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Úvod 

Tento metodický materiál je určený pre cvičných učiteľov na stredných školách, študentky a 
študentov učiteľstva v študijnom programe „Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii“ na 
magisterskom stupni. Slúži ako východisko k realizácii pedagogickej stáže v učiteľskej príprave. Cieľom 
stáže je oboznámenie študentiek a študentov s fungovaním žiackych školských rád a aktivitami školy, 
ktoré súvisia s výchovou k aktívnemu občianstvu. Študentky a študenti získajú nové kompetencie a 
praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa výchovy k občianstvu z oblasti prípravy, priebehu a 
vyhodnotenia aktivít zameraných na aktívne občianstvo a globálne vzdelávanie. Takisto sa dozvedia 
o tom, aké témy sú v rámci ľudsko-právnej problematiky  na školách preberané, aké didaktické metódy 
učitelia používajú. Študentky a študenti sa na magisterskom stupni stretnú/stretli s predmetom 
Didaktika občianskej náuky,  preto budú aj tieto ďalšie informácie pre nich prínosné, využiteľné pri 
ďalšom štúdiu, alebo pri práci učiteľa. Stáž je tiež zameraná na rozvoj kompetencií spojených s 
kritickým myslením, uplatňovaním vhodných komunikačných prostriedkov, orientáciu v ľudsko-právnej 
problematike. Študentky a študenti na stáži dostanú informácie takpovediac z prvej ruky, nahliadnu 
hlbšie do práce učiteľa. Okrem toho, že sa dozvedia, aké aktivity v rámci aktívneho občianstva možno 
realizovať v podmienkach strednej školy, mimo nej,  či majú žiačky a žiaci vôbec záujem o takéto 
aktivity, ako ich motivovať, ako zdolávať prekážky. Na predkladaný metodický materiál nadväzuje 
pomocný materiál pre študentky a študentov učiteľstva a pre ich cvičných učiteľov na cvičných školách 
– Občianska náuka inak (Pomocný materiál pre cvičných učiteľov). Publikácia prináša zaujímavé 
podnety na vyučovanie modernej občianskej náuky, napríklad cez umenie. Implementácia oboch 
publikácií Občianska náuka inak. Metodika stáže II. a Občianska náuka inak (Pomocný materiál pre 
cvičných učiteľov) do praxe má ambíciu skvalitniť prácu súčasných učiteľov a priniesť nové podnety  pre 
tých budúcich. 

V metodických materiáloch používame rodovo citlivý jazyk tam, kde píšeme o žiačkach a žiakoch, 
kvôli dôrazu na individuálny prístup k cieľovej skupine. Pri používaní označenia učiteľ, asistent atď. 
používame mužský rod ako generické maskulínum, za ktorým vidíme tak učiteľky, ako aj učiteľov. 

Publikácia vznikla v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu sociálneho 
rozvoja Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania 
humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied. Projekt rozvíja inovatívne podoby stáží 
a pedagogických praxí pri príprave budúcich učiteľov. 
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1  Teoretické východiská 

1.1 Občianska náuka v programe ISCED 3 

V štandardoch definovaných pre stredné školy a gymnáziá, tzv. ISCED 3 sú pre gymnáziá so 
štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a gymnáziá s osem ročným vzdelávacím 
programom podané nasledovné charakteristiky predmetu občianska náuka: predmet kladie dôraz na 
to, aby sa žiačky a žiaci naučili orientovať v spoločenskom živote, vedeli sa začleniť do rôznych 
spoločenských vzťahov a väzieb. Žiačky a žiaci sú vedení k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu 
osobnosti druhých, k porozumeniu vlastnému konaniu v rôznych situáciách a tiež konaniu druhých, 
k uvedomeniu si vzťahov v rodine a v škole.  Na občianskej náuke sa zoznamujú s činnosťou politických 
inštitúcií a orgánov, s možnosťami zapojenia sa do občianskeho života. Predmet prehlbuje občianske a 
právne povedomie žiakov, zmysel pre osobnú a občiansku zodpovednosť, aktivizuje k účasti na živote 
demokratickej spoločnosti. Okrem toho poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, základnú 
orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu.  V predmete sa žiačky a žiaci tiež oboznámia so 
základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie. (Štátny pedagogický ústav, 2015, s. 2). 

Ciele občianskej náuky sú stanovené nasledovne: žiačky a žiaci si uvedomujú „[...] jedinečnosť a 
neopakovateľnosť každého človeka v spoločnosti, utvoria si vedomie vlastnej identity a identity 
druhých ľudí, akceptujú vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, rešpektujú a uplatňujú mravné 
princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, 
správanie sa a dôsledky konania, zorientujú sa v spoločenských, politických a právnych faktoch, 
tvoriacich rámec každodenného života, uvedomia si práva a povinnosti občana Slovenskej republiky,  
rešpektujú základné princípy demokracie a tolerancie, uplatnia vhodné komunikačné prostriedky k 
vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k 
primeranému obhajovaniu svojich práv, nadobudnú rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným 
odlišnostiam ľudí a spoločenstiev, zvládnu základný kategoriálno-pojmový aparát filozofie, prezentujú 
filozofiu ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, 
ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami“ 
(Štátny pedagogický ústav, 2015, s. 3). 

Štúdia siete Eurydice z roku 2017 priblížila, že výchova k občianstvu patrí do  
všeobecnovzdelávacích národných učebných osnov vo všetkých štátoch. Výchova k občianstvu súvisí 
aj s rozvojom kompetencií zameraných na efektívnu a konštruktívnu interakciu s ostatnými ľuďmi, so 
sociálne zodpovedným konaním, demokratickým konaním, kritickým a slobodným myslením. (De 
Coster, Isabelle –  Sigalas, Emmanuel a kol. 2018, s. 7). Štátny vzdelávací program ISCED 3 v občianskej 
náuke hovorí o rozvoji spomenutých kompetencií. Takéto kompetencie sú veľmi potrebné, sú 
predpokladom zmysluplného  a účinného zapájania sa do rôznych foriem občianskej angažovanosti. 
V tejto súvislosti netreba zabúdať ani na mediálnu gramotnosť, znalosť cudzích jazykov, vzdelávanie sa 
aj mimo školy. 
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1.2 Ľudsko-právna problematika v občianskej náuke v programe ISCED 3 

Implementácia problematiky ľudských práv do všetkých oblastí výchovno-vzdelávacieho procesu 
je nesmierne dôležitá. Zvýšiť povedomie žiačok a žiakov o ľudských právach je podstatnou časťou ich 
vzdelávania. Rôznymi metódami a formami práce ich tak možno viesť k základným hodnotám, 
napomôcť im pochopiť význam a podstatu pojmov sloboda, rovnosť, dôstojnosť, tolerancia atď., 
rozvíjať kompetencie, ktoré im napomôžu lepšie porozumieť sebe samým a tiež ostatným. To im 
umožní lepšie sa pohybovať v sociálnom prostredí a aktívne sa zapojiť do spoločnosti. Zvnútornenie 
vedomostí a zručností sa potom prenáša do postojov a následného konania. Aj takto sa možno pokúsiť 
predchádzať prejavom intolerancie, xenofóbie, homofóbie, diskriminácie atď.   

Už v predškolskom veku sa deti primeranou formou zoznamujú s podstatnými hodnotami a 
ľudskými právami. Pomocou hier a rozprávok spoznávajú svet hodnôt, nachádzajú v nich rôzne 
hodnotové črty – boj dobra so zlom, hrdinské a odvážne putovanie postavy a prekonávanie úskalí, 
spolupatričnosť, prosociálne správanie, toleranciu, rovnosť, spravodlivosť, nesebeckosť, citlivosť  atď. 
Deti by mali byť už v útlom veku vedené k tomu, aby poznali svoje práva a povinnosti. Cesta k poznaniu 
ľudských práv je zároveň budúcou cestou k zodpovednosti a ohľaduplnosti k druhým. Takáto výchova 
nie je len v rukách predškolského či neskôr školského zariadenia, alebo rodiny, je závislá od ich 
spolupráce.  

Ľudsko-právna problematika je v ISCED 3 v najväčšej miere zastúpená v celku Občan a štát 
a Človek a spoločnosť. V prvom spomenutom okruhu žiačky a žiaci  analyzujú ľudské práva a základné 
slobody v Ústave SR, orientujú sa v organizáciách a dokumentoch, zabezpečujúcich ochranu ľudských 
práv na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Žiačky a žiaci by mali byť tiež schopné/ní  
rozpoznať v konkrétnych situáciách porušovanie ľudských práv a diskrimináciu. V celku Človek 
a spoločnosť sa zaoberajú možnými dopadmi sociálno-patologického správania na jedinca a 
spoločnosť. Priestor pre ľudsko-právne témy sa otvára v tomto tematickom okruhu aj na iných 
miestach –  pri uvažovaní o sociálnych vzťahoch v sociálnych skupinách a medzi sociálnymi skupinami, 
pri téme zameranej na predsudky a nerešpektovanie kultúrnych rozdielov členov rôznych sociálnych 
skupín. 

