoloženie, priestor vyjadriť sa dostanú všetci.    

Reflexia učí rešpektu a porozumeniu. Rovnaký film môže v každom vyvolať iné pocity. Niekto 
cíti smútok, zatiaľ čo iný radosť, niekto beznádej a ďalší, naopak, v príbehu silne vníma posol-
stvo nádeje. Vďaka reflexii si vaša trieda uvedomí, že emócie sú prirodzenou súčasťou života  
a že rovnaké veci možno vnímať z rôznych uhlov pohľadu.    

Reflexia podporuje diskusiu. Ak sa žiaci a žiačky prestanú báť vyjadrovať svoje pocity a postoje, 
začnú sa pýtať. To býva v bežne poňatom vyučovacom procese síce žiaduce, no vzácne. Navyše 
si odpovede na vlastné otázky zapamätajú, pretože sa ich nepýtali len pro forma, ale na základe 
skutočného záujmu vyvolaného filmovým zážitkom.  

 

Metódy reflexie 

Spoločná diskusia 
Pripravili sme celú škálu otázok, ktoré sú vhodné na reflexiu po jednotlivých vzdelávacích aktivi-
tách. Proces reflexie uskutočňuje celá skupina s učiteľom či učiteľkou, prebieha interaktívne  
a spoločne. Nie je to teda hodnotenie práce jednotlivcov zo strany autority. Počas reflexie sa pýtate 
otázky zamerané na obsah (čo žiaci a žiačky o téme vedia, čo si potvrdili, čo by ešte chceli vedieť)  
aj na proces (ako dospeli k svojim poznatkom, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca darila). 
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Pri podnecovaní reflexie je postup kladenia otázok založený na Kolbovom cykle učenia. Obsahuje 
tieto fázy: 

1. Otázky zamerané na reakciu na zážitok pomôžu žiakom a žiačkam, aby uvoľnili emócie,  
ktoré v nich skúsenosť vyvolala.  

 Napríklad: Ako sa cítite? Ako na vás aktivita pôsobila? Čo ste si všimli, zažili, počuli, videli?

 2. Otázky zamerané na vysvetlenie ich naladia na hlbšie premýšľanie o zážitku. Postupne si  
uvedomia, aký zmysel mala spoločná skúsenosť.  

 Napríklad: Ako ste reagovali na túto informáciu? Z akého dôvodu? Akým spôsobom ste  
premýšľali počas plnenia úlohy? Čo vám pomáhalo? A naopak, čo vás brzdilo? 

 3. Otázky, ktoré podporia kontextuálne vnímanie, prepoja zmysel aktivity so širšími súvislosťami.

 Napríklad: Čo nové ste si uvedomili na základe tejto aktivity? Ako môžete získané poznatky 
začleniť do širšieho kontextu alebo prepojiť s témou hodiny? Ako zapadajú do vašich terajších 
predstáv a poznatkov?

4. Otázky, ktoré podporujú aplikáciu naučeného v bežnom živote, zdôrazňujú relevantnosť témy  
a umožňujú prejsť od uvedomenia nadobudnutých postojov či presvedčení k ich praktickému 
uplatneniu.

 Napríklad: Ktoré poznatky považujete za najužitočnejšie? Prečo? Ako môžete využiť to, čo ste  
sa práve naučili? Aké konkrétne zmeny môžete iniciovať?

Jedno slovo 
Túto techniku možno použiť pred tým, ako sa žiaci a žiačky podelia o svoje pocity. Nezastupiteľná 
je v prípade silne emotívnych filmov. Vo chvíľach, keď vaša trieda bojuje s dojatím alebo nie je 
schopná reagovať, pomenovať svoj pocit jedným slovom väčšinou dokáže každý. Iba výnimočne sa 
stáva, že niekto len zavrtí hlavou či povie, že nevie. V takom prípade na neho netlačte, rešpektujte 
jeho rozpoloženie. Neskôr mu môžete znovu dať priestor.  
Jednotlivé slová môžete zaznamenávať na tabuľu alebo flipchart. Všimnite si, ako film pôsobil na 
triedu ako celok, ktoré emócie sa opakovali a pod. Vhodné je túto metódu použiť aj v prípade, že  
do konca hodiny zostáva málo času. Vyžaduje si naozaj len niekoľko minút. 
Alternatívou môže byť aj práca v skupinách. Rozdeľte triedu do dvojíc či trojíc a požiadajte ich, aby 
napísali na papier slovo, ktoré pre ne symbolizuje daný film. Papiere môžete vyvesiť a požiadať 
skupiny, aby vysvetlili, prečo si vybrali práve dané slovo. Môžu to byť hoci aj tri slová, dôležitá je 
diskusia v malých skupinách a zdôvodnenie. 
Najmä na začiatku práce s filmom mávajú žiaci a žiačky problém pomenovať svoje pocity.  
V podobných prípadoch im rozdajte pracovný list Emócie, kde si môžu povyberať zo slov, ktoré 
vystihujú ich rozpoloženie, a prípadne doplniť vlastné.  

Nedokončené výroky
V prípade, že nemáte priestor na spoločnú diskusiu so skupinami alebo celou triedou, pripravte si 
nedokončené výroky týkajúce sa filmu. Pomocou nich sa nad úlohou zamyslia a zatriedia si nové 
poznatky. Nasledujúce vety môžete zadať ako domácu úlohu pre jednotlivcov či menšie skupiny:

Najviac ma prekvapilo, že ..., lebo ... . 

Vďaka tomuto filmu si uvedomujem, že ... . 

Chcem sa dozvedieť viac o ..., pretože ... .  

Chcem aktívne prispieť k ..., pretože ... . 
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Batoh
Na tabuľu alebo flipchart nakreslite batoh. Vyzvite žiakov a žiačky, aby si predstavili, že každý  
z nich má na chrbte takýto pomyselný batoh. Môže si v ňom z premietania odniesť jednu vec, ktorá 
naňho vo filme zapôsobila najsilnejšie. Doprajte im čas na premyslenie a následne ich vyzvite, aby 
sa o svoje nápady podelili s ostatnými. Ich podnety napíšte dovnútra batohu a ďalej s nimi pracuj-
te počas reflexie, prípadne na ne nadviažte na ďalšej hodine. 
Ak nemáte na reflexiu dostatok času, rozdajte nalepovacie lístočky a vyzvite žiakov a žiačky, aby 
svoju „jednu vec“ napísali a lístok nalepili dovnútra batohu nakresleného na tabuli. Potom si 
môžu potichu pozrieť, čo na lístky napísali ostatní (formou tzv. tichej galérie), prípadne sa opýtať 
na slová, ktoré ich zaujali. 

Loptička 

Požiadajte žiakov a žiačky, aby si sadli do polkruhu. Jednému z nich hoďte loptičku a požiadaj-
te ho, aby povedal jednu vec, ktorú si z filmu zapamätal, odniesol, nad ktorou bude rozmýšľať. 
Dohliadnite, aby každý dostal loptičku aspoň raz. Samozrejme, zapojte sa aj vy. Ak chcete mať 
prehľad, kto už odpovedal, požiadajte ho, nech vstane alebo si prekríži nohy, alebo to vyjadrí iným 
spôsobom.  
 

I. N. S. E. R. T.
Na reflexiu jedným slovom možno nadviazať metódou I. N. S. E. R. T. (Interaktívny záznamový 
systém pre efektívne čítanie a myslenie, z angl. Interactive Notating System for Effective Reading 
and Thinking). Tá sa zväčša využíva pri práci s textom (pri čítaní a písaní zameranom na kritické 
myslenie), ale dá sa dobre využiť aj pri reflexii. 
Metóda pracuje so znamienkami plus (+), mínus (−), výkričník (!) a otáznik (?). K znamienku plus 
žiaci a žiačky uvádzajú, čo vo filme vnímali ako pozitívne, k znamienku mínus to, čo vnímali ako 
negatívne. Pri výkričníku máte niekoľko možností podľa posolstva filmu: môžu hovoriť o tom, 
čo ich prekvapilo, čo vnímali ako nové, čo považujú za najsilnejšiu časť filmu a pod. Otáznik im 
umožňuje klásť otázky. Odpovede na ne môžete ponúknuť vy, môžete ich hľadať spoločne alebo 
zadať ako úlohu na budúcu hodinu.   

Skupinové kreslenie
Rozdeľte triedu do troj- až päťčlenných skupín. Vyzvite ich, aby nakreslili plagát vyjadrujúci, čo si 
z filmu odniesli (nové informácie, pocity atď.). Plagáty vyveste a následne o nich diskutujte. Táto 
metóda si vyžaduje viac času. Je vhodná najmä po filmoch, v ktorých sú osudy hlavných postáv 
alebo okolnosti natáčania náročné na spracovanie, pretože pomáha uvoľňovať emócie. 
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PRACOVNÝ LIST

Emócie sú dôležitou súčasťou života, pretože nám podávajú správu o našich potrebách 
a pomáhajú nám (správne) reagovať na vonkajšie okolnosti. Preto je dôležité, aby sme si 
ich uvedomovali a dokázali s nimi pracovať.   

Pokúste sa vybrať z uvedeného zoznamu jednu alebo viacero emócií, ktoré po projekcii 
filmu cítite. Do pravého stĺpca napíšte niekoľkými slovami dôvod.  

Emócie

EMÓCIA

radosť 

smútok 

spokojnosť 

nespokojnosť 

závisť 

hanba 

zvedavosť

neistota 

nedôvera 

dôvera 

zmätenosť 

obdiv 

prekvapenie 

dojatie 

strach 

hnev 

sklamanie 

bezmocnosť 

zhnusenie 

pobúrenie 

úzkosť 

odvaha 

PREČO
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Newyorský týždeň módy, september 2015. Stalo sa niečo 
úžasné a neslýchané. Na predvádzacie mólo vyšla mladá 
žena menom Madeleine Stuart a všetkých ohúrila. Nieže-
by pôsobila štíhlejšie, niesla sa na vyšších opätkoch alebo 
sa tvárila deprimovanejšie než jej kolegyne. Práve nao-
pak! Modelka Maddy urobila rozruch svojou odlišnosťou. 
Bola sama sebou, žiarila šťastím a vyzerala celkom inak 
ako všetky ostatné. Prečo? Pretože taký je život podľa 
Maddy. Takto žije, pracuje a získava si priateľov, kdekoľ-
vek sa objaví. Ani Downov syndróm jej nebráni, aby si 
plnila svoje sny. Spoločne s mamou Rosanne cestujú po 
celom svete a ukazujú, že hoci sme každý iný, všetci tu 
máme svoje miesto.    

Témy filmu: 
inklúzia ľudí 
so špeciálnymi 
potrebami, 
Downov syndróm, 
sociálne siete  
a médiá

Modelka Maddy

Modelka
Maddy Maddy the Model / Jane 

Magnusson / Švédsko / 
2020 / 58 min. / anglicky / 
slovenské titulky s úpravou 
pre nepočujúcich
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Čas:
90 minút (vrátane premietania filmu – 58 minút)

Pomôcky:
projektor, počítač, obrázky z prílohy 1 (premietnuté alebo vytlačené), kópie prílohy 2 (jedna pre 
každého), písacie potreby

Postup:
EVOKÁCIA:      5 minút

1. Premietnite obrázky z prílohy 1, prípadne ich vytlačte a pripevnite na viditeľné miesto. Spýtajte sa 
triedy, aké vzťahy sú na obrázkoch zobrazené, prípadne čo ich spája. Jednotlivé postrehy môžete 
heslovite zapísať k obrázkom.

UVEDOMENIE:      75 minút (vrátane premietania filmu – 58 minút)

2. Povedzte žiakom a žiačkam, že si pozriete dokumentárny film s názvom Modelka Maddy.  
Rozdajte im kópie prílohy 2 (jednu pre každého). 

3. Požiadajte ich, aby si pracovné listy pozorne prečítali a počas pozerania filmu si všimli dané 
scény. Môžu si pritom robiť poznámky. 

4. Pozrite si spoločne film. Ak je to potrebné, urobte počas neho krátku prestávku. 
5. Po dopozeraní dajte žiakom a žiačkam 5 minút na to, aby si mohli zapísať svoje postrehy  

do pracovného listu. 
6. Požiadajte ich, aby sa rozdelili do troj- až štvorčlenných skupín (napríklad podľa toho, ako se-

dia) a porovnali si odpovede. Dajte im na to 7 minút.

REFLEXIA:      10 minút

7. Po ukončení práce v skupinách spoločne diskutujte pomocou nasledujúcich otázok. V prípade 
nedostatku času uprednostnite tie, ktoré sú zvýraznené tučným písmom. 

Aký dojem vo vás zanechal film? (Nemusí sa vyjadriť každý. Ak máte veľkú skupinu a na zá-
klade predošlých skúseností očakávate, že sa budú chcieť vyjadriť všetci, položte túto otázku 
v rámci skupinovej práce, teda v kroku 6.) 
Ktorá filmová scéna vás zaujala alebo prekvapila? A ktorá, naopak, sa odohrala tak, ako by 
ste očakávali?   

Cieľová skupina: 
14+

Ciele:
žiaci a žiačky sa oboznámia so životným príbehom dievčaťa s Downovým syndrómom; 
identifikujú a pomenujú emócie zachytené vo filme aj svoje vlastné; 
analyzujú, v ktorých situáciách by v porovnaní s hlavnou hrdinkou reagovali podobne  
a v ktorých odlišne;   
na základe vlastných skúseností a prežívania emócií navrhujú riešenia, ktoré by zvýšili poro-
zumenie medzi ľuďmi v ich okolí, vrátane tých so špeciálnymi potrebami.

AKTIVITA 1
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Ako sa vám diskutovalo v skupine? Vnímali ste jednotlivé scény rovnako? V čom ste sa ako 
skupina nezhodli? Prečo? (Za každú skupinu môže hovoriť jedna osoba.)  
Akým spôsobom Maddy prejavuje, že sa cíti šťastná alebo nešťastná? 
Akým spôsobom prejavujete radosť, smútok alebo sklamanie vy? V čom sú vaše prejavy 
podobné tým, aké má Maddy? V čom sa odlišujú?
Pripomeňte si moment, keď sa Colin začal pri stánku rozprávať s Maddy, následne sa roztan-
coval a Maddy sa k nemu pripojila (scénu si môžete opätovne prehrať – čas 00:40:40). 

Ako na vás pôsobila táto situácia? Ako by ste ju vnímali, keby ste ju pozorovali na 
vlastné oči?   
Ako by na vás pôsobila rovnaká situácia, keby nešlo o ľudí s Downovým syndrómom? 
Udiala by sa rovnako?  
Ako by ste sa správali v takejto situácii vy? 

Čo si z dnešnej hodiny odnášate?  
Čím nás môžu ľudia s Downovým syndrómom inšpirovať?
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Čas:
45 minút

Pomôcky:
samolepiace papieriky (jeden pre každého), nastrihané kópie prílohy 3 (jedna do každej trojice až 
štvorice), čistý papier (jeden list pre každého), písacie potreby

Postup:
EVOKÁCIA:      10 minút

1. Napíšte na tabuľu slovo POROZUMENIE. Dajte každému žiakovi a žiačke jeden samolepiaci 
papierik (post-it). Požiadajte ich, aby naň napísali jednu alebo dve asociácie, ktoré sa im s týmto 
slovom spájajú. Následne ich nalepia na tabuľu okolo slova POROZUMENIE.

2. Potom ich vyzvite, aby si samostatne a potichu prečítali jednotlivé papieriky (formou tichej galérie).

UVEDOMENIE:      20 minút

3. Rozdeľte triedu do troj- až štvorčlenných skupín. Každej skupine dajte súbor kartičiek z prílohy 
3 a tri až štyri čisté papiere (podľa počtu osôb v skupine). 

4. Požiadajte skupiny, aby pred seba vyložili kartičku s nápisom MADDY. Zvyšné kartičky rozložia 
v jej okolí tak, aby vyjadrovali úroveň porozumenia, ktorú má daná osoba voči Maddy. To zna-
mená, že mená osôb, ktoré Maddy rozumeli najlepšie, budú k centrálnej kartičke najbližšie.  
A naopak, mená osôb, ktoré jej nerozumeli, budú najďalej. Na ich rozloženie dajte triede 5 minút.

5. Požiadajte žiakov a žiačky, aby si vzali čisté papiere. Prečítajte im nasledujúce inštrukcie,  
prípadne ich stručne napíšte na tabuľu: 
A. Na papier prekreslite schému porozumenia, ktorú ste vytvorili pre Maddy. Neuvádzajte však 

mená na kartičkách, t. j. nakreslite len prázdne okienka.  
B. Do centrálnej kartičky (kde bolo pôvodne meno Maddy) napíšte svoje meno alebo slovo JA.  
C. Popremýšľajte, nakoľko vám rozumejú ľudia vo vašom okolí. Do jednotlivých okienok vpíšte 

osoby z vášho okolia tak, aby to vystihovalo, akú majú voči vám mieru porozumenia.  
D. Následne si nájdite niekoho do dvojice a porozprávajte sa o svojich schémach. V prípade, že 

by to bolo pre vás príliš osobné, nemusíte tento krok realizovať

AKTIVITA 2

Ak budete robiť túto aktivitu s časovým odstupom, umožnite žiakom a žiačkam, aby sa 
vás mohli opýtať, o ktoré filmové postavy ide. Prípadne si ich môžete prejsť s celou triedou 
na začiatku hodiny. Taktiež si môžete pripraviť film a prehrať triede časť, kde daná osoba 
vystupuje (presné časy nájdete nižšie). Nezabudnite však, že sa tým aktivita predĺži.

METODICKÝ TIP:

00:18:25 – televízna reportérka 
00:37:55 – Sam a Manuel   
00:38:26 – tréner vo fitcentre 
00:40:40 – Colin 
00:47:35 – žena na pódiu
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REFLEXIA:      15 minút

6. Vyzvite jednotlivé skupiny, aby preniesli kartičky do spoločného priestoru (napríklad do stre-
du kruhu, do ktorého sa spolu posadíte, alebo pred tabuľu). Zdôraznite, aby pritom zachovali 
vytvorenú schému. 

7. Spoločne diskutujte pomocou nasledujúcich otázok. V prípade nedostatku času uprednostnite 
tie, ktoré sú zvýraznené tučným písmom.

Ako sa vám spolupracovalo v skupinách a vo dvojiciach? Na čom ste sa v rámci skupiny  
poľahky zhodli?
Aké náročné bolo vytvoriť vašu osobnú schému porozumenia? Prečo?
Ktorí ľudia vám rozumejú najlepšie? Prečo?
Kto rozumel Maddy najlepšie? Kto sa s ňou vedel rozprávať? Ako sa prejavovalo toto  
porozumenie?
Kto porozumel Maddy najmenej? Prečo? Ako to bolo zachytené vo filme?
Aké môžu byť príčiny takéhoto neporozumenia?
Už ste sa stretli s niekým, kto sa narodil s Downovým syndrómom alebo iným typom  
odlišnosti? Ako sa pri ňom cítite? Ako spolu komunikujete?
Čo môžeme urobiť preto, aby sme lepšie porozumeli ľuďom, ktorí sa od nás líšia?  
Ako môžeme zlepšiť vzájomnú komunikáciu? Čo môže urobiť každý z nás a čo inštitúcie, 
spoločnosť? 
Film zachytáva aj stretnutia rodín, ktorých členovia a členky sa narodili s Downovým  
syndrómom. Aký význam majú takéto stretnutia?

Film Modelka Maddy otvára aj tému modelingu a influencerov. Tejto téme sa môžete veno-
vať napríklad aj na hodinách etickej výchovy v rámci tematických oblastí ako ekonomické 
hodnoty a etika (materiálne a nemateriálne hodnoty, konzumná spoločnosť, reklama  
a manipulácia zákazníkov), masmediálne vplyvy (masmédiá a ich posolstvo, sociálne siete, 
kritický divák) či tém ako moje ciele v živote a pozitívne vzory v súčasnom živote.  
Ako pomôcka vám môžu poslúžiť nasledujúce citáty, ktoré zazneli vo filme: 

METODICKÝ TIP:

00:05:41 – ROSANNE STUART (matka): „Spoločnosti tvrdia: ‚Ach, je skvelá, všetci ju 
milujú!‘ Milujú ju však natoľko, že si kúpia, čo prezentuje?“  
00:05:32 – ROSANNE STUART (matka): „ Je, a zároveň nie je influencerka. Na influen-
cerov sa chcete podobať. Nikto však nechce Downov syndróm.” 
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Čas:
45 minút

Pomôcky:
vytlačené prílohy 4 (hracie pole s legendou), kópie prílohy 5 a hracie kocky (jedna do štvorice),  
písacie potreby, prípadne hracie figúrky (jedna do štvorice)

Postup:
EVOKÁCIA:      10 minút

1. Na úvod požiadajte žiakov a žiačky, aby popremýšľali, čo všetko ovplyvnilo ich súčasný život. 
Aké životné okolnosti ich dostali tam, kde sú dnes? Čo ovplyvnilo ich vzhľad a charakter? Požia-
dajte ich, aby povedali jednu udalosť, ktorá ovplyvnila ich život (pozitívne alebo negatívne). 

2. Jednotlivé postrehy stručne zapíšte na tabuľu. Môžete ich zoskupiť napríklad podľa toho, či 
mali na život danej osoby pozitívny alebo negatívny vplyv. Potom zhrňte, aké rôzne okolnosti 
ovplyvňujú ľudský život.

UVEDOMENIE:      20 minút

3. Požiadajte žiakov a žiačky, aby vytvorili štvorčlenné skupiny. Vysvetlite im, že počas nasledujú-
cej hry si vyskúšajú, aké okolnosti ovplyvňujú život ľudí s Downovým syndrómom. 

4. Každej skupine dajte hracie pole s legendou (príloha 4) a hraciu kocku. Požiadajte ich, aby si 
pripravili jeden drobný predmet, ktorý využijú ako hraciu figúrku (napríklad vrchnák od pera, 
gumu, spinku), prípadne im rozdajte hracie figúrky.  

5. Vysvetlite im, že každá figúrka reprezentuje imaginárnu postavu, ktorá sa narodila s Downovým 
syndrómom. Môžu jej vymyslieť meno a predstaviť si, že sa spolu kamarátia alebo chodia do 
jednej triedy. Osud tejto postavy je odteraz v ich rukách. Každý hod kockou ovplyvní jej život, 
pozitívne alebo negatívne.  

