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Úvod 

Občianska náuka sa dnes nedá vyučovať klasickými spôsobmi. Nestačí v triede prezentovať 

princípy a očakávať, že si ich žiačky a žiaci osvoja. Svet sa príliš rýchlo mení, aj deti dnes uvažujú oveľa 

samostatnejšie ako kedysi. Všetko, čo sa dozvedajú v škole, okamžite konfrontujú so svojimi životnými 

skúsenosťami, so sociálnymi sieťami, s ponukou médií, aj s názormi v rovesníckych skupinách. 

Občianska náuka, ktorá plní svoj hlavný cieľ – vychovať samostatného a zodpovedne konajúceho 

občana, ktorý kriticky reflektuje svet okolo seba a sebavedome si hľadá svoje vlastné miesto 

v demokratickej spoločnosti – nefunguje len ako uzavretý školský predmet. Súčasná občianska náuka 

funguje ako živý organizmus presahujúci teoretické poznatky a presahujúci aj rámce triedy. Rešpektuje 

globálne prepojenie sveta, do svojho záberu začlení rôznorodosť blízkeho aj širšieho okolia, rešpektuje 

a ukazuje ako rešpektovať ľudské práva všetkých občanov a návštevníkov štátu. Občianska náuka sa 

dnes nezaobíde bez aktívnej práce žiačok a žiakov, bez ich participácie na tvare hodiny, ale ani bez 

rozvoja ich participácie mimo vyučovania. Nezaobíde sa bez toho, aby začlenila všetky skupiny 

občanov do svojho vyučovania. 

To sú zároveň nevyhnutné predpoklady pre úspešné pôsobenie učiteľa. V prvom rade musí rátať 

s tým, že nie on učí deti, ale deti sa učia pod jeho vedením. Je to jemný posun v štylizácii, ale zásadný 

posun v práci učiteľa. Učiteľ dnes nemôže byť tým múdrym agensom, ktorý všetko vie a deťom ukazuje, 

„ako sa veci majú“. Úspešný môže byť vtedy, ak podporuje ich samostatné učenie sa a ich osobnostný 

rast, ak podporuje špecifické schopnosti svojich žiačok a žiakov a rešpektuje ich individuálne potreby. 

Príprava učiteľov je v tomto procese kľúčová. Preto ponúkame pomocný materiál pre študentky 

a študentov učiteľstva a pre ich cvičných učiteľov na cvičných školách. Ponúkame také podklady pre 

prácu so študentkami a študentmi mi učiteľstva výchovy k občianstvu, v ktorých učitelia základných 

a stredných škôl nájdu podnety pre modernú občiansku náuku. 

Jednotlivé časti tohto textu obsahujú teoretické zdôvodnenia pre modernú podobu občianskej 

náuky; podnety pre metodickú prípravu na občiansku náuku; príklady dobrej praxe vo výchove 

k občianstvu v škole i mimo školy; mnoho ďalších informácií, ktoré budú učiteľom užitočné na to, aby 

mohli efektívne pracovať so študentmi učiteľstva (informácie o inštitúciách, projektoch, o literatúre, 

webových stránkach a pod.). 

Niektoré témy sa v rôznych častiach publikácie vracajú, pretože sme považovali za dôležité 

pojednať o nich z rôznych strán (napr. rovnosť šancí, rozvoj kompetencií žiačok a žiakov a pod.). 

V publikácii sa odvolávame hlavne na školský predmet občianska náuka, ako je definovaný 

v Štátnom vzdelávacom programe, pretože naše študentky a študenti učiteľstva sa pripravujú hlavne 

na jeho výučbu. Problematika tejto publikácie, aj konkrétne príklady v nej však na viacerých miestach 

presahujú do extrakurikulárnych a mimoškolských aktivít, ktoré môže učiteľ rozvíjať – preto na 

viacerých miestach budeme uvažovať o výchove k občianstvu. 

 



8 

 

V našom chápaní občianskej náuky je veľmi dôležitá rovnosť šancí, individuálny prístup, 

osobnostný rozvoj a podpora individuálnych schopností detí. Preto v knižke používame rodovo citlivý 

jazyk tam, kde píšeme o žiačkach a žiakoch, aby sme zdôraznili nevyhnutnosť individuálneho prístupu 

v cieľovej skupine výchovy a vzdelávania. V ostatných prípadoch (učiteľ, asistent, pedagóg, Róm, 

migrant, rodič, človek, knihovník a pod.) používame gnómický mužský rod, aby sme text nepreťažili 

a bol ľahko čitateľný. 

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 (kód projektu v ITMS2014+ 

312011AFX7). Projekt rozvíja inovatívne podoby stáží a pedagogických praxí pri príprave budúcich 

učiteľov. Pre úspešnosť stáží tvoríme v tomto projekte podporné materiály určené cvičným učiteľom i 

študentkám/študentom učiteľstva.
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1  Demokratické občianstvo a inkluzívny prístup 

v školskom vzdelávaní  

1.1 Širšie chápanie výchovy k občianstvu  

Štúdia siete Eurydice, ktorá pracuje so širším chápaním výchovy k občianstvu, identifikovala v 

učebných osnovách štátov EÚ štyri základné oblasti kompetencií, ktoré má školské vzdelávanie u žiačok 

a žiakov rozvíjať. Sú nimi kompetencie efektívnej a konštruktívnej interakcie s ostatnými, sociálne 

zodpovedného konania, demokratického konania, kritického a slobodného myslenia. Tento záber 

kompetencií poukazuje na oveľa širšie chápanie výchovy k občianstvu, ako sú len vyučovacie hodiny 

občianskej náuky: „Zatiaľ čo občianska náuka sa týka procesu prenášania vedomostí v oblasti 

konštitucionálnej štruktúry, štátu a politických inštitúcií, výchova k občianstvu pokrýva súvisiace 

kompetencie, ako je sociálna zodpovednosť, ako aj zručnosti potrebné na zabezpečenie efektívnych 

medziľudských vzťahov a úspešného osobnostného rozvoja“ (Stručný súhrn Eurydice, 2018, s. 7).  

Štátny vzdelávací program ISCED 1, 2, 3 vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, ktorej je 

občianska náuka súčasťou, požaduje rozvoj kompetencií spadajúcich do všetkých týchto štyroch 

oblastí. Vo všetkých stupňoch vzdelávania sa občianska náuka zameriava na rozvíjanie takých 

kompetencií, akými sú úspešný osobnostný a sociálny rozvoj, schopnosť rozvíjať zdravé medziľudské 

vzťahy, efektívne komunikovať, rešpektovať a tolerovať, schopnosť kooperovať, pomáhať, kriticky 

myslieť, diskutovať a kultivovane vyjadrovať svoj názor, zaujímať sa o dianie okolo seba a aktuálne 

problémy spoločnosti, či občiansky sa angažovať a uplatňovať princípy demokratického občianstva... 

(porov. Štátny vzdelávací program ISCED 1, 2, 3). 

Spomínaná štúdia uvádza nasledovnú definíciu výchovy k občianstvu:  

„Výchova k občianstvu je predmetová oblasť, ktorej cieľom je propagovať harmonické spolužitie 

a podporovať vzájomne prínosný rozvoj jednotlivcov a komunít, v ktorých žijú. V demokratických  

spoločnostiach výchova k občianstvu podporuje žiakov, aby sa stali aktívnymi, informovanými 

a zodpovednými občanmi, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za seba a ich komunity na národnej, 

európskej a medzinárodnej úrovni“ (Stručný súhrn Eurydice 2018, s. 7). 

Výchova k občianstvu svojím obsahom a cieľmi prekračuje rámce vyučovacích hodín občianskej 

náuky a vyučovacieho času. Je súčasťou celkového kurikula, kultúry (klímy a hodnotového nastavenia) 

školy, keďže výchova a vzdelávanie v školách vychádza ako také z uplatňovania ľudských práv, 

princípov tolerancie a demokratizmu. Celkom prirodzene výchova k občianstvu prekračuje aj priestor 

školy smerom ku komunite, mestu, obci, v ktorej sa nachádza. 

Všetky tieto skutočnosti kladú pred školy a učiteľov nové pedagogické výzvy. Realizovanie výchovy 

k občianstvu v školách si vyžaduje hľadanie nových foriem, aktuálny obsah (témy) prepojené s 

každodenným životom žiakov a riešením problémov, ktoré sa dotýkajú praktického občianskeho života. 

Vyžaduje uplatňovanie ľudských práv a rovnakého prístupu vo vzdelávaní a celkové „nastavenie“ 
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škôl smerom k rešpektujúcemu prostrediu, v ktorom sa môže úspešne rozvíjať potenciál každého 

dieťaťa (žiačky a žiaka) bez rozdielu. Takéto „nastavenie“ je vlastné škole a učiteľom, ktorí uplatňujú 

tzv. inkluzívny prístup vo vzdelávaní  (viac o inkluzívnom prístupe v školskom vzdelávaní v 

nasledujúcich podkapitolách tohto textu). V neposlednom rade potrebuje výchova k aktívnemu 

občianstvu vyzretú, otvorenú, kriticky mysliacu, občiansky aktívnu, vnútorne motivovanú a odborne 

kompetentnú osobnosť učiteľa, ktorá prešla kvalitnou odbornou prípravou. Práve učiteľ je pre svoje 

žiačky a žiakov prvou vzťahovou osobou v škole (osobou prvého kontaktu) a môže byť pre nich 

pozitívnym vzorom. Uplatňovanie inkluzívneho prístupu v pedagogickej praxi učiteľa je znakom 

otvoreného a rešpektujúceho prístupu ku všetkým žiačkam a žiakom bez rozdielu. Okrem teoretickej 

fundovanosti v odbore, je pre prácu učiteľa nevyhnutná tiež zručnosť efektívne didakticky a metodicky 

pracovať so vzdelávacím obsahom tak, aby bol prepájaný s každodenným životom žiačok a žiakov, 

a aby podporoval ich osobnostný rozvoj a potenciál, zdravé medziľudské vzťahy, schopnosť efektívne 

komunikovať a spolupracovať, kriticky myslieť, reflektovať globálne a aktuálne problémy spoločnosti, 

zapájať sa do života školy, komunity, v ktorej žiačky a žiaci žijú...  

Predstava laickej verejnosti, že učiteľ si „len“ odučí svoje hodiny a uteká zo školy domov, je na 

míle vzdialená od reality školskej praxe. Príklady dobrej praxe v školách potvrdzujú, že výchovu 

k občianstvu sa dá efektívne, a pre žiačky a žiakov atraktívnymi formami, realizovať nielen na 

vyučovacích hodinách, ale aj mimo nich, napríklad v rámci zaujímavých projektov škôl, v spolupráci 

škôl s komunitnými a mimovládnymi organizáciami, či samosprávami. Učitelia sami prichádzajú na 

mnohé efektívne formy. Učitelia už dávno „len“ neučia.  Neustále sa vzdelávajú a absolvujú 

odborné školenia v rámci svojho profesijného rozvoja, tvoria metodické materiály, tvoria projekty 

„ušité na mieru“ pre svoje žiačky a žiakov a školu, koordinujú ich. Často vo svojom voľnom čase. 

Realizujú tiež množstvo aktivít so žiačkami a žiakmi v čase mimo vyučovania. Napriek systémovým 

nedostatkom v školstve na Slovensku, mnohí učitelia ešte stále nachádzajú vnútornú motiváciu pre 

túto prácu, aj efektívne priestory pre funkčné a zmysluplné prepájanie formálneho a neformálneho 

vzdelávania. Spolupracujú s mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami, samosprávami, 

pomáhajúcimi profesiami, komunitnými centrami, zapájajú žiačky a žiakov aj rodičov do komunitných 

projektov, do občianskych aktivít, do mimoškolských a dobrovoľníckych aktivít... Existuje mnoho 

príkladov dobrej praxe, ktorými sa školy a učitelia môžu navzájom zdieľať a inšpirovať. Niektoré z nich 

sú súčasťou aj tohto materiálu. K dispozícii sú metodiky a podporné materiály pre učiteľov dostupné 

napríklad na domovských stránkach štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú 

formálnemu, aj neformálnemu vzdelávaniu. 

1.2 Inkluzívny prístup v škole – výzvy pre pedagogickú prax  

1.2.1 Prečo práve inkluzívny prístup v školskom vzdelávaní? 

Na potrebu uplatňovania tzv. inkluzívneho prístupu v školskom vzdelávaní upriamujú pozornosť 

výskumy, monitorovacie a hodnotiace správy, akčné plány, východiská a ciele strategických 

dokumentov EÚ aj Slovenska. Potreba vyplýva predovšetkým z praxe a reálnych dlhodobých 

problémov (nielen) v školách na Slovensku. V našich školách máme žiačky a žiakov z menšinových 

skupín. Mnohí majú rôzne znevýhodnenia, ktoré tvoria reálne bariéry vo vzdelávaní, takže zažívajú 

v škole nerovný a diskriminačný prístup, či vyčleňovanie. A nejde len o žiačky a žiakov 

z marginalizovaných rómskych komunít. Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ďalej len ECRI) 

vo svojej správe z roku 2020 odporúča, aby „slovenské orgány zachovali a zvyšovali rozpočtové 

prostriedky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania, a aby v oblasti vzdelávania k ľudským právam 
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naďalej venovala zvýšenú pozornosť témam rovnakého zaobchádzania, zákazu diskriminácie a 

vzájomného rešpektu“ (porov. Správa ECRI o Slovenskej republike, 2020, s. 11). 