V dodatku č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a 
konzervatóriá z roku 2016 je vyjadrená požiadavka zvýšenia efektívnej a cielenej prevencie prejavov 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a iných foriem intolerancie. Ako odporúčaná aktivita 
je uvedená exkurzia do koncentračného tábora a pamätných miest holokaustu. 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave vydalo v roku 2019 
publikáciu s názvom Ľudské práva v škole (Bieliková, 2019). CVTI SR je priamo riadená organizácia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V publikácii sa analyzuje výučba k ľudským právam z 
pohľadu učiteľov – spôsob výučby, miera ich spokojnosti so spôsobom výučby, participácia škôl na 
projektoch, programoch a súťažiach zameraných na ľudské práva, rozoberá sa, s akými typmi 
porušenia ľudských práv a práv dieťaťa sa učitelia základných a stredných škôl stretli, aká miera 
participácie žiačok a žiakov je na riešení týchto problémov atď. Do prieskumu v roku 2019 boli vybrané 
stredné a základné školy zo všetkých krajov Slovenska (najviac učiteľov pochádzalo zo škôl v 
Prešovskom kraji – 16,1%. Bratislavský kraj bol zastúpený 14,1%). Zapojených bolo celkovo 399  
učiteľov. Do úvahy sa bralo to, či ide o základnú školu, strednú školu, aký typ strednej školy, 
zohľadňovalo sa pohlavie, vek a dĺžka odbornej praxe. 

Názory na spôsoby vzdelávania ľudských práv na jednotlivých typoch škôl ukazujú, že za zdroj 
poznatkov o ľudských právach považuje vyučovaciu hodinu 89,1% na ZŠ, 88,8% na SŠ.  Besedy označilo 
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52,9% na ZŠ, 58,3% na SŠ, prednášky 29,9% na ZŠ, 39,99% na SŠ, nástenky, školské noviny 56,9% na ZŠ, 
54,3 % na SŠ, súťaže 21,3% na ZŠ, 37,7% na SŠ a iný spôsob 5,7% na ZŠ, 8,5% na SŠ. Ďalej sa vo výskume 
autorka zamerala aj na materiály využívané pri výučbe ľudských práv. Na základe odpovedí podľa typu 
školy bola zistená prevaha výučby ľudských práv za pomoci učebnice predmetu doplnenej odbornými 
materiálmi a pomôckami na základných aj stredných školách. 

Vymedzený priestor vo vyučovacom procese pre výučbu ľudských práv je dostačujúci pre:  na ZŠ 
46,5% a na SŠ 47,3%, väčší priestor by ocenilo 49,4% na ZŠ, 51,4% na SŠ, menší priestor stačí podľa 
4,1% na ZŠ, 1,4% na SŠ.  

Pozitívnym zistením bolo, že výučba ľudských práv má vplyv na postoje žiačok a žiakov:  určite áno  
–11,5% na ZŠ, 9,5% na SŠ, skôr áno – na ZŠ 51,1%, na SŠ 52,3%, skôr nie – 19,0% na ZŠ, 21,6% na SŠ,  
určite nie – 3,4% na ZŠ, 1,8 % na SŠ, neviem – 14,0% na ZŠ, 14,9% na SŠ. 

Vo výskume bola sledovaná aj participácia škôl a oslovených učiteľov na projektoch, programoch 
a súťažiach zameraných na ľudské práva. Na ZŠ sa zapája 35,6%, na SŠ 45,9%. Neúčasť uviedlo 32,8% 
na ZŠ a 25,5% na SŠ. Odpovedať nevedelo 31,6% na ZŠ a 28,6% na SŠ. V porovnaní stredných škôl 
a gymnázií, až 73,7% gymnázií participuje na takýchto aktivitách. Pri stredných školách je to 36,2%. 
Z celkového počtu bolo zistené, že olympiáda zaujala vrchnú priečku.  

Ďalšou časťou výskumu bolo samotné porušovanie práv učiteľov, žiačok a žiakov. Celkovo uviedlo 
porušovanie práv učiteľov žiačkami a žiakmi 10,1%. Nevedelo odpovedať 22,3%. 67,6% sa nestretlo 
s porušovaním práv na škole. Z toho sa práva učiteľov porušujú viacej na základných školách 14,0 %. 
Na stredných školách to je 7,2%. K takémuto porušovaniu práv učiteľov podľa krajov dochádza najviac 
na základných a stredných školách v Bratislavskom kraji. Podľa typu strednej školy, možno zistiť, že v 
prostredí stredných odborných škôl dochádza k porušovaniu častejšie ako v gymnáziách.  

Okrem sledovania porušovania práv pedagogického zboru žiačkami a žiakmi sa zisťovalo, s akými 
typmi porušenia ľudských práv a práv dieťaťa, učitelia základných a stredných škôl prišli do kontaktu. 
Z výskumu vyplynulo, že dominuje šikanovanie 54,9 %, následne diskriminácia 20,1 % a porušenie práv 
inej osoby – hlavne učiteľov 8,5 %. 5,5 % spomínalo porušovanie práva na slobodu prejavu. Podľa typu 
škôl vo všetkých prípadoch v porušovaní prevažujú základné školy. Pokiaľ ide o stredné školy, na 
stredných odborných školách sa ľudské práva porušujú častejšie než na gymnáziách. Učiteľky častejšie 
ako učitelia priznávajú porušenia ľudských práv a práv dieťaťa v škole. Učiteľky poukazovali viac na 
diskrimináciu, učitelia zase na šikanovanie. Šikanovanie ako porušovanie ľudských práv a práv dieťaťa 
sa nachádza najviac na školách v Bratislavskom kraji. Prejavy diskriminácie sú najčastejšie na školách v 
Žilinskom kraji. Výsledky výskumu nešpecifikujú možné príčiny (z pohľadu vyučujúcich) šikany 
a diskriminácie.  

Vzhľadom na tieto výsledky bolo navrhnuté prehĺbiť výučbu ľudských práv a práv dieťaťa 
realizáciou do školských vzdelávacích programov a učebných osnov základných a stredných škôl. 
Pritom je potrebné zabezpečiť priaznivú klímu na vyučovaní a brať ohľad na sociálnu zrelosť detí. 
Takisto  je nutné venovať pozornosť inovatívnym metodickým materiálom a  podporiť využívanie 
rôznych netradičných a zážitkových metód. Nezanedbateľnou je vo výučbe ľudských práv participácia 
škôl na rôznych programoch a súťažiach. Hlavne na Olympiáde ľudských práv. Tiež by mali byť 
podporené projekty prevenčnej práce v kooperácii s mimoškolskými preventívnymi zariadeniami a aj 
činnosť sociálneho pedagóga a koordinátora prevencie. Učitelia by mali mať vytvorené podmienky 
k vzdelávaniu v tejto oblasti (Bieliková, 2019, s. 5-58).  

Špecifické problémy ľudských práv, akými sú šikanovanie a diskriminácia, sú obzvlášť nebezpečné 
javy. Učitelia by nemali prehliadať akékoľvek náznaky šikanovania a diskriminácie. Je potrebné ich 
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rozpoznať a eliminovať. Nielen deti medzi sebou, ale takisto vyučujúci sú neraz pôvodcami takýchto  
sociálno-patologických javov. Škola je predsa miestom, kde by malo byť zabezpečené bezpečné 
a otvorené prostredie, preto je potrebné zdôrazňovať, že napriek  odlišnostiam v rôznych aspektoch, 
máme navzájom mnoho spoločného. Všetci sme ľudia a práve ľudskosť v nás by nás mala viesť k tomu, 
aby sme rešpektovali rovnosť všetkých v dôstojnosti a právach. Všetky ľudsko-právne dokumenty 
hovoria o úcte k ľudskej dôstojnosti a integrite všetkých bez výnimky. Avšak práve odlišnosti vedú ľudí 
k tomu, že sa dokážu správať kruto, iracionálne a  bezohľadne, že sa medzi sebou vymedzujú. Na 
sociálnu súdržnosť a rešpektovanie toho druhého sa veľakrát zabúda nielen v čase rôznych 
kríz. Vymedzovanie hraníc rozdeľuje a stavia ľudí do podriadenej pozície  – pre rozdielnu rasu, farbu 
pleti, jazyk, náboženstvo, sociálny pôvod, rodovú identitu a sexuálnu orientáciu, rôzne  predsudky a 
stereotypy atď. Intolerancia a popretie hodnoty ľudského jedinca vedie k diskriminácii a šikanovaniu. 
Vhodnou edukáciou možno dané javy eliminovať a predchádzať im. 

Výučba ľudsko-právnych tém a vedenie k aktívnemu občianstvu je možné tam, kde je zaistená 
priaznivá školská klíma. Mnohé témy, ktoré sú súčasťou občianskej náuky, či výchovy k aktívnemu 
občianstvu, sú citlivého charakteru a je potrebné k nim tak pristupovať. To je možné len v uvoľnenom 
prostredí.  Iba v ňom bude možné realizovať rôzne aktivity, ktoré by mohli žiačky a žiakov osobne 
zasiahnuť. Samotné deti môžu alebo mohli byť účastníkmi porušovania ľudských práv, nejakej formy 
šikany, diskriminácie, útokov na ich dôstojnosť atď. Mali by vedieť, že škola je bezpečné prostredie 
a vždy je tam niekto, na koho by sa mohli v prípade potreby obrátiť. Ak samotný učiteľ nedokáže 
pomôcť, mal by vedieť deti odkázať na niekoho, kto to dokáže. Celkovo je vhodné sa na hodinách 
zmieniť o rôznych linkách podpory  a pomoci – vždy aktuálne k tej ktorej preberanej téme. Okrem toho 
by mal vyučujúci v triede nastaviť základné pravidlá, aby sa predišlo zosmiešňovaniu a kritike. Je 
vhodné, aby viedol žiačky a žiakov k tomu, aby si vypočuli názory druhých a rešpektovali ich, aby 
zabezpečil rovnocenný prístup. Neraz si učitelia vypočujú aj nepríjemné názory a stretnú sa s 
nešetrným správaním. V takom prípade je potrebné trpezlivo postupovať a snažiť sa ukázať aj inú 
cestu. Výber jednotlivých metód a aktivít je dôležitý. Učiteľ by mal vedieť ošetriť jednotlivé aktivity. 
Mal by sa uistiť,  že žiačky a žiaci napríklad pri inscenačných hrách vystúpili zo svojich rolí a tiež, že sa 
dopracovali k odpovediam, ktoré sú podstatné pre ne – z ich uhľu pohľadu, nie z pohľadu postáv, ktoré 
hrali. Využívanie širokej škály aktivizujúcich metód vo vyučovaní občianskej náuky umožňuje 
vyučujúcim rýchlo reagovať na potreby žiakov. 