6. Vysvetlite triede pravidlá hry: 
Hra sa začína na políčku Štart. 
Každá skupina hádže za svoju postavu štyrikrát hracou kockou. Každý zo skupiny má jeden 
hod.  
Figúrka sa posúva o toľko polí, koľko ukáže kocka.  
Po každom hode si prečítajte informáciu z legendy a podľa nej sa posuňte dopredu alebo 
dozadu po hracom poli.  
Ak stojíte napríklad na políčku 1 a máte sa posunúť dozadu o dva kroky, ostaňte na štarte. Ak 
stojíte napríklad na políčku 24 a máte sa posunúť o päť krokov dopredu, presuňte sa do cieľa. 
Hra sa končí vtedy, keď sa figúrka ocitne na políčku Cieľ, alebo po vyčerpaní štyroch hodov. 
Cieľ znamená, že životné okolnosti sú priaznivé a váš hrdina či hrdinka si môže splniť svoj sen.

7. Každej skupine dajte pracovný list z prílohy 5, kde si zapíšu životnú cestu svojej postavy.  
Nechajte skupiny odohrať hru so štyrmi hodmi.  

8. Vyzvite skupiny, aby sa so zvyškom triedy podelili, ako sa im darilo počas hry. Na ktoré políčko 
sa dostali? Mená postáv a výsledky zapíšte na tabuľu.  

9. Diskutujte o tom, aké okolnosti posúvali ich postavy dopredu a aké dozadu. Jednotlivé okolnosti 
zapíšte na tabuľu. Môžete ich doplniť inou farbou k brainstormingu zo začiatku hodiny.  

AKTIVITA 3
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REFLEXIA:      15 minút

6. Spoločne diskutujte pomocou nasledujúcich otázok. V prípade nedostatku času uprednostnite 
tie, ktoré sú zvýraznené tučným písmom.  

Aké dojmy vo vás hra zanechala? Skúste svoje pocity vyjadriť jedným-dvomi slovami, 
ktoré vystihujú vaše pocity. (Nemusí sa vyjadriť každý. Ak máte veľkú skupinu a zo skúsenosti 
očakávate, že sa bude chcieť vyjadriť každý, položte túto otázku ešte v rámci uvedomenia,  
keď trieda pracuje v skupinách.)  
Čo vás počas hry najviac prekvapilo? Ktoré informácie boli pre vás nové? 
Akým spôsobom ovplyvnili rôzne okolnosti život vašej postavy? Prečo sa niektoré postavy 
dostali do blízkosti cieľa a iné nie? 
Akým prekážkam čelili vaše postavy? Ako sa dali zvládnuť?  
Ako vašu postavu ovplyvňovalo to, či môže rozvíjať svoje talenty, do akej školy chodí, 
akými ľuďmi je v triede obklopená? Akú rolu zohrávalo jej zdravie? 
Aké okolnosti ovplyvnili váš život a aké život ľudí s Downovým syndrómom? 
Aké podmienky by potrebovali ľudia s Downovým syndrómom, aby mohli žiť plnohodnotný 
život? Ako by malo vyzerať ich rodinné, školské, pracovné prostredie? 
Ako by ste mohli pomôcť vašej postave, keby ste sa kamarátili alebo chodili spolu do triedy?



Modelka Maddy 19

PRÍLOHA 1:

Zd
ro

j: 
ve

ct
ee

zy
.c

om



Modelka Maddy 20

PRÍLOHA 2:

Scéna, kde sa niekto 
cíti milovaný: 

Scéna, kde niekto  
cíti vzájomné  
porozumenie: 

Scéna, kde sa niekto 
cíti štastný:

Scéna, kde sa niekto 
cíti nešťastný:

Scéna, kde niekto 
cíti beznádej: 

Scéna, kde niekto 
nedokáže vyjadriť 
svoje pocity alebo 
myšlienky:

Scéna, kde sa niekto 
cíti neisto:

Scéna, kde nie je 
jasné, čo daná  
osoba prežíva:

Všimnite si vo filme nasledujúce momenty. Stačí jeden ku každému zadaniu. 
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PRÍLOHA 3:

Žena na pódiu,  
ktorá pomohla Maddy  

počas jej príhovoru  
na podujatí Global  

Down Syndrome  
Foundation 

Colin, chlapec,  
s ktorým si Maddy  

zatancovala pri  
svojom prezentačnom  

stánku 

Rosanne,  
matka Maddy 

Robbie,  
priateľ Maddy 

tréner vo fitcentre modelky a modeli  
v zákulisí módnej šou 

otec Maddy

Televízna reportérka 
v zákulisí módnej šou,  
ktorá najskôr dostala  

od Rosanne inštrukcie  
a potom robila  

rozhovor s Maddy  

MADDY

Sam a Manuel, 
chlapci s Downovým  

syndrómom,  
s ktorými si Maddy  
zahrala basketbal  

na spoločnom tréningu 
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PRÍLOHA 4: LEGENDA

1 ... krásne kreslí, ale svoj talent nemá ako rozvíjať. Najbližšia základ- 
ná umelecká škola je v inom meste a na súkromného učiteľa 
rodičia nemajú peniaze. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOZADU.

2 ... krásne kreslí. Chodí do základnej umeleckej školy, cíti podporu 
učiteľky aj rodičov. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

3 ... miluje tanec a divadlo, na krúžkoch však zažíva len odmietanie. 
Väčšina učiteliek nemá skúsenosti s deťmi so špeciálnymi  
potrebami, a tak rodičom po čase odporučia hľadať inde.  
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOZADU. 

4 ... má herecký talent. Navštevuje divadelný krúžok, vďaka čomu 
sa postupne zlepšuje v rozprávaní, speve aj tanci. Navyše sú 
skvelá partia a ich vystúpenia v divadle sú pre publikum silným 
zážitkom. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

5 ... má výbornú pamäť, pozná vlajky rôznych krajín aj všetky  
hlavné mestá. Na geografii to však nestačí, od učiteľky dostáva 
pocítiť, že nezapadá. Je to nepríjemné, už nechce chodiť do školy!  
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOZADU. 

6 ... má výbornú pamäť a záujem o botaniku. Pozná množstvo 
rastlín a vie o nich všetko. Už niekoľko rokov si vytvára vlastný 
herbár, s ktorým dokonca vyhrá celoslovenskú environmentálnu 
súťaž. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

7 ... túži pomáhať s upratovaním a varením, veď každý člen rodiny 
má svoje povinnosti. Rodičia sa však boja, že to nezvládne.  
Má pocit, že je svojim blízkym na obtiaž a nikdy sa nenaučí 
samostatnosti. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOZADU. 

8 ... s radosťou pomáha s upratovaním a varením, cíti sa vtedy 
dôležito a užitočne. Veď každý člen rodiny má svoje povinnosti, 
ak má byť doma čisto a príjemne! Navyše sa tak učí  
samostatnosti, ktorú bude v dospelosti potrebovať.  
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

9 ... po rozvode žije len s mamou, otec sa na oboch vykašľal. Majú 
čo robiť, aby utiahli základné výdavky, na krúžky, asistentku či 
dochádzanie do špeciálnej školy v inom meste nie je čas ani 
peniaze. POSÚVA SA O 5 POLÍČOK DOZADU. 

10 ... hrá na hudobnom nástroji. Chodí do miestnej hudobnej školy, 
kde má učiteľa, s ktorým si výborne rozumie.  
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU.

11 ... často trpí rôznymi chorobami. Má nadváhu, bolesti kĺbov aj 
problémy s dýchaním. Lekárka rodičom odporučila kvalitnejšiu 
stravu, nemajú však na ňu peniaze. V školskej jedálni to nie je  
o nič lepšie. POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOZADU.

12 ... teší sa pevnému zdraviu, bez bolesti kĺbov či nadváhy. Máloke-
dy ochorie. Vďačí za to najmä vyváženej strave doma aj v školskej 
jedálni. POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOPREDU.

13 ... má dvoch starších súrodencov, ktorých zbožňuje. Nedávno sa 
však obaja presťahovali do iného mesta a na návštevu prídu  
len málokedy. Bez nich je doma smutno. Cíti sa osamelo, akoby 
odišli navždy. POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOZADU.

14 ... má dvoch starších súrodencov, s ktorými má skvelý vzťah. 
Trávia spolu veľa času, navzájom si pomáhajú a jeden druhého 

inšpirujú. Vďaka rodinnému zázemiu sa rýchlo učí a prosperuje. 
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

15 ... žije v meste, kde ani jedna škola nechce prijať dieťa so špe-
ciálnymi potrebami. Rodičom dali jasne najavo, že na to nemajú 
kapacity, nech sa učí doma. Najbližšia vhodná škola je  
v krajskom meste, dochádzanie však neprichádza do úvahy.  
POSÚVA SA O 5 POLÍČOK DOZADU. 

16 ... má šťastie, pretože vo vedľajšej obci je vhodná základná  
škola. Vedenie má skúsenosti so vzdelávaním detí s Downovým  
syndrómom, a tak sa môže začleniť do kolektívu a rozvíjať sa.  
POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOPREDU. 

17 ... v škole zažíva šikanu, pretože vyzerá a správa sa inak ako 
ostatné deti. Chce medzi ne zapadnúť, ale stretáva sa len  
s odmietaním a posmeškami. Vedenie školy si so situáciou  
v triede nevie rady, riešenie necháva na rodičov.  
POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOZADU. 

18 ... miluje svoju školu. Tá deťom so špeciálnymi potrebami  
poskytuje asistentky, ktoré im pomáhajú nielen s učivom,  
ale aj s budovaním vzťahov v triede.  
POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOPREDU. 

19 ... neznáša školu, aj keď má v triede vlastnú asistentku. Hoci 
zvládne veľa vecí bez pomoci, asistentka je príliš netrpezlivá  
a radšej ich vyrieši sama. Spolužiaci si preto myslia, že sa  
ulieva. Trápi sa, že je v triede na posmech.  
POSÚVA SA O 5 POLÍČOK DOZADU. 

20 ... má rodičov zo strednej vrstvy, pre ktorých je blaho detí priori-
tou. Odmalička má možnosť rozvíjať svoje schopnosti a talenty, 
má prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti aj vzdelaniu. 
POSÚVA SA O 3 POLÍČKA DOPREDU. 

21 ... hrá v divadelnom súbore a chce študovať herectvo na vysokej 
škole múzických umení. Má podporu rodičov aj vedenia školy.  
Slovenské zákony však neumožňujú deťom s Downovým syndró-
mom, aby sa prihlásili na ľubovoľnú strednú školu. Preto sa nedo-
stanú ani na tú vysokú. POSÚVA SA O 5 POLÍČOK DOZADU. 

22 ... miluje lyžovanie a plávanie. Vďaka podpore rodičov sa  
zúčastňuje na súťažiach a na olympiáde dokonca získa medailu.  
POSÚVA SA O 2 POLÍČKA DOPREDU. 

23 ... cíti sa na obtiaž. Vraj nemá perspektívu, nikdy sa neosamo-
statní ani nebude prínosom pre spoločnosť. Keď sa rodičia  
pýtali na možnosti vzdelávania, na úrade im odporučili, nech  
ani nehľadajú, pretože pre takýchto ľudí je to zbytočné.  
VRACIA SA NA ŠTART.

24 ... chodí do bežnej školy a cíti sa tam vynikajúco. Rodičia sa 
nedali odradiť prvotným odmietaním a napokon našli školu,  
kde im vyšli v ústrety. Čoskoro sa ukázalo, že dieťa  
s Downovým syndrómom môže byť inšpiráciou pre celú triedu.  
POSÚVA SA O 5 POLÍČOK DOPREDU. 

25 ... túži chodiť do školy medzi iné deti, veď už vie čítať, písať aj 
počítať! Špeciálny pedagóg na najbližšej škole však rodičov  
presviedča, že deti s Downovým syndrómom do „normálnej“ 
triedy nepatria. VRACIA SA NA ŠTART. 

Hrdina alebo hrdinka tohto príbehu... 

LEGENDAČÍSLO ČÍSLO LEGENDA
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PRÍLOHA 4: HRACIE POLE
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PRÍLOHA 5:

1

2

3

4

Na akom políčku sa 
nachádza?   

Hod Na aké políčko sa 
posúva? 

Aké okolnosti ovplyvnia jeho či jej ďalšie 
kroky? Prečítajte si inštrukcie v legende. 

Váš hrdina či hrdinka sa volá:

1

2

3

4

Na akom políčku sa 
nachádza?   

Hod Na aké políčko sa 
posúva? 

Aké okolnosti ovplyvnia jeho či jej ďalšie 
kroky? Prečítajte si inštrukcie v legende. 

Váš hrdina či hrdinka sa volá:

1

2

3

4

Na akom políčku sa 
nachádza?   

Hod Na aké políčko sa 
posúva? 

Aké okolnosti ovplyvnia jeho či jej ďalšie 
kroky? Prečítajte si inštrukcie v legende. 

Váš hrdina či hrdinka sa volá:

1

2

3

4

Na akom políčku sa 
nachádza?   

Hod Na aké políčko sa 
posúva? 

Aké okolnosti ovplyvnia jeho či jej ďalšie 
kroky? Prečítajte si inštrukcie v legende. 

Váš hrdina či hrdinka sa volá:
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Doplňujúce informácie 
k témam filmu

Medzinárodná klasifikácia chorôb označuje Downov syndróm ako chromozómovú abnormalitu. 
Z hodín biológie vieme, že chromozóm nesie genetickú informáciu v našej DNA, ktorú považu-
jeme za molekulu dedičnosti. Väčšina ľudí má v každej telovej bunke 23 párov chromozómov 
nesúcich unikátnu genetickú informáciu. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorí majú chromozómov 
namiesto jednej z týchto dvojíc trojicu. V každej telovej bunke teda majú spolu 47 chromozómov 
namiesto 46.  
Inými slovami, o Downovom syndróme môžeme hovoriť ako o geneticky podmienenej, resp. vro-
denej inakosti. Táto inakosť spočíva v jedinom chromozóme, ktorý väčšine z nás chýba. Downov 
syndróm je konkrétne trizómiou 21. chromozómu, pretože existujú aj iné trizómie. Viac informácií  
o trizómii 21 sa nachádza napríklad na webovej stránke občianskeho združenia Downov syndróm.   
Okrem toho sa každá ľudská bytosť (bez ohľadu na to, či má, alebo nemá Downov syndróm) jedi-
nečným spôsobom líši od všetkých ostatných. Na svete neexistujú dvaja identickí ľudia. Každý 
z nás má svoj špecifický štýl vnímania, prežívania, myslenia aj konania. Aj preto vieme ľahko 
rozlíšiť napríklad jedinečný hlas Michaela Jacksona či správne priradiť obraz Hviezdna noc k jeho 
autorovi van Goghovi. Ako ľudia totiž máme oveľa viac spoločného než rozdielneho, a to navzdo-
ry vzájomným rozdielom. 

Predsudky, ktoré bránia rozvoju

Napriek tomu sa dodnes preceňuje význam inakosti, pričom sa spája s rôznymi predsudkami 
a negatívnymi konotáciami. Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli odborníci presvedčení, že 
najlepším riešením pre ľudí s Downovým syndrómom je ústavná starostlivosť. Vytlačili ich tak 
doslova na okraj spoločnosti, kde žili v absolútnej izolácii od neurotypickej väčšiny.  
Ešte aj v súčasnosti je spoločenská inklúzia ľudí so špeciálnymi potrebami v nedohľadne. Rodičov, 
ktorí čakajú dieťa s Downovým syndrómom, zdravotnícky personál často odrádza od toho, aby ho 
matka vôbec priviedla na svet. V súvislosti s touto (rodičmi často opisovanou ako najnáročnejšou) 
situáciou odporúčame hraný film režisérky Anny Zohra Berrached s názvom 24 týždňov (2016).  
Okrem toho sa rodičia sťažujú na početné prekážky v oblasti vzdelávania či pracovnej inklúzie. 
Ako konštatujú Viera Hincová a Kristína Převrátil Alexy, autorky portálu #beznávodu o ľuďoch  
s Aspergerovým syndrómom a autizmom (2021): „Naša historická skúsenosť, ako aj vedecké pozna-
nie dokladujú, že predstavy o bezchybnom človeku, túžba po jednej ‚normálnosti ‘ a rovnakosti sú 
nezmyselnou a ubližujúcou chimérou.“

Inakosť v rámci spoločnosti

Vnímanie podobností a odlišností je dôležitou súčasťou myslenia, pretože nám pomáha oriento-
vať sa vo svete, predvídať a tiež uchopovať a spracúvať zložitú komplexnosť nášho bytia. Ľudská 
existencia je navyše špecifická tým, že sa týka života v spoločenstve iných ľudí. Porovnávanie  
s ostatnými a vytváranie jednoduchých kategórií nám pomáhajú vyznať sa v zložitosti sociálnych 
vzťahov, efektívne komunikovať a zmysluplne interagovať. Vďaka tomu môžeme predvídať, čo si 
druhá osoba myslí, čo cíti, ako vníma, ako bude konať. Vychádzame pritom z vlastných skúseností  
a toho, čo dobre poznáme.  

http://downovsyndrom.org/
https://beznavodu.aspergercentrum.sk/
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Najlepšiu skúsenosť máme sami so sebou, a preto oveľa lepšie rozumieme tomu, kto je nám 
podobný. Vďaka odlišnostiam však máme možnosť asimilovať vlastné presvedčenia, a tým si roz-
víjať schopnosť vystúpiť z úzkeho a takpovediac egocentrického nazerania na svet. Osobnostná 
zrelosť sa spája s ochotou akceptovať inakosť a tiež s úsilím hľadať možnosti vzájomnej spolu-
práce napriek vnímaným odlišnostiam.  
Zrelosť nie je to isté ako dospelosť. Mnoho dospelých, žiaľ, nevie (alebo nechce) spolupracovať 
s inými ani empaticky vnímať inú perspektívu než tú vlastnú. Keďže nežijeme izolovanie, ale 
naopak, všetci sa delíme o jeden svet, konanie každého človeka ovplyvňuje aj ľudí naokolo. Preto 
sa vzájomná spolupráca ukazuje ako nevyhnutná pre ľudskú existenciu a tiež ako prevencia rôz-
nych individuálnych či spoločenských ťažkostí.  

Spolupráca ako základ ľudskej existencie

Už pred storočím na to upozornil rakúsky psychiater Alfred Adler, ktorého spolu so Sigmundom 
Freudom a Carlom Jungom považujeme za jedného z troch otcov modernej psychoterapie. Všimol 
si, že schopnosť spolupráce úzko súvisí s duševným zdravím, keďže človeku umožňuje, aby si 
našiel zmysluplné miesto v rámci spoločenského kontextu. Predstavil koncepciu duševného 
zdravia, ktorú nazval cit spolupatričnosti.  
Ak cítime, že na nás záleží, vplýva to pozitívne na naše zdravie. Potvrdzujú to aj niektoré novšie 
výskumy (Flett et al., 2016; Flett, Zangeneh, 2020; Taylor et al., 2018; Taylor, Turner, 2001). Výskum 
Cohena et al. (2000) potvrdil ochranný vplyv miery sociálneho začlenenia dokonca aj na odol-
nosť voči vírusovej infekcii. Zistil, že po vystavení rinovírusu boli ľudia, ktorí sa pravidelne stre- 
távali iba s jednou až tromi osobami, štyrikrát náchylnejší na prechladnutie ako tí, ktorí boli  
v pravidelnom kontakte so šiestimi a viac osobami.  
Cit spolupatričnosti je pomerne komplexný koncept, ktorý hovorí o akejsi duševnej i morálnej 
zrelosti. Tá človeku umožňuje situáciu objektívne zhodnotiť, prebrať zodpovednosť za vlastné 
správanie, sústrediť sa na spoluprácu, získať nadhľad nad neželaným a nepríjemným prežívaním 
vlastnej menejcennosti a empaticky sa naladiť na iných. Je to postoj, ktorý smeruje k ľuďom. 
Adler poukázal tiež na to, že potreba niekam patriť je spoločná pre všetkých ľudí a významne 
motivuje naše konanie. Možno povedať, že (prinajmenšom naša vlastná) inklúzia je cieľ, ktorý 
nás všetkých spája. Hoci jediným rozdielom pri Downovom syndróme je jeden chromozóm navy-
še, mnohí ľudia majú ťažkosti túto inakosť pochopiť a preceňujú jej význam namiesto toho, aby 
vnímali omnoho významnejšiu vzájomnú podobnosť.  

Spoločenské prínosy Downovho syndrómu

Zo zdravotného hľadiska bývajú ľudia s Downovým syndrómom citlivejší na nežiadúce účinky 
nevhodnej stravy, znečistenie životného prostredia, chemikálie či nekvalitné potraviny. Tie môžu 
byť spúšťačom rôznych ochorení. Aby sa mohli tešiť dobrému zdraviu a dlhému životu, musia 
dbať na zdravý životný štýl, konzumovať prevažne potraviny z ekologického poľnohospodárstva, 
vyhýbať sa smogu a iným škodlivinám. Svojou citlivosťou nás teda ľudia s Downovým syndró-
mom upozorňujú na potrebu dbať na svoje environmentálne zdravie a hľadať riešenia na ochra-
nu životného prostredia.  
Ich ďalším spoločenským prínosom je narúšanie očakávaní týkajúcich sa vzhľadu. Vo filme Mo-
delka Maddy sme videli, ako hlavná hrdinka vnáša inšpiráciu a optimizmus do sveta modelingu 
práve vďaka odlišnosti. Svojím výzorom pomáha búrať zaužívané predstavy o ženskej kráse  
a pozýva nás, aby sme ich prehodnotili. Následkom súčasného ideálu krásy sú totiž mnohé 
závažné psychické aj fyzické ťažkosti: okrem iného narúša sebadôveru žien, vedie k poruchám 
príjmu potravy, problémom v oblasti intimity či partnerských vzťahov.  
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Abstraktné a konkrétne myslenie

Ľudia s Downovým syndrómom mávajú rôznu mieru intelektového znevýhodnenia, ktoré sa týka 
predovšetkým abstraktného myslenia. Schopnosť konkrétneho myslenia však ostáva zachovaná 
a mnohokrát dokonca nadpriemerne rozvinutá (ako kompenzácia intelektového znevýhodnenia 
v oblasti abstraktného myslenia). Rozdiel medzi abstraktným a konkrétnym myslením môžeme 
ilustrovať na nasledujúcich príkladoch. 
Švajčiarsky psychológ Jean Piaget predstavil dodnes používanú teóriu kognitívneho vývinu na 
základe experimentov, ktoré robil s deťmi rôzneho veku. Zistil, že neurotypická abstrakcia sa 
rozvíja až v rámci posledného vývinového štádia, ktoré nazval štádium formálnych operácií. 
Šesťročné dieťa ešte nedokáže uchopiť objemovú stálosť. Ak dáme do dvoch rovnako vysokých 
pohárov to isté množstvo vody, správne odpovie, že v pohároch je rovnaké množstvo vody.  
Keď však objem z jedného pohára prelejeme do vyššieho a užšieho pohára, bude sa domnievať, 
že v ňom je vody viac, hoci nás videlo ju prelievať. Osemročné dieťa spravidla odpovie správne, 
t. j. že v pohároch je rovnaké množstvo vody, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Deti mladšie ako 
12 rokov zase nebudú vedieť správne posúdiť, či je ťažší kilogram peria alebo železa. Na riešenie 
podobných úloh potrebujeme abstraktné myslenie, a práve s ním mávajú ľudia s Downovým 
syndrómom ťažkosti.  