Rozvoj inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní je jedným z deklarovaných cieľov vzdelávacej 

politiky na Slovensku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má v pláne postupne 

implementovať opatrenia v oblasti inkluzívneho vzdelávania (porov. Nultý akčný plán Stratégie 

inkluzívneho vzdelávania, 2020). V príprave je tiež komplexná stratégia s prvým akčným plánom na 

obdobie 2022 - 2024 k zvýšeniu inklúzie vo vzdelávaní.  

Uplatňovanie inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní je cestou k úspešnému osobnostnému rozvoju 

a potenciálu každého dieťaťa bez rozdielu. Jedným z indikátorov inkluzívnej školy je, že je príkladom 

demokratického občianstva a uplatňovania ľudských práv. Tento prístup vychádza z faktu, že 

skutočnosť je prirodzene rôznorodá, rovnako ako všetci ľudia. Niečo máme spoločné, zároveň sme 

rozdielni. Škola je spoločným priestorom rôznorodých detí a dospelých, ktorí tvoria jeden celok a trávia 

čas spoločne. Aj školská trieda sa mení a rastie spoločne. Zároveň aj každá žiačka či žiak sa vyvíjajú 

a rastú. Je jasné, že tu nie je reč len o raste fyzickom a o dospievaní, ale o celkovom osobnostnom 

raste. Skutočný pedagóg sa úprimne teší z osobnostného aj vedomostného rastu každého jedného 

dieťaťa a podporuje ho v jeho rozvoji. Teší sa z toho, keď každé jedno dieťa rozvinie, aj vďaka času 

strávenému v škole, svoj potenciál na maximum a dostane sa na strednú či vysokú školu, ďalej sa 

vzdeláva, zamestná sa... Skrátka, je v živote úspešné a spokojné.  

Osobnostný rozvoj je jednou z významných oblastí výchovy k občianstvu. Úspešný osobný 

a sociálny rozvoj, zdravé medziľudské vzťahy, schopnosť spolupracovať a angažovať sa, zaujímať sa  

o dianie okolo seba, zapájať sa do spoločných aktivít, právo rozvíjať sa v atmosfére prijatia, citlivý, 

rešpektujúci a rovnaký prístup ku každému jednotlivcovi (osobe), podpora tolerancie, vnímanie 

rozmanitosti ako prínosu, eliminácia predsudkov a bariér... To všetko sú ciele a kompetencie 

zadefinované v štátnom vzdelávacom programe ISCED 1,2,3 v cieľoch a obsahu vzdelávacej oblasti 

človek a spoločnosť v predmete občianska náuka, ale aj vo vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, do 

ktorej spadá napríklad etická výchova, či umenie a kultúra. Zároveň sú to hodnoty a princípy, na 

ktorých stojí inkluzívny prístup vo vzdelávaní. Rozvinutie všetkých týchto kompetencií je potrebné pre 

život v súčasnej spoločnosti, aktívne občianstvo, či uplatnenie sa na trhu práce. 

1.2.2 Čo je inkluzívny prístup v školskom vzdelávaní? 

„Inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní pre nás znamená možnosť rozvíjať individuálny potenciál 

všetkých detí,  žiakov a študentov v škole, v živote a neskôr na trhu práce.“ 

(Clementina Acedo,  riaditeľka UNESCO-IBE v rokoch 2007 – 2014) 

Existujú viaceré prizmy, cez ktoré je možné teoreticky uchopiť inklúziu a inkluzívne vzdelávanie. 

Tou najznámejšou je ľudsko-právna, ktorá vychádza z presvedčenia, že „inkluzívne vzdelávanie je 

reálna implementácia základných ľudských práv do edukácie“. V širšom slova zmysle inklúzia znamená 

umožniť každému občanovi bez rozdielu (aj tomu, ktorý je znevýhodnený) plné zapojenie sa do 

spoločnosti, vrátane možnosti zamestnať sa.  Opiera sa o princípy rovnosti príležitostí, spravodlivosti, 

spolupráce a solidarity. Rôznorodosť je vnímaná ako príležitosť na obohatenie celej spoločnosti (porov. 

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov, 2021). 

Pre uplatňovanie inkluzívneho prístupu v pedagogickej praxi učiteľa znamená inkluzívny prístup 

najmä to, aby sa všetky deti s rozmanitým potenciálom vzdelávali v škole spoločne, a aby bola 

zabezpečená rovnosť ich šancí, pričom táto rozmanitosť je prirodzená a prospešná celku (porov. 

https://inklukoalicia.sk/inkluzivne-vzdelavanie/). Inklúzia je proces, pri ktorom učiteľ citlivo 

https://inklukoalicia.sk/inkluzivne-vzdelavanie/
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a spravodlivo spoluvytvára podmienky pre rozvoj každého žiaka bez rozdielu. Učiteľ a jeho inkluzívny 

prístup je určujúcim prvkom v procese zabezpečovania rovnosti príležitostí vo vzdelávaní pre všetky 

deti bez rozdielu. 

Najčastejšie si verejnosť, a dokonca aj mnohí učitelia, spájajú inkluzívne vzdelávanie len so 

vzdelávaním žiačok a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „žiak so 

ŠVVP“). Podľa tzv. školského zákona SR (Zákon č. 245/2008 Z. z.) sem spadajú žiačky a žiaci so 

zdravotným znevýhodnením (napríklad žiačky a žiaci s diagnostikovanou poruchou učenia, 

obmedzenými mentálnymi schopnosťami, poruchami pozornosti či správania, žiačky a žiaci s ADHD, 

žiačky a žiaci so zrakovým či sluchovým postihnutým a pod..), ďalej sem patria žiačky a žiaci so 

sociálnym znevýhodnením a nadané žiačky a žiaci. V pedagogickej praxi v školách pracujú učitelia 

bežne s konceptom „žiak so ŠVVP“. Viaceré publikácie venujúce sa inkluzívnemu vzdelávaniu však 

upozorňujú, že tento koncept spôsobuje vážne problémy. Jedným z nich je „škatuľkovanie“ žiačok a 

žiakov, až ich segregácia. Problémom tiež je, že pod jednou – oficiálne diagnostikovanou poruchou 

učenia či správania – sa niekedy skrýva viacnásobné znevýhodnenie. Škole tak uniká identifikácia 

skutočnej vzdelávacej bariéry u žiačok a žiakov. Na tieto problémy upozornila napríklad aj Analýza 

zistení o stave školstva na Slovensku (2019). 

Stáva sa, že  v škole je viacero žiačok a žiakov so ŠVVP, ktorí majú diagnostikovanú napríklad 

poruchu pozornosti alebo učenia (tzn. majú zdravotné znevýhodnenie) a ešte sú aj z málo podnetného 

prostredia alebo z marginalizovaných a sociálne vylúčených komunít. Ich znevýhodnenie je 

kumulované a viacnásobné. Mnohé žiačky a žiaci končia v tzv. špeciálnych triedach, aj keď pri inom 

prístupe a správnom spájaní síl školy, pomáhajúcich profesií a komunitných centier, by mohli 

pokračovať v bežnej triede. Ideálna je spolupráca školy s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami) 

žiačky a žiaka a pomáhajúcimi profesiami, akými sú školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny 

pedagóg, sociálny pracovník; či fungovanie tzv. podporného tímu v škole zloženého z týchto 

odborníkov. Komplexný pohľad na žiačku a žiaka z viacerých uhľov pohľadu, môže pomôcť správne 

identifikovať ich skutočné znevýhodnenie, resp. bariéry vo vzdelávaní a jeho raste, vhodne s nimi 

pedagogicky pracovať a eliminovať ich. Situácii nahráva do karát aj neustály nedostatok kvalitných 

pedagogických asistentov v školách.  

T. Booth a M. Ainscow (2016) vo svojej štvrtej prepracovanej verzii publikácie Index inklúzie 

navrhujú používať skôr „bariéry vzdelávania a participácie“ na označenie prekážok, ktorým dieťa čelí, 

namiesto pojmu „špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby“ (porov. Index inklúzie, 2019). Problémom 

je totiž fakt, že žiačku a žiaka so ŠVVP majú učitelia tendenciu vnímať cez optiku ich „nedostatkov“ 

a nie ako komplexnú osobnosť, pričom často práve tieto žiačky a žiaci „neprávom čelia v spoločnosti 

rôznym prekážkam, ktoré v mnohých prípadoch spoločnosť vyčleňuje na okraj“ (porov. Index 

inklúzie, 2019, s. 68). Príkladom môžu byť už vyššie spomínané žiačky a žiaci z marginalizovaných 

komunít, ktorí sú reálne ohrození sociálno-patologickými javmi a sociálnym vylúčením. Inkluzívny 

prístup „nenálepkuje“ žiadnych žiakov a žiačky (ani žiaka so ŠVVP) a ráta s každým jednotlivcom bez 

ohľadu na typ jeho znevýhodnenia, či etnicitu.  

Na problematickosť konceptu „špeciálno-výchovných potrieb“ a na potrebu „zmeny optiky“  

v pohľade na rozmanitosť žiakov, poukazuje aj analýza To dá rozum (2019). Analýza uvádza, že vo 

viacerých krajinách nastáva posun a optika nazerania na deti cez ich „deficity“ je nahrádzaná optikou 

identifikácie faktorov v prostredí, ktoré môžu viesť k vylúčeniu jednotlivcov a celých skupín zo 

vzdelávania. Podľa autorov je potrebné posunúť sa od zameriavania sa na deficity detí, skôr k 

identifikácii a aj následnému rozvoju potenciálu detí. Cestou je prejsť od diagnostiky k identifikácii 

potrieb každého jednotlivca, dieťaťa, učiteľa, rodiča, školskej triedy, školy, komunity... Takto je 
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možné opustiť systém neustálej kategorizácie žiakov zlyhávajúcich vo vzdelávaní.  Zamerať sa skôr na 

vytváranie takého vzdelávania, ktoré rešpektuje rozmanitosť všetkých žiakov. Čo môže škola urobiť je 

to, že sa bude snažiť identifikovať a následne eliminovať bariéry, s ktorými sa deti v škole stretávajú  

(porov. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku, 2019).  

1.3 Inkluzívny prístup a žiačky/žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia  

Zákon o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) rozumie pod žiačkami a žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia dieťa žijúce v prostredí, ktoré „vzhľadom na sociálne, rodinné, 

ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, 

emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu 

dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti“ (porov. Zákon č. 245/2008, §2).  

Pojem „sociálne znevýhodnené prostredie“ zahŕňa predovšetkým znevýhodnenie chudobou 

alebo kultúrou; napríklad žiačka či žiak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo 

jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie, alebo ich bývanie nespĺňa hygienické a bytové 

štandardy, dieťa nemá vlastný priestor na učenie, vlastnú posteľ, alebo dieťa neovláda slovenský jazyk 

a pod. Prostredie dieťaťa je málo podnetné a nedostatočne stimuluje jeho osobnostný rozvoj, 

nevytvára dostatočné podmienky, chýba sprevádzajúca osoba pri učení... 

Výskumu a publikačnej činnosti v oblasti inklúzie sa dlhodobo venuje napríklad Iuventa 

(https://www.iuventa.sk/kategoria-produktu/inkluzia/) Problematike žiačok a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (vzdelávaniu Rómov, detí migrantov, či cudzincov na Slovensku), sa venujú 

mimovládne organizácie Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Nadácia  Milana Šimečku. Praktické 

odporúčania ku vzdelávaniu detí cudzincov v školách možno nájsť v príručke Desatoro pre školy, 

2020.  

S praktickou pomocou deťom z marginalizovaných rómskych komunít prichádzajú mnohé 

neziskové organizácie. Najznámejšou spomedzi nich  je Človek v ohrození. Aktivity projektových 

pracovníkov Teach for Slovakia v školách venujú, okrem iného, svoju pozornosť deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia priamo v školách. Záslužnú dlhodobú prácu v oblasti inklúzie detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia vykonávajú mnohé menšie občianske združenia komunitného 

a regionálneho dosahu po celom Slovensku. Inšpirujúcim príkladom inkluzívneho prístupu cez umenie 

(konkrétne hudbu) pre napríklad program Superar (https://www.superar.sk/superar/o-nas/) (Viac 

o programe v príkladoch dobrej praxe na konci tejto kapitoly). 

Jedným z problémov Slovenskej republiky, na ktorý poukazuje EÚ, je tiež vzdelávanie tzv. 

neregulárnych migrantov na Slovensku. Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ďalej len ECRI)  

poukázala na fakt, že je ťažké odhadnúť počet migrantov, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na území 

Slovenska (podľa oficiálnych štatistík v roku 2018 to bolo 2 819 osôb, z toho cca dve tretiny boli štátni 

príslušníci Ukrajiny;  v roku 2018 opustilo územie našej krajiny 2 209 osôb a počet neregulárnych 

migrantov v administratívnom zaistení klesol zo 119 osôb na začiatku roka 2018 na 31 osôb na konci 

roka). ECRI odporúča vytvoriť „bezpečnostné bariéry“ na ochranu základných ľudských práv tzv. 

neregulárnych migrantov, a to vo viacerých oblastiach. Jednou z týchto oblastí je aj vzdelávanie. 