1.3 Projekty a súťaže zamerané na ľudsko-právnu problematiku a aktívne 
občianstvo 

Problematiku ľudských práv a výchovu k aktívnemu občianstvu je možné žiačkam a žiakom 
sprístupniť rôznymi zaujímavými spôsobmi. A to nielen na hodinách občianskej náuky. Mimo nich je to  
v rámci projektov a súťaží škôl, v ich spolupráci s rôznymi organizáciami a samosprávami.  

V oblasti ľudských práv každoročne uskutočňujú projekty a súťaže. Olympiáda ľudských práv je 
súťažou žiačok a žiakov v oblasti ochrany ľudských práv a demokracie. Jej cieľom je zvyšovanie 
povedomia o ľudských právach, prevencia všetkých foriem neznášanlivosti, viesť ku kritickému 
mysleniu a demokratickému občianstvu. V pokynoch Ministerstva školstva je uvedené, že je potrebné 
uskutočňovať Olympiádu ľudských práv aj na základných školách. Olympiády sú organizované ako 
jedna z podôb dobrovoľnej záujmovej činnosti žiačok a žiakov. Keďže sa s ľudsko-právnou 
problematikou stretávajú na hodinách občianskej náuky, je vhodné, aby pokračovali a prehlbovali si 
vedomosti v tejto oblasti aj na súťaži.  
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Projekt Škola priateľská deťom  je určený pre materské, základné a stredné školy. Je to tiež jedna 
z možností ako pracovať s ľudsko-právnou problematikou a viesť deti k aktívnemu občianstvu. Viac 
o tomto projekte UNICEF-u, podmienkach a možnosti zapojenia možno nájsť na webovej stránke: 
https://www.unicef.sk/skoly/ 

 Projekt Živej knižnice je zameraný na predanie reálnych životných skúseností ľudí, ktorí majú 
napríklad zdravotné alebo telesné znevýhodnenie, sú príslušníkmi rôznych národnostných 
a náboženských menšín, majú odlišnú sexuálnu orientácia a rodovú identitu atď. Títo ľudia sa väčšinou 
stretli s nejakou formou potláčania ich práv. Takéto projekty majú cieľ podnietiť žiačky a žiakov 
citlivejšie vnímať ich práva. Na základe konštruktívneho dialógu sa deti majú možnosť dozvedieť 
množstvo informácií od ľudí, ktorých by možno v bežnom živote nestretli alebo sa nemali možnosť 
s nimi rozprávať. Rozhovory so Živými knižnicami je potrebné dôkladne pripraviť. Vhodná je spolupráca 
s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa v tejto oblasti vedia pohybovať, majú skúsenosti a potrebné 
kompetencie.  

Projekt Školy, ktoré menia svet ponúka možnosti pre profesionálny rozvoj učiteľov a pre rozvoj 
občianskych a životných dispozícií a zručností žiačok a žiakov na základných a stredných školách. Za 
pomoci interaktívnych metód, ktoré sú populárne aj v občianskej náuke nabáda ku kritickému 
mysleniu, mysleniu v súvislostiach, učí mediálnej gramotnosti. Rozvíja demokratické zmýšľanie, vedie 
k občianskej participácii a zodpovednosti. Projekt zoznamuje s možnosťou zapojenia do 
dobrovoľníckych aktivít. Viac o projekte: https://skolyktoremeniasvet.sk/ 

Medzi formy aktívneho občianstva patrí: dobrovoľníctvo, členstvo v žiackej školskej rade atď. 
Dobrovoľníctvo podporuje aktívne občianstvo, rozvíja povedomie o ľudsko-právnych témach, rôzne 
druhy kompetencií, ktoré sú využiteľné v bežnom živote, ale aj v budúcom zamestnaní. Medzi ne 
napríklad patrí: 

▪ učenie sa na základe priamej skúsenosti  

▪ uvedomenie si, že nie všetko sa robí pre osobný prospech a zisk, mnoho možno spraviť 
bezodplatne   

▪ kooperácia a líderstvo, komunikačné zručnosti 

▪ zvýšenie citlivosti, empatia a naslúchanie druhým 

▪ spoznávanie druhých a seba samej/samého 

▪ uvedomenie si spoluzodpovednosti za dianie vo svojom okolí.  

Ministerstvo školstva SR v tejto súvislosti vydalo dokument Koncepcia výchovy a vzdelávania detí 
a mládeže k dobrovoľníctvu. Dostupný je na: 
https://www.minedu.sk/data/files/7972_koncepcia_vav_dam_k_dobrovolnictvu.pdf 

Žiacke školské rady sú jednou z možností, ako uvažovať o ľudských právach cez ich uplatňovanie 
na základe demokratických princípov v školskom prostredí. Žiačky a žiaci by sa mali stať členkami 
a členmi takejto rady na základe demokratických volieb. Činnosti rady sú rôzne: od riešenia vzťahov 
medzi žiačkami a žiakmi/ pedagógmi, zmien týkajúcich sa organizácie výučby, rôznych aktivít, akými sú 
napríklad vedenie školského časopisu, spolupracovanie s rodičovským združením, organizovanie 
rôznych kultúrnych, športových a dobrovoľníckych podujatí.  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, štátna inštitúcia riadená Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR sa vo svojej činnosti venuje aj participácii mladých ľudí na živote školy, regiónu 
a obce, rozvoju dobrovoľníctva, výchove k ľudským právam, inklúzii mládeže s nedostatkom príležitostí 

https://www.unicef.sk/skoly/
https://skolyktoremeniasvet.sk/
https://www.minedu.sk/data/files/7972_koncepcia_vav_dam_k_dobrovolnictvu.pdf
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do spoločnosti. Inštitút vydal príručky pre Žiacke školské rady. Všetkých 7 zošitov je dostupných na: 
https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/  

Prečo sú dôležité žiacke školské rady:  
▪žiačky a žiaci získajú informácie o fungovaní školy, o rozhodovacích procesoch v nej 
▪majú možnosť priniesť svoj uhoľ pohľadu, koniec koncov sa záležitosti školy týkajú práve ich  
▪učia sa kooperovať a rozvíjajú si komunikačné zručnosti 
▪sú vedené/ní k zodpovednosti, sebareflexii a samostatnému uvažovaniu 
▪učia sa pracovať s rôznymi metódami – tvorba projektov a pod. 

Základom pre aktívne občianstvo – občiansku participáciu je získanie potrebných informácií, 
rozvíjanie občianskych kompetencií na hodinách občianskej náuky a následná aplikácia v praxi. V rámci 
školského prostredia možno uskutočniť množstvo aktivít rôzneho zamerania. Smerom k ľudsko-
právnym témam, problémom na úrovni kraja, mesta, komunity, smerom k ochrane životného 
prostredia atď.  

Aktívne konať, vytvoriť si vlastný názor, pozerať sa na miestne, regionálne záležitosti v 
globálnom kontexte,  k tomu smeruje globálne vzdelávanie. Globálne vzdelávanie zoznamuje žiačky 
a žiakov s aktuálnymi témami, problémami z rôznych častí sveta. Na hodinách občianskej náuky  nejde 
len o to sprostredkovať informácie o globálnych témach, akými sú migrácia, chudoba, medzinárodný 
obchod, udržateľnosť, klimatická zmena, demokracia, ľudské práva, rodová rovnosť, diverzita, 
interkultúrne vzťahy, zdravie atď., teda s okruhmi, ktoré spadajú pod globálne rozvojové vzdelávanie, 
multikultúrne, mierové vzdelávanie a vzdelávanie zamerané na ľudské práva v globálnych 
súvislostiach. Taktiež na environmentálne vzdelávanie. Ide hlavne o to, aby žiačky a žiaci porozumeli 
tomu, čo sa okolo nich deje, aby boli pripravené/ní na tento rýchlo meniaci sa svet, aby vedeli uvažovať  
v súvislostiach, kriticky analyzovať informácie, aktívne reagovať  na  globálne výzvy, zodpovedne konať.  