Intelektové znevýhodnenie

Intelektové znevýhodnenie zároveň nie je absolútne, a teda ľudia s Downovým syndrómom mávajú 
v rôznej miere zachovanú aj schopnosť abstraktného myslenia. Abstraktné myslenie súvisí s hypo-
tetickým uvažovaním, dedukciou, filozofovaním, plánovaním, porozumením abstraktným koncep-
tom a rozmýšľaním o veciach, s ktorými nemáme reálnu skúsenosť. Vďaka schopnosti abstraktne 
myslieť vieme napríklad uvažovať o tom, čo by sa stalo, keby sme sa rozhodli tak či onak.  
Abstrakcia nám pomáha predvídať a ľahšie sa orientovať vo svete, ale aj zjednodušovať si množ-
stvo informácií, ktoré každodenne mentálne spracúvame. Vďaka nej dokážeme tiež kategorizo-
vať, prioritizovať, taktizovať alebo dokonca klamať. Pomáha nám tvoriť nové teórie aj vyvodzovať 
závery z tých už existujúcich.
No a v neposlednom rade nám pomáha komunikovať spôsobom, na ktorý je väčšina z nás zvyk-
nutá. Sme naučení myslieť a dorozumievať sa pomocou abstraktných pojmov, ako sú napríklad 
štát, demokracia či ľudskosť. Treba však priznať, že tento spôsob myslenia a komunikácie býva 
neraz príčinou nedorozumení.  

Svet ľudí s Downovým syndrómom

V dokumente Modelka Maddy sme si mohli všimnúť, ako jej matka Rosanne inštruovala novinár-
ku ohľadom kladenia otázok. Videli sme aj obrázkovo-slovnú formu príhovoru, ktorý mala Maddy 
pripravený na odovzdávanie ocenení Global Down Syndrome Foundation. V inej časti filmu Ro-
sanne podotkla, že Maddy všetkému rozumie, iba má ťažkosti s expresívnou formou komunikácie 
a vyjadrovaním v rozvitých vetách.  
Ľudia s Downovým syndrómom však vedia ťažkosti s abstraktným myslením dobre kompenzo-
vať, či dokonca hyperkompenzovať pomocou konkrétnosti. Zároveň sme mohli vidieť Maddine 
autentické, živé a intenzívne bytie v každom jednom prítomnom okamihu. To, čo je podstatné pre 
ľudskú osobnosť či identitu, ostáva pri Downovom syndróme zachované a často nadpriemerne 
vyvinuté.  
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Neurológ Oliver Sacks (1985) hovorí o svete konkrétna v svojej populárno-náučnej zbierke prí- 
padových štúdií s názvom Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom. Píše o tom, že v mysli ľudí  
s intelektovým znevýhodnením vystupujú na povrch iné vlastnosti než abstraktne konceptuálne. 
Podľa neho je ich svet „živý, intenzívny, detailný, a predsa jednoduchý, práve preto, že je taký kon-
krétny: ani komplikovaný a roztrieštený, ale ani usporiadaný do jedného celku abstrakciou“ (Sacks, 
2017, s. 186).  
Podľa neho môže byť posilnená schopnosť konkrétnej obrazotvornosti a pamäti „bránou k citu, 
predstavivosti, hĺbke, tajomnu, kráse, symboličnu, príbehom, dramatičnu, komičnu a celému roz-
siahlemu svetu umenia a ducha“ (Sacks, 2017, s. 188). Môže však tiež obmedzovať obzor na ex-
trémnu posadnutosť bezvýznamnými, konkrétnymi a veľmi intenzívne vnímanými detailmi.  
Znamená to, že pre nás mnohokrát bezvýznamné momenty každodenného života bývajú pre ľudí 
s Downovým syndrómom zdrojom krásnych, ale aj dramatických chvíľ. Ich bežné prežívanie sa 
javí ako podobné tomu nášmu, keď sledujeme krásnu operu či počúvame orchestrálne skladby. 
Zároveň im táto intenzita vie dať poriadne zabrať. Vo filme sme mohli vidieť Maddinu náhlu mr-
zutosť po exponovaných chvíľach, či už po vystúpení, alebo náročnom dni. 

Ako efektívne komunikovať

Keď lepšie rozumieme inakosti ľudí s Downovým syndrómom, môžeme sa usilovať o hľadanie 
efektívnych spôsobov vzájomnej spolupráce. Najskôr by sme si však mali uvedomiť dve dôleži-
té skutočnosti. Po prvé, žiadna vlastnosť nie je dobrá ani zlá. Na lakomosť môžeme nazerať ako 
na šetrnosť, na prehnanú starostlivosť ako na podceňovanie iných, na štedrosť ako na márno-
tratnosť, na romantiku ako na naivitu, na intelektualizovanie ako na nepraktickosť a podobne. 
Všetko má výhody aj nevýhody, rozhodujúci je vždy spôsob a miera, ktorými danú vlastnosť 
uplatňujeme v určitej situácii. 
Po druhé, spoločenský život je prispôsobený najmä potrebám väčšiny. Ľudia s Downovým syn-
drómom sú oproti nám v nevýhodnejšej pozícii, keďže ich inakosť je menšinová. My sme tí, pre 
ktorých je jednoduchšie hľadať spôsoby vzájomnej spolupráce. Navyše disponujeme rozvinutou 
schopnosťou abstraktného myslenia, ako aj zmyslom pre konkrétno (hoci neraz v menej inten-
zívnej podobe).  
Znamená to, že možnosť napojiť sa na spôsob myslenia ľudí s Downovým syndrómom je pre nás 
oveľa prístupnejšia než pre nich možnosť pochopiť abstrakciu. Preto sa s nimi môžeme deliť  
o spoločný svet príbehov, obrazov, hry a umenia. To, čo chceme komunikovať, im môžeme aj  
ukázať alebo sprostredkovať prostredníctvom konkrétneho zážitku s danou témou.  
Ako sme videli vo filme, Maddy vie na fotografiách pomenovať mesto, kde bola. Keby sme jej však 
chceli o Paríži prednášať iba pomocou slovnej abstrakcie, zrejme by mala ťažkosti predstaviť si 
ho. Koniec-koncov, každý z nás si lepšie pamätá to, s čím má osobnú skúsenosť. Pri komunikácii 
(nielen) s ľuďmi s Downovým syndrómom by sme mali dbať  na empatiu, rovnocennosť, jasnosť, 
priamosť a konkrétnosť. 

Spolupráca ako spoločné víťazstvo

Spolupráca vyžaduje rešpekt, empatiu, toleranciu aj určité kompromisy. Pri každej spolupráci 
niečo stratíme a zároveň niečo získame. Iní ľudia nás inšpirujú, obohacujú a umožňujú nám rásť. 
V konečnom dôsledku je spolupráca výhodná pre obe strany, pričom rešpektuje potreby všetkých 
zúčastnených a tiež prispieva k bezpečiu vo svete.  
Je dokázané, že spolupráca s ľuďmi s intelektovým znevýhodnením nám umožňuje nadobudnúť 
špeciálne charakteristiky a vlastnosti (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, Chakrabarti, 
2010; Cardinal, 2010; Happé, Frith, 2010; Kaufman, 2004; Richman, 2006; Štěpánová, Blatný, 
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2009). Rosanne v dokumente priznáva, že vďaka dcérinmu Downovmu syndrómu uskutočnila 
niektoré pozitívne zmeny v svojom živote. Keby sa Maddy náhle zmenila na väčšinové dievča, 
matke by chýbala jej dokonalá nedokonalosť a prežívala by stratu.  
Kontakt s človekom, ktorý v širokej škále hlbokých citov pravdivo a intenzívne prežíva prítomný 
okamih, nám pripomína základné princípy ľudskosti. Ukazuje sa nový či prehliadaný rozmer, 
ktorý je podstatou demokratického fungovania ľudí s dobrým charakterom a citom pre umelec-
ké krásno. Čím viac je pre nich tento (z nášho pohľadu vzácny) rozmer samozrejmý, tým budú 
citlivejší na zraňujúce či nespravodlivé zaobchádzanie. Ľudia s Downovým syndrómom nás teda 
môžu naučiť, ako sa dá lepšie žiť. Učia nás rovnocennosti, rešpektu, empatii, hravosti, radostnos-
ti, ale aj pravdivosti. Učia nás brať život s ľahkosťou a mať odvahu byť nedokonalými.  

Inklúzia v spoločnosti

Život v spoločnosti kladie požiadavky na spoluprácu v týchto troch oblastiach: zamestnanie 
(škola), intimita (rodina) a vzťahy s ľuďmi vo všeobecnosti (priateľstvá). Efektívne vyrovnanie sa 
so životnými úlohami priamo súvisí s interakciou s inými ľuďmi a schopnosťou adaptovať sa 
na život v spoločnosti. Aby sme sa v ňom cítili úspešní, potrebujeme svoju pozornosť a aktivitu 
rozdeliť čo najrovnomernejšie medzi všetky uvedené oblasti. Všetko, čo je prehnané, sa niekde 
prejaví. Ak patríme napríklad medzi vorkoholikov, bude pre nás ťažké skĺbiť prácu s bohatým 
sociálnym životom alebo príjemným rodinným fungovaním. Na druhej strane úspech v jednej  
z oblastí pozitívne prispieva k úspechu v ostatných oblastiach (Ansbacher, Ansbacher, 1956). 
To sa týka nás všetkých, aj ľudí s inakosťami, keďže máme oveľa viac spoločného než rozdielneho. 
Máme spoločnú ľudskosť, v ktorej nás ľudia s Downovým syndrómom neraz predbiehajú  
a zároveň oslovujú naše vlastné človečenstvo. Všetci chceme niekam patriť. Všetci chceme ve-
dieť, že na nás záleží. Všetci potrebujeme ľudské práva. Všetci prežívame pocity menejcennosti.  
Všetci potrebujeme odvahu byť nedokonalými a čeliť výzvam každodenného života. Všetci potre-
bujeme priateľstvá, prácu, intímne vzťahy. Všetci sa potrebujeme vedieť na seba spoľahnúť  
a veriť si. Všetci si zaslúžime rešpekt. Všetci sme v niečom výnimoční a môžeme byť užitočnými 
pre ostatných. A hlavne, všetci sme absolútne rovnocenní. Bola by nuda a veľká škoda, keby sme 
všetci boli rovnakí. 

Rovnosť príležitostí pre všetkých

Univerzálny návod na budovanie vzťahov s inými ľuďmi neexistuje. Vďaka lepšiemu pochopeniu 
inakostí a podobností, rešpektu, empatii, tolerancii a úprimnému záujmu o spoluprácu si každý 
nájde vlastnú cestu k priateľstvám, kolegialite či partnerstvám aj s ľuďmi s Downovým syndrómom.  
Skutočná inklúzia bude znamenať aj rovnosť príležitostí v oblasti vzdelávania, práce či rodin-
nej politiky. Ľudia s intelektovým znevýhodnením majú rovnaké právo žiť plnohodnotný život, 
rozvíjať svoje silné stránky, vzdelávať sa, prispievať k blahu spoločnosti, rozhodovať o vlastnom 
živote, založiť si rodinu, mať deti atď. Všetko uvedené je v rôznej miere možné, ak spoločnosť kre-
atívne hľadá riešenia. V zahraničí je bežné, že ľudia s Downovým syndrómom študujú na školách 
podľa vlastného výberu, pracujú, majú vzťahy či uzatvárajú manželstvá.  
Treba povedať, že na Slovensku ešte máme čo doháňať. Inklúzii ľudí so špeciálnym potrebami by 
určite pomohli napríklad špeciálna či osobná asistencia, zriaďovanie chráneného bývania, scitli-
vovanie spoločnosti a budovanie terénu pre inklúziu. Úlohu štátu však v mnohom suplujú rôzne 
svojpomocné skupiny, kde si rodiny ľudí s Downovým syndrómom vymieňajú skúsenosti, pomá-
hajú si, povzbudzujú sa a spoločne upozorňujú na potreby tejto menšiny. Patria medzi napríklad 
občianske združenia Downov syndróm a Up-Down syndróm. 

http://downovsyndrom.org/
https://www.up-down.sk/
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Niekoľko tipov do vašej triedy:
Nerobte za deti to, čo zvládnu samy, znie základná rodičovská aj pedagogická zásada. Trénujte 
si trpezlivosť, či už v triede učíte, alebo asistujete niekomu so špeciálnymi potrebami. Nechajte 
deti primerane sa potrápiť a zvládnuť úlohu samostatne. Prostredníctvom prekonávania preká-
žok si rozvíjajú odvahu, sebavedomie aj pocit vlastnej kompetencie.  

Odvaha robiť chyby je dôležitou súčasťou procesu učenia. Keď sa učíme niečo nové, spočiatku 
sme nedokonalí. Nevzdávať sa napriek ťažkostiam si vyžaduje istý čas, trpezlivosť a tiež guráž.  
V rámci tohto procesu je veľmi dôležité povzbudzovanie. V tejto súvislosti dávame do pozor-
nosti krátky film s názvom Cirkus Motýľ (The Butterly Circus, r. Joshua Weigel, USA, 2009), ktorý 
môže byť vhodným podnetom na následnú diskusiu v triede. 

Hovorte so žiakmi a žiačkami o inakosti, vychovávajte ich k empatii, tolerancii a rešpektu. Pod-
porte deti v tom, aby sa navzájom nezraňovali a nevylúčili niekoho z kolektívu len pre akúsi ina-
kosť. Tiež spolu diskutujte o rôznych situáciách, ktoré sa v triede udiali, a citlivo ich interpretujte. 
Napríklad ak dieťa s Downovým syndrómom náhle objíme spolužiaka a ten sa zľakne, pretože sa 
s podobným správaním ešte nestretol, hovorte o tom. 

Dieťaťu s Downovým syndrómom vysvetlite, že fyzický kontakt s cudzími ľuďmi je neprípustný, 
pretože sme sa na tom ako väčšinová spoločnosť dohodli a že toto pravidlo nie je zrejmé z pravej 
povahy bytia, ale iba ako spoločenská konvencia. Iné živočíšne druhy sa pokojne môžu navzá-
jom fyzicky dotýkať, hoci sa nepoznajú. Spolužiakovi vysvetlite, že zámerom nebolo mu ublížiť 
či narušiť intimitu, ale prejaviť náklonnosť. Spoločne potom hľadajte iné riešenia, napríklad sa 
môžete dohodnúť, že deti si budú prejavovať náklonnosť zamávaním namiesto objatia, aby to 
bolo príjemné pre všetkých.  

Nepodceňujte ľudí, ktorí sú v niečom odlišní. Každá vlastnosť so sebou nesie výhody aj nevý-
hody, žiaľ, mnohí ľudia považujú za správne len to, čo je štatisticky väčšinové. Deti s Downovým 
syndrómom sú rovnako vnímavé, citlivé či zraniteľné ako zvyšok triedy. Všimnú si, keď sa k nim 
správame inak než k ostatným, keď ich podceňujeme, ľutujeme alebo zneschopňujeme (naprí-
klad keď za ne robíme veci, ktoré sú schopné urobiť samy).  

Faktom je, že ľudia s Downovým syndrómom vyzerajú inak, citlivejšie reagujú na vplyvy vonkaj-
šieho prostredia, sú znevýhodnení v abstraktnom a často posilnení v konkrétnom myslení. Treba 
však mať na pamäti, že sú to takí istí ľudia ako my, a preto by sme sa k nim mali správať rovno-
cenne, empaticky a rešpektujúco. Rovnako ako ku všetkým ostatným ľuďom. 
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Ďalšie príručky a zaujímavé odkazy k témam filmu:
V príručke Romantické násilie nájdete množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré vám umožnia 
preskúmať témy ako identita (aktivita s názvom Ja a moja identita), vnímanie iných (aktivita 
Lepšie viackrát vidieť), vylúčenie (aktivita V koži vylúčených) či vzory v živote detí a mládeže 
(aktivita Superhrdinovia).  

V príručke Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra odporúčame aktivitu 
Neurazíš sa?, ktorá  sa zameriava na jazyk a jeho (ne)vhodné použitie v komunikácii. Príklady 
pomenovaní ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré sa používali v minulosti, ilustrujú, ako sa 
spoločenské zmeny prenášajú aj do zmien v jazyku.  

V tejto príručke nájdete aj aktivitu Rodinné monopoly, kde si žiaci a žiačky môžu vyskúšať,  
aké okolnosti ovplyvňujú životy rodín na Slovensku. O ich osude rozhodne hod kockou. 

Ak chcete s vašou triedou diskutovať o nerovnom prístupe k vzdelaniu, vyskúšajte aktivitu 
Cesta za vzdelaním z príručky Globálne vzdelávanie v predmete geografia. Obsahuje príbehy 
detí z rôznych krajín, ktoré musia na ceste do školy prekonávať neuveriteľné prekážky.  

Pozrite si webinár s názvom Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí  
s Downovým syndrómom z dielne občianskeho združenia Downov syndróm, 

Slovenský dokumentárny film Niečo naviac (r. Palo Kadlečík, Martin Šenc, 2019) zachytáva 
príbeh pätnásťročnej Dorotky s Downovým syndrómom, ktorá sa túži stať herečkou.   

Môžete si pozrieť aj oceňovaný španielsky film Ja tiež (Yo, también, r. Álvaro Pastor, Antonio 
Naharro, 2009), kde hrá Pablo Pineda, herec s Downovým syndrómom. 

Za vypočutie stojí podcast Deti bez návodu, venovaný ľuďom s Aspergerovým syndrómom  
a autizmom. Autorkami sú psychologička Viera Hincová, ktorá sa venuje profesionálnej pod-
pore rodín aj pedagogického personálu, a sociologička Kristína Převrátil Alexy, ktorá ponúka 
množstvo vlastných skúseností a podnetov zo života svojej neurodiverznej rodiny.

Do pozornosti dávame aj záznamy z diskusií po projekciách filmu Modelka Maddy na festi-
vale Jeden svet 2021. Hosťkami boli Viera Vlčková, laická poradkyňa – Platforma rodín detí so 
zdravotným znevýhodnením a Dorotka Vlčková, herečka v divadle Dúhadlo. Odpovedali na 
množstvo zaujímavých otázok moderátorky Zuzany Límovej, Človek v ohrození a samotných 
študentov a študentiek, ktorí svoje otázky posielali cez online nástroj Slido. 

Diskusia pre školy k filmu Modelka Maddy 1/2 – Festival Jeden svet 2021

Diskusia pre školy k filmu Modelka Maddy 2/2 – Festival Jeden svet 2021

https://globalnevzdelavanie.sk/prirucka-romanticke-nasilie/
https://globalnevzdelavanie.sk/sjl/
https://globalnevzdelavanie.sk/geo/
https://vimeo.com/643018766?fbclid=IwAR3MoXxCCyLCKfMi5Dadh5wbpNpXeAO631lasUxQ-sbFE3QfnAYxd5f_xEY
http://downovsyndrom.org/
https://nieconaviac.sk/
https://www.csfd.sk/film/272500-ja-tiez/prehlad/
https://www.a-centrum.net/podcasty/
https://vimeo.com/652879795/688e7e43f9
https://vimeo.com/652839474/8fa8da682a
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Generácia
Greta

Najmladšia má 12 a najstaršia 24 rokov. Vyrastajú a žijú vo 
svete, v ktorom sú čoraz častejšími úkazmi obdobia sucha,  
povodne a požiare. Všetky bojujú proti tomu istému nepriate-
ľovi – núdzovej situácii v oblasti klímy. Napriek kultúrnym  
a geografickým rozdielom má deväť mladých aktivistiek 
rovnaký cieľ: zvyšovať povedomie o klimatickej pohotovosti, 
bojovať proti ľahostajnosti politikov a zvýrazňovať potrebu 
radikálnej spoločenskej zmeny tak, aby boli našimi najvyššími 
prioritami príroda a sociálna spravodlivosť. Aj pod vplyvom 
Grety Thunberg, azda najznámejšej aktivistky, majú tieto  
mladé ženy v repertoári takú charizmu a sebaistotu ako  
najväčšie osobnosti politickej histórie. Kto sú tieto aktivistky 
s odhodlaním zmeniť svet? Ako možno chápať ich hnev?  
Aké nádeje prinášajú? Generácia Greta predstavuje prostred-
níctvom silných očitých svedectiev a úžasných archívnych 
záberov príbeh deviatich obdivuhodných mladých žien.

Témy filmu: 
klimatická 
zmena, 
klimatická 
spravodlivosť, 
občiansky 
aktivizmus

Génération Greta / Johan 
Boulanger, Simon Kessler / 
Francúzsko / 2020 / 54 min. 
/ anglicky, francúzsky /  
slovenské titulky s úpravou 
pre nepočujúcich
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Čas:
90 minút (vrátane premietania filmu – 54 minút)

Pomôcky:
projektor, počítač, lepiaca hmota alebo papierová páska, fixy, štyri listy papiera, kde napíšete  
alebo vytlačíte štyri výroky (pozri bod 4), nastrihaná kópia prílohy 1, nastrihané kópie prílohy 2  
(jedna kartička pre každého), nastrihaná kópia prílohy 3 (päť ústrižkov s otázkami)

Postup:
EVOKÁCIA:      10 minút

1. Pred hodinou si nastrihajte prílohu 1, ktorá obsahuje informácie o negatívnych dopadoch  
klimatickej zmeny na rôzne časti sveta. Umiestnite ich v triede tak, aby si ich žiaci a žiačky 
mohli prečítať počas hodiny a ostali im k dispozícii aj po nej.  

2. Doprostred tabule napíšte GENERÁCIA GRETA a vysvetlite triede, že ide o názov filmu, ktorý 
budete spoločne pozerať. Opýtajte sa žiakov a žiačok, čo im v súvislosti s ním napadá. Môžete 
im položiť nasledujúce otázky: 

O kom, o čom asi bude tento film?  
Akú skupinu ľudí predstavuje názov filmu?