Pokiaľ ide o zápis detí do školy, na začiatku školského roka 2019 bola zavedená povinnosť zaregistrovať 

pobytový štatút rodičov. Orgány informovali, že napriek tomu nebolo ani jednému dieťaťu odopreté 

prijatie do školy. ECRI apeluje na relevantné orgány, aby zabezpečili to, že táto povinnosť neodradí 

neregulárnych migrantov od zápisu ich detí do školy. 

https://www.iuventa.sk/kategoria-produktu/inkluzia/
https://www.superar.sk/superar/o-nas/
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1.3.1 Žiačky/žiaci z rómskych komunít ohrození sociálnym vylúčením a diskrimináciou  

„Neexistuje rovnosť, keď pretrváva diskriminácia, a nemožno účinne bojovať proti diskriminácii 

bez boja proti protirómskemu zmýšľaniu a bez zlepšenia sociálno-ekonomického začlenenia a účasti 

rómskeho obyvateľstva. Potenciál rómskych detí je obmedzený, pretože príliš veľa z nich nemá rovnaký 

prístup k vzdelávaniu z dôvodu chudoby, vylúčenia a diskriminácie“ (Stratégia rovnosti, inklúzie 

a participácie Rómov, 2021). 

Začiatkom júla 2021 mohla verejnosť na Slovensku zachytiť v médiách príbeh dvadsaťjeden 

ročného  mladíka pochádzajúceho z obce v okrese Michalovce pri ukrajinských hraniciach, kde rómski 

obyvatelia tvoria 70%. Príbeh mladého Róma, ktorý od svojich  4 rokov žije v Anglicku, momentálne 

pracuje ako colník na letisku a popritom študuje na univerzite kriminológiu. Mladík rozpráva o tom, 

ako jeho rodina po príchode do Anglicka žila v skromných podmienkach, ale obaja rodičia sa čoskoro 

zamestnali aj napriek tomu, že neovládali ešte anglický jazyk. Prijali prácu, ktorá sa im ponúkala 

v skladoch, kde pracovala väčšina cudzincov. Postupne získali lepšiu prácu a mohli si dovoliť lepšie 

bývanie.  Jazykovú bariéru prekonala rodina vďaka funkčným systémovým nastaveniam v krajine, ktorá 

ich prijala ako cudzincov, a vďaka vlastnému úsiliu naučiť sa anglicky. Mladík spomína na svoje školské 

začiatky v Anglicku takto: „V Anglicku som bol od štyroch rokov, ale mal som asi až 10 rokov, keď som 

prvýkrát začal chodiť do školy. Po anglicky som nevedel ani ceknúť. Pomaly som sa to učil, mali sme 

tam dobré učiteľky. Nerobia rozdiely, či si čierny alebo Ázijec, všetkých berú rovnako. Každý rok som 

sa postupne v angličtine zlepšoval“ (Gdovinová, Koník, 2021). 

Vo svojom príbehu hovorí o tom, že jeho rovesníci na Slovensku z jeho rodnej dediny ani jeden 

nenašli v sebe motiváciu študovať, lebo nevidia na Slovensku príležitosť „niečím byť“, zamestnať sa. 

Spomína, že všetko závisí od učiteľov, do toho ako zaobchádzajú s ľuďmi. Ak ukazujú deťom podporu 

a lásku, ukazujú im možnosti ich rastu, môžu deti dosiahnuť niečo fantastické a posunúť sa k úspechu. 

Tiež spôsob, akým učia a motivujú deti v Anglicku, je rozdielny ako na Slovensku. Učitelia tam dieťaťu 

pomáhajú rásť, niečo zmeniť. To, čo škola v Anglicku dala tomuto mladíkovi bolo, že ho naučila veriť si. 

Boli to práve učitelia, ktorí mu pomohli ukázať príležitosti a motivovali ho ísť si za svojim snom.  

Čím to je, že väčšina rómskych detí na Slovensku má problém ukončiť základnú školu, neašpiruje 

na ďalšie vzdelávanie, nemá záujem o štúdium na strednej či vysokej škole? Problematika, ktorá je ešte 

stále „tŕňom v oku“ verejnosti, aj mnohým učiteľom. Je však realitou v našom vzdelávacom systéme. 

S deťmi z marginalizovaných komunít sa vo svojej pedagogickej praxi bežne stretne učiteľ v základnej 

škole na Slovensku. Sú oblasti, kde je zastúpenie rómskych detí v školách vyššie, a oblasti kde je nižšie. 

Vzhľadom na inkluzívny prístup vo vzdelávaní však nie je až tak dôležité, koľko rómskych žiačok či 

žiakov v triede učiteľ má, ale či s nimi dokáže pracovať tak, aby ich nevyčleňoval a napomáhal k 

úspešnému rozvoju ich potenciálu.  

Z pravidelných európskych a vnútroštátnych hodnotení na Slovensku sa ukázali štyri prioritné 

oblasti, na ktoré sa verejné politiky na Slovensku majú v oblasti inklúzie Rómov zameriavať. Sú nimi:  

zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, bývanie. Vzdelávanie je teda jednou z kľúčových oblastí 

vzhľadom na rovnosť a inklúziu Rómov. Dôraz je kladený aj na intervenciu v boji proti rómskemu 

rasizmu a diskriminácii Rómov na Slovensku (porov. Dôvodová správa, 2021).  

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 7. apríla 2021 uznesením č. 181/2021  dokument pod 

názvom Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej len Stratégia 2030). Ide 

o rámcový dokument, ktorý „definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej 

zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov“ (Stratégia 2030). Stratégia 2030 vychádza z vývoja 

situácie a zo skúseností z predošlých ôsmich rokov, kedy bola schválená Stratégia Slovenskej republiky 
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pre integráciu Rómov do roku 2020 a príslušné akčné plány. Obsahuje súbor východísk a cieľov, ktoré 

majú smerovať k zastaveniu segregácie rómskych komunít, výraznému pozitívnemu obratu v 

sociálnom začleňovaní Rómov, nediskriminácii, k zmene postojov a zlepšeniu spolužitia.  

Podľa Centra vedecko-technických informácií, ktoré hodnotilo vzdelávanie a výchovu k ľudským 

právam a demokratickému občianstvu, približne 50 % žiačok a žiakov malo osobnú skúsenosť s 

porušovaním ľudských práv, 16 % zažilo šikanovanie a 7 % diskrimináciu. V oblasti odbornej prípravy 

učiteľov organizujú MPC a Centrum vzdelávania pre Rómov aj programy pre učiteľov,  sú zamerané na 

metodiku učiva súvisiaceho s menšinovými skupinami a nenávistnými prejavmi. Aj Ministerstvo 

školstva rozširuje informačné a didaktické materiály s cieľom pomôcť učiteľom zvýšiť inkluzívny prístup 

vo vyučovaní.  

Verejné politiky na Slovensku postupne zapracúvajú všetky odporúčania EÚ k inklúzii Rómov. 

Priama práca s deťmi z rómskych komunít dlhodobo ukazuje, čo je potrebné, a čo sa osvedčuje. Čo sa 

týka priamej systematickej práce s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku, 

etablovala sa najmä nezisková organizácia Človek v ohrození, ktorá pôsobí prevažne na východnom 

Slovensku (na západnom Slovensku napríklad v obci Plavecký Štvrtok). Táto organizácia má už 

vytvorené know-how aj metodiky pre prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Pracuje 

s nimi úspešne najmä v tzv. komunitných centrách, ktoré vykonávajú sociálnu službu, ale pre 

komplexnejšiu pomoc deťom efektívne spolupracujú so školou, úradmi, samosprávou, rodičmi detí... 

Séria analýz, štúdií, opatrení a legislatívnych návrhov a metodík vznikla napríklad v rámci projektu 

Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity (2021). Projekt sa sústredil na štyri 

oblasti, pre ktoré boli vytvorené výstupy, ktoré sú k dispozícii na https://clovekvohrozeni.sk/co-

robime/programy-socialnej-integracie/lepsie-verejne-politiky-pre-marginalizovane-romske-

komunity/. Jednou z metodík, ktorá v rámci projektu vznikla, je metodika k doučovaniu detí mladšieho 

školského veku v komunitných centrách (využiteľná aj pre učiteľov v škole)  dostupná na: 

https://clovekvohrozeni.sk/wp-content/uploads/2020/11/CVO_Doucovanie_deti_KC_6-

9_screen_2.pdf3.3 Inkluzívne hodnoty –  inkluzívna škola – inkluzívny prístup 

Komunitné centrá ponúkajú najmä pravidelnú pomoc deťom s prípravou na vyučovanie, sociálno-

preventívne záujmové aktivity vo voľnom čase, klubové aktivity, sociálne poradenstvo. Pre 

komplexnejší pohľad na bariéry vo vzdelávaní dieťaťa a ich efektívnejšiu elimináciu, spolupracujú 

pracovníci komunitného centra so školou a učiteľmi, s podporným tímom na škole (ak tam existuje), s 

rodinou a prostredím dieťaťa, samosprávou, ostatnými pomáhajúcimi profesiami, úradmi... Centrá 

fungujú zvyčajne na princípoch tzv. princíp nízkoprahovosti. Nízkoprahová sociálna služba pre deti 

a rodinu podľa §28 zákona 448/2008 (Zákon o sociálnych službách) sa poskytuje fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom v rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa 

poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita a zabezpečuje sa pomoc 

pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie 

a sprevádzanie dieťaťa do s zo školy a školského zariadenia, záujmovú činnosť. 

Dlhodobá a systematická spolupráca školy, komunitného centra a pomáhajúcich profesií a samosprávy 

je ideálnou cestou pre inklúziu detí z vylúčených komunít.  

 

Odporúčania ECRI k inklúzii Rómov, ktoré majú štátne orgány na Slovensku realizovať: 

• Prijať opatrenia potrebné na riadnu prípravu prechodu detí vo veku piatich rokov na povinné 

vzdelávanie, najmä v obciach s významným podielom rómskych detí, 

https://clovekvohrozeni.sk/co-robime/programy-socialnej-integracie/lepsie-verejne-politiky-pre-marginalizovane-romske-komunity/
https://clovekvohrozeni.sk/co-robime/programy-socialnej-integracie/lepsie-verejne-politiky-pre-marginalizovane-romske-komunity/
https://clovekvohrozeni.sk/co-robime/programy-socialnej-integracie/lepsie-verejne-politiky-pre-marginalizovane-romske-komunity/
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• vybudovať dostatočný počet materských škôl a zároveň zabezpečiť odbornú prípravu a nábor 

potrebného počtu pedagogických zamestnancov, aby sa dosiahol požadovaný štandard 

vzdelávania, aj pokiaľ ide o výučbu slovenčiny pre deti, ktoré týmto jazykom v rodine nehovoria, 

• vytvoriť potrebné podmienky na zabezpečenie toho, že všetky rómske deti zo znevýhodnených 

komunít budú navštevovať predškolské zariadenia od troch rokov veku, 

• zabezpečiť výučbu slovenčiny ako druhého jazyka pre všetky rómske deti, ktoré vo svojej rodine 

obvykle hovoria iba po rómsky, 

• významne znížiť počet rómskych detí zaraďovaných do systému špeciálneho vzdelávania, 

• odstrániť segregáciu v škole, 

• zabezpečiť, že vyrovnávacie opatrenia zamerané na pomoc rómskym deťom v základnom 

školstve budú mať trvalý charakter, 

• zvýšiť počet rómskych detí, ktoré navštevujú strednú školu a získajú osvedčenie o jej ukončení, 

• rozšíriť rozsah programov zameraných na zlepšovanie životných podmienok Rómov, vrátane 

podmienok v osadách, a aby v plnej miere povzbudzovali zamestnanosť Rómov ako celku, aj 

prostredníctvom vyrovnávacích opatrení.  

Zhrnutie odporúčaní možno nájsť v Správe ECRI o Slovenskej republike (2020). 

 

1.4 Inkluzívne hodnoty – inkluzívna škola – inkluzívna prax 

„Inklúzia je v prvom rade o presadzovaní inkluzívnych hodnôt školy do jej vzdelávacej praxe.  

Prax sa pri tom týka všetkého, čo sa odohráva v škole a jej okolí“ (Booth, Ainscow, 2019, s. 15). 

Škola môže prispieť zmenou svojho celkového hodnotového nastavenia, celkovou kultúrou 

a budovaním inkluzívneho prostredia, čím priamo smeruje k eliminácii bariér (nielen tých v zmysle 

fyzickom, ale aj komunikačných, sociálnych...), ktoré na jej pôde vznikajú. Inklúzia je proces, ktorej 

východiskom sú hodnoty. Medzi inkluzívne hodnoty patria rovnosť, rešpektovanie rozmanitosti, 

participácia, komunita, úprimnosť, radosť, láska, dôvera, odvaha, nenásilnosť, krása, udržateľnosť, 

empatia, múdrosť. Jedným z indikátorov inkluzívnej školy je aj uplatňovanie princípov demokratického 

občianstva. 

1.4.1 Dimenzie a indikátory inkluzívnej školy podľa Indexu inklúzie 

Index je rozdelený do troch dimenzií, ktoré vytvárajú základnú štruktúru rozvoja školy:  

dimenzia A - vytváranie inkluzívnej kultúry, dimenzia B – realizácia inkluzívnych opatrení,  dimenzia C - 

rozvíjanie inkluzívnej praxe. Kultúra školy odzrkadľuje vzťahy a hlboko zakorenené hodnoty a názory. 