 
  

https://www.iuventa.sk/produkt/prirucky-pre-ziacke-skolske-rady/
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Tab. 1 Užitočné online publikácie využiteľné pri výučbe občianskej náuky 

▪ Nie je občan ako občan. Metodika pre zavádzanie témy participácie do výučby 
(FEHERPATAKY-KUZMOVÁ a kol., Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., 2019)  
Dostupné  na: 
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publika
cie/Nie%20je%20obcan%20ako%20obcan_metodika.pdf 

▪ Globálne vzdelávanie v slovenských školách  (CÁROVÁ, Tatiana – PUTALOVÁ, Lenka a kol., 
Bratislava: Človek v ohrození, n.o., 2019)  
Dostupné na:  
https://globalnevzdelavanie.sk/globalne-vzdelavanie-v-slovenskych-skolach/   

▪ Participácia a rovesnícke vzdelávanie ako nástroj výchovy k občianstvu (ČAČOVÁ, Zuzana – 
SZABÓOVÁ, Erika a kol., Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2018)  
Dostupné na:  
https://osf.sk/wp-content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf  

▪ Školy, ktoré menia svet. Metodická príručka na občiansku, mediálnu a etickú výchovu pre 
základné a stredné školy (FEHERPATAKY-KUZMOVÁ – MISTRÍK, Erich – KINDJI, Paul a kol., 
Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z., 2017)  
Dostupné na:  
https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2019/01/IPAO_SKMS2_METODICKA-
PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf 

▪ Školy proti segregácii. Metodická príručka na prevenciu a odstraňovanie segregácie 
rómskych žiakov (LAJČÁKOVÁ, Jarmila – RAFAEL, Vlado a kol., Bratislava: oz eduRoma – Roma 
Education Project, 2017)  
Dostupné na:  
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2017/11/SKOLY_proti_seg_prirucka_v04d-1.pdf 

▪ Výchova k občianstvu v Európskych školách 2017. (DE COSTER, Isabelle –  SIGALAS, 
Emmanuel a kol., Bratislava: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, 2018) 
Dostupné na:  
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/e0f2801c-184c-11e8-ac73-
01aa75ed71a1/language-sk 

▪ Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie (ČAČOVÁ, Zuzana – 
LENČO, Peter a kol., Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016)  
Dostupné na:  
https://osf.sk/wp-content/uploads/2017/07/LP-vo-vychove-a-vzdelavani_elektronicka.pdf 

▪ Škola ako aktér zmeny v životoch detí a v komunite (ČAČOVÁ, Zuzana – LENČO, Peter a kol., 
Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016)  
Dostupné na:  
https://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/skola-ako-akter-zmeny.pdf 

▪ KOMPASITO. Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam (FLOWERS, Nancy a kol., 
Bratislava: IUVENTA, 2015) 
Dostupné na:  
https://globalnevzdelavanie.sk/compasito/  

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/Nie%20je%20obcan%20ako%20obcan_metodika.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/Nie%20je%20obcan%20ako%20obcan_metodika.pdf
https://osf.sk/wp-content/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf
https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2019/01/IPAO_SKMS2_METODICKA-PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf
https://skolyktoremeniasvet.sk/wp-content/uploads/2019/01/IPAO_SKMS2_METODICKA-PRIRUCKA-PRE-OBN_FINAL_zmensena-na-web.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2017/11/SKOLY_proti_seg_prirucka_v04d-1.pdf
https://osf.sk/wp-content/uploads/2017/07/LP-vo-vychove-a-vzdelavani_elektronicka.pdf
https://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/skola-ako-akter-zmeny.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/compasito/
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▪ My s nimi a oni s nami (JANČOVIČ, Juraj – JAMRICHOVÁ, Kristína, Bratislava: Človek v 
ohrození, o. z, 2015) 
Dostupné na:  
https://globalnevzdelavanie.sk/my-s-nimi-a-oni-s-nami/ 

▪ Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie na školách (BAGALOVÁ, Ľubica – BIZÍKOVÁ, 
Ľubica – FATULOVÁ, Zuzana,  Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015)  
Dostupné na: 
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/metodika-
podporujuca-inkluzivne-vzdelavanie-skolach.pdf 

▪ Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Koncept globálneho vzdelávania v školách (ZAJAC, 
Lukáš – EDNIR, Madza – HALBARTSCHLAGER, Franz a kol., Bratislava: Človek v ohrození, o.z., 2015) 
Dostupné na:  
https://globalnevzdelavanie.sk/ucime-sa-v-globalnych-suvislostiach/ 

▪ Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu 
občianska náuka na stredných školách (FRÍVALDSKÁ, Ivana – PAGÁČOVÁ, Jana – PAPPOVÁ, Mária 
a kol., Bratislava: Človek v ohrození, o.z., 2015) 
Dostupné na:  
https://globalnevzdelavanie.sk/ucime-sa-v-globalnych-suvislostiach-obcianska-nauka/ 
      
       ▪ Vybrané texty k ľudským právam. Príručka pre Olympiádu ľudských práv (HORNÁ, Dagmar –  
KÁLMÁN, Petőcz a kol., Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013)  
Dostupné na: https://uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013-
2014/text_publikacia.pdf 
       
       ▪ Komu patrí Zem. Metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov (BIOLEK, Jaroslav – 
ČAJKA, Adam  – ĎURIŠOVÁ, Petra a kol., Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica, 2012) 
Dostupné na: 
https://globalnevzdelavanie.sk/komu-patri-zem/    
 
       ▪ Ľudské práva na hodinách občianskej náuky (LAPČÁKOVÁ, Emília, Prešov: Metodicko-
pedagogické centrum v Prešove, 2011)  
Dostupné na:  
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/1_ops_lapcakova_emilia_-
_ludske_prava_na_hodinach_obcianskej_nauky.pdf 
 
        ▪ Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie. Metodická príručka pre učiteľov 
základných a stredných škôl (BAGALOVÁ, Ľubica – GOGOLOVÁ, Darina, Bratislava: Štátny 
pedagogický ústav, 2007) 
Dostupné na: 
https://cloud8n.edupage.org/cloud/Ludske_prava_a_zrucnosti_potrebne_na_ich_uplatnenie.pdf?
z%3AEOkxIo%2BPktZ20N3iZdGXb2nU5Utxp3cFkE4LvHo1nhT4r7yEiKLYJ9B8tPNFfppW  

 
  

https://globalnevzdelavanie.sk/my-s-nimi-a-oni-s-nami/
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/metodika-podporujuca-inkluzivne-vzdelavanie-skolach.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/metodika-podporujuca-inkluzivne-vzdelavanie-skolach.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/ucime-sa-v-globalnych-suvislostiach-obcianska-nauka/
https://uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013-2014/text_publikacia.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/fsev/o_fakulte/Zahranicne_vztahy/2013-2014/text_publikacia.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/komu-patri-zem/
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/1_ops_lapcakova_emilia_-_ludske_prava_na_hodinach_obcianskej_nauky.pdf
https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/1_ops_lapcakova_emilia_-_ludske_prava_na_hodinach_obcianskej_nauky.pdf
https://cloud8n.edupage.org/cloud/Ludske_prava_a_zrucnosti_potrebne_na_ich_uplatnenie.pdf?z%3AEOkxIo%2BPktZ20N3iZdGXb2nU5Utxp3cFkE4LvHo1nhT4r7yEiKLYJ9B8tPNFfppW
https://cloud8n.edupage.org/cloud/Ludske_prava_a_zrucnosti_potrebne_na_ich_uplatnenie.pdf?z%3AEOkxIo%2BPktZ20N3iZdGXb2nU5Utxp3cFkE4LvHo1nhT4r7yEiKLYJ9B8tPNFfppW
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2  Tolerancia a prevencia šikany v občianskej náuke 
v ISCED 3 

V rámci občianskej náuky je možnosť venovať pozornosť aj iným aktuálnym témam, napríklad 
problematike práv LGBTI1 ľudí. Stanovené ciele edukácie ľudsko-právnej problematiky by mali viesť 
k tomu, aby žiačky a žiaci nadobudli potrebné vedomosti, vzali si ich za svoje, vedeli ich implementovať 
do sociálneho života. Podstatným je, aby si zvnútornili myšlienku rovnosti a dôstojnosti všetkých ľudí. 
Rozmanitosť je predsa v spoločnosti prirodzená a nutná. Pozerať sa na veci z rôznych aspektov, 
diskutovať o odlišnostiach a inakosti s pochopením, hľadať spoločné menovatele, otvára bránu 
k otvorenejšej a tolerantnejšej spoločnosti. Práva LGBTI ľudí sú predsa súčasťou univerzálnych 
ľudských práv. Sexuálna orientácia a rodová identita nemôže byť  dôvodom diskriminácie, 
sociálneho vylúčenia, násilia a šikany. 

Podľa čl. 12 ods. 1 prvej vety Ústavy SR: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. 
Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“( Ústava 
Slovenskej republiky, 1992, Druhá hlava. Prvý oddiel. Všeobecné ustanovenia. čl. 12 ods. 1). Článok 12 
ods. 2 ústavy rozšíril poňatie princípu rovnosti a zákazu diskriminácie a ustanovil: „Základné práva a 
slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto 
dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“( Ústava Slovenskej republiky, 1992, Druhá 
hlava. Prvý oddiel. Všeobecné ustanovenia. čl. 12 ods. 2). Sexuálna orientácia a rodová identita tu  nie 
sú výslovne spomenuté, ale možno ich zahrnúť pod pojem iné postavenie. Princíp zákazu diskriminácie 
z dôvodu sexuálnej orientácie sa nachádza v antidiskriminačnom zákone, zákone o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach – „Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v 
zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského 
stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia [...]" (Antidiskriminačný zákon, 2004 § 2,  
ods. 1.). „Za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo 
materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie [...]“ (Antidiskriminačný 
zákon, 2004 § 2a,  ods. 11 a). 

Nedostatočná edukácia v tejto oblasti vedie  k predsudkom a  nepochopeniu  LGBTI ľudí.  Podľa  
celoslovenského  LGBT prieskumu z roku 2017, za ktorým stojí občianske združenie Iniciatíva Inakosť, 

 
1 Termín LGBTI nemá ustálenú podobu, stretnúť sa  možno s jeho rôznymi formami: LGB, LGBT, LGBTI, 

LGBTQ. Všetky menované sexuálne orientácie, transrodovosť alebo intersexualita sa vždy nespomínajú. Záleží na 
kontexte  – o akej skupine hovoríme.  

Transrodové osoby (z angl. transgender, trans - cez a gender - rod) - pojem slúži na označenie každého, koho 
rodová identita sa nezhoduje s tým, aký rod mu bol pripísaní pri narodení.  