Túto aktivitu môžete realizovať aj samostatne, ak sa chcete venovať téme klimatickej  
zmeny. Nie je nutné ju prepojiť s pozeraním dokumentárneho filmu Generácia Greta ani  
s aktivitou 1.  
V prípade, že ste film s triedou videli, môžete si najskôr pripomenúť, o čom bol. Potom sa 
spoločne vráťte k výrokom, s ktorými ste pracovali v rámci aktivity 1. Porovnajte, či sa opro-
ti minulej hodine zmenili počty osôb, ktoré sa stotožňujú s jednotlivými výrokmi. Potom 
krátko diskutujte pomocou nasledujúcich otázok: 

Stotožnili ste sa na tejto hodine s iným výrokom ako na minulej? S akým? Prečo? 
Ktoré informácie z minulej hodiny na vás zapôsobili alebo vás zaujali?  
Ktoré dopady klimatickej zmeny vás znepokojujú? Prečo?

Cieľová skupina: 
14+

Ciele:
žiaci a žiačky vedia opísať dopady klimatickej krízy v rôznych krajinách a na Slovensku;  
dokážu vysvetliť pojmy klimatická spravodlivosť, klimatický skepticizmus, študentské  
klimatické hnutie; 
formulujú vlastný postoj ku klimatickej zmene a klimatickému aktivizmu.   

AKTIVITA 1

METODICKÝ TIP:
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3. Okolo názvu filmu napíšte na tabuľu kľúčové slová, ktoré žiaci a žiačky vymyslia (podobne ako 
pri tvorbe myšlienkovej mapy). Keby im názov nič neevokoval, opýtajte sa ich, či už počuli  
o švédskej klimatickej aktivistke Grete Thunberg. Ak áno, môžete im položiť doplňujúce otázky 
(čo o nej počuli, za čo sa angažuje a pod.).

4. Na papiere si prichystajte nasledujúce výroky a umiestnite ich v rôznych častiach triedy tak, 
aby boli ľahko dostupné. Môžete ich napísať aj na tabuľu, aby ich všetci dobre videli. 
A. Klimatická zmena ma veľmi znepokojuje, snažím sa bojovať proti jej dopadom. 
B. Strach z klimatickej zmeny ma paralyzuje, cítim sa bezmocne. 
C. Vnímam hrozby klimatickej zmeny, ale aktívne proti nim nebojujem. 
D. Mám pocit, že klimatická zmena sa ma netýka. 

5. Výroky najskôr nahlas prečítajte. Potom požiadajte žiakov a žiačky, aby sa presunuli k tomu 
výroku, s ktorým sa najviac stotožňujú. V prípade, že sa nevedia stotožniť so žiadnym z nich, 
ostanú stáť v strede.  

6. Zaznamenajte si počty osôb pri tom-ktorom výroku (napríklad na tabuľu) a oslovte jednotlivé 
skupiny, aby stručne vysvetlili dôvody svojho postoja. Ich názory nehodnoťte a na záver sa im 
poďakujte za úprimnosť. Požiadajte ich, aby sa vrátili na svoje miesta.

UVEDOMENIE:      55 minút (vrátane premietania filmu – 54 minút) 

7. Každému dajte jednu kartičku z prílohy 2. Sú venované jednotlivým krajinám, odkiaľ pochádzajú 
hrdinky filmu Generácia Greta.  

8. Požiadajte žiakov a žiačky, aby si pozorne prečítali otázky a pokúsili sa na ne nájsť odpovede 
počas pozerania filmu. Uistite sa, že inštrukciám porozumeli.  

9. Spoločne si pozrite celý dokument.

REFLEXIA:      25 minút 

10. Po dopozeraní filmu sa spýtajte žiakov a žiačok: 
Aký dojem vo vás film zanechal?
Ktoré informácie boli pre vás nové alebo zaujímavé?

11. Požiadajte ich, aby sa zoskupili podľa toho, akú krajinu dostali na kartičke. V triede by malo 
vzniknúť päť skupín (v každej budú osoby s rovnakými kartičkami). Rozdajte im ústrižky  
s otázkami z prílohy 3 a požiadajte ich, nech ich spoločne prediskutujú. Majú na to 10 minút  
a potom budú svoje postrehy prezentovať pred ostatnými.  

12. Ukončite skupinovú prácu a požiadajte jednotlivé skupiny, aby sa podelili o odpovede na uvedené 
otázky. Dbajte na to, aby každá skupina dostala priestor vyjadriť sa.

Pojem Generácia Greta je odvodený od mena švédskej aktivistky Grety Thunberg, ktorá sa 
v jeden letný piatok v roku 2018 rozhodla, že namiesto sedenia v škole pôjde protestovať 
pred parlament. Chcela dať najavo, že nadobudnuté vedomosti jej v budúcnosti môžu byť 
nanič, pokiaľ sa politici nezačnú zaoberať ochranou klímy. Vtedy pätnásťročná Greta svo-
jím činom inšpirovala celú svoju generáciu a stala sa iniciátorkou globálneho hnutia za boj 
proti klimatickej kríze. Piatkové klimatické štrajky pod názvom Fridays for Future pritiahli 
do ulíc milióny ľudí po celom svete. Ide najmä o mladé ženy a mužov narodených po roku 
1995, patriacich k takzvanej Generácii Z.

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:
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13. Opýtajte sa žiakov a žiačok, či už počuli o klimatickej spravodlivosti. Vyzvite ich, aby skúsili 
tento pojem vysvetliť. Ak to bude potrebné, doplňte ich. Spoločnú diskusiu ukončite otázkou,  
či súhlasia s názorom, že hľadanie riešení klimatickej krízy by malo byť prioritou pre vlády  
všetkých krajín. Požiadajte ich, aby svoje názory zdôvodnili.  

14. Na záver sa všetkým poďakujte za diskusiu a pripomeňte, že informácie o negatívnych dopa-
doch klimatickej zmeny nechávate v triede, kde si ich môžu v prípade záujmu prečítať. 

V prípade, že si žiaci a žiačky uvedomujú dôsledky klimatickej zmeny aj v zdanlivo neza-
siahnutých krajinách, oceňte ich vnímavosť. Opýtajte sa, kde sa dozvedeli o negatívnych 
dopadoch na štáty ako sú Švédsko, Holandsko, USA či Francúzsko. Nadviazať môžete aj 
otázkou, ako si vysvetľujú, že hnutie inšpirované Gretou Thunberg sa rozmáha aj v týchto 
krajinách.

Pojem klimatická spravodlivosť má pôvod v aktivistickom prostredí, v radikálnych  
a sociálnych hnutiach. Hnutia za klimatickú spravodlivosť kladú dôraz na historickú 
zodpovednosť krajín globálneho Severu, ktoré množstvom vyprodukovaných emisií 
skleníkových plynov prispeli k zmenám klímy disproporčne viac ako krajiny globálneho 
Juhu. Tie už dnes zažívajú omnoho tvrdšie dopady klimatickej a ekologickej krízy, hoci  
k jej vzniku prispeli najmenej. 

V súčasnosti existuje vedecký konsenzus o tom, že klimatická kríza a nárast globálnej 
teploty sú spôsobené ľudskou činnosťou (najmä nadmernou produkciou emisií oxidu 
uhličitého). Ľudia, ktorí tieto závery spochybňujú a neveria, že klimatická zmena vedie 
k závažným ekologickým a sociálnym rizikám, sú zástancami tzv. klimatického skep-
ticizmu. Časť z nich sa o problematiku klimatickej zmeny vôbec nezaujíma, časť z nich 
spochybňuje vedecké tímy aj metódy, ktorými dospeli k tomuto poznaniu, a časť považuje 
klimatickú zmenu za podvod či konšpiráciu. 

Klimatická pohotovosť odkazuje na súčasnú situáciu týkajúcu sa zhoršujúcich pre-
javov zmeny klímy. Tá je alarmujúca, a preto si vyžaduje rýchle a zásadné kroky, ktoré 
by zmiernili klimatickú a ekologickú krízu. Inak hrozí, že degradácia planéty dosiahne 
takú mieru, že sa Zem stane pre ľudstvo neobývateľnou. Vyhlásenie stavu klimatickej 
pohotovosti je jednou z hlavných požiadaviek svetového klimatického hnutia Extinction 
Rebellion. Pojem možno preložiť aj ako stav klimatickej núdze. 

METODICKÝ TIP:

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:
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Čas:
45 minút

Pomôcky:
nastrihaná kópia prílohy 1 (rozmiestnená po triede), nastrihaná kópia prílohy 4, písacie potreby, 
fixy, čisté papiere alebo výkresy, prípadne obrázkové časopisy na rozstrihanie, nožnice, lepidlá

Postup:
EVOKÁCIA:      5 minút

1. Napíšte na tabuľu tieto výroky: 
A. Klimatická zmena ma veľmi znepokojuje, snažím sa bojovať proti jej dopadom. 
B. Strach z klimatickej zmeny ma paralyzuje, cítim sa bezmocne. 
C. Vnímam hrozby klimatickej zmeny, ale aktívne proti nim nebojujem. 
D. Mám pocit, že klimatická zmena sa ma netýka. 

2. Vyzvite  žiakov a žiačky, aby si ich prečítali a vybrali si jeden, s ktorým sa najviac stotožňujú. 
Dajte im pár sekúnd na premyslenie.  

3. Vysvetlite im, že výroky postupne prečítate a ich úlohou bude postaviť sa, keď zaznie ten,  
s ktorým najviac súhlasia. V prípade, že sa nevedia stotožniť so žiadnym z nich, ostanú sedieť. 
Po každom výroku si zapíšte, koľko osôb sa s ním stotožnilo.

UVEDOMENIE:      30 minút

4. Ak ste na predošlej hodine nepozerali film a nepracovali s aktivitou 1, pripravte si vopred kópiu 
prílohy 1. Nastrihajte ju a jednotlivé časti umiestnite po triede tak, aby si ich všetci mohli prečítať.

5. Vysvetlite triede, že na hodine budete hovoriť o dopadoch klimatickej zmeny. Požiadajte žiakov 
a žiačky, aby si prečítali informácie, ktoré ste rozmiestnili po triede. Môžu sa pomedzi ne voľne 
pohybovať. Dajte im niekoľko minút na to, aby si texty prečítali, prípadne si ich pripomenuli,  
ak ste s nimi pracovali na minulej hodine. 

6. Potom ich vyzvite, aby vytvorili päť skupín a našli si v triede miesto, kde budú spoločne pracovať  
na zadaní.   

7. Úlohou jednotlivých skupín bude pripraviť podobný text o dopadoch klimatickej zmeny, ako si 
práve prečítali. Mal by sa však týkať Slovenska. Aby sa im ľahšie pracovalo, dajte každej skupine 
jeden podporný text z prílohy 4, ktorý obsahuje informácie o rôznych aspektoch klimatickej 
zmeny na Slovensku.   

8. Požiadajte skupiny, aby si prečítali podporné texty, našli v nich kľúčové informácie a tie potom 
prezentovali ostatným. Môžu na to využiť výkresy, fixy, obrázky z časopisov či tabuľu, nechajte 
to na ich fantáziu. Na prípravu prezentácie majú 15 minút. Päť minút pred uplynutím časového 
limitu ich upozornite, že sa chýli ku koncu. 

9. Potom pozvite jednotlivé skupiny, aby prezentovali svoje zistenia o klimatickej zmene na  
Slovensku. Poradie prezentujúcich môžete zvoliť podľa poradia podporných textov, ktoré sú  
v prílohe 4 radené nasledovne:  
A. prejavy klimatickej zmeny na Slovensku, 
B. najviac ohrozené skupiny obyvateľstva,  
C. reakcie odbornej a laickej verejnosti,  
D. reakcie politikov, 
E. budúci vývoj.

AKTIVITA 2
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REFLEXIA:      10 minút

10. Pokračujte diskusiou pomocou nasledujúcich otázok. V prípade nedostatku času uprednostnite 
tie, ktoré sú zvýraznené tučným písmom. 

Ktoré informácie o klimatickej zmene na Slovensku boli pre vás nové alebo prekvapujúce?
Ako hodnotíte svoju prezentáciu a jej prípravu? Čo by ste urobili inak? Prečo? 
Odkiaľ čerpáte informácie o klimatickej zmene?
Ktoré informácie o klimatickej zmene by mal poznať každý? Prečo? 
Poznáte ľudí, ktorí sa na Slovensku tejto téme venujú? Ako sa angažujú a aké témy riešia? 
Vnímate na Slovensku skôr klimatickú spravodlivosť, klimatický skepticizmus alebo  
klimatický aktivizmus?
Ako by sa mala angažovať slovenská vláda v ochrane klímy? Aké opatrenia by mala podľa 
vás prijať? Kde vidíte priestor na väčšiu angažovanosť? Kto a ako by mal konať? 
Ako môžeme chrániť klímu my? Čo môže ovplyvniť každý z nás? V čom sa môžeme  
inšpirovať hrdinkami filmu Generácia Greta?
Čo si odnášate z dnešnej hodiny? 
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PRÍLOHA 1:

Pojem klimatická spravodlivosť má pôvod v aktivistickom prostredí, v radikálnych a sociál-
nych hnutiach. Hnutia za klimatickú spravodlivosť kladú dôraz na historickú zodpovednosť 
krajín globálneho Severu, ktoré množstvom vyprodukovaných emisií skleníkových plynov 
prispeli k zmenám klímy disproporčne viac ako krajiny globálneho Juhu. Tie už dnes zažívajú 
omnoho tvrdšie dopady klimatickej a ekologickej krízy, hoci k jej vzniku prispeli najmenej. 
V súčasnosti existuje vedecký konsenzus o tom, že klimatická kríza a nárast globálnej teploty 
sú spôsobené ľudskou činnosťou (najmä nadmernou produkciou emisií oxidu uhličitého). 
Ľudia, ktorí tieto závery spochybňujú a neveria, že klimatická zmena vedie k závažným 
ekologickým a sociálnym rizikám, sú zástancami tzv. klimatického skepticizmu. Časť z nich 
sa o problematiku klimatickej zmeny vôbec nezaujíma, časť z nich spochybňuje vedecké tímy 
aj metódy, ktorými dospeli k tomuto poznaniu, a časť považuje klimatickú zmenu za podvod 
či konšpiráciu. 
Klimatická pohotovosť odkazuje na súčasnú situáciu týkajúcu sa zhoršujúcich prejavov 
zmeny klímy. Tá je alarmujúca, a preto si vyžaduje rýchle a zásadné kroky, ktoré by zmiernili 
klimatickú a ekologickú krízu. Inak hrozí, že degradácia planéty dosiahne takú mieru, že sa 
Zem stane pre ľudstvo neobývateľnou. Vyhlásenie stavu klimatickej pohotovosti je jednou 
z hlavných požiadaviek svetového klimatického hnutia Extinction Rebellion. Pojem možno 
preložiť aj ako stav klimatickej núdze. 

Negatívne dopady klimatickej zmeny pociťujú rôzne skupiny ľudí v rôznej miere. Tá závisí 
od geografických, socioekonomických či politických faktorov. Dôležitú rolu hrá aj rod – ženy 
sú viac vystavené negatívnym dopadom klimatickej krízy, pretože sú celosvetovo viac ohro-
zené chudobou a zároveň je ich živobytie častejšie závislé od prírodných zdrojov, ktorých 
množstvo klesá a kvalita sa zhoršuje dôsledkom klimatickej zmeny.  
Ženy sú zraniteľnejšie aj pre nerovný prístup k možnostiam adaptácie na zmenu klímy. 
Často majú horší prístup k zdrojom (napríklad pozemkom či majetku), technológiám či 
vzdelaniu a tiež k rozhodovacím procesom. 

V dôsledku klimatickej krízy čelia Spojené štáty americké v posledných desaťročiach čoraz 
častejším extrémnym prejavom počasia. Patria medzi ne veľké horúčavy v letných mesia-
coch, dlhšie obdobia sucha či silné búrky. Zároveň narastá počet prírodných katastrof, ako 
sú hurikány a cyklóny, ktorých dopady sú čoraz ničivejšie.  
Negatívne dopady klimatickej krízy pritom najviac ohrozujú ľudí, ktorí sú súčasťou etnic-
kých menšín a nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Tí sú aj historicky častejšie vystavení 
antropogénnym zdrojom znečistenia.  
Znamená to, že ich zdravie je dlhodobo ohrozené napríklad znečistením pochádzajúcim zo 
skládok toxického odpadu, vody či vzduchu. Ide o tzv. environmentálny rasizmus. Počas 
vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa sa situácia v krajine ešte zhoršila. 

Zdroj: EDITORS OF AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Climate Changes Health: Vulnerable Populations. American Pub-
lic Health Association. (nedatované). [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-chan-
ge/vulnerable-populations. 

1

2

3

https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-change/vulnerable-populations.
https://www.apha.org/topics-and-issues/climate-change/vulnerable-populations.
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Zmeny klímy ohrozujú aj život ľudí v Ekvádore. Miestni zažívajú stále častejšie a silnejšie 
extrémne prejavy počasia, ako sú suchá, povodne či nepredvídateľné, silné zrážky. Zvyšujúca 
sa teplota vedie k topeniu ľadovcov.  
Táto juhoamerická krajina je veľmi bohatá na nerastné suroviny. Disponuje aj zásobami 
ropy, ktoré sa čiastočne nachádzajú na území Amazonského pralesa. Práve ťažba ropy 
prispieva k vysokej miere odlesňovania, s ktorou súvisí pôdna degradácia a strata mnohých 
druhov živočíchov a rastlín. Priemyselná ťažba, intenzívne poľnohospodárstvo a odlesňova-
nie navyše ohrozujú pôvodné obyvateľstvo, ktoré na tomto území žije.  

Indiu zasahujú dôsledky klimatickej zmeny na mnohých úrovniach. Dôkazom sú ustupu-
júce himalájske ľadovce, slabšie zrážky počas monzúnovej sezóny, častejšie obdobia sucha 
a miznúce zásoby podzemnej vody. Klimatické a ekologické dopady zasahujú životy milió-
nov ľudí. V krajine narastá miera podvýživy, ľahšie sa šíria ochorenia a stúpa počet úmrtí či 
zranení súvisiacich s extrémnymi prejavmi počasia.  
Podstatná časť populácie sa navyše živí poľnohospodárstvom, ktoré je závislé od prírodných 
zdrojov a stabilných klimatických podmienok. Keďže s klimatickou zmenou prichádzajú 
mnohí ľudia o obživu, migrujú do miest. Strata obživy a neistá budúcnosť však prispieva  
k rastúcemu počtu samovrážd.  

Indonézia patrí medzi najväčších svetových producentov emisií oxidu uhličitého. Miestna 
ekonomika je totiž závislá od uhlia, ktoré je najšpinavším fosílnym palivom. Pre priemyselné 
pestovanie a produkciu palmového oleja krajina zároveň trpí masívnym odlesňovaním  
dažďových pralesov a stratou biodiverzity.  
Indonézia, súostrovie tisícich ostrovov, je krajinou s druhým najdlhším pobrežím na svete. 
Podobne ako Filipíny ju preto ohrozuje stúpajúca hladina oceánov. Na oboch súostroviach 
ohrozuje zmena klímy živobytie miestnych, hlavne rurálnych komunít živiacich sa poľno-
hospodárstvom či rybolovom. Následkom otepľovania navyše narastá výskyt nebezpečných 
chorôb, ako sú horúčka dengue, malária či cholera. 

5

6

7

Zvyšujúca sa teplota, dlhšie vlny horúčav, častejšie a silnejšie búrky – to sú len niektoré  
z dopadov klimatickej zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú život v Keni. Extrémne a nepred-
vídateľné počasie spolu s pôdnou eróziou a znečistením pôdy i vody majú zničujúci dopad 
na poľnohospodársku produkciu.  
Dôsledkami sú pokles úrody aj úhyn hospodárskych zvierat. Zvyšuje sa tak miera podvýživy, 
hladu a chudoby, pretože miestne obyvateľstvo stráca zdroje obživy. 

4
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V európskych krajinách vedie zvyšujúca sa globálna teplota k čoraz nepredvídateľnejšiemu 
počasiu. To sa prejavuje čoraz častejšími vlnami horúčav, nárazovými dažďami, zvyšujúcim  
sa rizikom povodní či dlhými obdobiami sucha, ktoré znižujú zásoby podzemných vôd,  
negatívne vplývajú na poľnohospodárstvo a zvyšujú riziko požiarov.  
Teplejšia voda v jazerách a potokoch vedie k zvýšenej koncentrácii rias, ktoré znižujú  
kvalitu povrchovej vody. Prímorské krajiny sú navyše ohrozené stúpajúcou hladinou mora  
a s tým súvisiacou pôdnou eróziou na pobrežiach.  
Napríklad Holandsko má dlhé pobrežie a približne tretina krajiny je situovaná pod úrovňou 
hladiny mora. Dopady klimatickej krízy vo Švédsku ohrozujú živobytie a tradičný spôsob  
života pôvodného obyvateľstva – etnickej skupiny Sámov žijúcej na severe krajiny a čias-
točne sa živiacej chovom sobov. Aj Francúzsko čelí narastajúcej globálnej teplote, ktorá 
prináša častejšie a silnejšie vlny horúčav. V horskej oblasti Álp vedie k rýchlejšiemu topeniu 
ľadovcov, ktoré zvyšuje riziko lavín a v nižších oblastiach riziko povodní a pôdnych zosuvov. 

Zdroje:  

EUROPEAN COMMISSION. How will we be affected. European Commission. (nedatované). [cit. 2021-09-27].  
Dostupné na: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/how-will-we-be-affected_en

UNIVERSITY OF OULU. The Saami people are increasingly vulnerable to the negative effects of climate change.  
University of Oulu.  2019. [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.oulu.fi/university/node/55753

PŘIBYLA, ONDRÁŠ. Co přesne znamená uhlíková neutralita?. Fakta o klimatu. 2021. [cit. 2021-09-27].  
Dostupné na: https://faktaoklimatu.cz/explainery/uhlikova-neutralita

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, SWEDEN. Sweden‘s climate policy framework. Government Offices od Sweden. 2021.  
[cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.government.se/articles/2021/03/swedens-climate-policy-framework/

EDITORS OF CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT. The Citizens‘ Convention on Climate, what is it? Convention Citoyenne 
pour le Climat. (nedatované). [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/how-will-we-be-affected_en
https://www.oulu.fi/university/node/55753
https://faktaoklimatu.cz/explainery/uhlikova-neutralita
https://www.government.se/articles/2021/03/swedens-climate-policy-framework/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
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PRÍLOHA 2:

Krajina: Keňa   Meno osoby: Elizabeth Wanjiru Wathuti

Krajina: Indonézia   Meno osoby: Melati Wijsen

Krajina: USA   Meno osoby: Jamie Margolin

Krajina: India   Meno osoby: Ridhima Pandey

Krajina: Ekvádor   Meno osoby: Helena Gualinga

O akých problémoch hovorí?  
 