Súčasťou politiky školy, ktorá strategicky plánuje kroky vedúce k jej zmene na inkluzívnu, sú inkluzívne 

opatrenia. Obsahu, metód a foriem vzdelávania na škole sa týka zasa inkluzívna prax (porov. Booth, 

Ainscow, 2019, s. 23). 

 

Tab. 1 Dimenzie, sekcie, indikátory inkluzívnej školy (spracované podľa Booth, Ainscow, 2019, s. 18-20) 

 

https://www.iuventa.sk/kategoria-produktu/inkluzia/
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Dimenzia Sekcia Indikátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia A 

Vytváranie inkluzívnej 

kultúry 

A1:Budovanie komunity  

 

1 Všetci sú v našej škole vítaní. 

2 Zamestnanci našej školy navzájom spolupracujú. 

3 Deti si navzájom v škole pomáhajú. 

4 Zamestnanci a deti sa v škole navzájom rešpektujú. 

5 Zamestnanci školy a rodičia/opatrovníci navzájom spolupracujú.  

6 Zamestnanci a členovia rady školy spolu dobre vychádzajú a spolupracujú. 

7 Naša škola je príkladom demokratického občianstva. 

8 V podporujeme chápanie prepojení medzi ľuďmi na celom svete. 

9 Všetci sú v škole ústretoví voči rôznym spôsobom, ktorými chlapci a dievčatá vnímajú 

a prežívajú svoju identitu. 

10 Škola a miestne komunity si navzájom pomáhajú pri rozvoji. 

11 Všetci zamestnanci vidia spojitosť medzi tým, čo sa deje v škole, a tým, čo deti prežívajú 

doma. 

A2:Etablovanie 

inkluzívnych hodnôt 

1 V škole spoločne presadzujeme inkluzívne hodnoty. 

2 V škole podporujeme rešpektovanie všetkých ľudských práv. 

3 V škole podporujeme ochranu životného prostredia. 

4 Inklúziu chápeme ako nástroj na zvyšovanie aktívnej účasti všetkých. 

5 Máme vysoké očakávania od všetkých detí. 

6 Všetky deti si vážime v škole rovnako. 

7 V škole bojujeme proti všetkým formám diskriminácie. 

8 V škole podporujeme nenásilnú vzájomnú komunikáciu a riešenie sporov. 

9 V škole podporujeme deti aj dospelých v tom, aby mali zo seba dobrý pocit. 

10 Naša škola prispieva k zdraviu detí i dospelých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia B 

Realizácia inkluzívnych 

opatrení 

B1: Rozvoj školy pre 

všetkých  

1 Proces rozvoja našej školy je participatívny. 

2 V škole presadzujeme inkluzívne opatrenia. 

3 Hodnotenie práce zamestnancov a kariérny postup majú v škole jasné a spravodlivé 

pravidlá. 

4Poznáme a využívame odborné znalosti všetkých zamestnancov školy.  

5 Všetkým novým zamestnancom poskytujeme pomoc, aby si v škole zvykli. 

6 V škole máme záujem prijímať všetky deti z našej spádovej oblasti. 

7 Všetkým novým deťom poskytujeme pomoc, aby si v škole zvykli 

8 Vzdelávacie skupiny v škole vytvárame férovým spôsobom, aby podporovali vzdelávanie 

každého dieťaťa. 

9 Všetky deti a mladí ľudia odchádzajúci z našej školy sú pripravení vzdelávať sa v novom 

prostredí. 

10 Naša škola je ľahko fyzicky prístupná pre všetkých. 

11  Budovy našej školy sú navrhované tak, aby podporovali zapájanie sa všetkých. 

12 Škola znižuje svoju uhlíkovú stopu a spotrebu vody. 

13 Škola prispieva k znižovaniu množstva odpadu. 

B2 Podpora rozmanitosti 1 Všetky formy podpory sú v našej škole navzájom koordinované. 

2 Aktivity profesijného rozvoja pomáhajú zamestnancom našej školy reagovať na 

rozmanitosť. 

3 Škola poskytuje možnosť učiť sa slovenčinu ako cudzí jazyk. 

4 Škola podporuje kontinuitu vzdelávania detí v ústavnej starostlivosti 

5 V škole zabezpečujeme, aby politika „špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb“ 

podporovala inklúziu. 

6 Pravidlá spájania v škole prepájame s výučbou a rozvojom kurikula. 
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1.5 Príklady dobrej praxe   

1.5.1 Triedy plné budúcnosti 

Inšpiratívny príklad dobrej praxe určený pre žiačky a žiakov 5.-9. ročníkov základných škôl na 

Slovensku. Prakticky využiteľný aj v rámci výchovy k občianstvu, etickej výchovy, triednických hodín, 

výchovného a kariérneho poradenstva. Vhodný pre všetkých žiakov a všetky školy. Veľmi vhodný aj pre 

školy, kde je vyššie percento žiačok a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – z málo 

podnetného prostredia a marginalizovaných komunít, ktorí majú slabú alebo takmer žiadnu ašpiráciu 

na ďalšie vzdelávanie po ukončení základnej školy a sú  ohrození predčasným opustením vzdelávacieho 

systému. Dôvodom môže byť napríklad slabá alebo absentujúca vnútorná motivácia ísť na strednú 

školu alebo vyučiť sa, najmä u detí zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného.  Tieto deti nemajú 

dostatočnú podporu vo svojom rodinnom prostredí, prostredia im neponúkajú v tomto smere 

častokrát pozitívne vzory.  

Základom sú osobné stretnutia žiačok a žiakov s pozvanými hosťami, ktorí sa podelia o svoju 

životnú skúsenosť a cestu ku svojim povolaniam. Čo ich viedlo k výberu povolania, aké stredné a vysoké 

7 V škole sa snažíme eliminovať udeľovanie disciplinárnych trestov. 

8 V škole obmedzujeme problémy s dochádzkou. 

9 Minimalizujeme šikanovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzia C 

Rozvíjanie inkluzívnej 

praxe 

C1 Tvorba kurikula pre 

všetkých 

1 Deti v škole skúmajú cykly produkcie a spotreby jedla. 

2 Deti v škole skúmajú význam vody.  

3 Deti sa učia o odievaní a zdobení tela.  

4 Deti sa učia o formách bývania a zastavanom území. 

5 Deti v škole rozmýšľajú o tom, ako a prečo sa ľudia vnútroštátne alebo medzištátne 

sťahujú. 

6 Deti sa učia o vzťahoch a zdraví. 

7 Deti skúmajú Zem, slnečnú sústavu a vesmír. 

8 Deti sa učia o stave životného prostredia. 

9 Deti v škole skúmajú zdroje energie. 

10 Deti sa učia o komunikácii a komunikačných technológiách. 

11 Deti sa v škole venujú literatúre, umeniu, hudbe a vlastnej tvorbe. 

12 Deti sa v škole učia o práci a prepojení práce s rozvojom vlastných záujmov. 

13 Deti sa v škole učia o etike, moci a vláde. 

C2 Organizácia 

vyučovania 

1 Výchovno-vzdelávacie aktivity v škole plánujeme so zreteľom na všetky deti. 

2 Naše vzdelávacie aktivity podporujú aktívne zapájanie sa všetkých detí bez rozdielu. 

3 Deti v škole podporujeme v sebavedomom kritickom myslení. 

4. Umožňujeme deťom aktívne sa podieľať na rozhodovaní o vlastnom vzdelávaní. 

5 Deti sa v našej škole učia od seba navzájom. 

6 Vyučovanie v našej škole rozvíja porozumenie podobnostiam a rozdielom medzi ľuďmi. 

7 Systém hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí podporuje napredovanie všetkých. 

8 Disciplína je na našej škole založená na vzájomnom rešpekte.  

9 Zamestnanci tejto školy tvoria plány, učia a hodnotia svoju prácu spoločne. 

10 Zamestnanci našej školy vytvárajú spoločné zdroje na podporu vzdelávania. 

11 Pedagogickí asistenti v našej škole podporujú zapájanie sa všetkých detí do vzdelávania. 

12 Domáce úlohy zadávame tak, aby prispievali k vzdelávaniu všetkých detí  

13 Naše mimoškolské aktivity sú dostupné všetkým 

14 Poznáme a využívame vzdelávacie zdroje v okolí školy. 
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školy vyštudovali... Hostia tiež prevedú deti aj viacerými aktivitami (nápomocné hosťom a učiteľom sú 

metodické materiály, ktoré vytvorili autorky projektu), ktoré pomáhajú žiačkam a žiakom  zamyslieť sa 

nad vlastnými záujmami, čo ich baví v škole aj mimo nej, schopnosťami, ašpiráciami na budúce 

povolanie... Výber hostí nie je náhodný „Pri ich výbere sme sa sústredili na to, aby predstavovali pestrú 

kombináciu nielen výnimočných, ale aj bežných povolaní a ukázali aj na také prípady, keď ľudia majú 

úplne iné povolanie, než bolo zameranie školy, ktorú vyštudovali“, ako uvádzajú autorky projektu 

Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z Teach for Slovakia, ktoré sa inšpirovali projektom Big Class 

Challenge z Anglicka z roku 2017. Forma je pre deti zaujímavá a zážitková, deti sa môžu pýtať 

a diskutovať. „Cieľom nie je deťom o zamestnaniach "len" rozprávať, ale vytvoriť pre ne inšpiratívnu 

príležitosť, počas ktorej môžu popremýšľať nad svojimi povolaniami.“ (cit. podľa 

https://www.triedyplnebuducnosti.com/viac-o-projekte.html) 

Prvý rok besedy s dobrovoľníkmi – hosťami rôznych profesií – koordinovali autorky slovenskej 

verzie projektu. Neskôr už posunuli túto úlohu na koordinátorov na jednotlivých zapojených školách, 

ktorých „zaučili“, avšak ostali s nimi k komunikácií a boli im v prípade potreby nápomocné. Do projektu 

za zatiaľ zapojilo cca 20 škôl z celého Slovenska a 50  dobrovoľníkov (pozvaných hostí). Projekt získal 

Národnú cenu kariérneho poradenstva zo rok 2019. Pandémia COVID-19 síce na nejaký čas realizáciu 

projektu na školách pozastavila, ale jeho iniciátorky majú v pláne v triedach plných budúcnosti 

pokračovať.  

1.5.2 Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke programy  

Dobrovoľníctvo môže mať rôzne formy, vždy je však výbornou cestou na rozvoj osobnostných 

a občianskych kompetencií, aktívne učenie sa spojené s osobnou skúsenosťou.  Keďže vychádza 

z vnútorných motivácií človeka, je spojené so skutočným záujmom o danú oblasť, v ktorej sa 

dobrovoľník angažuje. Ponúka množstvo variácií a priestorov na realizáciu. Dôležité je „mať oči 

otvorené“, citlivo vnímať ľudí a ich potreby, zaujímať sa o dianie okolo seba, komunitu v ktorej žijem, 

vlastné schopnosti a talenty, držať sa dobrého nápadu, byť iniciatívny, aktivovať sa v prospech iných, 

alebo komunity bez nároku na finančnú odmenu. Takto aj samotné deti môžu iniciovať vlastný 

dobrovoľnícky projekt zameraný na reálnu pomoc vo svojom okolí, v prostredí kde žijú. V mnohých 

samosprávach takto vznikli aj dobrovoľnícke skupiny detí a mladých ľudí zamerané na ochranu 

životného prostredia typu „zelených hliadok“, ktoré vysádzajú nové stromy, čistia od odpadkov ulice 

miest a chotáre obcí, diskutujú s rovesníkmi na školách o klimatickej kríze a o potrebe aktívnej účasti 

mladej generácie na ochrane klímy. Ide o formu občianskeho aktivizmu zameraného na spoločné 

dobro mesta, obce, mestskej časti, komunity... V Holandsku môže byť dobrovoľníctvo v komunite 

dokonca uznané ako súčasť učebných osnov (porov. Stručný súhrn Eurydice 2018).  

Na Slovensku sa na školách etabloval za posledné roky dobrovoľnícky program Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu (skratkou DofE). Zväčša sa doň zapájajú stredné školy, nakoľko účasť žiačok 

a žiakov na dobrovoľníckom programe je podmienená minimálnou vekovou hranicou 14 rokov. Dá sa 

však určite rozbehnúť aj na základnej škole pre žiakov 8 a 9 ročníka. Realizácia programu na školách si 

vyžaduje angažovaného učiteľa, ktorý program koordinuje, pozná organizácie v rámci ktorých žiačky a 

žiaci môžu dobrovoľnícky program absolvovať, zabezpečuje potrebné formuláre pre žiačky a žiakov, 

komunikuje s mentormi dobrovoľníkov, skrátka zabezpečuje program na škole po všetkých stránkach. 

Program významne prispieva nielen k osobnostnému rozvoju žiačok a žiakov, ale aj k ich ďalšej 

študijnej a profesijnej orientácii a sociálne zodpovednému konaniu. Žiačky a žiaci absolvujú stáže 

v stanovenom rozsahu, získajú hodnotenie od svojho mentora z organizácie/inštitúcie, v ktorej stáž 

absolvovali. Absolventi programu získajú certifikát uznávaný na vysokých školách v zahraničí 

a mnohých firmách. Účastníci programu získajú cenné skúsenosti z oblasti, ktorá ich zaujíma, lepšie 

https://www.triedyplnebuducnosti.com/viac-o-projekte.html
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spoznajú seba, svoje limity i schopnosti. Trávia svoj voľný čas zmysluplne v rámci dobrovoľníckeho 

programu napríklad v organizáciách, občianskych združeniach, zariadeniach sociálnych služieb, 

detských domoch, komunitných centrách, azylových domoch a pod.. Rozvíjajú tak nielen svoje sociálne 

cítenie a solidaritu, ale aj zmysel pre zodpovednosť voči vlastnej osobe a najmä tým, ktorí potrebujú 

pomoc. Zapojiť do projektu sa môžu školy a organizácie pracujúce s mládežou. (Viac o projekte na 

https://www.dofe.sk/.) 