Intersexuálne osoby vykazujú biologickú kombináciu mužských a ženských pohlavných orgánov.   
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81,9% čelí predsudkom, stereotypom, nepochopeniu a ignorovaniu. 66,7% nedostatku rovnosti 
a akceptácie, chýbajúcim zákonným právam. 52,7%  zažilo nadávky a šikanu v škole. 47,1%  prekáža, že 
nemôže uzavrieť  partnerský zväzok. Cez anonymný online dotazník bolo do prieskumu zapojených 
2 088 respondentiek a respondentov starších ako 15 rokov, ktorí sa sami identifikovali ako lesby, 
gejovia, bisexuálna/bisexuálny alebo transrodová/transrodový. Medzi opatrenia, ktoré by mali 
smerovať k väčšej tolerancii LGBT ľudí patrí aj vzdelávanie na školách. Zaradenie tejto tematiky do 
učebných osnov, vedenie diskusií na školách pre žiačky a žiakov, ako aj učiteľov. To sa týka aj tých 
budúcich. Neformálne vzdelávanie je tiež jednou z možností.  

Prvým krokom k úvahám o téme LGBTI je, že by mali učitelia a mladí ľudia porozmýšľať, či u nich 
v tomto smere nejakým spôsobom nepanujú diskriminačné nálady.  Otváranie takýchto tém môže 
napomôcť rozvíjať empatiu, môže viesť aj k tomu, aby si uvedomili, koľko mýtov a predsudkov sa spája 
s LGBTI. Na Slovensku známy Dúhový Pride – neraz sú prezentovaní (napr. médiami) tí 
najextravagantnejší, čo skresľuje pohľad na LGBTI ľudí. Ďalším nezanedbateľným dôvodom na edukáciu 
v tejto oblasti je tiež to, že medzi nimi môže byť niekto, kto sa takto identifikuje. Citlivá a vhodne 
zvolená edukácia im môže napomôcť lepšie sa zorientovať v tejto problematike či odhodlať sa vyhľadať 
pomoc. Do najviac ohrozenej skupiny, čo sa týka diskriminácie a šikanovania, patria mladí ľudia. Mnoho 
krát pociťujú strach z neprijatia, posmechu zo strany spolužiakov a spolužiačok, dokonca rodiny a 
ostatných ľudí. Strach spôsobuje, že je väčšina nútená sa skrývať. Za dôvodom, prečo je to tak, stojí aj 
nedostatočné vzdelávanie v tejto problematike.  

Štátny vzdelávací program konkrétne celok Človek  a spoločnosť – Občianska náuka na stredných 
školách a gymnáziách v súčasnej  dobe  nereflektuje priamo takéto témy. V osnovách občianskej 
náuky ISCED 3 nie sú explicitne zaradené informácie  o sexuálnej orientácii a rodovej identite. V 
osnovách Výchovy k manželstvu a rodičovstvu pre ISCED3 je zaradená téma „homosexuálne a 
lesbické vzťahy“. V celku Človek a spoločnosť je priestor na problematiku LGBTI napríklad v časti 
o dopadoch sociálno-patologického správania na jednotlivca a spoločnosť. S trestnou činnosťou 
podnietenou nenávisťou a nenávistnými prejavmi sa LGBTI osoby stretávajú často.  Verbálna a fyzická 
agresia, šikanovanie je častým javom. Nechýba ani domáce násilie. Rodina by mala každému 
poskytovať citovú podporu, avšak nie vždy to tak je. V okruhu Občan a štát sa zas otvára možnosť 
analyzovať ľudské práva a základné slobody v Ústave SR, orientovať sa v organizáciách a dokumentoch, 
zaisťujúcich ochranu ľudských práv na medzinárodnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Žiačky a žiaci 
môžu dostať zadanie rozoznať v konkrétnych, nastolených situáciách porušovanie ľudských práv a 
prejavy diskriminácie voči LGBTI ľudom. Záleží na vyučujúcich ako zaradia problematiku LGBTI do 
vyučovania. Faktom je však to, že ak aj majú záujem, často nevedia ako túto tému, ktorá je stále 
považovaná za spoločenské tabu, citlivo uchopiť. Taktiež strach z reakcie ostatných im v tom môže 
brániť. Dôležitým je v tomto vzdelávaní nevynechať rodičov detí. Pri takto citlivých témach, je možnosť, 
že takémuto vzdelávaniu nebudú naklonení. Preto potrebujú dostatok informácií.  

V rámci olympiády ľudských práv možno tiež pracovať s témou intolerancie a porušovania práv 
LGBTI ľudí. Slovenský inštitút mládeže IUVENTA v rámci Olympiády ľudských práv v 23. ročníku, 
školskom roku 2020/2021 zaradil do testov – úloh aj dve otázky priamo zamerané na LGBTI práva. 
Každá takáto snaha je pozitívnym krokom vpred. 

Tip na aktivity na hodine:  

Tipy na rôzne aktivity a úlohy, videá zamerané aj na LGBTI problematiku nájdu vyučujúci na 
vzdelávacom portáli Stories that Move (https://www.storiesthatmove.org/sk/). Aktivity sú zamerané 
na študentky a študentov stredných škôl a gymnázií, na vekovú hranicu od 14 do 17 rokov. Na základe 

https://www.storiesthatmove.org/sk/
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úloh môžu žiačky a žiaci kriticky uvažovať o mechanizmoch diskriminácie, diskriminácii voči LGBTI 
ľuďom atď. 

V príručke Kuruc, Jablonická Zezulová (2015) možno nájsť takisto viacero aktivít, ktoré môžu 
využiť učitelia občianskej náuky. Aktivity sú určené pre základné, stredné školy a gymnáziá. Vyberáme 
jednu z nich: 
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Tab. 2 Dokončovanie viet. In Kuruc, Jablonická Zezulová. 2015, s. 58-59  

Cieľ: Hlbšie pochopenie toho, ako sa ľudia cítia, keď sa hovorí o záležitostiach sexuálnej orientácie a rodovej 
identity. Každá osoba má rôzne myšlienky o LGBTI ľuďoch.  

Využitie: Dá sa využiť na rôznych vyučovacích hodinách ako napr. etická výchova, biológia, občianska výchova, 
slovenský jazyk a literatúra. Vhodné pre deti a mládež na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. 
Vety na dokončenie možno prispôsobiť veku. 

Trvanie: približne 30 minút (v závislosti od počtu viet na doplnenie)  

Postup:  

            1. Rozdajte pracovné zošity a požiadajte skupinu, aby doplnila niektoré vety. Môžu si vybrať, ktorú 
dokončia, čiže keď sa necítia príjemne dokončiť jednu, môžu si vybrať inú. Uistite ich v tom, že to nie je test, 
ale spôsob, ako získať ich názory o LGBTI ľuďoch, o sexuálnej orientácii a rodovej identite.  

            2. Začnite s prvou nedokončenou vetou a opýtajte sa, kto prečíta svoje doplnenie nahlas. Môžete 
povedať svoj názor, ale nevnucujte ho skupine. Opýtajte sa, či každý, kto doplnil túto vetu súhlasí, alebo sú 
rôzne názory.                                                                                                                                   

            3. Diskutujte takto niekoľko viet, ktoré uviedli rôzni študenti a študentky. Keď sú vety doplnené 
niektorým zo študentov, opýtajte sa, ako by ju iní doplnili. Zdôraznite, že každá osoba má právo na svoj názor. 
Ukončite cvičenie so záverom, že ľudia môžu mať odlišné názory na LGBTI ľudí a je zaujímavé zdieľať tieto 
pohľady. Zároveň však existujú vedecké objektívne informácie o tejto problematike, ktoré by mal poznať každý 
a každá (viď. časť mýty a fakty). Na to je vhodné nadviazať ďalšiu prácu s pojmami.  

Pracovný list: Príklady na doplnenie viet (vety možno upraviť podľa veku študentov a študentiek):  

             - Napíšte stručnú definíciu sexuálnej orientácie...  

             - Keď muž má make up, myslím si...  

             - Nemôžem rozoznať transrodových ľudí, lebo.... 

             - Niekto, kto má vzťah s gejom je...  

             - Ak 12 ročný chlapec/dievča povie, že je gej, lesba, transrodový, myslím si...  

             - HIV nie je choroba zapríčinená homosexuálmi, lebo...  

             - Keď si predstavím, že sa dve ženy bozkávajú, cítim...  

             - Keď si niekto myslí, že som transsexuál, cítim sa... 

             - Deti, ktoré budú vychovávané dvoma osobami rovnakého pohlavia budú...  

             - Keď si predstavím, ako sa dotýkajú dvaja muži, cítim sa...  

             -  Ak niekto povie, že byť gejom je módne, poviem... - Keď zistím, že môj učiteľ je      

                gej/lesba/transrodová osoba, ja...  

             -  Keď počujem „toto je tak teplé“, predstavujem si...  

             -  Čo by som chcel vedieť o sexuálnej orientácii, rodovej identite je ..... 
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Tab. 3 Užitočné online materiály o LGBTI 

Užitočné webové stránky 

https://inakost.sk/ 

http://homofobia.sk/ 

http://diskriminacia.sk/ 

http://www.inporadna.sk/  

https://www.storiesthatmove.org/sk/ 

Užitočné online brožúry 

http://homofobia.sk/uploaded/PP_B4_Identita_14_72dpi.pdf – Identita a sebaprijatie  

http://homofobia.sk/uploaded/PP_B5_HomofobiaH_14_72dpi.pdf – Homofóbia a heterosexizmus 

http://www.icm.sk/subory/Homofobia.pdf – Homofóbia v žiackych kolektívoch 

http://homofobia.sk/uploaded/PP_B1_ComOut_14_72dpi.pdf – Coming out LGBT ľudí 

http://icm.sk/subory/ICM_coming_out.pdf – Coming out  

http://homofobia.sk/uploaded/PP_B3_Info-preR_14_72dpi.pdf – Informácie pre rodičov LGBT ľudí  

http://homofobia.sk/uploaded/PP_B2_ReakcieR_14_72dpi.pdf – Reakcie rodičov na coming out LGBT dieťaťa  

Užitočné online príručky 

https://docs.inakost.sk/Andrej_Kuruc,_Jana_Jablonicka_Zezulova_-
_Predchadzanie_homofobii_a_transfobii_prostrednictvom_vzdelavania.pdf?fbclid=IwAR1acokGyOIm0xI-
FsXbf5SUPU2QqNHdA6tWJ64I4RG_odLof6iLe-KC7uc  

Užitočné online videá 

https://www.youtube.com/watch?v=r7ReygcNN_E – Dejepis Inak – Transrodovosť   

https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-
se/1056837941489426/ – Projekt Za trest, Manifest Matky trans*detí, spojte sa!  