Koho sa najviac týkajú? 

Ako proti nim bojuje? 

O akých problémoch hovorí?  
 
Koho sa najviac týkajú? 

Ako proti nim bojuje? 

O akých problémoch hovorí?  
 
Koho sa najviac týkajú? 

Ako proti nim bojuje? 

O akých problémoch hovorí?  
 
Koho sa najviac týkajú? 

Ako proti nim bojuje? 

O akých problémoch hovorí?  
 
Koho sa najviac týkajú? 

Ako proti nim bojuje? 
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PRÍLOHA 3:

Spoločne diskutujte o nasledujúcich otázkach. Potom svoje postrehy krátko prezentujte 
pred ostatnými.  

Film Generácia Greta ukazuje dôsledky klimatickej krízy v rôznych krajinách.  
Kde podľa vás ľudia trpia najzávažnejšími dopadmi klimatickej zmeny? Akými?  

Ktorých krajín sa podľa vás dopady klimatickej zmeny týkajú najmenej,  
respektíve netýkajú? 

Trápi mladých ľudí na Slovensku klimatická zmena a jej dopady? Je to podľa vás  
rovnako, menej alebo viac než ľudí v krajinách, o ktorých sa hovorí vo filme?   

Spoločne diskutujte o nasledujúcich otázkach. Potom svoje postrehy krátko prezentujte 
pred ostatnými.  

Film Generácia Greta ukazuje dôsledky klimatickej krízy v rôznych krajinách.  
Kde podľa vás ľudia trpia najzávažnejšími dopadmi klimatickej zmeny? Akými?  

Ktorých krajín sa podľa vás dopady klimatickej zmeny týkajú najmenej,  
respektíve netýkajú? 

Trápi mladých ľudí na Slovensku klimatická zmena a jej dopady? Je to podľa vás  
rovnako, menej alebo viac než ľudí v krajinách, o ktorých sa hovorí vo filme?   

Spoločne diskutujte o nasledujúcich otázkach. Potom svoje postrehy krátko prezentujte 
pred ostatnými.  

Film Generácia Greta ukazuje dôsledky klimatickej krízy v rôznych krajinách.  
Kde podľa vás ľudia trpia najzávažnejšími dopadmi klimatickej zmeny? Akými?  

Ktorých krajín sa podľa vás dopady klimatickej zmeny týkajú najmenej,  
respektíve netýkajú? 

Trápi mladých ľudí na Slovensku klimatická zmena a jej dopady? Je to podľa vás  
rovnako, menej alebo viac než ľudí v krajinách, o ktorých sa hovorí vo filme?   

Spoločne diskutujte o nasledujúcich otázkach. Potom svoje postrehy krátko prezentujte 
pred ostatnými.  

Film Generácia Greta ukazuje dôsledky klimatickej krízy v rôznych krajinách.  
Kde podľa vás ľudia trpia najzávažnejšími dopadmi klimatickej zmeny? Akými?  

Ktorých krajín sa podľa vás dopady klimatickej zmeny týkajú najmenej,  
respektíve netýkajú? 

Trápi mladých ľudí na Slovensku klimatická zmena a jej dopady? Je to podľa vás  
rovnako, menej alebo viac než ľudí v krajinách, o ktorých sa hovorí vo filme?   
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PRÍLOHA 4:

Aj obyvatelia a obyvateľky Slovenska už na vlastnej koži pociťujú negatívne dôsledky klimatickej 
zmeny. Počasie sa stáva čoraz nepredvídateľnejším, čoraz dlhšie obdobia sucha (spôsobujúce  
pokles hladiny podzemných vôd) sa striedajú s nárazovými dažďami, ktoré vedú k povodniam  
a pôdnej erózii. Najmä v ostatných desiatich rokoch zažívame dlhodobý deficit zrážok.  
Čoraz častejšie sa extrémne suché podmienky vyskytujú prekvapivo na severe, na Orave a Kysu-
ciach. Dopady sú značné. Koncom júla 2019 bolo suchom zasiahnutých 90 % územia Slovenska. 
Meteorologické merania zaznamenali extrémne pôdne sucho na viac ako 8 % plochy Slovenska. 
Rok 2018 sa na Slovensku, ale aj v Európe, zaradil medzi najteplejšie roky za posledných mini- 
málne 120 rokov. Mimoriadne suchý a nepriaznivý bol aj rok 2017, najmä na Podunajskej  
a Záhorskej nížine, keď v septembri zaznamenali na meteorologickej stanici Bratislava – letisko 
najdlhšie suché obdobie od roku 1981. Trvalo nepretržitých 220 dní.  
To všetko má negatívny vplyv na poľnohospodársku produkciu. Pestovanie plodín sa pre nedo-
statok (či nadbytok) vody, stratu biodiverzity a produktivity pôdy stáva neistým a náročnejším.  
To vedie k ekonomickým stratám, ktoré môžu byť likvidačné najmä pre menšie farmy, a k zvyšo- 
vaniu cien potravín. Podľa dát z roku 2017 boli škody spôsobené suchom vyčíslené až na 19,3 milió-
na eur. Sucho sa premietlo do významných strát aj v nasledujúcom roku. V okresoch Rimavská 
Sobota, Michalovce, Košice-okolie a Nové Mesto nad Váhom klesli výnosy až o tretinu a viac. 

Meniaca sa teplota kladie vyššie nároky na správne fungovanie energetického sektora či na 
chladenie budov. Vlny horúčav v mestách negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie. Merania termo- 
víznou kamerou v Bratislave v lete roku 2021 ukázali dramatický nárast teploty v mestskom  
prostredí. Nameraná teplota vzduchu bola v deň merania 33 – 34 stupňov Celzia. Klasické stre-
chy zo škridly či lepenky sa však rozpálili na 55 až 71 stupňov Celzia, detské ihrisko na takmer  
64 stupňov.  
Pri 40-stupňovej teplote vzduchu sa mestské prostredie bude ešte extrémnejšie prehrievať. 
V mestských štvrtiach bez zelených striech, dostatočnej vegetácie a ochladzujúcich vodných 
prvkov, ktoré by tieto nebezpečné javy tlmili, hrozí zvýšená úmrtnosť chronicky chorých, ale 
aj veľmi mladých či sociálne izolovaných ľudí a najmä starých ľudí. Keby sme zobrali do úvahy 
„len“ počet detí (vo veku od 0 do 18 rokov), ktorých žije na Slovensku podľa Štatistického úradu 
SR vyše 1 000 000, a dôchodcov nad 75 rokov, ktorých je vyše 330 000, vyjde nám, že ohrozená 
je prinajmenšom štvrtina obyvateľstva Slovenska.  
Slovensko pritom postupne smeruje do skupiny európskych krajín s najvyšším podielom senio- 
rov. Zvyšovanie cien potravín v dôsledku dopadov klimatickej krízy na poľnohospodárstvo  
a energetiku na Slovensku výrazne komplikuje prežitie mnohodetných rodín, domácností s jed-
ným rodičom a osamelo žijúcich dôchodcov. Na Slovensku je už dnes 863 000 ľudí ohrozených 
chudobou alebo sociálnym vylúčením. Viac ako 200 000 ľudí poberá dôchodok vo výške 306 až 
385 eur. To znamená, že sa pohybujú tesne na hranici príjmovej chudoby alebo sú výrazne pod 
touto hranicou. Tretina Slovákov a Sloveniek už dnes nedokáže čeliť nečakaným výdavkom. 

A
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Zdroj: BARÁT, Andrej. GREENPEACE, Slovensko. PECHO, Jozef. Dopady klimatickej krízy na Slovensko. Greenpeace. 2020.  
[cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovakia-stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady- 
klimat-krizy-slovensko-screen-2.pdf

Zdroj: BARÁT, Andrej. GREENPEACE, Slovensko. PECHO, Jozef. Dopady klimatickej krízy na Slovensko. Greenpeace. 2020.  
[cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovakia-stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady- 
klimat-krizy-slovensko-screen-2.pdf
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https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovakia-stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady-klimat-krizy-slovensko-screen-2.pdf
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Podľa prieskumov verejnej mienky považujú viac ako tri štvrtiny Slovákov a Sloveniek klimatické 
zmeny za veľmi vážny problém. Väčšina respondentov a respondentiek (89 %) podporuje nasta-
venie vyšších cieľov na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a 91 % opýtaných podporuje 
dosiahnutie klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. V roku 2019, keď študentské 
klimatické hnutie zaznamenalo najväčší celosvetový rozmach, zorganizovala slovenská skupina – 
inšpirovaná medzinárodným hnutím Fridays for Future – klimatický štrajk vo viacerých mestách.  
V Bratislave sa na septembrovom proteste zúčastnilo viac ako päťtisíc ľudí a podporili ho vedecké 
inštitúcie ako Slovenská akadémia vied, viaceré vysoké školy a viac ako 70 mimovládnych orga-
nizácií a hnutí. V roku 2020 predstavila iniciatíva Klíma ťa potrebuje petíciu s názvom Za klímu, 
za budúcnosť, ktorá žiadala vyhlásenie stavu klimatickej núdze na Slovensku aj skorší termín 
uhlíkovej neutrality. Petíciu podpísalo viac ako 120 000 ľudí a stala sa tak najúspešnejšou online 
petíciou na Slovensku. Parlament petíciu vzal na vedomie, ale nevyhlásil stav klimatickej núdze 
ani neprijal iné záväzné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu klimatických záväzkov a zmierne-
niu klimatickej krízy.  
Iniciatíva preto v septembri 2021 spustila nový petičnú výzvu. Momentálne je najaktívnejšou štu-
dentskou iniciatívou na Slovensku hnutie Z lavíc do ulíc, aktívne vo všetkých väčších mestách. Spolu 
s klimatickou iniciatívou Bod obratu usporiadali v septembri 2021 v Bratislave prvý slovenský klima-
tický kemp (podobné akcie poznáme z posledných rokov zo zahraničia, napríklad z Česka, Rakúska 
či Nemecka). Kemp vyvrcholil protestným pochodom a prvou masovou akciou občianskej neposluš-
nosti u nás, ktorá bola namierená proti výstavbe nového LNG terminálu v bratislavskom prístave. 

Aj napriek širokej podpore laickej a odbornej verejnosti, slovenská politická reprezentácia v otáz-
kach ambicióznych klimatických politík výrazne zaostáva. Pre žiadnu z parlamentných politických 
strán nie je otázka ochrany klímy prioritou, naopak, niektoré zo strán sa stavajú do opozície.  
Slovenská vláda schválila v roku 2020 Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do 
roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorej cieľom je návrh opatrení na dosiahnutie klimatickej 
neutrality krajiny do roku 2050. Primárnym cieľom je teda znižovanie emisií skleníkových ply-
nov, v stratégii sa dôraz kladie najmä na zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov a na zvyšovanie energetickej efektivity v oblasti priemyslu a stavebníctva.  
Mitigačné opatrenia (také, ktoré vedú k zníženiu spotreby zdrojov a zníženiu produkcie emisií 
skleníkových plynov) musia byť implementované súčasne s opatreniami adaptačnými, ktoré 
nám pomôžu pripraviť sa a zmierniť nevyhnutné negatívne dopady zmien klímy. Ide napríklad  
o zachovanie a obnovu prírodných a krajinných prvkov či budovanie modrozelenej infraštruktú-
ry. Medzi adaptačné opatrenia patrí aj pripravenosť reagovať na extrémne prejavy počasia a ich 
dôsledky, napríklad povodne. 

C

D

Zdroj: EURÓPSKA KOMISIA. Prieskum Eurobarometer: tri štvrtiny Slovákov považuje klimatické zmeny za „veľmi vážny“ problém. 
Európska komisia. 2019. [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/slovakia/news/special_eurobarometer_on_
climate_change_sk

Zdroj: MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Mitigačné strategické dokumenty SR. Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky. (nedatované). [cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.minzp.sk/klima/niz-
kouhlikova-strategia/

https://ec.europa.eu/slovakia/news/special_eurobarometer_on_climate_change_sk
https://ec.europa.eu/slovakia/news/special_eurobarometer_on_climate_change_sk
https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/
https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/
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Do roku 2050 sa výskyt extrémnych horúčav na Slovensku zvýši štvornásobne. Trvanie horúčav sa 
predĺži minimálne o 3 dni. K roku 2100 sa smrtonosné horúčavy na Slovensku budú vyskytovať  
každý rok. Najhorúcejšie dni budú nielen výnimočne, ale naopak, pravidelne prekračovať hranicu  
40 stupňov Celzia. Podľa siedmej národnej správy SR o zmene klímy budú v rokoch 2075 až 2100 
celkové úhrny zrážok asi o desatinu nižšie ako doteraz. Využiteľné vodné zdroje klesnú o 30 – 50 %.  
Zrážky budú oveľa nerovnomernejšie rozložené počas roka, čo znamená, že v riekach a potokoch 
bude oveľa menej vody ako v súčasnosti. A to práve v kľúčovom období, keď bude krajina a vegetá-
cia vodu potrebovať najväčšmi. Najviac sa to prejaví na nížinách západného a južného Slovenska. 
Intenzívne a dlhotrvajúce suchá budú prerušované intenzívnymi búrkami a lejakmi. Až o polovicu 
sa zvýši počet veľmi silných búrok, s čím súvisí aj očakávaná vyššia intenzita lokálnych povodní. 
Nebezpečným dôsledkom silných búrok budú aj extrémne prejavy počasia, ktoré poznáme zväčša 
iba zo zahraničného televízneho spravodajstva: tornáda sa stanú realitou aj na Slovensku.  
Ďalšie otepľovanie nepriaznivo ovplyvní úrodu v oblastiach, kde už dnes letné horúčavy obmedzujú 
poľnohospodársku produkciu. U nás bude predovšetkým veľký problém s lesnými spoločenstva-
mi, klimatická kríza ovplyvní aj budúcu skladbu polí. Problematické bude prezimovanie mnohých 
plodín. Mrazy počas zím prirodzene tlmili mnohých škodcov a choroby. To sa však stane minulosťou. 
Vyššie teploty umožnia škodcom lepšie prežívanie aj množenie. Dôsledky pocítia záhradkári, ovoci-
nári aj vinári. S tým všetkým budú spojené ďalšie zvyšujúce sa náklady na pestovanie, ktoré sa môžu 
premietnuť do ďalšieho zvyšovania spotrebiteľských cien.  
Čoraz častejšie povodne a silnejšie búrky zvýšia riziko výskytu chorôb, ktoré sa prenášajú vodou  
(žltačka) a potravinami (salmonelóza). Intenzívnejšie a dlhšie trvajúce obdobia sucha zhoršia prí-
stup k vode potrebnej na pitie a hygienu, zvýši sa riziko bakteriálnej a chemickej kontaminácie vôd  
a tiež riziko šírenia infekčných ochorení. 

E

Zdroj: BARÁT, Andrej. GREENPEACE, Slovensko. PECHO, Jozef. Dopady klimatickej krízy na Slovensko. Greenpeace. 2020.  
[cit. 2021-09-27]. Dostupné na: https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovakia-stateless/2020/02/54e4fe6f-gp-dopady- 
klimat-krizy-slovensko-screen-2.pdf
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Doplňujúce informácie 
k témam filmu

Globálna teplota rastie a každoročne láme teplotné rekordy. Ak bude rast emisií skleníkových 
plynov (spôsobujúcich globálne oteplenie) pokračovať súčasným tempom, mohlo by oteplenie 
planéty vzrásť o 3 až 5 stupňov Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Aby sme 
zabránili potenciálnym katastrofickým dôsledkom pre našu civilizáciu, je nutné udržať nárast 
globálneho oteplenia pod hranicou 1,5 ° C. To je cieľ, ktorý si v roku 2015 vytýčilo medzinárodné 
spoločenstvo v takzvanej Parížskej dohode. 
Súčasná mladá generácia dospieva do doby, keď má ľudstvo poslednú šancu konať a zvrátiť 
ničivé dôsledky svojich činov. Aby sa nám podarilo zmierniť dopady klimatickej zmeny, musíme 
začať masívne obmedzovať produkciu emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov.  
Podľa prieskumu názorov mladých ľudí vo veku 16 až 25 rokov, ktorý realizovala britská Bath Uni-
versity v roku 2021, sa až tri štvrtiny z nich stotožňujú s výrokom „Budúcnosť je desivá“. Obávajú 
sa, že ich vlády nerobia dosť na to, aby zabránili klimatickej katastrofe. Skoro polovica opýtaných 
uviedla, že z dôvodu klimatickej krízy pociťujú silnú úzkosť.  
 

Kto spôsobuje zmenu klímy

Napriek tomu – či práve preto – sme svedkami výraznej angažovanosti mladých ľudí nielen  
v otázkach ochrany klímy a prírody, ale aj v otázkach ľudských práv. Pre väčšinu z nich sa akti-
vizmus začína individuálnymi krokmi. Obmedzujú konzumáciu mäsa, celkovú spotrebu, lieta-
nie. A, naopak, svoju energiu venujú šíreniu osvety. Uvedomujú si, že iba stovka spoločností je 
zodpovedná za viac ako dve tretiny všetkých globálnych emisií, a preto sa organizujú a spoločne 
požadujú systémové zmeny.   
Hnev mladej generácie je pochopiteľný. Vedecké poznanie, že zmenu klímy spôsobuje činnosť 
človeka (a to najmä produkcia emisií oxidu uhličitého počas ťažby a spaľovania fosílnych palív), 
už nemožno považovať za nové. Nadnárodné fosílne spoločnosti, ako napríklad Exxon Mobil či 
Shell, o tomto fakte vedeli už koncom 70. rokoch minulého storočia, teda dekádu predtým, ako sa 
z klimatickej zmeny stal problém verejný.  
Toto poznanie sa však rozhodli utajiť, pokračovať v svojom biznise a klimatickú zmenu aktívne 
popierať. Podľa výskumov nezávislého inštitútu Influence Map minie päť najväčších ropných  
a plynárenských spoločností sveta okolo 200 miliónov dolárov ročne na lobovanie proti legislatívam, 
ktoré sa snažia zmierniť klimatickú krízu. Logicky sa obávajú, že keby bol ich biznis regulovaný, 
prídu o zisky.  
 

Konferencia OSN o zmene klímy  

Medzinárodné debaty a snahy o koordinovanú akciu s cieľom zmierniť globálne oteplenie  
a bojovať proti klimatickej kríze prebiehajú už od 90. rokov 20. storočia. Medzivládny panel  
pre klimatickú zmenu (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) vydal prvú správu už 
v roku 1990. V roku 1992 bola v Rio de Janeiro prijatá medzinárodná dohoda Rámcový dohovor 
OSN o zmene klímy, ktorého rozhodovacím orgánom je takzvaná Konferencia zmluvných strán 
(Conference of the Parties, COP).  
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Klimatický summit sa koná každoročne od roku 1995 s cieľom zmierniť klimatickú zmenu. Za 
prelomový sa považuje summit COP21 v Paríži v roku 2015, keď sa všetky krajiny dohodli, že sa 
budú spoločne usilovať o zníženie emisií skleníkových plynov tak, aby udržali globálne oteplenie 
pod hranicou 2 °C. Ide o takzvanú Parížsku dohodu.  
Nanešťastie, Parížska dohoda nie je záväzná a emisie skleníkových plynov v atmosfére každoroč-
ne rastú. Namiesto ráznych krokov vedúcich k redukcii emisií počúvame od politických lídrov len 
prázdne sľuby, výhovorky, čiastkové a falošné riešenia. Podľa správy IPCC z roku 2018 však musia 
byť všetky oblasti ľudského života (ako priemysel, doprava či obchod) uhlíkovo neutrálne do roku 
2050, aby sme zabránili otepleniu planéty o viac ako 2 °C.  
K naplneniu týchto ambicióznych a zároveň nevyhnutných cieľov, ktoré by mali zabrániť ekologic-
kému kolapsu, bude potrebná svetová a celospoločenská socioekologická transformácia. Jej zák-
ladnými kameňmi by mali byť zmena ekonomického systému založeného na nekonečnom raste, 
rýchly odklon od používania všetkých fosílnych palív, investícia do obnoviteľných zdrojov energie, 
zvyšovanie energetickej efektivity v priemysle i budovách a ekologické poľnohospodárstvo. 
 

Hnutie za klimatickú spravodlivosť

Už od 70.rokov 20. storočia môžeme pozorovať vznik environmentálnych zoskupení zameraných 
na ochranu prírody. V 80. rokoch sa v USA začalo formovať hnutie za environmentálnu spravodli-
vosť, ktoré poukazovalo na prepojenie devastácie životného prostredia so sociálnymi problémami. 
Jeho formovanie ovplyvnil fakt, že ľudia patriaci k etnickým menšinám a sociálne slabším vrstvám 
obyvateľstva boli častejšie a vo väčšej miere vystavení znečisteniu pochádzajúcemu z ľudskej 
činnosti (napríklad zo skládok toxického odpadu). V tomto ponímaní environmentálna spravodli-
vosť znamená, že všetci ľudia bez ohľadu na farbu pleti, socioekonomický status a rod sú rovnako 
chránení pred negatívnymi environmentálnymi a zdravotnými dopadmi ľudskej činnosti. 
Hnutie za klimatickú spravodlivosť vychádza z konceptu environmentálnej spravodlivosti, so-
ciálne a ekologické problémy vníma ako spojené nádoby. Rasizmus, kolonializmus, patriarchát 
a iné formy útlaku považuje za počiatočné príčiny klimatickej krízy. Kladie dôraz na historickú 
zodpovednosť krajín globálneho Severu voči krajinám globálneho Juhu, ktoré už teraz zažívajú 
najtvrdšie dopady klimatickej a ekologickej krízy. A to i napriek faktu, že k jej vzniku – teda pro-
dukcii emisií skleníkových plynov – prispeli najmenej. 
Rôzne skupiny ľudí totiž pociťujú negatívne dopady klimatickej zmeny v rôznej miere. Závisí to 
od geografických, socioekonomických či politických faktorov. Dôležitú rolu hrá aj rod – ženy sú 
viac vystavené negatívnym dopadom klimatickej krízy, pretože sú celosvetovo viac ohrozené 
chudobou. Zároveň je ich živobytie častejšie závislé od prírodných zdrojov, ktorých množstvo 
klesá a kvalita sa zhoršuje dôsledkom klimatickej zmeny. Ženy sú zraniteľnejšie aj pre nerovný 
prístup k možnostiam adaptácie na zmenu klímy. Často majú horší prístup k zdrojom (napríklad 
pozemkom či majetku), technológiám či vzdelaniu a tiež k rozhodovacím procesom.  
 