1.5.3 Charitatívne podujatie – Dostaneme ťa do školy 

Výrazným príkladom inkluzívneho prístupu v škole môže byť benefičný koncert Dostaneme ťa do 

školy. Jeho cieľom bolo zapojenie žiačok a žiakov, rodičov aj miestnej komunity. Bol tiež ukážkou toho, 

že učitelia nielen učia, ale aj tvoria a manažujú projekty, prostredníctvom ktorých pomáhajú svojim 

žiačkam a žiakom i škole.  

Jedna zo základných škôl na Západnom Slovensku v obci Veľké Leváre napísala svoj projekt 

vychádzajúci z jej špecifických potrieb a pripravený špeciálne pre ňu. Škola chcela odstrániť vo 

svojich priestoroch jednu reálnu bariéru vo vzdelávaní pre svoju ťažko zdravotne postihnutú žiačku 

odkázanú na invalidný vozík – schodisko vedúce na prvé poschodie, kde sa nachádzali aj odborné 

učebne. Škola sa úspešne uchádzala o podporu na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svoju 

žiačku s postihnutím v rámci grantového programu Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA 

Dostaneme ťa do školy. Jedným z cieľov grantového programu bolo ukázať jednotlivcom, skupinám, 

školám a školským zariadeniam, ako si môžu pomôcť sami (porov. https://appa.sk/dostaneme-ta-

skoly/). Jednou z podmienok bolo v rámci projektu pripraviť a zorganizovať vlastné charitatívne 

podujatie (športové, kultúrne či spoločenské), ktorého výťažok pôjde v plnej výške na realizáciu 

bezbariérového riešenia v škole. Do prípravy a realizácie charitatívneho podujatia sa majú zapojiť 

predovšetkým žiačky a žiaci, triedy a kolektívy v rámci školy. Spomínaná škola zorganizovala pre svoju 

zdravotne postihnutú žiačku benefičný koncert, na ktorom vystúpili nielen žiačky a žiaci a rodičia školy, 

ale aj miestni hudobníci, profesionálni hudobníci a známe osobnosti z regiónu a Slovenska. Učitelia 

spolu so svojimi žiačkami a žiakmi vyvinuli spoločné úsilie s cieľom dostať svoju spolužiačku a žiačku do 

školy. A to doslova. Spojili sily a pripravili kvalitný benefičný program. Koncert moderovali deti spolu 

s učiteľmi. Pozvaní boli rodičia, žiačky a žiaci, predstavitelia samosprávy, široká verejnosť. Z výťažku 

benefičného koncertu škola vybudovala stoličkový výťah pre svoju žiačku. Toto charitatívne podujatie 

okrem financií, prinieslo žiakom, rodičom a celej škole oveľa väčšiu hodnotu: pocit spolupatričnosti 

a posilnenie školského a komunitného spoločenstva.  

1.5.4 Spolupráca školy a komunitného centra 

Existencia komunitného centra v blízkosti školy predstavuje pomoc pri napĺňaní inkluzívnych 

cieľov školy. Príklad vyše desaťročnej spolupráce jednej zo základných škôl na Záhorí  s miestnym 

komunitným centrom nachádzajúcim sa priamo v obci, ktoré obec zriadila vďaka nenávratnému 

finančnému príspevku z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo 

štátneho rozpočtu SR. Centrum vzniklo vďaka projektu Čisté srdce – Centrum záujmových aktivít na 

Záhorí, ktorý vypracovalo miestne občianske združenie v roku 2006. O finančný príspevok 

s vypracovaným projektom sa uchádzala obec a uspela. Ciele projektu vychádzali z reálnych problémov 

a požiadaviek komunitného života (obce), ako aj z vypracovanej analýzy potrieb v danej obci.  

Hlavným cieľom bolo vytvoriť a ponúknuť priestory na zmysluplné trávenie voľného času deťom 

a mládeži ohrozenej sociálnym vylúčením, sociálno-patologickými javmi, akými sú napríklad 

záškoláctvo, predčasné opustenie vzdelávacieho systému, kriminalita, hodnotová dezorientácia. Od 

https://www.dofe.sk/
https://appa.sk/dostaneme-ta-skoly/
https://appa.sk/dostaneme-ta-skoly/
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roku 2009 v tejto obci spájajú sily pre dobrú vec viaceré subjekty: miestne občianske združenie, 

samospráva, miestna základná a materská škola, dobrovoľníci.  

Škola a učitelia oceňujú predovšetkým pravidelnú (každodennú) pomoc deťom zo 

znevýhodneného prostredia s učením a prípravou na vyučovanie. Deti, ktorým v ich prostredí chýba 

vlastný stôl, či sprevádzajúca osoba, ktorá by im s učením vedela pomôcť. A zároveň nenavštevujú 

školské kluby v škole. Centrum je pre deti a rodičov otvorené každý pracovný deň počas školského roka 

v čase od 13 do 16 hodiny, je tu vyhradený čas na pomoc s učením a písaním domácich úloh -  jednou 

z nosných aktivít je aktivita Vlastný stôl.  

Deti a mládež trávia čas pri spoločnom varení, športových aktivitách, hudobno-tanečných 

aktivitách, tvorivých dielňach, rozhovoroch a spoločenských hrách. Centrum ponúka aj sociálne 

poradenstvo, prácu s počítačom, pre staršie deti fungujú podvečer klubové aktivity, pre matky na 

materskej Mamaklub. Deti navštevujúce toto centrum píšu aj svoj vlastný časopis, fungujú ako 

redakčná rada a píšu o svojich zážitkoch z aktivít z centra, o dianí v obci, robia rozhovory s osobnosťami 

obce, so starostom, poslancami, riaditeľom školy, lekárkou... Časopis distribuujú v obci na obecný úrad, 

do školy, do kultúrneho domu, do čakárne u detskej lekárky, lekárne... Počas letných prázdnin aktivity 

fungujú v doobedňajších hodinách.  

V centre sa realizujú aj vzdelávacie semináre pre učiteľov, sociálnych pracovníkov aj verejnosť, 

divadelné predstavenia pre deti, nocovanie mimo školy a domova, večerné opekanie, dni hier a súťaží, 

výlety, zážitkové workshopy, besedy s ľuďmi rôznych profesií, koncerty a ďalšie podujatia, na ktorých 

sa zúčastňujú deti s rodičmi, mládež, širšia verejnosť.  

Aktivity a služby v centre sú ľahko dostupné pre všetky deti bez rozdielu a fungujú na princípe 

nízkoprahovosti (o princípe nízkoprahovosti píšeme vyššie). Práca s deťmi z málo podnetného 

prostredia postupne ukázala potrebu pracovať už s deťmi predškolského veku. Od roku 2011 prebieha 

vždy v lete počas letných prázdnin aktivita Prípravníček pre budúcich prvákov so zameraním na deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, budúce prváčky a prvákov, ktorí nenavštevovali škôlku, alebo 

mali odloženú školskú dochádzku.  

Pri oslovovaní rodičov budúcich prváčok a prvákov spolupracuje centrum s materskou 

a základnou školou. Pozýva deti osobne cez rozhovor s rodičmi. Komplexný pohľad na dieťa a jeho 

situáciu, vyžaduje užšiu spoluprácu pomáhajúcich profesií, rodičov detí, učiteľov a komunitného centra 

tak, aby boli identifikované bariéry vo vzdelávaní dieťaťa. Spoločnými silami sa darí postupne 

motivovať deti a ich rodičov k systematickejšej príprave na vyučovanie, k ukončeniu základnej školy 

a k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu. Deťom, ktoré pravidelne navštevujú centrum sa darí absolvovať 

jednotlivé ročníky základnej školy bez toho, aby museli ročník opakovať (viac na 

http://centrum.levare.sk/).  

Slová riaditeľky miestnej základnej školy: „Prínos centra je pre žiakov veľký. Keď deti chodia do 

centra a robia si tam napríklad domáce úlohy, tak zažívajú v škole potom pocit úspechu, lebo pri 

návrate do školy patria medzi deti, ktoré majú splnené úlohy, sú pochválené pani učiteľkou a je vidno, 

že majú poznatky, ktoré majú mať. Týmto deťom chýba, že sa s nimi rodičia nestíhajú naučiť doma, 

alebo rodičia jednoducho nemajú kapacitu na to, aby si s nimi urobili domácu úlohu. Tu centrum istým 

spôsobom rodinu nahrádza a veľmi to pomáha deťom napredovať. Je to cítiť najmä na prvom stupni, 

ale vnímame pokrok aj u piatakov a šiestakov na druhom stupni. Panie učiteľky v škole, aj pracovníci 

v centre sa snažia motivovať deti a ich rodičov, aby do centra pravidelne chodili. A je to aj v škole veľmi 

cítiť, kedy deti do centra chodia, a kedy nie.“ 

http://centrum.levare.sk/
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1.5.5 Superar  

Vzdelávací program Superar je výborným príkladom inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní. Je dobre 

realizovateľný v školách. Prostredníctvom zážitkovej metodiky vtiahne hravým spôsobom do sveta 

hudby každé dieťa bez rozdielu tak, aby žiadne nestálo bokom. Program spája deti z rôznych etník, 

kultúr a sociálno-ekonomických pomerov. Učia sa nielen spievať a hrať, ale aj správne komunikovať a 

počúvať jeden druhého. Spôsob, ktorým program s deťmi pracuje pomáha deťom prekonávať ich 

bariéry a znevýhodnenia. Pomáha deťom s problémom koncentrácie, či reči. Význame prispieva 

k osobnostnému rozvoju každého dieťaťa a ponúka priestor pre tvorivosť, sebavyjadrenie, uvoľnenie, 

zážitok, radosť i úspech. Po absolvovaní programu deti účinkujú na veľkých koncertoch, zažijú úspech 

a uznanie, ktoré mnohým chýba. Aj deti z vylúčených rómskych komunít zo Slovenska si zaspievali 

napríklad v koncertných sálach v Redute a vo Viedni.  

Tento program vníma hudbu ako univerzálny jazyk, cestu osobnostného a sociálneho rozvoja, 

komunikácie, slobodného sebavyjadrenia. Významne prispieva k eliminácii bariér. Program na 

Slovensku realizujú skúsené hudobné pedagogičky, priamo na školách na hodinách hudobnej výchovy 

dvakrát do týždňa, jedenkrát v poobedňajších hodinách v čase mimo vyučovania ako krúžok. 

Superar vznikol v roku 2009 vo Viedni. Okrem Rakúska funguje v ďalších 6 krajinách Európy (Bosna 

a Hercegovina, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko). Na Slovensku prešlo 

takýmto hudobným vzdelávaním viac ako 3000 detí, ktoré vďaka nemu rozvinuli nielen svoj talent, ale 

aj tvorivosť, sústredenie, disciplínu a tímovú prácu (porov. https://www.superar.sk/).  

  

https://www.superar.sk/
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2  Rozvoj ľudských práv nad rámec vyučovacích hodín 

2.1 Východiská a súčasná situácia konceptu ľudských práv  

Koncepty ľudských práv a demokracie sú v súčasnom období terčom mnohých spochybňujúcich 

útokov. Hlavne v priestore sociálnych sietí sú vedecké fakty a dôkazy, vrátane faktov o porušovaní 

ľudských práv, bežne spochybňované nepravdivými a populistickými tvrdeniami alebo 

iným manipulatívne prezentovaným vizuálnym materiálom (mémy, fotografie, videá). Postupné 

oslabovanie dôvery vo vedecké fakty a dôkazy je posilňované argumentami založenými na 

konšpiračných teóriách (napr. čipovanie ľudí cez vakcináciu). Dokonca kľúčoví politickí predstavitelia 

mnohých krajín Európskej únie bežne prezentujú názory založené na konšpiračných teóriách a/alebo 

hraničiace s krajne pravicovou rétorikou. V Maďarsku dominuje populistická pravicová rétorika 

premiéra V. Orbána nepriateľská napr. voči utečencom a LGBTI ľuďom, pričom sú v štáte oslabené 

základné demokratické kontrolné sily a mechanizmy vládnutia. Vo Veľkej Británii v roku 2016 aj vďaka 

manipulatívnej populistickej kampani vedenej hlavne cez sociálne siete došlo k odhlasovaniu 

v referende o vystúpení z Európskej únie. V tom istom roku vyhral v Spojených štátoch amerických 

prezidentské voľby D. Trump, ktorý vo svojej volebnej kampani priamo útočil na ľudské práva žien 

alebo občanov moslimského vierovyznania. Krajne pravicové strany explicitne útočiace na práva 

menšín sa stali bežnou súčasťou parlamentov takmer všetkých krajín Európskej únie. Nie je preto 

pochýb, že v súčasnej dobe čelíme vážnej kríze ľudských práv a demokracie. Od čias druhej svetovej 

vojny je tak potreba vzdelávania v problematike ľudských práv a demokracie asi najakútnejšia (Osler 

2016). 