  

https://inakost.sk/
http://homofobia.sk/
http://diskriminacia.sk/
http://www.inporadna.sk/
https://www.storiesthatmove.org/sk/
http://homofobia.sk/uploaded/PP_B4_Identita_14_72dpi.pdf
http://homofobia.sk/uploaded/PP_B5_HomofobiaH_14_72dpi.pdf
http://www.icm.sk/subory/Homofobia.pdf
http://homofobia.sk/uploaded/PP_B1_ComOut_14_72dpi.pdf
http://icm.sk/subory/ICM_coming_out.pdf
http://homofobia.sk/uploaded/PP_B3_Info-preR_14_72dpi.pdf
http://homofobia.sk/uploaded/PP_B2_ReakcieR_14_72dpi.pdf
https://docs.inakost.sk/Andrej_Kuruc,_Jana_Jablonicka_Zezulova_-_Predchadzanie_homofobii_a_transfobii_prostrednictvom_vzdelavania.pdf?fbclid=IwAR1acokGyOIm0xI-FsXbf5SUPU2QqNHdA6tWJ64I4RG_odLof6iLe-KC7uc
https://docs.inakost.sk/Andrej_Kuruc,_Jana_Jablonicka_Zezulova_-_Predchadzanie_homofobii_a_transfobii_prostrednictvom_vzdelavania.pdf?fbclid=IwAR1acokGyOIm0xI-FsXbf5SUPU2QqNHdA6tWJ64I4RG_odLof6iLe-KC7uc
https://docs.inakost.sk/Andrej_Kuruc,_Jana_Jablonicka_Zezulova_-_Predchadzanie_homofobii_a_transfobii_prostrednictvom_vzdelavania.pdf?fbclid=IwAR1acokGyOIm0xI-FsXbf5SUPU2QqNHdA6tWJ64I4RG_odLof6iLe-KC7uc
https://www.youtube.com/watch?v=r7ReygcNN_E
https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-se/1056837941489426/
https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-se/1056837941489426/
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3  Umením k tolerancii 

Umenie zrkadlí diverzitu sveta, postoje k nemu, myšlienky a impulzy. Má potenciál narúšať 
stereotypy a predsudky, stierať rozdiely medzi ľuďmi, povzbudiť k vzájomnému porozumeniu v rámci 
spoločnosti a medzi spoločnosťami. Niekedy humorne, inokedy satiricky a s iróniou, šokujúco 
a provokatívne sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam. Umenie neraz reagovalo na rôzne 
hraničné situácie v spoločnosti. Naprieč históriou nájdeme v umení aj námety, ktoré by sme mohli 
označiť ako ľudsko-právne. Či už ide o reakciu na akékoľvek násilie, vojnu, utláčanie, potláčanie 
dôstojnosti, obmedzovanie slobody, nerovnosť atď. Jednotlivé sociálne problémy síce samo o sebe 
nedokáže vyriešiť, nespôsobí priamu spoločenskú zmenu poukázaním na ne, ale môže ale otvoriť 
diskusiu a viesť k zamysleniu. Vyhýbanie sa určitým témam nepomáha a bráni pozitívnej zmene. 
Jednou z týchto tém je aj LGBTI.  

Priblížiť  tému LGBTI v rámci občianskej náuky možno aj za pomoci umenia. Takto sa dá umenie 
využiť tiež pri výučbe iných predmetov či prierezových tém, napr. dejepisu či multikultúrnej výchovy. 
Všetky druhy umenia poskytujú cez svoj špecifický jazyk a výrazové prostriedky možnosti uplatnenia 
vo vzdelávacom procese. Ku príkladu vhodne zvolené hrané či dokumentárne filmy dokážu prepojiť 
didaktické, motivačné a pedagogicko-psychologické aspekty vzdelávacieho procesu. Práca s filmom, 
videom, tak zatraktívni vyučovanie. Pri efektívnej práci s nimi je potrebné upriamiť pozornosť na 
kľúčové skutočnosti – informácie vhodne selektovať a vybrať dôležité časti, zvoliť vhodné časové 
rozpätie (max. 30 minút). Kritické uvažovanie podporia rôzne aktivity viažuce sa k pozretému filmu, 
videu. Učitelia môžu použiť aj pracovné listy, ktoré si dopredu k filmu pripravia. Ako vhodný citlivo 
reagujúci na transrodovú problematiku možno použiť  film Tri generácie (About Ray) a Chlapci neplačú 
(Boys Don't Cry), ktorý je založený na skutočnom príbehu trans muža Brandon Teena. Problematike sa 
možno venovať vo viacerých rovinách – potreba tolerancie k inakosti, dôstojnosť, rešpekt, 
nezmyselnosť predsudkov, homofóbia,  diskriminácia a nenávistné prejavy. Vyučujúci môžu hľadať 
v rôznych filmoch rozličné sociálno-patologické javy, rôzne formy diskriminácie. Potom môžu ukážky 
z nich prehrať a viesť mladých ľudí k úvahám, o akú formu diskriminácie ide, aké ľudské práva boli 
porušené, ako je možné situáciu riešiť atď. Môžu využiť metódu nedokončených viet, kvíz, vlastné 
dokončenie príbehov, rolové hry. Záleží od učiteľov.  

Pri práci s témou LGBTI sa dajú použiť mnohé diela, ktoré možno zahrnúť pod výraz. Cez tému 
queer umenia možno uvažovať o diskriminácii, potrebe tolerancie, solidarity atď. Výraz queer sa 
pôvodne konštituoval ako zraňujúci, v súčasnej dobe nadobúda kladný význam. Queer je výraz 
zastrešujúci osoby identifikujúce sa ako lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni  ľudia. 
Použitie tohto výrazu v jeho pôvodnom znení znamenalo niekoho uraziť a vyčleniť ho zo skupiny, 
z majority. Výraz je v Anglicko-slovenskom slovníku definovaný ako čudný, zvláštny, záhadný (Piťová, 
2009, s. 315). V Anglicko-slovenskom, slovensko-anglickom praktickom slovníku queer znamená: 1. 
čudný, zvláštny, divný, 2. nesvoj, necítiaci sa dobre, 3. teplý, homosexuálny, 4. strelený, pojašený, 5. 
podozrivý. Okrem toho je použitý hovorový a pejoratívny výraz – buzerant, teploš (Anglicko-slovenský, 
slovensko-anglický praktický slovník, 2018, s. 430). Obrat a dekonštrukcia pojmu queer nastala počas 
demonštrácií v Amerike, v deväťdesiatych rokoch 20. storočia  skupinou Queer Nation. Výraz queer 
použili ako seba označujúci, pričom  nadobudol význam vzdoru a bojovnosti.  Z časti sa očistil od 
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negatívnych konotácií, cítiť v ňom ale stále, že ide o niečo inkluzívne. V queer umení je citeľná potreba 
po spoločenskej zmene a tolerancii.     

Pod queer umením si možno predstaviť tri kategórie diel. Pod prvú, spadajú diela ľudí, ktorí sa 
sami identifikujú ako gejovia, lesby, bisexuálni a transrodoví a takéto témy zároveň reflektujú vo svojej 
tvorbe. Ďalej diela už nežijúcich autoriek a autorov, o ktorých je známe, že mali takéto vzťahy alebo 
boli rodovo neštandardní. Pod druhú kategóriu možno zaradiť diela, v ktorých je prítomná téma queer  
bez zreteľa na to, kto je autorom. V súvise s treťou kategóriou možno rozmýšľať o dielach staršieho 
umenia, ktoré boli neskôr vykladané cez queer optiku, na ktoré je možné sa v dnešnej dobe takto 
pozerať, aj keď takýto obsah tam samotní autori nevložili (Tamásová, 2021). Odpovede, čo všetko 
spadá pod tému queer nie sú jednoznačné.2  

Queer art predznamenal svojimi dielami s rodovými premenami už francúzsky výtvarník Marcel 
Duchamp, ktorý prijímal ženskú identitu pri viacerých príležitostiach. Medzi queer art bývajú 
zaraďované práce amerického maliara Charlesa Demutha. Francúzska surrealistická fotografka, 
sochárka a spisovateľka Claude Cahun (nar. Lucy Renee Mathilde Schwob) preberala na seba rôzne 
identity, odmietla sociálne konštrukcie pohlavia, búrala rodové stereotypy. Tvrdila, že identita je 
premenlivá a nestabilná. Medallion (1936) Hannah Gluckstein (Gluck) je jej lesbickou výpoveďou, 
jedným z podstatných diel queer umenia 20. storočia. Gluck odmietla svoje krstné meno, pretože 
nevyhovovalo jej pohlaviu. Šesťdesiate roky 20. storočia neboli ešte stále tolerantným obdobím voči 
queer.  Andy Warhol reagoval na zákaz pre hercov v Hollywoode dotknúť sa pier na viac ako 3 sekundy, 
krátkym videom s názvom The Kiss. Bozky si tu vymieňajú ženy a muži v rôznych kombináciách. Warhol 
vo svojej Factory otvorene prijímal ľudí, ktorí neboli prijímaní pre svoju sexuálnu orientáciu, 
transrodovosť atď., sám k nim patril.  V sérii Ladies and Gentlemen zobrazil aj transrodovú aktivistku 
Marshu P. Johnsonovú, ktorej reakcia na policajný zásah v klube Stonewall napomohla v roku 1969 k 
vznik hnutia zameraného na boj za práva LGBTI ľudí v Amerike. V deväťdesiatych rokoch na sklonku 
života sa britský maliar Francis Bacon v jednom rozhovore vyjadril (napriek tomu, že o súkromí 
nehovoril) k neprijatiu svojho diela v Spojenom kráľovstve. „Možno je to pre barbarstvo, ktoré v ňom 
nachádzajú, alebo pre homosexualitu, ktorá je v mojom diele pravdepodobne prítomná. Nevytrubujem 
do sveta, že som gay, ale AIDS to všetko veľmi zhoršil. Ľudia sa k tomu stavajú veľmi, veľmi zvláštne.“ 
(Citované podľa: Cooper, 2014, s. 100). To je len nepatrná časť z toho, čo možno označiť výrazom 
queer.  