Greta a Piatky za budúcnosť 

Nový vietor do plachiet dodala ochranárskym a klimatickým aktivistickým skupinám bezpochyby 
aj vtedy pätnásťročná Švédka Greta Thunberg. Svojím piatkovým Štrajkom za klímu v roku 2018 
podnietila vznik celosvetového študentského hnutia Fridays for Future (doslova Piatky za budúc-
nosť). K mladým ľuďom volajúcim po rýchlych a radikálnych krokoch, ktoré by viedli  k dekarboni-
zácii a zmiernili klimatickú zmenu, sa postupne pridali rôzne záujmové skupiny, napríklad Vedci 
za klímu, Rodičia za klímu a podobne. V tom istom roku vzniklo aj klimatické hnutie Extinction 
Rebellion, ktoré používa taktiku nenásilných priamych akcií k vytvoreniu tlaku na vládu.  
Na Slovensku sa v oblasti klimatickej zmeny angažujú mladí ľudia zo študentského kolektívu Z lavíc 
do ulíc. Šíria osvetu prostredníctvom Instagramu a podcastu Z lavíc do uší. V septembri 2021 zorgani-
zovali prvý klimatický kemp s názvom Mestský akčný kemp: Spoločne za klimatickú spravodlivosť. 

https://www.instagram.com/z_lavic_do_ulic/
https://anchor.fm/z-lavic-do-ulic
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Slovník pojmov:
Klimatická zmena vs. klimatické zmeny: Podľa definície Medzivládneho panelu pre klimatickú 
zmenu (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC) rozlišujeme medzi klimatickou 
zmenou (v jednotnom čísle) spôsobenou činnosťou človeka a klimatickými zmenami  
(v množnom čísle), ktoré sú pre planétu prirodzené a diali by sa aj bez pričinenia človeka. 

Pojem Generácia Greta je odvodený od mena švédskej aktivistky Grety Thunberg, ktorá sa  
v jeden letný piatok roku 2018 rozhodla, že namiesto sedenia v škole pôjde protestovať pred 
švédsky parlament. Chcela dať najavo, že nadobudnuté vedomosti jej v budúcnosti môžu 
byť nanič, pokiaľ sa politici nezačnú zaoberať ochranou klímy. Svojím činom inšpirovala 
celú svoju generáciu a stala sa iniciátorkou globálneho hnutia za boj proti klimatickej kríze. 
Piatkové klimatické štrajky pod názvom Fridays for Future pritiahali do ulíc milióny ľudí po 
celom svete. Ide najmä o mladé ženy a mužov narodených po roku 1995, patriacich k takzva-
nej Generácii Z. 

Pojem klimatická spravodlivosť pochádza z aktivistického prostredia, z radikálnych a sociál- 
nych hnutí. Hnutia za klimatickú spravodlivosť kladú dôraz na historickú zodpovednosť kra-
jín globálneho Severu, ktoré množstvom vyprodukovaných emisií skleníkových plynov prispe-
li k zmenám klímy disproporčne viac v porovnaní s krajinami a obyvateľstvom globálneho 
Juhu. Tie už dnes zažívajú omnoho tvrdšie dopady klimatickej a ekologickej krízy, hoci  
k jej vzniku prispeli najmenej. 

V súčasnosti existuje vedecký konsenzus o tom, že klimatická kríza a nárast globálnej teplo-
ty sú spôsobené ľudskou činnosťou (najmä nadmernou produkciou emisií oxidu uhličitého). 
Ľudia, ktorí tieto závery spochybňujú a neveria, že klimatické zmeny vedú k závažným eko-
logickým a sociálnym rizikám, sú zástancami tzv. klimatického skepticizmu. Časť z nich sa 
o problematiku klimatickej zmeny vôbec nezaujíma, časť z nich spochybňuje vedecké tímy 
aj metódy, ktoré dospeli k tomuto poznaniu, a časť považuje klimatickú zmenu za podvod či 
konšpiráciu. 

Klimatická pohotovosť (climate emergency) odkazuje na súčasnú situáciu týkajúcu sa zhor-
šujúcich prejavov zmeny klímy. Tá je alarmujúca, a preto si vyžaduje rýchle a zásadné kroky, 
ktoré by zmiernili klimatickú a ekologickú krízu. Inak hrozí, že degradácia planéty dosiahne 
takú mieru, že sa Zem stane pre ľudstvo neobývateľnou. Vyhlásenie stavu klimatickej pohoto-
vosti je jednou z hlavných požiadaviek svetového klimatického hnutia Extinction Rebellion. 
Pojem možno preložiť aj ako stav klimatickej núdze. 

1.

2.

3.

4.

5.
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(klimatická  

úzkosť)
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zásoby vody,  
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kvalita podzemnej  

a pitnej vody

dezertifikácia  
(rozširovanie  

púšte)

nárast  
hladiny  
oceánov  
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topenie  
ľadovcov,  

rozmŕzanie  
permafrostu

erózia pôdy  
v dôsledku  

extrémneho  
počasia, vyššej 

hladiny oceánov, 
odlesňovania

degradácia,  
salinizácia  

pôdy

konflikty  
o zdroje

rast  
extrémizmu  

a napätia  
v spoločnosti

nepredvídateľné 
počasie (teplotné 
výkyvy, nárazové 

zrážky)

klimatická  
migrácia

extrémne  
prejavy počasia, 

napr. silné búrky, 
víchrice, hurikány, 

tornáda

suchá,  
horúčavy,  

povodne, lesné 
požiare

zvyšujúca sa 
globálna teplota 

(vzduchu,  
oceánov)
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Ďalšie príručky a zaujímavé odkazy k témam filmu:
Výstava Volba.2050.world ponúka širokú paletu pracovných listov a aktivít na tému  
klimatickej zmeny. Aktivity sú vhodné pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Aktivita Poviem ti o klimatickej zmene predstavuje tému klimatickej zmeny a prepája ju  
s témou odborných slov a kontextu. Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie v predmete 
slovenský jazyk a literatúra.

Aktivita Klíma sa nás týka z metodickej príručky Globálne vzdelávanie v predmete etická  
výchova ponúka bližší pohľad na Slovensko. Pozrite sa na sektory slovenskej ekonomiky  
a zistite, ktoré najviac prispievajú ku klimatickej zmene. Aktivita je vhodná aj ako súčasť  
environmentálnej výchovy či triednických hodín.

Aktivita Kto ohrieva klímu približuje tému emisií oxidu uhličitého. Žiaci a žiačky si okrem 
témy klimatickej zmeny zopakujú aj percentá, zlomky, zaokrúhľovanie a tvorbu grafov.  
Nájdete ju v príručke Globálne vzdelávanie v predmete matematika.

Aktivita Pozor, potápame sa! z metodickej príručky Globálne vzdelávanie v predmete  
geografia ponúka bližší pohľad na dopady klimatickej zmeny v Oceánii.

Dokumentárny film Akcia zaznamenáva napínavú akciu skupiny mladých ľudí na ochranu 
klímy. Nadväzujú naň vzdelávacie aktivity na tému občianskeho aktivizmu.

Do pozornosti dávame aj záznamy z diskusií po projekciách filmu Generácia Greta na festivale 
Jeden svet 2021. Hosťkou bola Veronika Janíčková zo študentského kolektívu za klimatickú 
spravodlivosť – Z lavíc do ulíc. Odpovedala na množstvo zaujímavých otázok moderátora  
Lukáša Osvalda z organizácie Človek v ohrození, a samotných študentov a študentiek, ktorí 
svoje otázky posielali cez online nástroj Slido. 

Diskusia pre školy k filmu Generácia Greta 1/2 – Festival Jeden svet 2021

Diskusia pre školy k filmu Generácia Greta 2/2 – Festival Jeden svet 2021

https://volba2050.world/
https://globalnevzdelavanie.sk/sjl/
https://globalnevzdelavanie.sk/sjl/
https://globalnevzdelavanie.sk/etv/
https://globalnevzdelavanie.sk/etv/
https://globalnevzdelavanie.sk/mat/
https://globalnevzdelavanie.sk/geo/
https://globalnevzdelavanie.sk/geo/
https://globalnevzdelavanie.sk/jeden-svet-na-skolach-2020-2022-metodicke-materialy-k-dokumentarnym-filmom/
https://vimeo.com/652483689/8b2c6c2d30
https://vimeo.com/652470969/76ee61de58
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Tieňohra

Tieňohra je experimentálne natočený príbeh o ďalekosiahlych 
dôsledkoch európskej azylovej politiky. V súčasnosti sa na 
rôznych miestach v Európe stavajú ploty a žiadať o azyl je 
takmer nemožné. Tínedžeri sa brodia zasneženou krajinou  
a na ceste stretávajú agresívnu pohraničnú políciu. Dosiahnuť 
konečný cieľ je ťažšie ako kedykoľvek predtým. Ich cesta vedie 
naprieč celou Európou: z Grécka do Severného Macedónska, 
Srbska a Bosny a Hercegoviny, alebo z Talianska do Francúzska 
a Holandska. Film sa natáčal tri roky a čiastočne ho natočili 
sami hlavní hrdinovia na svoje telefóny.

Témy filmu: 
migrácia 
maloletých, 
ľudia na úteku, 
ochrana práv 
dieťaťa

Shadow Game / Eefje Blankevoort, 
Els van Driel / Holandsko / 2021 / 
52 min. / perzsky, paštsky, arabsky, 
anglicky, kurdsky / slovenské  
titulky s úpravou pre nepočujúcich
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Čas:
90 minút (vrátane premietania filmu – 52 minút)

Pomôcky:
projektor, počítač, vytlačené a rozstrihané kópie pracovných listov z prílohy 1 a 2 do 3–4-členných 
skupín, písacie potreby

Postup:
EVOKÁCIA:      10 minút

1. Povedzte žiakom a žiačkam, že na dnešnej hodine sa pozriete na príbehy ľudí, ktorí majú ťažké 
osudy. 

2. Vyzvite ich, aby sa rozdelili do štvorčlenných skupín. Rozdajte do skupín výroky z prílohy 1, 
môžu sa medzi skupinami opakovať. Povedzte, že každá skupina má iný výrok. Vyzvite skupiny, 
aby každá nahlas prečítala výrok v pracovnom liste. 

Výroky, s ktorými deti pracujú, odznejú vo filme. Ide o tieto situácie:

Výrok 1 – scéna od 6:40: Chlapec na úteku je v Grécku bez akejkoľvek podpory  
a starostlivosti, finančné prostriedky si zabezpečuje prostitúciou.

Výrok 2 – scéna od 27:15: Súrodenci na úteku rozprávajú o svojej rodine. Otec s bratom  
sú v Turecku a posielajú im peniaze, aby mohli pokračovať v ceste do Európy. Mama  
a ďalší brat sú stále v Sýrii, majú zdravotné ťažkosti. Rodina sa ich snaží dostať do  
Turecka. Súrodenci, ktorí túto situáciu opisujú, sú vyčerpaní, je im smutno za rodinou.

Výrok 3 – scéna od 38:40: Chlapci na úteku prekračujú hranice. Prechádzajú okolo značky  
s výstrahou: Zákaz vstupu! Mínové polia.

Výrok 4 – scéna od 13:18: Chlapec na úteku spomína, ako prekračovali hranice do  
Bosny a Hercegoviny. Mali nedostatok jedla a vody, bola to nesmierne náročná cesta.

Výrok 5 – scéna od 41:47: Chlapec na úteku rozpráva, ako s ním chorvátski policajti  
neľudsky zaobchádzali, napríklad ho zbili do bezvedomia. 

Výrok 6 – scéna od 32:38: Súrodenci na úteku sa po rozdelení konečne stretli. Spoločne 
volajú mame do Sudánu, že sú s bratom znova spolu. Mama je dojatá a plače. 

Cieľová skupina: 
14+

Ciele:
žiaci a žiačky sa oboznámia s migračnými príbehmi svojich rovesníkov;
oboznámia sa s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a diskutujú o dôležitosti ochrany detí;
analyzujú príčiny a dôsledky nelegálneho prechodu hraníc;
formulujú názory na problematiku maloletých na úteku a právnej ochrany detí.

AKTIVITA 1

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:
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3. Rozdajte do skupín pracovný list z prílohy 2 a spoločne si pozrite, ako vyzerá pracovný list, že 
má dve časti. Povedzte, že úlohou skupín je v najbližších piatich minútach vyplniť prvú časť 
pracovného listu. Druhú časť budú vypĺňať až po skončení filmu.

4. Povedzte, že všetky výroky sú z filmu Tieňohra. Ich úlohou počas filmu bude si v skupine všim-
núť situáciu, keď zaznie výrok z ich pracovného listu, a po skončení filmu doplniť  
zvyšok pracovného listu. Počas sledovania filmu si doň môžu robiť poznámky.

UVEDOMENIE:      65 minút (vrátane premietania filmu – 52 minút) 

5. Premietnite film Tieňohra v dĺžke 52 minút.
6. Spýtajte sa triedy, ako na nich film zapôsobil. Povedzte, že ak chcú, môžu nahlas povedať  

jedno slovo, ktoré najlepšie opisuje ich aktuálne pocity. 
7. Vyzvite skupiny, aby doplnili zvyšok pracovného listu.

REFLEXIA:      15 minút

8. Pokračujte diskusiou pomocou nasledujúcich otázok. Ak máte nedostatok času, využite  
najdôležitejšie otázky vyznačené tučným písmom.

Aký dojem vo vás zanechal film? Čo vás prekvapilo alebo zaujalo?
Čo neočakávané sa vo filme stalo? Prečo vás to prekvapilo? 
Ako sa vám v skupine vyplňoval pracovný list? Čo bolo ľahké a čo, naopak, ťažké? Prečo? 
Ako ste postupovali pri vymýšľaní situácií k výrokom? Čím ste sa inšpirovali? 
V čom sa zhodovali a v čom odlišovali vami vymyslené situácie so situáciami vo filme? 
Čo máte spoločné s chlapcami? V čom ste si s nimi podobní? Ako vnímate situácie, v ktorých 
sa ocitli vaši rovesníci? Mohli by ste sa v podobných situáciách ocitnúť aj vy? Prečo?
Počuli ste už niekedy o maloletých na úteku? V akom kontexte? Z akých dôvodov opustili 
chlapci svoje domovy? 
Ako vnímate tému utečenectva? Aké informácie o ľuďoch na úteku počujete z médií? 
Aké riziká a výzvy zažili postavy z filmu pri prekračovaní hraníc?
Vo filme zaznel výrok: „Dieťa už nikdy nebudem, ale brat má ešte šancu. Zostávajú mu 
dva-tri roky. Dúfam, že si stihne užiť detstvo, než dospeje. Odkedy som tu, necítim sa ako 
dieťa. Kam sa podelo moje detstvo? Cítim sa ako starec.“ Aké dopady má táto skúsenosť 
na životy chlapcov? Ako ich ovplyvní v ďalšom živote? 
Čo môžeme urobiť preto, aby sa u nás v triede cítil príjemne človek, ktorý prešiel podobnou 
skúsenosťou ako chlapci z filmu? Čo by vám v takej situácie pomohlo, aby ste do kolektívu zapadli?
Ktoré organizácie pomáhajúce ľuďom na úteku poznáte?
Čo si z dnešnej hodiny odnášate? Čo nové ste si uvedomili?

Na Slovensku pomáhajú ľuďom na úteku organizácie ako napríklad Liga za ľudské práva 
poskytovaním právnej pomoci, organizácia Mareena sa zameriava na aktívne začlenenie 
cudzincov do spoločnosti, občianske združenie Marginal pomáha so začleňovaním mig-
rantov a osôb s medzinárodnou ochranou a občianske združenie Pokoj a dobro poskytuje 
služby pre ľudí na úteku v Nitrianskom kraji.  
V téme utečenectva sú aktívne aj ďalšie organizácie, napríklad Človek v ohrození, Slovenská 
katolícka charita či ADRA Slovensko. Človek v ohrození dlhodobo poskytuje vzdelávanie  
a psychologickú pomoc deťom a rodinám sýrskych utečencov v Libanone. Viac o pomoci  
v Libanone si môžete prečítať v tomto článku. 

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:

http://www.hrl.sk
https://mareena.sk/
https://www.facebook.com/ozmarginal/
http://www.pokojadobro.eu/
https://clovekvohrozeni.sk/
https://www.charita.sk/
https://www.charita.sk/
https://www.adra.sk/
https://clovekvohrozeni.sk/v-pomoci-detom-a-rodinam-v-tripolise-nas-nezastavil-ani-koronavirus/
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VÝROK 1:
Podnikám teda ilegálne kroky. Nechcem páchať zlo. Naozaj chcem chodiť do školy.  
Neprišiel som sem žiť ako pes. Nechcem sa živiť prostitúciou. Chcem viesť slušný život. 
Ale toto musím urobiť. Nielen ja, ale všetci mladí, ktorí sú tu.

VÝROK 2:
Je to náročné, ak nemáte po boku rodinu a otca. Úprimne, je to nesmierne ťažké.  
Otec stojí vždy pri vás a poradí vám, keď spravíte chybu. Neviem. Dieťa už nikdy  
nebudem, ale brat má ešte šancu. Zostávajú mu dva-tri roky. Dúfam, že si stihne  
užiť detstvo, než dospeje. Odkedy som tu, necítim sa ako dieťa. Kam sa podelo  
moje detstvo? Cítim sa ako starec.

VÝROK 3:
Zrejme preto sem dali takéto varovanie: POZOR! PRECHOD ZAKÁZANÝ! MÍNY.  
Keď vidíme takéto značky, nezastavujeme. Kráčame ďalej.

VÝROK 4:
Nemali sme vodu ani jedlo. Bolo to pre nás náročné. Keď sme uvideli kaluž so žabami, 
aj tak sme sa napili. Použili sme gázu ako filter. No nie vtedy, keď sme zomierali  
od smädu. Keď pršalo na nevydláždené cesty, voda sa držala v pneumatikách  
od kamiónov. Naplnili sme si ňou fľaše. Bolo to náročné.

VÝROK 5:
Stáli v rade a pri bitke sa striedali. Posledná rana ma totálne odrovnala.  
Potom ma obliali vodou. Bola noc. Svietili mi priamo do očí a dali mi elektrošoky.  
Zas ma začali mlátiť a potom ma sotili z kopca. Skotúľal som sa dolu a skončil  
pri rieke, v bezvedomí.

VÝROK 6:
Syn 1: Ako sa máš, mami? 
Mama neodpovedá. Tlmene plače. 
Syn 2: Povedz jej, aby neplakala. 
Syn 1: Neplač. Ako sa máš? Dúfam, že si v poriadku.  
Mama: Som v poriadku. Čo ty? 
Syn 1: Áno, mami. Ako sa máš ty?

PRÍLOHA 1:
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Kto mohol povedať 
tento výrok? Koľko 
má rokov? Kde žije?

V akej situácii  
niekto povedal  
tento výrok (miesto,  
popis situácie)?

Mohli by ste sa  
v takejto situácii 
ocitnúť aj vy? 

Prečo?áno

nie

Aký je približný vek 
postavy, ktorá  
povedala výrok?

Opíšte situáciu,  
v ktorej zaznie  
výrok.

PRÍLOHA 2:

VYPLŇTE PO POZRETÍ FILMU
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Čas:
45 minút

Pomôcky:
2 papiere A4 s nápismi „úplne súhlasím“ a „úplne nesúhlasím“, kópie prílohy 3 do 4-5-členných 
skupín, písacie potreby, priestor, kde sa môžu všetci v triede voľne pohybovať (napr. zadná časť 
triedy, chodba)

Postup:
EVOKÁCIA:      10 minút

1. Povedzte triede, že si vyskúšate jednoduchú pohybovú úlohu. Presuňte sa do priestoru, kde sa 
môžete dobre pohybovať, napríklad zadná časť triedy. Vyberte v priestore dve dostatočne  
vzdialené stanovištia a nalepte na ne nápisy  „úplne súhlasím“ a „úplne nesúhlasím“.

2. Vysvetlite žiakom a žiačkam, že tieto stanovištia predstavujú dva pomyselné konce škály.  
Na nej môžu vyjadriť svoj názor tak, že sa postavia do priestoru podľa toho, ako súhlasia alebo 
nesúhlasia s výrokmi, ktoré im budete postupne čítať.

3. Postupne čítajte nasledujúce výroky a po každom vyzvite žiakov a žiačky, aby zaujali miesto na 
názorovej škále. Krátko sa pýtajte, prečo sa postavili práve na toto miesto, vyzvite ich, aby jasne 
vysvetlili svoje stanovisko. Výrokov si môžete vybrať iba niekoľko alebo ich obmeniť podľa 
vlastnej potreby.

Cítim sa neisto, keď sa mám rozprávať s úplne neznámymi ľuďmi. 
Môžem sa spoľahnúť na rodinu a kamarátov, že mi pomôžu v náročných situáciách. 
Môžem rozvíjať svoje vedomosti a talenty v škole alebo na krúžkoch.
Nemusím finančne podporovať svoju rodinu.
V každodennom živote sa cítim bezpečne.
Ak som ja alebo niekto z rodiny chorý, máme zabezpečenú dostupnú zdravotnú starostlivosť.

4. Spýtajte sa triedy, či počuli o deťoch, ktoré by odpovedali inak, ako odpovedala väčšina triedy. 
Môžete nadviazať ďalšou otázkou, či a v čom je Slovensko krajina, ktorá ochraňuje práva detí.

5. Poďakujte žiakom a žiačkam za vyjadrenie názoru na škále a vyzvite ich, aby si sadli naspäť  
na svoje miesta.

UVEDOMENIE:      25 minút 

6. Povedzte, že vo filme ste videli situácie, ktoré by žiadne dieťa nemalo zažiť. Vysvetlite, že na  
zabezpečenie ochrany detí existuje Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorý je platný od roku 1989. 
Je to prvý právne záväzný dokument na ochraňovanie práv detí. 

7. Rozdajte do 4–5-členných skupín prílohu 3. Vyzvite ich, aby si prečítali prvý odstavec v pracov-
nom liste s textom z tohto Dohovoru. 

8. Pripomeňte si spolu so žiakmi a žiačkami film Tieňohra, ktorý ste videli na predchádzajúcej 
hodine. Spýtajte sa na situácie, ktoré hlavné postavy zažili a sú v rozpore s Dohovorom OSN  
o právach dieťaťa. Zapíšte ich na tabuľu.