Mladí ľudia na Slovensku v princípe súhlasia s konceptom ľudských práv a demokratickými 

zásadami. Pokiaľ sú však opýtaní na ľudské práva konkrétnych menšín (napr. Rómovia, LGBTI ľudia, 

utečenci, ženy), ich miera súhlasu výrazne klesá (Gyárfášová et al., 2018). Inými slovami, mladí ľudia 

nemajú dostatočne uchopené a osvojené jedno zo základných východísk konceptu ľudských práv, že 

riziko porušovania a upierania individuálnych ľudských práv (napr. právo na dôstojnosť, vzdelanie, 

povolanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť) je najvyššie v prípade menšín. Východiskom konceptu 

ľudských práv nie je stavať práva menšiny na vyššiu úroveň než práva väčšiny, ale dostať práva všetkých 

ľudí na rovnakú úroveň, pretože predstavitelia a predstaviteľky menšín zažívajú porušovanie 

individuálnych ľudských práv v každodennom živote jednoducho štatisticky častejšie.  

Uvedené na príklade, starší človek bez digitálnych zručností a prístupu na internet potrebuje získať 

informáciu na určitom úrade, ktorá je bežne dostupná na internete. Príde na príslušný úrad a pracovník 

úradu ho odbije slovami, nech vyplní formulár dostupný na internete, aby svoju požiadavku vyriešil. 

Tomuto človeku bolo upreté právo na informácie a ďalšie pridružené práva súvisiace s jeho 

požiadavkou (napr. právo na sociálnu starostlivosť). Naplnením jeho práva na informácie by bola 

situácia, keby úradník žiadateľovi o informáciu trpezlivo danú záležitosť vysvetlil a príslušný formulár 

by spoločne na internete vyplnili. Do podobnej situácie sa môže dostať aj občan Fínska, ktorý nehovorí 

po slovensky, ale dlhodobo žije v Bratislave, kde aj platí dane, keďže pracuje pre medzinárodnú firmu 

sídliacu v Bratislave. Tento cudzinec by potreboval minimálne svoju žiadosť vyriešiť s anglicky 
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hovoriacim úradníkom. Pri týchto príkladoch sa javí ako problematický výrok, že ľudské práva by mali 

byť uplatňované „bez ohľadu“ na vek, pohlavie, národnosť, vierovyznanie, zdravotné znevýhodnenie, 

socioekonomický pôvod, atď. Lepšie formulovaný výrok by znel, že ľudské práva by mali byť 

uplatňované práve „s ohľadom“ na vek, pohlavie, národnosť, vierovyznanie, zdravotné 

znevýhodnenie, socioekonomický pôvod, atď. Starší človek alebo cudzinec sa domôže svojich práv 

v situácii, keď bude jeho špecifická identita zohľadnená. 

Pri ochrane ľudských práv sa nemieni napĺňanie všetkých potrieb človeka, ale len tých dôležitých 

pre jeho dôstojný život, garantovaných zákonom. Ide teda o oprávnenia priznané jedincovi, ktorými je 

chránený pred svojvôľou ostatných jedincov a politickej moci. Ľudské práva sú chápané ako 

univerzálne, teda patriace každému človeku ako niečo prirodzené. Siahnutie na niektoré z týchto práv 

(napr. na život, vlastníctvo, dôstojnosť) možno vnímať ako siahnutie na samotnú podstatu ľudskosti 

(Vargová, Ďurajková, 2011).  

Hoci je možné filozofické východiská ľudských práv datovať až do Antického Grécka, koncept 

ľudských práv vznikol až prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizáciou spojených 

národov v roku 1948. I keď je tento dokument iba „deklaráciou“, teda nie je súdne vymožiteľný, 

pripravil pôdu pre prijatie mnohých záväzných medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov (pozri 

Tabuľku č. 1). Vďaka ratifikácii týchto medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov na štátnej úrovni 

je možné sa svojich práv domôcť v prvom rade cez štátny systém súdnictva, ale v poslednej inštancii aj 

súdnou cestou na medzinárodnej úrovni. 

 

Tab. 2 Prehľad hlavných medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov 

Názov dokumentu 

Rok prijatia 

dokumentu 

Názov 

organizácie 

Názov súdnej 

inštitúcie 

Sídlo súdnej 

inštitúcie 

Všeobecná deklarácia 

ľudských práv          
1948 OSN 

ako deklarácia nie je 

súdne vymožiteľná 

ako deklarácia 

nie je súdne 

vymožiteľná 

Dohovor o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd 
1950 Rada Európy 

Európsky súd pre 

ľudské práva Štrasburg 

Medzinárodný pakt o 

občianskych a politických 

právach 

1966 OSN 
Výbor pre ľudské 

práva 
Ženeva 

Medzinárodný pakt o 

hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach 

1966 OSN 

Výbor pre 

hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva Ženeva 

Dohovor o právach dieťaťa 1989 OSN 
Výbor pre práva 

dieťaťa Ženeva 

Charta základných práv EÚ 2000 EÚ 
Súdny dvor Európskej 

únie Luxemburg 

 

V diskusii o ľudsko-právnych dokumentoch a ľudských právach ako takých je dôležité poznanie, že 

jednotlivé práva členíme do troch generácií. Prvá generácia práv je zameraná na individuálne občianske 

práva (napr. život, súkromie, osobná sloboda, dôstojnosť, majetok, obydlie, listové tajomstvo, pohyb, 

viera) a politické práva (napr. sloboda prejav, informácie, petícia, zhromažďovanie, združovanie, voľby, 
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odpor). Ide teda o práva, ktoré si vyžadujú iniciatívu občanov a štát by jedincov v týchto právach nemal 

obmedzovať. Druhá generácia súvisí s hospodárskymi právami (napr. voľba povolania, podnikanie, 

práca, pracovné podmienky, štrajk, zvýšená ochrana žien a postihnutých), sociálnymi právami (napr. 

hmotné zabezpečenie, ochrana zdravia, manželstva) a kultúrnymi právami (napr. vzdelanie, vedecké 

bádanie, umenie). Ide teda o skupinu práv, ktoré musí štát aktívne realizovať a zabezpečovať, pričom 

sú viac prepojené s fungovaním spoločnosti alebo komunity ako celku (Štekláčová, 2010). Napokon pri 

tretej generácii práv ide o práva solidarity (napr. mier, životné prostredie, hosp. a sociálny rozvoj, 

kultúrne dedičstvo, prírodné zdroje, komunikácia, medzigeneračná slušnosť), ktoré si vyžadujú 

spoluprácu viacerých štátov a ktoré sú obsiahnuté iba v právne nezáväzných dokumentoch (Horná, 

Petőcz 2013). 

Dôležitým nezáväzným ľudsko-právnym dokumentom je aj Deklarácia OSN o výchove 

a vzdelávaní k ľudským právam z roku 2011. Táto deklarácia rozlišuje vzdelávanie o ľudských právach, 

vzdelávanie cez ľudské práva a vzdelávanie pre ľudské práva. Nekladie teda dôraz iba na rozvoj 

vedomostí o ľudských právach, ale aj na rozvoj zručností a postojov cez zažitú skúsenosť pri 

uplatňovaní svojich práv (napr. skúsenosť s fungovaním žiackej školskej rady). Napokon učenie pre 

práva by malo posilňovať mladých ľudí v ich zručnostiach a vlastnej iniciatíve meniť svoju komunitu 

a spoločnosť k väčšiemu rešpektu a porozumeniu (Osler, 2016). 

Podľa prieskumu Centra vedecko-technických informácii (Bieliková, 2019) 1 realizovaného medzi 

učiteľmi základných a stredných škôl na Slovensku sa na školách vyskytujú rôzne spôsoby vzdelávania 

v oblasti ľudských práv. Samozrejme najčastejší (89 % respondentov označilo túto možnosť) spôsob 

sprístupňovania témy ľudských práv sa deje cez vyučovacie hodiny (napr. občiansku náuku). Ďalšími 

formami osvojovania vedomostí, zručností a postojov v oblasti ľudských práv sú besedy (56,1 %) 

organizované na konkrétne ľudsko-právne témy; ďalej cez nástenky a školské časopisy (55,4 %), 

prednášky odborníkov (35,3 %) a napokon súťaže (35,3 %) ako napr. Olympiáda ľudských práv. Daný 

dotazník bohužiaľ neobsahoval možnosť sprostredkovania žitej skúsenosti s uplatňovaním ľudských 

práv, napr. cez činnosť v žiackej školskej rade alebo rôzne dobrovoľnícke občiansky a environmentálne 

angažujúce aktivity sprostredkované školou. Inými slovami, školy a učitelia sa nemusia v oblasti 

ľudských práv obmedzovať iba na sprostredkovávanie oblasti ľudských práv na vyučovacie hodiny, ale 

môžu využívať širšiu paletu možností na pôde školy. 

2.2 Živá knižnica 

Za jednu z foriem besedy v školskom prostredí, či už v rámci niektorej vyučovacej hodiny alebo 

v čase po vyučovacích hodinách, s hosťami z prostredia mimo školy možno považovať koncept „živej 

knižnice“. Mnohým z nás sa už stalo, že sme niekedy čítali knihu alebo nejaký príbeh a zatúžili sme sa 

osobne stretnúť z hlavným hrdinom alebo hrdinkou a položiť im vlastné otázky. Živé knižnice ponúkajú 

podobnú príležitosť. Fungujú na podobnom princípe ako štandardné knižnice. Čitateľ si príde požičať 

knihu na obmedzený čas. Po prečítaní tejto knihy ju môže vrátiť, požičať si ďalšiu a pustiť sa do jej 

čítania. Hlavný rozdiel je v tom, že v tomto prípade sú knihami živí ľudia s unikátnymi životnými 

príbehmi, ktorí vstupujú do živého dialógu s „čitateľmi“. Živé knihy reprezentujú niektorú z menšín, 

ktoré sú často terčom nenávistných prejavov a predsudkov. Naopak čitateľom môže byť každý, kto je 

ochotný pýtať sa otázky a počúvať (Hajtmánková, Maziniová, 2008).  

 
1 O tomto výskume píšeme viac v ďalšej časti knižky. 
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Pedagogickým cieľom živých knižníc je narúšanie predsudkov a stereotypov a rozvíjanie 

kritického myslenia žiakov a žiačok v oblasti ochrane ľudských práv. Živé knižnice sa zameriavajú na 

transformáciu vnímavosti a postojov voči ľuďom s rôznym druhom zdravotného alebo telesného 

znevýhodnenia (napr. nevidiaci, nepočujúci alebo imobilní ľudia), príslušníkom rôznych národnostných 

menšín (napr. rómskej, maďarskej, rusínskej, ukrajinskej), sexuálnych menšín (napr. gejovia, lesby, 

transrodoví ľudia), náboženských menšín (napr. moslimovia, hinduisti, mormóni), migrantom 

a utečencom alebo jednoducho voči ľuďom, ktorí sú častejšie vystavovaní riziku diskriminácie 

a porušovania ľudských práv. Inými slovami živá knižnica má za cieľ podnietiť žiakov a žiačky, aby 

citlivejšie vnímali práva najviac zraniteľných skupín obyvateľov v spoločnosti. 

Koncept živej knižnice vznikol v mimovládnej organizácii „Stop násiliu“, ktorá ako prvá 

zorganizovala živú knižnicu na najväčšom hudobnom festivale v dánskom Roskilde v roku 2000 

(Hajtmánková, Maziniová, 2008). Prvá živá knižnica bola zorganizovaná v úzkej spolupráci 

s organizátormi festivalu a zožala na festivale veľký úspech. Tento úspech sa dostal do pozornosti 

Centru mladých pri Rade Európy a v roku 2001 zorganizovala živú knižnicu na hudobnom festivale 

Sziget v Budapešti, pričom živá knižnica sa odvtedy stala každoročne neoddeliteľnou súčasťou 

festivalu. V  poslednej dekáde sa stal koncept živých knižníc súčasťou rôznych ďalších verejných 

podujatí, pričom sa dostal aj prostredia vzdelávacích inštitúcií, teda škôl (Hanečáková, 2012). 

Existujú dva spôsoby ako živú knižnicu zorganizovať na škole: 1) za asistencie mimovládnej 

organizácie, ktorá živé knižnice pravidelne organizuje, alebo 2) svojpomocne cez kontakty učiteľov 

a kolegov, príp. aj žiačok a žiakov. Prvý spôsob je pre školu samozrejme jednoduchší, ale nie je 

automatický. Mimovládne organizácie sú väčšinou projektovo platené a pokiaľ v danom čase 

neprebieha projekt, z ktorého by mohli hradiť logistickú organizáciu a odmenu živým knihám, 

pravdepodobne nebude možné, aby vám na škole živú knižnicu zorganizovali. Určitá možnosť však 

existuje, čiže je vhodné sa na relevantné mimovládne organizácie minimálne obrátiť. Konkrétne, 

najznámejšími organizáciami na Slovensku, ktoré majú skúsenosti s organizovaním živých knižníc 

a teda aj majú databázu vyškolených živých kníh, sú nasledovné: Eduma, n. o. (Od emócií k poznaniu) 

(http://eduma.sk/) sídliaca v Bratislave; Amnesty International Slovensko (https://www.amnesty.sk/) 

sídliace v Bratislave; ACentrum (https://www.a-centrum.net/), občianske združenie sídliace 

v Bratislave; Centrum komunitného organizovania (https://www.cko.sk/) sídliace v Banskej Bystrici, 

Nadácia Milana Šimečku (https://www.nadaciamilanasimecku.sk/) sídliaca v Bratislave a napokon aj 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (https://www.iuventa.sk/), ktorá je priamo riadenou organizácia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a má celoslovenskú pôsobnosť. 