V histórii nájdeme mnoho osudov ľudí, ktorí sa skrývali, potláčali svoje pudy, boli vyhnaní na okraj 
spoločnosti kvôli sexuálnej orientácii či rodovej identite. Skladateľ Piotr Iľjič Čajkovskij  svoju 
homosexualitu tajil, samovraždu pravdepodobne spáchal zo strachu, že bude odhalená, spisovateľ 
Oscar Wilde bol kvôli homosexualite odsúdený na dva roky ťažkých prác. O homosexualite  Ladislava 
Medňanského sa v umenovede nezmieňovalo, jeho maľby mladých mužov boli interpretované ako 
klasické mužské akty. Životný príbeh týchto ľudí by bol akiste iný, keby bola spoločnosť vtedy 
otvorenejšia. Ale i v dnešnej dobe, v 21. storočí tolerancia značne absentuje.  

 

 
2 Vyvstáva mnoho otázok. Interpretovať diela vôbec cez queer optiku? Je podstatné si všímať sexualitu a 

rod autorky a autora?  Má vplyv na dielo? Ak diela interpretujeme cez queer optiku, neprehliadame potom aj 
niečo iné, čo do obsahu autorka alebo autor vložili? Neobmedzujeme sa tým? Ak sa vyhneme takejto 
interpretácii, neprichádzame o dôležité posolstvo v diele? Môžeme diela, ktorých téma pracuje napr. s rodovou 
identitou, automaticky nazvať queer? Niektoré/í zaraďovanie svojich diel pod výraz queer odmietajú, napriek 
tomu, že s takouto témou pracujú, alebo sa hlásia k nejakej skupine z LGBTI.  
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Tab. 4   Tipy na LGBTI problematiku v umení / queer art 

Dorota 
Holubová  

Projekt: Neskrývaná láska,  2020/2021, fotoséria portrétov a rozhovorov.  

Cieľ: priblížiť obyčajný život LGBTI ľudí v šťastných vzťahoch. Ukázať potrebu 
tolerancie a empatie. Porušovanie ľudských práv a hodnôt komunity vidieť v 
každodennom živote – šikanovanie v škole, nepochopenie u rodiny, diskriminácia na 
trhu práce, nedostatočná zdravotná starostlivosť (hlavne u transrodových ľudí), 
fyzické a psychické násilie, odmietnutie zákona o registrovaných partnerstvách atď. 

Projekt: Sami sebou – o transrodových ľuďoch na Slovensku. V roku 2017 bol 
ocenený na Slovak Press Photo.  

Cieľ: zväčšiť sociálne povedomie širokej verejnosti o transrodovosti, odstrániť 
predsudky, viesť k tolerancii k inakosti. 

Andrej 
Dúbravský 

Zobrazenie súčasných problémov spoločnosti, ľudí postavených na jej okraj pre 
sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie, výzor. Záujem o outsiderstvo. Časté 
zobrazenie androgýnnych postáv.  

Maľby radené pod queer art pre sexuálnu orientáciu autora a témy – napr. 
kúpajúci sa chlapci.  

Anna 
Daučíková 

Práce zamerané na témy nebinárnych kategórií rodu, pocit inakosti, 
nespokojnosť vnútiť LGBTI ľudom spoločnosťou dané role, rodovú rovnosť atď. 

Sexuálna orientácia Daučíkovej je citeľná v tvorbe.  

Pavlína 
Fichta 
Čierna 

Claude 
Johann 
Čierny 

Projekt: Za trest, 2020/2021. Spolupráca matky a transrodového syna.  

Cieľ: Priblížiť tému transrodovosti, tlak spoločnosti na transrodových ľudí.  

Séria fotografií – plagátov zachytáva rôzne pózy, vyjadrujúce negatívny 
psychologický vplyv: úzkosť, strach atď. Pri každej z póz je umiestnený paragraf a text: 
§ Buď hetero!, § Klam všetkým naokolo!, § Buď Anna i keď si Milan! atď. Paragraf 
odkazuje na realitu odrážajúcu sa v legislatíve. Súčasne s výstavou vznikol manifest na 
podporu rodičov transrodových detí s názvom Matky trans*detí, spojte se! Dostupné 
na:https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-
d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-se/1056837941489426/   

  

https://archiv.slovak-press-photo.sk/work/228
https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-se/1056837941489426/
https://www.facebook.com/artwallgallery/videos/matky-trans-d%C4%9Bt%C3%AD-spojte-se/1056837941489426/
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4 Úloha cvičného učiteľa na stáži II. 

Postup priebehu stáže:  

 

▪  Študentky  a študenti si zapíšu predmet Stáž II. ako výberový – v zimnom alebo v letnom 
semestri.  

▪  Po zapísaní predmetu, metodička pre stáž kontaktuje cvičné školy a zaradí študentky/študentov 
k jednotlivým cvičným učiteľom. Po dohode s cvičným učiteľom metodička určí termín stáže. Stáž sa 
uskutočňuje prezenčnou formou. 

▪  Stáž má rozsah 32 hodín za semester. Cvičný učiteľ pripraví program stáže so zameraním na 
témy: žiacke školské rady, rodičovské združenia, rada rodičov, výchova k aktívnemu občianstvu, 
aktivity zamerané na demokratické občianstvo, projektová činnosť v občianskej náuke, otvorené školy, 
demokratické prostredie na školách a globálne vzdelávanie.  

▪ Po absolvovaní stáže cvičný učiteľ vyplní hodnotiaci hárok, v ktorom posúdi prácu 
študentky/študenta. Ohodnotí tiež splnenie úloh v tretej časti učebného denníka študentky/študenta. 
Za celú stáž navrhne hodnotenie v rozmedzí A – FX.  

▪   Vyplnený hodnotiaci hárok pre cvičného učiteľa zašle metodičke.  

▪  Po ukončení semestra absolvuje študentka/študent  seminár s metodičkou. Cvičnému učiteľovi 
bude zaslaná spätná väzba k stáži za študentov, ktorí u neho stáž absolvovali. 
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5 Úloha študentky a študenta na stáži II. 

Postup priebehu stáže:  

 

▪  Študentka/ študent si zapíše  predmet Stáž II. s kreditovou dotáciou – 2 kredity v zimnom alebo 
v letnom semestri.  

▪  Po zapísaní si predmetu na zápisný list absolvuje úvodné informačné stretnutie s metodičkou 
(stretnutie prebehne buď prezenčne alebo online formou cez MS Teams).  

▪  Študentka/ študent bude potom pridelená/ný k cvičnému učiteľovi na konkrétnej cvičnej škole. 
Stáž sa uskutočňuje prezenčnou formou. 

▪  O termíne začatia stáže dostane informácie od metodičky stáže. Termín bude určený po dohode 
s cvičným učiteľom.  

▪  Stáž má časovú dotáciu 32 hodín za semester. Počas stáže sa študentky a študenti dozvedia 
informácie o fungovaní žiackych školských rád, rade rodičov, zoznámia sa s aktivitami cvičnej školy, 
ktoré súvisia s výchovou k aktívnemu občianstvu a globálnym vzdelávaním. S tým súvisí aj 
nadobudnutie kompetencií, ktoré sa týkajú porozumenia práv a povinností každého človeka, 
uvedomenia si potreby obhajovať ich.  Študentky a študenti nadobudnú tiež poznatky o príprave, 
priebehu a vyhodnotení aktivít zameraných na aktívne občianstvo a globálne vzdelávanie. Takisto 
získajú vedomosti o projektovom vyučovaní – o jeho organizačnej forme a možnostiach jeho využitia 
v občianskej náuke. Téma otvorených škôl – demokratického, bezrizikového prostredia na školách je 
aktuálna, spolu s cvičným učiteľom sa budú venovať aj jej.  

▪  Po absolvovaní stáže študentka/študent vyplní učebný denník a získa od cvičného učiteľa (ktorý 
vyplní hodnotiaci protokol) navrhované hodnotenie v rozmedzí A – FX. Učebný denník – reflexia 
študentky/ študenta pozostáva z troch častí. V prvej časti zodpovie otázky zamerané na priebeh stáže, 
preberané témy s cvičným učiteľom atď. V druhej časti vyplní tabuľku: Sebahodnotenie dosiahnutých 
kompetencií na stáži. Tretia časť je zameraná na stručnú orientáciu v témach z informačného listu 
predmetu Stáž II. Týmto témam sa na stáži bude venovať cvičný učiteľ. Študentka/študent vyplní tretiu 
časť.   

▪ Vyplnené úlohy – tretiu časť denníka, odovzdá cvičnému učiteľovi, ktorý zhodnotí splnenie 
týchto úloh. Kompletný učebný denník študentka/študent odovzdá metodičke.  
 