AKTIVITA 2
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9. Povedzte žiakom a žiačkam, aby si predstavili, že by niektorý z chlapcov z filmu prišiel do ich 
triedy ako nový spolužiak. Povedzte, že úlohou skupín je vyplniť pracovný list. Do neho majú 
napísať opatrenia, ktoré by novému spolužiakovi pomohli po príchode na Slovensko alebo do 
ich triedy. Na prácu majú päť minút. 

10. Vyzvite skupiny, aby prečítali jedno opatrenie, ktoré v skupine vymysleli.

V prípade, že od pozerania filmu ubehol dlhší čas, môžete si film pripomenúť pomocou 
týchto otázok:

O čom bol film Tieňohra? Kto boli hlavné postavy?
Prečo opustili svoje domovy? Ako sa presúvali do svojich vysnívaných krajín?
Aké náročné situácie po ceste do Európy zažívali?

Keby ste na túto aktivitu mali viac času, môžete skupiny vyzvať, aby si najskôr porovnali 
svoje odpovede. Následne môžu žiaci a žiačky odprezentovať všetky opatrenia, ktoré  
vymysleli.

METODICKÝ TIP:

METODICKÝ TIP:

REFLEXIA:      10 minút

11. Pokračujte spoločnou diskusiou pomocou týchto otázok:
Ako ste sa cítili na dnešnej hodine? Čo sa vám páčilo a čo nie?
Ako ste vnímali vymýšľanie opatrení, ktoré by pomohli novému spolužiakovi?  
Čo bolo pri vymýšľaní ľahké a čo išlo ťažšie? Prečo?
Počuli ste o Dohovore OSN o právach dieťaťa? (Dá sa zmerať aj neverbálne, napríklad tým,  
že sa žiaci a žiačky prihlásia alebo postavia, ak už o ňom počuli.)
Prečo je dôležité ochraňovať deti? Prečo majú podľa vás právo na špeciálnu ochranu? 
Ako vy sami vnímate ochranu detí u nás, na Slovensku? Myslíte si, že by sa situácie z filmu 
mohli stať aj u nás? Prečo áno/nie?
Ako podľa vás ovplyvní chlapcov z filmu to, že zažili takúto ťažkú cestu za bezpečím,  
nechodili do školy a prišli o detstvo? Ako by sme im mohli pomôcť?
Ak porovnáte svoj život s chlapcami z filmu, aké privilégiá na svoju ochranu a rozvoj máte? 
Čo by ste sa opýtali, keby ste sa mohli stretnúť s chlapcami z filmu?
Čo si odnášate z dnešnej hodiny?
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Výbor OSN pre práva dieťaťa vo vzťahu k odpovedi štátov na všeobecné a špecifické potreby detí 
bez sprievodu zdôrazňuje najmä:

včasnú identifikáciu (čl. 8 Dohovoru – Zachovanie identity),
ustanovenie opatrovníka alebo iného právneho zástupcu (čl. 18 ods. 2 a čl. 20 ods. 1), 
zabezpečenie náhradnej starostlivosti a náležitého ubytovania (čl. 20 – Ochrana detí bez rodiny),
plný prístup k vzdelaniu (čl. 28), 
právo na životnú úroveň potrebnú pre telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj dieťaťa (čl. 27), 
právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu (čl. 24), 
ochranu pred obchodovaním s ľuďmi a sexuálnym a iným vykorisťovaním, zneužívaním  
a násilím (čl. 34, 35 a 36). 
Dieťa má tiež právo na ochranu pred prácou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, výchovu alebo rozvoj 
(čl. 32 – Detská práca). 
Napokon, čl. 37 Dohovoru zakotvuje ochranu dieťaťa pred mučením a nezákonným  
či svojvoľným zbavením osobnej slobody.

Predstavte si, že chlapec z filmu sa stane vaším spolužiakom. Vymyslite aspoň tri opatrenia, ktoré 
by mu pomohli po príchode na Slovensko alebo do vašej triedy. V stĺpci „Kde?“ najskôr zakrúžkujte, 
či ide o opatrenie vo vašej triede alebo v spoločnosti, a v druhom stĺpci opatrenie opíšte. 

„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce o postavenie utečenca 
alebo ktoré je v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym 
právom a postupom považované za utečenca, či už je v sprievode svojich 
rodičov, iných osôb alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu  
a humanitárnu pomoc pri využívaní práv stanovených týmto Dohovorom  
a inými dokumentmi.“ 

(čl. 22 ods. 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa)

PRÍLOHA 3:

PRACOVNÝ LIST

KDE

V triede/v spoločnosti

V triede/v spoločnosti

V triede/v spoločnosti

V triede/v spoločnosti

O AKÉ OPATRENIE IDE?
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Doplňujúce informácie 
k témam filmu

Aké sú dôvody odchodu maloletých bez sprievodu  
z krajiny pôvodu?

Každé dieťa má nárok na osobitnú ochranu, starostlivosť a pomoc. V súčasnosti je na svete 
množstvo detí, ktoré nemajú možnosť prežiť bezstarostné detstvo a rôzne objektívne, ale aj 
subjektívne okolnosti ich nútia opúšťať rodiny a hľadať bezpečie a ochranu mimo krajiny svojho 
pôvodu. Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré deti bez sprievodu členov rodiny utekajú do Eu-
rópy, možno zaradiť dlhotrvajúce ozbrojené konflikty (deti z Afganistanu, Sýrie, Iraku, Jemenu), 
prírodné katastrofy a klimatické zmeny, humanitárne a politické krízy (deti zo Somálska, Eritrey, 
Etiópie), diskrimináciu alebo prenasledovanie. 
Jeden maloletý bez sprievodu (ďalej v texte len ako MBS) z Afganistanu vo filme popisuje, ako 
medzi sebou Taliban a afganská vláda roky intenzívne bojujú a aký je život v Afganistane nezne-
siteľný: „Ak nemôžete ísť do školy, k lekárovi... strávili by ste tam svoj život?“
Mnohé deti však utekajú aj z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie v krajine pôvodu (naprí-
klad Bangladéš, Moldavsko), nedostatku pracovných príležitostí či kvôli stratégii prežitia rodiny, 
keď migrácia dieťaťa nielen znižuje výdavky v rodine, ale dieťa tiež môže byť zdrojom príjmu 
rodiny, ak zo zahraničia posiela časť svojich príjmov. Toto je aj prípad mnohých bývalých MBS na 
Slovensku. Častým dôvodom príchodu MBS do Európy je aj nedostatok príležitostí na vzdelanie. 
Mnohé deti a ich rodičia dúfajú, že si migráciou zvýšia šance na získanie vzdelania a zručností, 
ktoré pre nich v krajine pôvodu nie sú dostupné. Veľakrát sa však stáva – a platí to aj v prípade 
väčšiny MBS na Slovensku –, že po dosiahnutí plnoletosti sú bývalí MBS nútení pracovať na-
miesto chodenia do školy. Musia sa živiť a vzdelanie musí ísť na druhú koľaj. 
Ako ďalšie dôvody migrácie MBS možno spomenúť aj snahu o zlúčenie s rodinnými príslušníkmi 
alebo príbuznými, ktorí sa už nachádzajú v niektorej krajine Európskej únie (EÚ), stratu rodiny 
(siroty), domáce násilie či iné formy zneužívania v rodine, predaj, obchodovanie s ľuďmi, nútenú 
prácu či otroctvo. 

Aké sú spôsoby cestovania MBS?

MBS majú málokedy možnosť cestovať do cieľovej krajiny legálne a bezpečnými spôsobmi prepravy, 
ako napríklad priamym letom. Na ceste do vysnívanej destinácie sú často nútení cestovať nebezpeč-
nými a neoficiálnymi cestami. V snahe vyhnúť sa hraničným priechodom a kontrolám niekedy 
prejdú stovky kilometrov pešo cez nebezpečné a ťažko priechodné prírodné terény (púšť, hory, 
lesy); trávia nekonečné hodiny skrývajúc sa natlačení v nákladných vozňoch vlakov alebo návesoch 
kamiónov, podvozkoch či kufroch áut. Cestujú nebezpečne taxíkmi alebo loďkami či nafukovacími 
člnmi v nevyhovujúcom stave alebo s viacnásobne prekročenou kapacitou osôb na palube. 
Osobitne nebezpečné je najmä prekročenie hranice z Iránu do Turecka. Prevádzači nútia deti 
prejsť cez hory v pohraničí na koňoch alebo pešo v noci. Spí sa len pod holým nebom. Cesta z Tu-
recka do Grécka môže byť tiež nebezpečná, pretože deti cestujú na malých nafukovacích člnoch 
a v noci sú vyslané na more, aby sa dostali na niektorý z gréckych ostrovov. Najtragickejšia, čo sa 
počtu úmrtí týka, však zväčša býva cesta naprieč mnohými africkými krajinami, cez púšť Sahara, 
do Líbye a z Líbye na starých rybárskych lodiach cez Stredozemné more do Talianska či na Maltu.

https://www.rescue.org/article/human-stories-worlds-most-dangerous-migration-route
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Mnohé tieto strastiplné cesty často vedú k viacnásobným traumám, zneužívaniu MBS a v najhorších 
prípadoch môžu vyústiť do úmrtí (utopenie v mori, dehydratácia na púšti, streľba na hraniciach, 
umrznutie v horách a pod.). 

Aké sú riziká a výzvy neoprávneného prekračovania hraníc?

Rovnako ako všetci ostatní cudzinci z tretích krajín (štáty mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho 
priestoru) aj MBS musia pri vstupe na územie SR, resp. iného členského štátu EÚ, splniť podmienky 
na vstup a pobyt. Týmito podmienkami sú schopnosť MBS preukázať sa platným cestovným dokla-
dom a udelenými vízami alebo povolením na pobyt. Výnimku predstavujú prípady, keď MBS pochá-
dza zo štátu, voči ktorého štátnym príslušníkom SR alebo iné štáty EÚ neuplatňujú vízovú povin-
nosť. Keďže tieto podmienky v prevažnej väčšine prípadov MBS nie sú schopní splniť, sú nútení 
prekračovať hranice neoprávnene. Nedostatok regulárnych a bezpečných kanálov migrácie pre deti 
a ich rodiny prispieva k tomu, že sa deti vydávajú na život ohrozujúce a mimoriadne nebezpečné 
migračné cesty. Na deti číha množstvo rizík, ktorým musia čeliť samé, bez sprievodu rodičov alebo 
zákonných zástupcov. 
V ktoromkoľvek štádiu migračného procesu sa tak môžu MBS ocitnúť ohrození na živote, zdraví 
a zdravom vývoji. Všeobecné riziká pre MBS predstavujú rasizmus, xenofóbia, marginalizácia či 
diskriminácia v tranzitných alebo aj cieľových krajinách. Špecifické riziká predstavujú násilie zo 
strany organizovaných zločineckých skupín (vrátane násilia páchaného samotnými prevádzačmi); 
násilie, ku ktorému môže dochádzať v preplnených utečeneckých táboroch; nelegálne odsuny 
na hraniciach; nadmerné a neprimerané používanie sily zo strany orgánov hraničnej kontroly 
a polície. Napríklad násilie zo strany polície voči migrujúcim bolo vo filme Tieňohra vidieť na 
strane chorvátskej polície. Podrobne ho dokumentujú aj viaceré ľudskoprávne organizácie, pozri 
napr. správy Human Rights Watch). Ďalšími rizikami sú odmietnutie pomoci lodiam v núdzi na 
mori alebo nelegálne push-backy (vytláčanie) takýchto lodí plavidlami pobrežnej stráže, vrátane 
plavidiel Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex, alebo extrémne podmien-
ky, ktoré so sebou cestovanie prináša. MBS môžu byť pre svoju zraniteľnosť častejšie vystavení 
rizikám, akými sú rodovo podmienené, sexuálne a iné formy násilia, ako aj obchodovanie s ľuďmi 
s cieľom sexuálneho alebo pracovného vykorisťovania (prostitúcia, otrocká práca, predaj drog, 
žobranie, krádeže a pod.). 
Nepriaznivú situáciu detí bez sprievodu v procese migrácie navyše sťažujú aj opatrenia a prístup 
orgánov hraničnej kontroly/polície, ktoré sa zameriavajú skôr na represiu než na uľahčovanie, 
reguláciu a riadenie migrácie. Často napríklad využívajú inštitúty zaistenia, vyhostenia a nedo-
statku príležitostí na včasné zjednotenie MBS s ich rodinami. Dlhodobá absencia výchovy (niekedy 
aj roky) a odlúčenie od rodiny, ktorá by za iných okolností dieťaťu poskytovala nielen fyzickú 
ochranu, ale aj psychologickú a emočnú podporu, môže mať negatívny vplyv na vývoj a psychické 
zdravie dieťaťa. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby mali MBS k dispozícii včasné a efektívne 
možnosti zlúčenia s rodinou.
Ďalšou výzvou je často aj obmedzený prístup k základným službám, akými sú adekvátne bývanie 
a s tým v praxi často spojené bezdomovectvo MBS; dostatok bezpečných potravín a vody, zdra-
votné služby a iné. V dôsledku dlhej cesty, ktorá niekedy môže trvať mesiace až roky, sú MBS 
neraz vystavení dlhodobej absencii prístupu k vzdelaniu. Túto absenciu neskôr ťažko doháňajú. 
Jeden maloletý chlapec vo filme napríklad uvádza: „Nechcem robiť zlé veci, naozaj chcem chodiť 
do školy.“
Samotný film Tieňohra zobrazuje rozpor medzi túžbami MBS dostať sa do vysnívanej krajiny 
a žiť normálny život tínedžera v bezpečí a realitou, ktorá v sebe nesie večné čakanie, zaseknutie 
v tranzitných krajinách, nelegálnu, prípadne nútenú prácu, zneužívanie a iné úskalia v dôsledku 
neoprávneného prekračovanie hraníc. U detí bez sprievodu, ktoré sú na úteku, sú časté pocity 
strachu, neistoty, zúfalstva a psychické problémy. 

https://www.hrw.org/news/2021/03/05/witness-if-you-scream-they-will-beat-you-more
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Okolnosti, ktorým musia MBS v procese migrácie čeliť bez rodičov ako ochrancov, vedú v mnohých 
prípadoch k hlbokým psychickým traumám, k tzv. „strate detstva“ alebo predčasnému dospievaniu. 
Môžu tiež negatívne ovplyvniť fyzický, duševný, duchovný, morálny a sociálny vývoj detí. 

Migračné trasy do Európy a na Slovensko

Až na pár výnimiek MBS prichádzajú do SR bez víz či povolení na pobyt, v prevažnej väčšine prí-
padov aj bez cestovných a iných dokladov. Na Slovensko sa najčastejšie dostanú cez slovensko 
-ukrajinskú hranicu (vonkajšia hranica EÚ) alebo slovensko-maďarskú hranicu (vnútorná hranica).

Medzi najčastejšie využívané migračné trasy do Európy patria:

Cesta z Líbye (Tripoli, Zuwara) alebo Tuniska (Sfax) cez Stredozemné more do Talianska 
(ostrov Lampedusa alebo Sicília) alebo na Maltu – tzv. stredná cesta cez Stredozemné more

Cesta z Turecka (Ayvalik, Izmir) cez Egejské more na grécke ostrovy (Lesbos, Chios, Samos) – 
tzv. východná cesta cez Stredozemné more

Zdroj foto: https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-
migration-routes-into-europe-look-like-in-2021

Zdroj foto: https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-
migration-routes-into-europe-look-like-in-2021

1.

2.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-migration-routes-into-europe-look-like-in-2021
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-migration-routes-into-europe-look-like-in-2021
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-migration-routes-into-europe-look-like-in-2021
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-migration-routes-into-europe-look-like-in-2021
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Tzv. cesta cez západný Balkán – začína sa v Turecku a pokračuje po súši cez Bulharsko alebo 
Grécko – Severné Macedónsko alebo Srbsko – Bosnu a Hercegovinu – Chorvátsko – Slovinsko 
do Rakúska alebo Talianska

Okrem týchto hlavných migračných ciest ľudia na úteku podľa Frontexu využívajú aj tzv. západnú 
cestu cez Stredozemné more (Maroko – Španielsko) alebo východnú hranicu EÚ (Ukrajina –  
Slovensko, Ukrajina/Bielorusko – Poľsko).

Koľko je maloletých detí bez sprievodu na Slovensku a v Európe?

Štatistické údaje Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR o počtoch 
MBS v rokoch 2016 až 1. polrok 2021:

 * Nelegálnom prekročení štátnej hranice alebo pri neoprávnenom pobyte
 ** Údaj k 31.12. toho roku/30.6. v prípade 2021
 *** Štatistické údaje Migračného úradu MV SR (https://www.minv.sk/?statistiky-20) 

3.

Zdroj foto: https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/14/journeys-of-hope-what-will-
migration-routes-into-europe-look-like-in-2021
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Momentálne prichádzajú MBS na Slovensko najčastejšie z Afganistanu, Pakistanu, Sýrie, Vietna-
mu a Bangladéša. V drvivej väčšine prípadov ide o chlapcov vo veku 14 – 17 rokov. V rámci MBS sú 
dievčatá zastúpené dlhodobo veľmi nízkymi počtami. 
Z tabuľky možno pozorovať od roku 2019 narastajúci počet MBS, ktorí boli na Slovensku zadržaní 
v súvislosti s neoprávneným pobytom. Tento jav možno pripísať zhoršujúcej sa bezpečnostnej 
situácii v Afganistane, keďže prevažná väčšina týchto maloletých pochádzala z Afganistanu, kon-
krétne v roku 2019 až 53 chlapcov, v roku 2020 to bolo 52 chlapcov a v priebehu 1. polroka 2021 až 
86 MBS nájdených na Slovensku pochádzalo z Afganistanu. V roku 2020 boli druhou najpočet-
nejšou skupinou chlapci pochádzajúci zo Sýrie (v počte 10).
Počet žiadostí o azyl podaných MBS na Slovensku je dlhodobo nízky. Ovplyvňuje ich vo veľkej 
miere nízky počet MBS na Slovensku, ale aj vysoký počet ich zmiznutí z detského domova. Viac o 
zmiznutiach MBS sa dočítate v doplňujúcom informačnom materiáli Človeka v ohrození k filmu 
Čakanie (2017) alebo v publikácii Ligy za ľudské práva Miznúce deti. 
V rámci EÚ je počet žiadostí o azyl podaných MBS podstatne vyšší. V roku 2019 požiadalo o azyl 
celkovo 14 100 MBS a v roku 2020 ich bolo 13 600. Aj tieto čísla sú podstatne nižšie v porovnaní 
s rokom 2015, keď požiadalo o azyl v členských štátoch EÚ až 92 000 MBS. MBS žiadajú najčas-
tejšie o azyl v Grécku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Belgicku, Holandsku, Rumunsku a Bulharsku. 
Ide o tradičné cieľové krajiny pre ľudí na úteku alebo o krajiny, cez ktoré vstúpili do EÚ. 

Ďalšie zdroje informácií:

Počet MBS, ktorí prišli do Európy v roku 2020 a 2019 (IOM, UNHCR, UNICEF);

Počet podaných žiadostí o azyl maloletými bez sprievodu v rokoch 2019 a 2020 v EÚ (Eurostat);

Štatistiky MBS v Európe od roku 2011 (Eurostat).

Aké sú práva MBS v kontexte Dohovoru OSN o právach dieťaťa  
a Všeobecných komentárov Výboru OSN pre práva dieťaťa  
(č. 6 a č. 22)?

„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce o postavenie utečenca  
alebo ktoré je v súlade s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom  
a postupom považované za utečenca, či už je v sprievode svojich rodičov, iných 
osôb alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc  
pri využívaní práv stanovených týmto dohovorom a inými dokumentmi.“ 
(čl. 22 ods. 1 Dohovoru OSN o právach dieťaťa)

Výbor OSN pre práva dieťaťa (ďalej len “Výbor”) opakovane zdôraznil, že s deťmi v kontexte medzi- 
národnej migrácie by malo byť primárne zaobchádzané ako s deťmi, a mali by byť plne rešpek-
tované, chránené a zabezpečené ich práva detí tak, ako vyplývajú z Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa (ďalej len „Dohovor“), a to bez ohľadu na ich migračný status. Výbor zároveň vyzýva štáty, 
aby všetky svoje úkony a rozhodnutia ohľadne migrujúcich detí viedli na princípoch nediskrimi-
nácie (čl. 2 Dohovoru), najlepšieho záujmu dieťaťa (čl. 3), práva na život, prežitie a rozvoj (čl. 6), 
ako aj práva detí vyjadriť svoj názor na všetky záležitosti, ktoré sa ich týkajú a zohľadnenie tohto 
názoru (čl. 12). 

https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://www.hrl.sk/userfiles/files/Miznu%CC%81ce%20deti.pdf
https://reliefweb.int/report/world/refugee-and-migrant-children-europe-accompanied-unaccompanied-and-separated-overview-5
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210423-1
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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Práva vyplývajúce z Dohovoru sú priznané všetkým deťom, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, 
rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, etnický alebo národnostný pôvod, zdravotné postihnutie, 
náboženstvo, ekonomický status, migračný status, štátnu príslušnosť alebo postavenie bez štát-
nej príslušnosti, rasu, farbu pleti, rodinný status, zdravotný stav alebo iné sociálne podmienky, 
aktivity, vyjadrené názory alebo vieru. Princíp nediskriminácie sa týka každého dieťaťa, bez ohľa-
du na dôvod, pre ktorý dieťa opustilo krajinu pôvodu, bez ohľadu na to, či je v sprievode rodiny 
alebo je bez sprievodu, či je na ceste alebo už usadené v konkrétnej krajine, či má osobné doklady 
alebo nie. 
Podľa Výboru by mal byť princíp nediskriminácie v centre všetkých migračných politík a postu- 
pov, vrátane postupov a kontrolných opatrení na hraniciach. Pokiaľ ide o administratívne a 
súdne rozhodnutia ohľadne vstupu, pobytu alebo návratu dieťaťa, jeho umiestnenie a poskytnu-
tie starostlivosti, ich integrálnou súčasťou by malo byť individuálne vyhodnotenie najlepšieho 
záujmu dieťaťa. Hraničné kontroly by mali MBS promptne identifikovať, skutočne s nimi zaob-
chádzať ako s deťmi a mali by ich odovzdať orgánom ochrany detí.
Štáty sa v zmysle čl. 6 Dohovoru zaviazali redukovať do maximálnej možnej miery riziká súvisiace 
s migráciou, ktorým deti čelia a ktoré môžu ohroziť ich právo na život, prežitie a rozvoj. Štáty 
by mali osobitne dodržiavať záväzok non-refoulement, teda nevrátiť migrujúce dieťa do krajiny, 
v ktorej by mohol byť jeho život ohrozený alebo by mu tam hrozilo mučenie, kruté či neľudské 
zaobchádzanie alebo trest. Záväzok non-refoulement štátom vyplýva z Dohovoru o právnom 
postavení utečencov (čl. 33) a z Dohovoru proti mučeniu (čl. 3).
Výbor vo vzťahu k odpovedi štátov na všeobecné a špecifické potreby detí bez sprievodu zdôraz-
ňuje najmä včasnú identifikáciu (čl. 8 Dohovoru – Zachovanie identity), ustanovenie opatrovníka 
alebo iného právneho zástupcu (čl. 18 ods. 2 a čl. 20 ods. 1), zabezpečenie náhradnej starostlivosti 
a náležitého ubytovania (čl. 20 – Ochrana detí bez rodiny), plný prístup k vzdelaniu (čl. 28), právo 
na životnú úroveň potrebnú na telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj dieťaťa (čl. 27), právo 
na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu (čl. 24), ochranu pred obchodovaním 
s ľuďmi a sexuálnym a iným vykorisťovaním, zneužívaním a násilím (čl. 34, 35 a 36). 
Dieťa má tiež právo na ochranu pred prácou, ktorá ohrozuje jeho zdravie, výchovu alebo rozvoj 
(čl. 32 Dohovoru – Detská práca). Napokon, čl. 37 Dohovoru zakotvuje ochranu dieťaťa pred muče-
ním a nezákonným či svojvoľným zbavením osobnej slobody.