Výhodou živej knižnice, ktorá je organizovaná mimovládnou organizáciou, je aj skutočnosť, že 

ľudia v projekte živých kníh spravidla absolvovali školenie, aby dokázali súvisle a pútavo predstaviť svoj 

príbeh a adekvátne reagovať na otázky čitateľov. Takéto školenie novým účastníkom najskôr umožní 

sa detailne zoznámiť s konceptom živej knižnice. Ľudia, ktorí pracujú ako živé knihy, si môžu 

v bezpečnom prostredí odskúšať vyrozprávať svoj životný príbeh a dostať naň spätnú väzbu, ako svoj 

vstup lepšie tematicky zacieliť a štruktúrovať. Určia si najdôležitejšie udalosti či míľniky, ktoré ovplyvnili 

ich životy a ktoré súvisia aj so skúsenosťami s diskrimináciou alebo porušovaním ich ľudských práv. Cez 

rôzne modelové situácie si môžu odskúšať ako vhodne reagovať na osobné a možno aj potenciálne 

nepríjemné otázky od čitateľov (Hajtmánková, Maziniová, 2008). 

Pokiaľ je živá knižnica organizovaná svojpomocne personálom školy, jej príprava je časovo 

a logisticky výrazne náročnejšia. To by nás však nemalo odradiť, keďže potenciálne prínosy tejto 

aktivity určite vyvážia všetko úsilie. V prvom kroku je nutné zvoliť organizačný tím živej knižnice, ktorý 

môže pozostávať nielen z učiteľského kolektívu a potenciálne aj z kolektívu žiačok a žiakov . 

http://eduma.sk/
https://www.amnesty.sk/
https://www.a-centrum.net/
https://www.cko.sk/
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/
https://www.iuventa.sk/
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Organizačný tím by sa následne mal dohodnúť s vedením školy o čase a priestore školy, kde sa živá 

knižnica uskutoční, a kto by sa jej mal možnosť zúčastniť ako čitateľ či čitateľka. Na základe námetov 

o témach a potenciálnych rozprávačov, ktoré poznajú jednotliví členovia a členky organizačného tímu 

školy, môžu po vzájomnej dohode pristúpiť k ich oslovovaniu a prizvaniu do školy. Príkladmi takýchto 

„živých kníh“ môžu byť: študent Róm, migrant zo Somálska, Vietnamec žijúci na Slovensku, mladý muž 

bez horných končatín, nevidiaca žena, dobrovoľníčka zo Španielska, homosexuálny starší muž, 

transrodová žena, občan ukrajinskej národnosti žijúci v meste vyše 10 rokov, atď. Pre vyváženosť tém 

je vhodné vybrať ľudí, ktorí sú vážni i „zábavní“. Pozvaných rozprávačov-„živé knihy“ je však nutné 

dôsledne pripraviť, pokiaľ neboli v koncepte živých knižníc vyškolení. Kľúčoví členovia organizačného 

tímu by mali niekoľko dní pred realizáciou živej knižnice absolvovať s týmito ľuďmi hĺbkový rozhovor, 

ktorý by aspoň čiastočne kopíroval ciele a aktivity štandardného školenia živých kníh zmieňovaného 

vyššie. Organizačný tím by si mal rozdeliť úlohy, teda kto z nich bude „knihovníkom“ a „pomocným 

personálom“. Následne po propagácii živej knižnice (cez plagáty, letáky, pútače, alebo cez sociálne 

siete) je možné pristúpiť k samotnej realizácii živej knižnice, pričom v závere realizácie by mal 

organizačný tím vyzbierať aj spätnú väzbu o jej priebehu. Samotná príprava celého procesu bude určite 

trvať minimálne jeden prípadne aj dva mesiace. Živé knihy sú jednoducho ľudia, ktorí majú často svoje 

zamestnanie a povinnosti, čiže skoordinovanie viacerých ľudí na jedno miesto a čas môže nejaký čas 

potrvať (Hanečáková, 2012).  

Aktérmi živých knižníc sú 1) knihy-rozprávači, 2) čitatelia, 3) knihovník a 4) pomocný personál. 

Rozprávači by mali v prvom rade dokázať zaujať svojim príbehom. Mali by byť otvorené čitateľom 

odpovedať na rôzne i pomerne osobné a citlivé otázky. Majú však právo pri príliš nepríjemných 

otázkach povedať „dosť“, resp. na otázku neodpovedať s odôvodnením, že už ide o príliš citlivú otázku. 

Nie je vylúčené, že sa pri určitých príbehoch sa rozprávači-knihy alebo čitatelia rozcítia až k slzám. 

Čitatelia by mali byť zvedaví, dôsledne počúvať a úctivo a rešpektujúco sa pýtať otázky, ktoré ich 

zaujímajú. Nemali by rozprávačov súdiť pred ostatnými, i keď niektoré stretnutia môžu byť pre 

čitateľov veľkou výzvou.  

Knihovníci oboznamujú čitateľov s pravidlami živej knižnice z hľadiska organizácie i rešpektujúcich 

princípov správania. Knihovníci majú právo vstúpiť do rozhovoru, pokiaľ skupina odbieha od hlavnej 

témy (napr. skúsenosti s diskrimináciou a života s určitou identitou) alebo sa iným spôsobom uberá 

neželaným smerom (napr. do konfrontácie a odsudzovania). Knihovníci by mali zabezpečovať aj 

priebežné a záverečné zbieranie spätnej väzby. V prípade organizovania živej knižnice mimovládnou 

organizáciou môže byť knihovníkom zamestnanec danej organizácie. V prípade svojpomocného 

organizovania by mal byť knihovníkom niektorá kľúčová osoba organizačného tímu. Napokon v živej 

knižnici pôsobí aj pomocný personál. Pomocný personál môže pôsobiť ako slovník (teda prekladateľ 

v prípade cudzojazyčných kníh), asistent v prípade ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo 

jednoducho ako pomocníci knihovníka. Pomáhajú rozprávačom-knihám a čitateľom sa orientovať v 

priestore a podávajú potrebné informácie, pokiaľ je práve knihovník zamestnaný inými činnosťami 

(Hajtmánková, Maziniová, 2008). 

Z hľadiska priebehu živej knižnice môže byť jej trvanie rôzne. Minimálny čas sa javí 90 minút, môžu 

však trvať aj pol dňa alebo celý deň, v závislosti od počtu čitateľských záujemcov a dostupných 

rozprávačov-živých kníh. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o počte a trvaní živej knižnice je 

skutočnosť, že rozhovoru s jednou človekom by sa malo zúčastniť približne 3 – 4 čitatelia. V krajných 

prípadoch by bolo možné rozšíriť okruh čitateľov na 5 – 6 na jedného rozprávača-živú knihu, väčší počet 

by však už narušil celkovú dynamiku malého a bezpečného kruhu okolo jednej knihy. Pokiaľ sa živá 

knižnica organizuje napr. v triede školy, ktorá má 16 žiakov, bolo by možné triedu rozdeliť do 4 skupín, 
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pričom by boli prizvané 4 rozprávači pre každú skupinu. Na rozhovor s jedným z nich sa odporúča 

celkovo 30 minút, pričom približne 20 minút by ten človek najskôr vyrozprávať svoj životný príbeh 

a zvyšných 10 minút by bolo venovaných otázkam priamo od čitateľov.  

Úlohou knihovníka je sledovať čas, ako aj komunikáciu o zostávajúcom čase pre jednotlivé kolá. 

Po každých 30 minútach sa buď rozprávači premiestnia k ďalšej skupine sediacich čitateľov, alebo sa 

všetci čitatelia presunú k ďalšiemu účastníkovi, ktorý rozpráva o svojom živote. O tom, či sa budú 

premiestňovať rozprávajúci alebo čitatelia by sa malo dohodnúť vopred s knihovníkom, pričom hlavné 

slovo by mali mať hlavne živé knihy, čo je im najkomfortnejšie. Pohodlie a bezpečie pozvaných hostí je 

prvoradé. Pre realizáciu je potrebné aj vopred uspôsobiť rozloženie stoličiek v miestnosti do malých 

kruhov podľa počtu čitateľov na živú knihu (Hajtmánková, Maziniová, 2008). Pri celkovom počte 4 

rozprávačov by teda išlo o 4 výmeny, ktoré by dohromady trvali 2 hodiny, aby sa vystriedali všetci 

čitatelia pri každom z nich. Počty čitateľov-poslucháčov a rozprávačov a časové rozpätie pre jednotlivé 

kolá rozhovorov je samozrejme možné čiastočne variovať, výraznejšie vzdialenie sa od odporúčaného 

postupu však môže celkovo ovplyvniť priebeh a prínosy živej knižnice. 

V závere každej živej knižnice by mal byť vytvorený priestor na spätnú väzbu a osobné odkazy 

samotným rozprávačom od čitateľov-poslucháčov. Spätnú väzbu možno poskytovať dvomi spôsobmi, 

buď ústne alebo písomne. V prípade ústnej spätnej väzby sa môžu čitatelia vyjadrovať nielen 

k samotnému priebehu a osobného zážitku zo živej knižnice v kruhu celej triedy, ale môžu aj rôzne 

podporné posolstvá adresovať priamo svojim hosťom. Písomná spätná väzba umožňuje pre čitateľov 

anonymitu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch veľmi vítaným prvkom. V tomto prípade je 

potrebné čitateľom rozdať papieriky alebo lepky, ktoré po každom kruhu môžu napísať jednotlivým 

hosťom. Zároveň môže knihovník rozdať na úplný záver živej knižnice pripravený dotazník. Dotazníkom 

sa možno pýtať čitateľov na 1) vnímanie zmeny pohľadu na rôzne skupiny obyvateľov, ktoré 

reprezentovali živé knihy; 2) celkové vnímanie hlavnej myšlienky živých knižníc; 3) výber rozprávačov 

a teda aj hlavných tém; 4) zhodnotenie knihovníkov; 5) najsilnejšie dojmy z príbehov; 6) záujem 

odporučiť živú knižnicu ďalším čitateľom; atď. (Hajtmánková, Maziniová, 2008).  

Hlavným prínosom živej knižnice je vytvorenie priestoru pre priamy kontakt s človekom-živou 

knihou, ktorý je na nezaplatenie. Človek ako živá kniha sprostredkuje žitú skúsenosť s rôznymi formami 

diskriminácie a porušovania svojich základných práv. Stretnutia s niektorými ľuďmi môžu byť pre žiakov 

unikátne, pretože v bežných životných situáciách by sa s nimi nemuseli nikdy stretnúť. Resp. možno už 

niekedy žiačky a žiaci aj zahliadli na ulici nevidiaceho človeka alebo utečenca, ale nikdy nemali 

bezpečný štruktúrovaný priestor nadviazať s ním úprimný rozhovor. S neznámym človekom, ktorého 

stretneme na ulici, sa zvyčajne len tak nedáme do rozhovoru o tom, že ako utečenec putoval stovky 

kilometrov pešo naprieč kontinentom a že pri tom zahynul jeho otec, alebo že ho ako homosexuálneho 

chlapca vyhodili z domu jeho vlastní rodičia, keď sa im priznal ku svojej orientácii. Živá knižnica ponúka 

presne túto unikátnu príležitosť komunikovať osobné a súkromné témy s cudzím človekom 

v štruktúrovanom a bezpečnom voľnom priestore, bez ďalších záväzkov. Žiačky a žiaci často preberajú 

predsudky a stereotypy o rôznych sociálnych skupinách od svojich rodičov, blízkych a celkového okolia. 

Priama skúsenosť s predstaviteľom diskriminovanej sociálnej skupiny môže žiačky a žiačky primäť 

k prehodnoteniu svojich predsudkov (Hanečáková, 2012). 

Na utvrdenie a posilnenie prínosov živých knižníc je možné v rámci výučby niektorých predmetov 

priebežne otvárať tému diskriminácie niektorých sociálnych skupín, predsudkov a ľudských práv. 

Napríklad webový portál globálne vzdelávanie (https://globalnevzdelavanie.sk/vzdelavaciematerialy/) 

ponúka veľké množstvo didaktických námetov na to, ako žiakov a žiačky urobiť citlivými na súvisiace 

témy. Dané didaktické aktivity možno realizovať nielen pred plánovanou živou knižnicou, ale aj po jej 

https://globalnevzdelavanie.sk/vzdelavaciematerialy/
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realizácii,. Tým privedieme žiakov k dlhodobej reflexii svojej skúsenosti so živými knihami. Žiaci a žiačky 

môžu časom skĺznuť do pozície, že rozprávači-živé knihy, s ktorými mali oni možnosť hovoriť, sú iba 

„výnimkami, ktoré potvrdzujú pravidlo“, teda ich predsudky. Je preto potrebné tieto témy dlhodobo 

otvárať, aby žiačky a žiaci pochopili, že ľudia v rámci akejkoľvek sociálnej skupiny sú príliš rôznorodí 

a nemožno ich generalizovať. Zároveň, že pokiaľ by sa iba jeden človek vymykal zo stereotypnej 

predstavy o celej sociálnej skupine, je nefér o ňom daný predsudok vopred predpokladať.  