         ▪  V závere semestra sa študentka/študent zúčastní seminára s metodičkou (stretnutie prebehne 
buď prezenčne alebo online formou cez MS Teams). Na základe hodnotiacich protokolov bude po 
absolvovaní stáže a  seminára študentke/študentovi udelené hodnotenie. 
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Záver 

Predkladaná metodická príručka je zameraná na realizáciu stáže po obsahovej a formálnej 
stránke. Príručka obsahuje časť o teoretických východiskách. Tie ponúkajú základnú orientáciu  v 
témach, na ktoré je stáž zameraná (podrobnejšie informácie poskytne publikácia Občianska náuka 
inak. Pomocný materiál pre cvičných učiteľov), ale venuje sa aj novým témam – LGBTI v občianskej 
náuke, vyučovaním za pomoci umenia. Cviční učitelia, študentky a študenti  nájdu v príručke Občianska 
náuka inak. Metodika stáže II. zoznam odporúčanej literatúry, ktorý im bude nápomocný v lepšej 
orientácii v problematike. Kvôli súčasnej neľahkej situácii, sme zámerne vybrali publikácie dostupné 
online. Metodika stáže obsahuje tiež základné informácie pre cvičného učiteľa a študentku/ študenta 
o priebehu stáže, ako aj potrebné prílohy – hodnotiaci hárok pre cvičného učiteľa a učebný denník zo 
stáže, určený pre študentku/študenta.  

Zámerom stáže je poskytnúť študentkám a študentom možnosť priamo s cvičným učiteľom 
diskutovať o jeho práci, lepšie povedané o poslaní. Učiteľ občianskej náuky neodovzdáva len 
vedomosti, napomáha k formovaniu žiačok  a žiakov, vedie ich k samostatnosti, ku kritickému 
mysleniu, ktoré je obzvlášť v dnešnej dobe potrebné, ku konštruktívnemu riešeniu konfliktov, k 
zaangažovanosti v živote spoločnosti. Vo vyučovaní občianskej náuky nemôže absentovať 
osvojovanie si znalostí o poslaní a fungovaní mechanizmov samosprávy v škole a alternatívach 
aktívnej účasti žiačok a žiakov na rozhodovaní o otázkach školy. Celkovo je potrebné viesť žiačky a 
žiakov k akejkoľvek  aktivite, či už je to smerom k životnému prostrediu, k obhajovaniu ľudských práv 
atď. Jednoducho povedané k tomu, aby mali oči a srdce otvorené. Preto vznikla aj táto Stáž  – upriamiť 
pozornosť na témy aktuálne v občianskej náuke a na dôležitosť osobnej zaangažovanosti. 
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Prílohy 

Príloha 1 Učebný denník zo stáže II. 
 
Učebný denník je súčasťou úspešného absolvovania stáže. Obsahuje otázky ohľadom priebehu stáže, 
na ktoré študentka alebo študent odpovie. Ak to pokladá za vhodné, môže si vytvoriť aj ďalšie otázky 
a  na  tie  odpovedať. Denník  obsahuje  aj  tabuľku:  Sebahodnotenie  dosiahnutých  kompetencií  zo 
stáže, ktorú pravdivo vyplní. Posledná časť denníka pozostáva z krátkych úloh, ktoré zodpovedá.  
 
Príloha 2 Hodnotiaci hárok pre cvičného učiteľa    
 
Hodnotiaci hárok pre cvičného učiteľa obsahuje otázky týkajúce sa priebehu stáže, participácie 
študentky alebo študenta na stáži a pod. Tie učiteľ vyplní. Okrem toho v tomto formulári navrhne 
známku v rozmedzí A – FX. Hodnotenie vychádza zo všetkých bodov v hodnotiacom hárku a z 
ohodnotenia zodpovedaných úloh, ktoré sú v učebnom denníku študentky alebo študenta.  
 
Príloha 3 Informačný list predmetu 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Katedra etickej a občianskej výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÝ DENNÍK ZO STÁŽE II. 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko študenta/tky:  

Ročník štúdia:  

Študijný program:  

Katedra:  

Akademický rok: 

Cvičná škola:  

Vyučovací predmet: Občianska náuka  
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S akými témami ste boli na cvičnej škole oboznámená/ý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako prebiehala stáž na cvičnej škole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké skúsenosti a zručnosti ste na stáži nadobudli: 
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Ako môžete využiť nadobudnuté skúsenosti a zručnosti v rámci Vášho štúdia na vysokej 
škole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhnite oblasti, ktorým je potrebné v odbornej a metodickej príprave študentiek/tov na 
vysokej škole venovať väčšiu pozornosť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové zhodnotenie stáže: 
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SEBAHODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH KOMPETENCIÍ: 

 

 Skôr áno Rozhodne 
áno 

Skôr nie Rozhodne 
nie 

Tolerancia  k 
inakosti 

    

Orientácia 
v ľudsko-právnej 
problematike 

    

Aktívne 
občianstvo a 
osobná 
angažovanosť 

    

Uplatňovanie 
vhodných 
komunikačných 
prostriedkov 

    

Rozvoj kritického 
myslenia 

    

Inovatívne 
metódy vo 
vyučovaní 
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ÚLOHY K ABSOLVOVANIU STÁŽE II. 

 

 

Vypracovať stručný prehľad o nasledujúcich témach: 

 

▪ Čo je a aký význam má Olympiáda ľudských práv:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Čo sú a načo slúžia žiacke školské rady: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Načo slúži rodičovské združenie a rada rodičov: 
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▪ Aké postoje by mali žiačky a žiaci v rámci demokratického občianstva zastávať: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Aké aktivity vo výchove k aktívnemu občianstvu poznáte/navrhujete:  
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▪ Čo je projektové vyučovanie a aký je jeho význam v občianskej náuke:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Čo je cieľom projektu Otvorené školy: 
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▪ Prečo je dôležité  podporiť demokratické prostredie v školách a výchovu k občianstvu 
pomocou rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Čo je globálne vzdelávanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Aké témy Vás v rámci globálneho vzdelávania zaujali: 
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▪ Aké aktivity (precvičovanie zručností) v rámci ľudsko-právnych tém sú dôležité a musí im 
byť venovaný priestor na vyučovaní v občianskej náuke:  

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTIACI HÁROK PRE CVIČNÉHO UČITEĽA 

 

Cvičná škola:  

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Meno a priezvisko cvičného učiteľa:  

Meno a priezvisko študentky/študenta: 

 

 

S akými témami na vyučovaní boli študentka/študent oboznámení? 
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Zhodnotenie participácie študentky/študenta počas stáže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnotenie silných stránok študentky/študenta:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie úrovne naplnenia úloh študentky/študenta počas stáže:  
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Navrhnite oblasti, ktorým je potrebné v odbornej a metodickej príprave študentiek 
a študentov na vysokej škole venovať väčšiu pozornosť: 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie stáže: 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnotenia študentky/študenta  (A – FX): 
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Informačný list predmetu 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: M-VOBde022 Názov predmetu: Stáž II.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Forma výučby: stáž 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný: - Za obdobie štúdia: 32h/semester 

Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 

Študent vypracuje denník študenta zo stáže, ktorý bude mať vopred stanovené kritériá 
zhodnotenia a reflexie študenta na stáž. Cvičný učiteľ cvičnej školy vytvorí hodnotenie študenta a 
posúdi jeho participáciu počas stáže. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať metodik stáže na 
katedre.  

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 

Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 

A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 

B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 

C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 

D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 

E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 

FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 

Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: Cieľom stáže je zapojenie študentov do aktivít v procese tvorby „olympiády 
ľudských práv“, oboznámenie sa s fungovaním žiackych školských rád a aktivitami školy, ktoré súvisia s 
výchovou k aktívnemu a demokratickému občianstvu. Študenti získajú nové kompetencie a praktické 
zručnosti týkajúce sa práce učiteľa výchovy k občianstvu z oblasti prípravy, priebehu a vyhodnotenia 
„olympiády ľudských práv“ a aktivitami školy súvisiacimi s výchovou k aktívnemu a demokratickému 
občianstvu, globálnym vzdelávaním, ľudsko-právne vzdelávanie. 

Stručná osnova predmetu: Olympiáda ľudských práv. Žiacke školské rady, rodičovské združenia, 
rada rodičov. Aktivity vo výchove k aktívnemu a demokratickému občianstvu. Projektová činnosť 
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v občianskej náuke. Otvorené školy – demokratické prostredie na školách. Globálne vzdelávanie. 
Ľudsko-právne aktivity a vzdelávanie. 

Odporúčaná literatúra: 

ČAČOVÁ, Z. LENČO, P. (eds.) 2016. Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a 
inšpirácie. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016. 

ČAČOVÁ, Z. LENČO, P. (eds.) 2016. Škola ako aktér zmeny v životoch detí a v komunite. Bratislava: 
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016. 

DE COSTER, I., SIGALAS, E. et al. 2018. Výchova k občianstvu v Európskych školách. 2017. 
Bratislava: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, 2018. 

FEHERPATAKY-KUZMOVÁ, J. et al. 2017. Metodická príručka pre občiansku náuku, mediálnu 
a etickú výchovu pre základné a stredné školy. Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo. 2017. 

FOUNTAINOVÁ, S. 2016. Vzdelávanie pre rozvoj: Globálne vzdelávanie, metodická príručka pre 
učiteľov. Bratislava: Slovenský výbor pre UNICEF. 2016. 

HORNÁ, D., KÁLMÁN, P. (eds.) 2013. Vybrané texty k ľudským právam: Príručka pre Olympiádu 
ľudských práv. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 2013.  

POLLMANN, A., LOHMANN, G. 2017. Ľudské práva: Interdisciplinárna príručka. Bratislava: 
Kalligram, 2017. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  

slovenský jazyk 

Poznámky: 

Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: PhDr. Slávka Drozdová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 
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