Čo sa deje s MBS po príchode na Slovensko?

O tom, čo sa deje s MBS po príchode na Slovensko a ako vyzerá ich pobyt u nás, sa dočítate  
v doplňujúcich informáciách k téme MBS k filmu Čakanie, ktoré spracoval Človek v ohrození.
Skúsenosť 23-ročného utečenca z Afganistanu Bakhtullaha, ktorý prišiel na Slovensko ako MBS 
vo veku 15 rokov, býval v dvoch detských domovoch, chodil tu do školy a naďalej tu žije a pracuje, 
si môžete vypočuť v podcaste Migračný kompas: „Na Slovensko prišiel z Afganistanu ako dieťa 
bez rodičov. Ako sa mu tu žije a čo robí?“

https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://www.tyzden.sk/spolocnost/59899/migracny-kompas-na-slovensko-prisiel-z-afganistanu-ako-dieta-bez-rodicov-ako-sa-mu-tu-zije-a-co-robi/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/spolocnost/59899/migracny-kompas-na-slovensko-prisiel-z-afganistanu-ako-dieta-bez-rodicov-ako-sa-mu-tu-zije-a-co-robi/?ref=kat
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Slovník pojmov:
Utečenec je človek, ktorý sa nachádza mimo krajiny svojho pôvodu a má opodstatnené obavy 
z prenasledovania z jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov: 1) rasových, 2) národ- 
nostných, 3) náboženských, 4) zastávania určitých politických názorov, alebo 5) z dôvodu 
príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a ktorý nemôže prijať alebo v dôsledku uvedených 
obáv odmieta ochranu svojho domovského štátu. Definíciu utečenca zaviedol Dohovor OSN 
o právnom postavení utečencov z roku 1951. Táto definícia bola prevzatá aj do slovenského 
Zákona o azyle . 

Maloletý bez sprievodu je dieťa, ktoré nie je občanom SR a nachádza sa na území SR bez 
sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť zverené do osobnej 
starostlivosti (definícia podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele).

Azyl je najvyššia forma medzinárodnej ochrany, ktorá sa udeľuje ľuďom na úteku. V EÚ aj  
na Slovensku splynulo uznanie za utečenca s poskytnutím azylu, preto sa pojmy „utečenec“  
a „azylant“ môžu niekedy zamieňať. Keď utečenec získa azyl, získava automaticky aj trvalý 
pobyt na území SR na neobmedzený čas a po štyroch rokoch môže požiadať o štátne občian-
stvo SR. Zákon o azyle pozná aj inštitút tzv. azylu z humanitných dôvodov, ktorý Migračný 
úrad Ministerstva vnútra SR môže udeliť napr. osobám chorým, traumatizovaným či veľmi 
starým, u ktorých by návrat do podmienok v krajine pôvodu bol nehumánny. Azyl z humanit-
ných dôvodov v minulosti Migračný úrad viackrát udelil aj MBS. 

Doplnková ochrana je ochrana, ktorú poskytujeme v EÚ ľuďom, ktorí nespĺňajú kritériá na 
udelenie azylu, avšak utekajú pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu. To môže mať podo-
bu všeobecného násilia v rámci ozbrojeného konfliktu alebo môže spočívať vo výkone trestu 
smrti, mučení, krutom, neľudskom a ponižujúcom zaobchádzaní alebo potrestaní. Na Sloven-
sku poskytujeme doplnkovú ochranu najmä ľuďom, ktorí prichádzajú z krajín, kde prebieha 
vojna alebo ozbrojený konflikt; v súčasnosti najmä ľuďom zo Sýrie, Afganistanu a Jemenu. 
Najviac cudzincov s poskytnutou doplnkovou ochranou žijúcich na Slovensku pochádza  
z Afganistanu. Poskytnutím doplnkovej ochrany získava cudzinec na území SR prechodný 
pobyt na 1 rok, pričom doplnkovú ochranu môže migračný úrad predĺžiť, aj opakovane, vždy  
o 2 roky, ak dôvody jej poskytnutia pretrvávajú. Po 5 rokoch môže cudzinec s doplnkovou 
ochranou požiadať cudzineckú políciu o udelenie dlhodobého pobytu.  

Dublinské konanie je konanie, v rámci ktorého sa určuje, ktorá krajina je zodpovedná za  
posúdenie a rozhodnutie o žiadosti o azyl. Vychádza z tzv. Dublinského nariadenia III (ide  
o právny predpis EÚ záväzný pre všetky krajiny EÚ, pre Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko  
a Island). Toto konanie vzniklo preto, aby sa zabránilo tomu, že žiadatelia o azyl budú podávať 
žiadosti o azyl opakovane, v rôznych krajinách EÚ. Dublinské nariadenie určuje hierarchiu 
kritérií, na základe ktorých sa posúdi zodpovedná krajina. V prípade detí je prvoradým hľadis-
kom zlúčenie rodiny a najlepší záujem dieťaťa. V prípade, že MBS má v inom členskom štáte 
rodinného príslušníka (otec, matka alebo iná dospelá osoba zodpovedná za dieťa), ktorý sa 
chce a môže o maloletého starať, má dôjsť k zlúčeniu rodiny v tomto členskom štáte, za pred-
pokladu, že je to v najlepšom záujme dieťaťa. Ak neexistuje takýto rodinný príslušník, zodpo-
vedným členským štátom je ten, v ktorom MBS podal svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu, 
za predpokladu, že je to v jeho najlepšom záujme. 

Dohody o readmisii sú záväzné dvojstranné alebo mnohostranné dohody medzi štátmi, ktoré 
stanovujú rýchle a účinné postupy na identifikáciu a návrat osôb, ktoré nespĺňajú alebo už 
nespĺňajú podmienky vstupu alebo pobytu na území vracajúceho štátu (napr. neoprávnene 
sa zdržiavajúcich migrantov či neúspešných žiadateľov o azyl). Takého dohody uzatvorila aj 
Európska únia s tretími krajinami, napr. s Tureckom, Srbskom, Ukrajinou či Bieloruskom. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/319/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/319/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/480/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/305/20210101
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Výkon nútených návratov migrujúcich ľudí na základe readmisných dohôd často kritizujú  
a považujú za sporný mimovládne organizácie a obhajcovia ľudských práv. Výbor OSN pre 
práva dieťaťa opakovane vyzval štáty k tomu, aby na hraniciach neodmietali vstup na svoje 
územie dieťaťu, u ktorého existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že mu hrozí nenapra-
viteľná ujma, či už v štáte, do ktorého má byť vrátené, alebo v štáte, kam by mohlo byť následne 
vyhostené. 

Trvalé riešenie v kontexte maloletých bez sprievodu je také vyriešenie životnej a právnej 
situácie dieťaťa, ktoré bude dlhodobého charakteru, v jeho najlepšom záujme a poskytne mu 
bezpečie, stabilitu a zázemie potrebné na jeho zdravý fyzický a psychický vývoj. V roku 2005 
zadefinoval Výbor OSN pre práva dieťaťa (Všeobecný komentár č. 6), čo by mohlo predstavovať 
takéto trvalé riešenie v prípadoch MBS. V prvom rade ide o preskúmanie možnosti zlúčenia 
rodiny, či už v krajine pôvodu, alebo v inej bezpečnej krajine, avšak to len za predpokladu, 
že takéto zlúčenie je v najlepšom záujme dieťaťa, pričom dieťaťu treba dať možnosť vyjadriť 
jeho názor. Podľa Výboru je návrat migrujúcich detí do krajiny pôvodu riešením iba vtedy, ak 
nebudú ohrozené základné ľudské práva dieťaťa. V poradí ďalším možným trvalým riešením 
v prípadoch MBS je integrácia dieťaťa v hostiteľskej krajine, založená na udržateľnom práv-
nom statuse (udelenie pobytu). Výbor ako možnosť trvalého riešenia spomína aj medzištátnu 
adopciu a presídlenie dieťaťa do tretej krajiny, a to v prípadoch, keď nie je možné nájsť trvalé 
riešenie v hostiteľskej krajine.

Často kladené otázky

1. Prichádzajú ľudia na úteku do EÚ z ekonomických dôvodov?
Je potrebné rozlišovať medzi ľuďmi na úteku a inými migrujúcimi, ktorí prichádzajú aj z eko-
nomických dôvodov. Ľudia na úteku boli skutočne nútení opustiť krajinu pôvodu z obavy o svoj 
život a bezpečie. Primárnou motiváciou ich príchodu do EÚ je hľadanie bezpečia. Je však priro-
dzené, že si cieľovú krajinu, v ktorej plánujú začať nový život, vyberajú, pokiaľ je to možné, aj 
podľa iných kritérií. Medzi tieto patrí v prvom rade jazyk (ak ovládajú jazyk cieľovej krajiny, ich 
začlenenie do spoločnosti je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie); prítomnosť členov rodiny v da-
nej krajine (ak človek na úteku už má rodinu v niektorej krajine EÚ, prirodzene sa chce s touto 
rodinou zlúčiť); prítomnosť širšej komunity a známych. Ďalšími kritériami sú možnosti získania 
medzinárodnej ochrany, zamestnania a dôležitá je tiež podpora, ktorú daná krajina poskytuje 
ľuďom na úteku v počiatkoch integrácie. Ak sa utečenec žijúci na ulici či v stane v preplnenom 
utečeneckom tábore napr. v Grécku dozvie od svojej rodiny či známych, že napr. vo Švédsku 
dostane k dispozícii sociálny byt, možnosť vzdelávania a finančnú podporu počas prvých dvoch 
rokov svojho pobytu, je úplne prirodzené, že odíde pri prvej príležitosti z nehumánnych podmie-
nok a pokúsi sa dostať do vysnívanej krajiny v rámci EÚ. Motiváciou takéhoto presunu pritom nie 
sú „peniaze“, ako sa mnohí ľudia mylne domnievajú. Má to hlbší zmysel, ktorým je znovuzískanie 
pocitu ľudskej dôstojnosti, pocitu prijatia a spolupatričnosti, ktoré možno cítiť len tam, kde vás 
privítajú vľúdne a podajú vám pomocnú ruku a podporu, pretože sa vedia vcítiť do vašej náročnej 
životnej situácie.

2. Prečo ľudia na úteku nezostanú v prvej najbližšej krajine?
Dôvodov, pre ktoré ľudia na úteku nechcú alebo nemôžu zostať v prvej bezpečnej krajine, resp.  
v prvej krajine, cez ktorú vstúpia do EÚ, je viacero. Hlavný a najčastejší dôvod je ten, že v danej 
krajine nemajú žiadnu perspektívu do budúcnosti, pretože tam nemajú možnosť získať občian-
stvo ani trvalú formu pobytu. To bol napríklad dôvod, pre ktorý mnohí sýrski utečenci v roku 2015 
(rok tzv. migračnej krízy) začali hromadne odchádzať z Turecka do EÚ. Podľa tureckých zákonov 
mali len dočasný pobyt a takmer žiadne práva ani perspektívu lepšej budúcnosti pre svoje deti. 

7.
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Ďalšie dôvody zahŕňajú: predlžované utrpenie v hromadných, nehygienických a preplnených ute-
čeneckých táboroch, nemožnosť podať v danej krajine žiadosť o azyl, nemožnosť nájsť si legálne 
a dôstojné zamestnanie, vystavenie nútenej práci či obchodovaniu s ľuďmi, rasizmus či diskrimi- 
nácia namierená voči utečencom v danej krajine a pod. Mnohí mladí ľudia na úteku mieria do 
konkrétnej krajiny (napr. sýrski utečenci do Nemecka či ľudia z afrických krajín do Francúzska) 
preto, že tam už majú rodinu, známych alebo širšiu komunitu, ktorá im pomôže v začlenení do 
spoločnosti a poskytne potrebné zázemie. Napriek vyššie spomenutým dôvodom je potrebné 
zdôrazniť, že až 86 percent svetovej populácie utečencov naďalej žije v rozvojových krajinách. 
Top tri krajiny, ktoré hostia najviac ľudí na úteku, sú: Turecko (3,7 mil. ľudí na úteku, najmä zo  
Sýrie), Kolumbia (1,7 mil., najmä z Venezuely) a Pakistan (1,4 mil., najmä z Afganistanu). Pozri  
štatistiky UNHCR ku koncu roka 2020.

3. Prečo sa ľudia vydávajú na životu nebezpečné cesty? 
Ľudia si často kladú otázku, prečo ľudia na úteku neprídu priamo lietadlom? Prečo dávajú toľko 
peňazí prevádzačom a riskujú životy v nafukovacích člnoch cez more, keď cesta lietadlom by bola 
bezpečnejšia a lacnejšia? Odpoveď je jednoduchá: Nemajú na výber. Ľudia, ktorí utekajú zo svojich 
krajín z dôvodu vojny alebo prenasledovania, vo väčšine prípadov nemajú doklady. Môže to byť  
z dôvodu, že nemajú možnosť v svojej krajine takéto doklady legálne získať alebo nemajú dosta-
tok času si ich vybaviť v procese urgentnej záchrany života. Ak človek nemá platné doklady, nevie 
získať ani víza. Ľudia na úteku pritom zvyčajne pochádzajú z krajín, ktorých štátni príslušníci 
potrebujú víza na vstup do EÚ a ďalších štátov sveta. Ak aj utečenec doklady má, získanie víz býva 
extrémne náročné, keďže štáty sa obávajú, že držiteľ víza požiada po príchode do Európy o azyl. 
Žiadosti preto v drvivej väčšine prípadov preventívne zamietajú. Ďalším faktorom je, že vo veľa kra-
jinách, kde napr. prebieha vojnový konflikt, viaceré štáty zatvorili svoje ambasády a možnosť žiadať 
o vízum reálne ani nie je dostupná. Ak človek nemá platné doklady a/alebo v dokladoch vízum či 
povolenie na pobyt, letecká (iná prepravná) spoločnosť mu pod hrozbou vysokej finančnej sankcie 
zo strany členských štátov EÚ neumožní vstup na palubu dopravného prostriedku. Keďže legálne 
a bezpečné cesty pre ľudí na úteku nie sú dostupné, sú nútení uchýliť sa k nebezpečným a finančne 
nákladným cestám v záujme záchrany života. Riešením by v tomto prípade bolo vytvorenie bez-
pečných a legálnych ciest, napr. udeľovanie víz z humanitárnych dôvodov, funkčné presídľovacie 
programy, zrušenie finančných sankcií pre prepravné spoločnosti a pod.

4. Ako sa určuje vek ľudí na úteku, ktorí nemajú osobné doklady? 
Ako sme už uviedli vyššie, ľudia na úteku často prichádzajú bez cestovných či iných osobných 
dokladov. V prípade, že človek zadržaný pri neoprávnenom prekročení štátnej hranice uvedie, že 
je maloletý, avšak toto svoje tvrdenie nevie preukázať a z jeho vzhľadu to taktiež nie je zrejmé 
(pochybnosti vznikajú najmä v prípadoch mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov), polícia vykoná 
tzv. lekárske vyšetrenie na určenie veku. Toto sa uskutočňuje znaleckým skúmaním kostného 
veku (vykonaním RTG zápästia, v prípade potreby doplneného o RTG zubov či dokonca o RTG 
kľúčnej kosti). V prípade, že ani lekárskym vyšetrením nie je možné dospieť k jednoznačnému 
záveru o plnoletosti, osoba má byť považovaná za dieťa na základe zásady „v pochybnostiach  
v prospech maloletosti“. Mnohé ľudskoprávne organizácie aj zahraniční odborníci v oblasti 
rádiológie toto vyšetrenie kritizujú. Napríklad v Anglicku ho už dávno zakázali a aplikujú sa tam 
iné holistické metódy skúmania veku spočívajúce najmä v skúmaní rozumovej a vôľovej vyspe-
losti dieťaťa. Kritika spočíva jednak v invazívnosti vyšetrenia (ožiarenie RTG lúčmi na nelekárske 
účely), ako aj vo veľkej možnej odchýlke medzi vekom kostným a skutočným (spôsobenej výživou, 
fyzickým vývojom – napr. vplyv ťažkej fyzickej práce už v detstve, rasou či etnickým pôvodom  
a pod.), pričom táto odchýlka môže byť cca 2 roky (podľa niektorých expertov až do 5 rokov).   

https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
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5. Sú ľudia na úteku nebezpeční? 
Ľudia na úteku sú ľudia ako my, ktorí prichádzajú do našej krajiny preto, aby tu našli bezpečie 
a možnosť začať znovu budovať svoj život. Sú v mnohých aspektoch iní, hovoria iným jazykom, 
môžu mať inú farbu pleti, iné náboženské vyznanie, iné zvyky a tradície, ale stále sú to len ľudia, 
s rovnakými potrebami, snami a túžbami. Nie je preto dôvod myslieť si, že by boli nebezpeční  
a chceli nám nejako ublížiť. Samozrejme, môže sa stať, že medzi žiadateľmi o azyl sa ojedinele 
vyskytne osoba, ktorá v minulosti mohla spáchať nejaké trestné činy, a preto by mohla byť 
potenciálne nebezpečná. Je však úlohou zodpovedných štátnych orgánov, aby toto potenciálne 
nebezpečenstvo odhalili v priebehu pol roka trvajúceho azylového konania. V rámci neho dávajú 
Slovenská informačná služba aj Vojenské spravodajstvo svoje súhlasné či nesúhlasné stanovisko 
s udelením medzinárodnej ochrany ku každému žiadateľovi o azyl. Každá osoba, ktorej SR udelí 
azyl alebo poskytne doplnkovú ochranu a umožní jej na Slovensku žiť, je dôkladne preverená.

Ďalšie doplňujúce informácie nájdete v informačných videách Hoaxy vs fakty na webstránke Ligy 
za ľudské práva.

Odkazy na ďalšie zdroje:
Komiks Uletenci a príručka pre učiteľov s názvom „Uletenci v škole“;
Dajme šancu utečencom (e-learning Ligy za ľudské práva).

Zapoj sa!
Ak máte chuť pomáhať ľuďom na úteku, ktorí našli nový domov na Slovensku, môžete osloviť 
tieto organizácie: 

Liga za ľudské práva (HRL), 
Slovenská humanitná rada (SHR), 
Mareena.

Linky na články, videá a podcasty:
Video Ligy za ľudské práva o migrácii maloletých bez sprievodu s názvom „Cesta do neznáma“;
Podcast Migračný kompas, časť s názvom „Deti bez sprievodu v azylovom konaní“;
Podcast Migračný kompas, časť s názvom „Peklo na Zemi. Ako pandémia COVID-19 ohrozuje  
utečencov v Grécku“;
Podcast Migračný kompas, časť s názvom: „Sme naozaj v ohrození? Toto sú časté mýty  
o utečencoch na Slovensku“;
Všetky časti podcastu Migračný kompas.
Do pozornosti dávame aj záznamy z diskusií po projekciách filmu Tieňohra na festivale Jeden 
svet 2021. Hosťom diskusie v slovenskom jazyku bol Bakhtullah Muhammadzai z Afganistanu, 
ktorý na Slovensko prišiel ako dieťa bez sprievodu rodičov. Hosťami diskusie v anglickom 
jazyku bola Eefje Blankevoort, režisérka filmu Tieňohra a protagonista filmu Tieňohra, vystu-
pujúcim pod pseudonymom SK. Odpovedali na množstvo zaujímavých otázok moderátora 
Lukáša Osvalda z organizácie Človek v ohrození, a samotných študentov a študentiek, ktorí 
svoje otázky posielali cez online nástroj Slido. 
Diskusia pre školy k filmu Tieňohra 1/2 – Festival Jeden svet 2021
Diskusia pre školy k filmu Tieňohra 2/2 – Festival Jeden svet 2021

https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/videa/pozrite-si-nase-videa-na-temy-tykajuce-sa-migracie-integracie-ci-utecencov
https://www.martinus.sk/?uItem=453359
https://www.hrl.sk/userfiles/files/Uletenci%20v%20s%CC%8Ckole.pdf
https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/e-learning
https://www.hrl.sk/sk
https://shr.sk/
https://mareena.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=g_aSXE9QZ3I&ab_channel=Ligaza%25252525C4%25252525BEudsk%25252525C3%25252525A9pr%25252525C3%25252525A1va%252525252FHumanRightsLeague
https://www.tyzden.sk/spolocnost/59497/migracny-kompas-deti-bez-sprievodu-v-azylovom-konani/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/spolocnost/64205/migracny-kompas-peklo-na-zemi-ako-pandemia-covid-19-ohrozuje-utecencov-v-grecku/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/spolocnost/64205/migracny-kompas-peklo-na-zemi-ako-pandemia-covid-19-ohrozuje-utecencov-v-grecku/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/spolocnost/58765/migracny-kompas-myty-slovenskej-reality-o-utecencoch-sme-naozaj-v-ohrozeni/?ref=kat
https://www.tyzden.sk/spolocnost/58765/migracny-kompas-myty-slovenskej-reality-o-utecencoch-sme-naozaj-v-ohrozeni/?ref=kat
https://www.hrl.sk/sk/info-o-migracii/info-o-migracii/podcast/podcast-migracny-kompas-vysvetlujeme-detaily-o-migracii-integracii-a-azyle
https://vimeo.com/652831269/dabedd0e69
https://vimeo.com/652847801/5056fb214d
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