Určitý variant živej knižnice poskytuje na svojej webovej stránke nezisková organizácia Eduma 

(http://eduma.sk/online-ziva-kniznica/), ktorá výpovede jednotlivých ľudí-živých kníh nahrala do 

krátkych videí. Ku každému videu taktiež poskytuje metodický materiál pre učiteľov, ako môžu 

s videami pracovať počas vyučovacej hodiny. Táto možnosť môže byť veľmi užitočná nielen 

v pandemickom období počas online výučby. Napriek svojim benefitom je však video formát živých 

knižníc nevyhnutne ochudobnený o priamu skúsenosť a interakciu s človekom v živom rozhovore. 

Mladí ľudia bežne prichádzajú do kontaktu s videami na rôzne témy, čiže video so živými knižnicami 

pravdepodobne nebude mať na nich taký účinok, pre aký má potenciál živá interakcia v rámci 

prezenčnej živej knižnice. 

2.3 Olympiáda ľudských práv  

Olympiáda ľudských práv je prestížnou súťažou stredoškolských žiačok a žiakov v oblasti ochrany 

ľudských práv a demokracie. Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o ľudských právach medzi 

mladými ľuďmi a prispievanie k eliminácii diskriminácie, rasizmu, xenofóbií a iných foriem 

neznášanlivosti. Odohráva sa v troch kolách, v prvom kole na úrovni školy, v druhom kole na úrovni 

kraja a v treťom kole na úrovni štátu, pričom v roku 2019 sa konalo už 21. ročník tejto súťaže.2 

V súčasnosti však zaznamenávame negatívny trend v angažovaní sa učiteľov do prípravy svojich žiačok 

a žiakov  na Olympiádu ľudských práv (Bieliková, 2019). Od roku 2013 aj celkovo stúpa percento 

nezapojených škôl do Olympiády ľudských práv.  

Príprava na Olympiádu ľudských práv môže prebiehať na škole rôznym spôsobom, napr. v rámci 

krúžkovej alebo záujmovej činnosti na škole alebo jednoducho ako priebežné individuálne alebo 

skupinové konzultácie so žiakmi po vyučovaní. Za účelom prípravy na olympiádu je samozrejme 

potrebné v prvom kroku žiačky a žiakov  oboznámiť so všetkými kľúčovými ľudsko-právnymi 

dokumentami a ich previazanosťou na Ústavu Slovenskej republiky a celkovo právny systém na 

Slovensku.3 V ďalšom kroku je potrebné u žiačok a žiakov  rozvíjať zručnosť existujúce práva aplikovať 

na rôzne životné situácie. Učitelia sa môžu inšpirovať rôznymi rozhodnutiami súdnych sporov 

dostupných na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR alebo medzinárodných súdnych 

inštitúcií ako napr. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu alebo Súdky dvor Európskej únie v 

Luxemburgu. Môžu zorganizovať exkurziu na súdne pojednávanie v najbližšom okresnom alebo 

krajskom meste. Učitelia môžu prizvať do školy na besedu sudcov okresného, krajského alebo 

najvyššieho súdu alebo právnikov a odborníkov pôsobiacich v mimovládnom sektore v oblasti ochrany 

ľudských práv, napr. Liga za ľudské práva alebo Poradňa pre občianske a ľudské práva. Dôležitou 

štátnou inštitúciou je aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré možno do školy prizvať 

na besedu. Napokon užitočným zdrojom inšpirácie pri aplikácii ľudských práva sú modelové prípadové 

 
2 Bližšie informácie o Olympiáde ľudských práv sú dostupné na webovej stránke: https://www.olp.sk/  
3 Pozri zoznam užitočných vzdelávacích zdrojov v oblasti ľudských práv publikáciu Príručka Olympiády 

ľudských práv (Horná, 2017, s. 33–35). 

http://eduma.sk/online-ziva-kniznica/
https://www.olp.sk/
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situácie z celoštátnych kôl olympiády dostupné v Príručke ľudských práv (Horná, 2017). Ako príklad 

možno uviesť situáciu: 

 

Situácia: Pani Anna má 56 rokov. Vo firme, kde pracuje ako účtovníčka, sa dlhšie povráva o zlej 

obchodnej bilancii a hroziacej možnosti prepúšťania. Pani Anna je presvedčená, že vďaka dlhodobej 

praxi, firemnej lojalite a odborným skúsenostiam jej strata zamestnania nehrozí. Riaditeľ však 

jedného dňa pani Anne oznamuje, že pracovná pozícia, ktorú zastáva je nadbytočná a do 3 

mesiacov musí z firmy odísť. Pani Anna to ťažko psychicky nesie, na druhej strane, chápe aj 

zamestnávateľa a so situáciou sa snaží zmieriť. Krátko pred odchodom z firmy sa však dozvedá, že 

mladá absolventka strednej školy, ktorú nedávno prijali na inú pozíciu sa začína zaúčať do jej 

pracovnej agendy. Rozčúli ju to a rozhodne sa o miesto bojovať.  

Zadanie: Popíšte, aké možnosti a nástroje má pani Anna k dispozícii na presadenie svojej pravdy. 

Môže byť jej snaženie vôbec úspešné, je jej rozčúlenie oprávnené? (Zamestnávateľ neskôr 

argumentoval, že pani Anna je už na prahu dôchodkového veku, „ zaslúženého odpočinku“ a jeho 

povinnosťou je prispievať k znižovaniu miery nezamestnanosti mladých ľudí.) Na aké ľudskoprávne 

princípy sa môže pani Anna odvolávať? (Horná, Petőcz, 2013, s. 26). 

 

Tento príklad prípadovej štúdie demonštruje, aké zručnosti sa od žiačok a žiakov  na Olympiáde 

ľudských práv očakávajú. Žiačky a žiaci by mal mať nielen prehľad o všetkých individuálnych ľudských 

právach, ale hlavne schopnosť aplikovať ich na praktické situácie zo života. Túto schopnosť je možné 

rozvíjať hlavne cez rozvoj kritického myslenia, cez diskusie o podobných príkladoch. Nejde pritom 

o zručnosti, ktoré možno rozvíjať len u najtalentovanejších žiačok a žiakov  s humanitným zameraním, 

ide o zručnosti, ktoré možno pri poctivej snahe vyučujúcich rozvinúť takmer u každej žiačky a žiaka 

strednej školy. Snaha o zapojenie čo najširšieho okruhu žiakov minimálne do školského kola olympiády 

by preto mala byť kľúčová. 

2.4 Žiacka školská rada 

Žiacke školské rady sú jedným z dôležitých nástrojov ako sa učiť o demokracii a ľudských právach 

cez samotné uplatňovanie demokratických princípov a ľudských práv žiačok a žiakov . Učitelia majú 

v nastavovaní fungovania žiackych školských rád kľúčovú rolu cez pozíciu „koordinátorov“. Väčšinou 

zastáva rolu koordinátora žiackej školskej rady učiteľ, ale môže ju vykonávať akýkoľvek pedagogický 

alebo odborný zamestnanec školy, ako napríklad školský psychológ. Základným pravidlom pri realizácii 

role koordinátora by malo byť nepreberať zodpovednosť za činnosti členov žiackej školskej rady, ktorú 

môžu a mali by vykonávať oni sami (Hazlbauer et al. 2012). Rola a angažovanosť koordinátora závisí od 

stupňa samostatnosti a pripravenosti žiackej školskej rady pri výkone svojich zodpovedností. 

Miháliková, Chrienová (2020) v tejto súvislosti rozlišujú tri druhy rolí koordinátora. V prvom prípade 

ide o rolu koordinátora – vedúceho, ktorý de facto zadáva žiackej školskej rade úlohy a nastavuje 

postup práce. Menej direktívnou formou výkonu funkcie koordinátora je koordinátor – mentor. Ten 

usmerňuje členov žiackej školskej rady, aby sami dospeli k rôznych záverom a riešeniam. Napokon 

koordinátor – kouč sa v podstate ani nemusí zúčastňovať všetkých zasadaní žiackej školskej rady, keďže 

rada je úplne samostatne činná. Jeho funkcia spočíva v rozvoji potenciálu skupiny, aby prehlbovala 

svoju samostatnú a zodpovednú činnosť. V tejto súvislosti je tiež potrebné povedať, že rola 

koordinátora nie je v zákone (NR SR, 2003) upravujúcom fungovanie žiackych školských rád vôbec 

zachytená, čo na jednej strane poskytuje zamestnancom vykonávajúcim túto rolu dostatočnú 
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flexibilitu. Na strane druhej, nemalo by to pre koordinátorov znamenať, že výkon tejto funkcie nie je 

dôležitý a že si nevyžaduje adekvátnu pozornosť a úsilie. 

Žiacke školské rady sú voleným samosprávnym orgánom školy, teda jeho členovia a členky sa 

stávajú žiačky a žiaci, ktorí boli zvolení cez tajné hlasovanie s najvyšším počtom hlasov. Bohužiaľ sa však 

v praxi deje, že na niektorých školách sa proces demokratických volieb obchádza a do žiackych 

školských rád sú menované žiačky a žiaci na základe výberu učiteľov (Bošňáková, Miháliková, 2006). 

Hoci môže mať táto prax určité výhody, pretože učitelia najlepšie poznajú svoje žiačky a žiakov  a vedeli 

by vybrať tých najiniciatívnejších a najzodpovednejších, výberom žiačok a žiakov  do žiackej školskej 

rady bez volieb sa obchádza jedna z najnákladnejších esencií ich fungovania a legitimity. Toto 

obchádzanie procesu volieb teda nedokáže vyvážiť žiaden potenciálne hodnotný prínos. 

Zákon (NR SR, 2003) upravujúci fungovanie žiackych školských rád stanovuje presný počet členov 

pre základné a stredné školy. Konkrétne, žiacke školské rady na druhom stupni základných škôl by mali 

mať 5 až 9 členov a na stredných školách by mali mať 5 až 11 členov. Podľa prieskumu (Bieliková et al., 

2017) medzi riaditeľmi stredných škôl približne tretina (32 %) opýtaných riaditeľov priznalo, že ich 

žiacka školská rada má viac členov než definuje zákon. Motivácia riaditeľov a koordinátorov umožňovať 

presiahnutie zákonom stanoveného počtu členov žiackej školskej rady je hlavne spojená s tým, aby 

každá trieda školy mala svoje zastúpenie v rade. Aby boli všetky žiačky a žiaci čo najbližšie k svojim 

reprezentantom v žiackej školskej rade, práve každodenný kontakt v prostredí triedy im to umožňuje. 

Táto argumentácia je veľmi legitímna, nie je však jediným riešením, ako k voľbám do žiackej školskej 

rady pristupovať. Pokiaľ sa napr. stanoví, aby sa volili členovia žiackej školskej rady za ročníky, naplnil 

by sa zákonom stanovený počet a zároveň by boli kandidáti žiackej školskej rady nútení vo voľbách 

„kampaňovať“ i nad rámec svojej triedy. Takýto postup môže byť pre kandidátov veľmi užitočná nová 

zručnosť, ktorá vybudí žiakov prekročiť komfortné prostredie svojej triedy v interakciách medzi 

rovesníkmi v škole. 

Keď hovoríme o učení cez skúsenosť s uplatňovaním demokratických princípov a ľudských práv, 

dôležitou témou je aj charakter a náplň činností, ktoré žiacke školské rady vykonávajú a môžu 

vykonávať. Hlavnou funkciou žiackych školských rád je zastupovanie žiackeho hlasu vo vzťahu 

k riaditeľovi, resp. vedeniu školy. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. (NR SR, 2003) má žiacka školská rada 

právomoc vyjadrovať sa „k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania, [a zároveň] sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku“. 

Konkrétne vykonávané činnosti žiackymi školskými radami sa v jednotlivých školách rôznia, ale často 

zahŕňajú napr. vydávanie školských časopisov, organizovanie zbierok na charitu, zabezpečovanie 

školského rozhlasu, spoluprácu s rodičovským združením, organizovanie kultúrnych, športových a 

dobrovoľníckych podujatí a informovanie o nich (Miháliková, Chrienová, 2020). Podľa prieskumu 

(Čavojská 2019) medzi žiakmi a žiačkami základných a stredných škôl medzi hlavné činnosti žiackych 

školských rád patria hlavne aktivity, ktoré sa netýkajú skutočne „podstatných“ otázok a opatrení škôl. 

Respondenti v najväčšej miere organizujú rôzne kultúrne a športové akcie alebo tematické dni. Len 10 

% respondentov uviedlo, že sa vyjadrujú k systémovým zmenám. V Španielsku napríklad žiaci 

spolurozhodujú aj o výbere riaditeľa a vyjadrujú sa aj k otázkam hodnotenia na škole (Čačová, 2018). 

Je teda aj na učiteľských koordinátoroch a vedeniu škôl, ku ktorým otázkam umožnia žiackym školským 

radách sa vyjadrovať a reálne ich názor vypočuť.   
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3 Umenie vo výchove k občianstvu  

3.1 Zmysel práce s umením v občianskej náuke 

Sebauvedomenie, sebareflexia, uvažovanie o svojom mieste vo svete a hľadanie väzieb človeka 

k svetu patrí k charakteristikám autonómneho, sebavedomého a zodpovedného občana. Taký občan 

sa správa s vedomím dôsledkov svojich činov, pričom pozná dôvody svojho správania aj hľadá také 

cesty na dosiahnutie svojich cieľov, aké sú kompatibilné s fungovaním jeho spoločenstva. Ak by občan 

neuvažoval o svojej pozícii v spoločenstve, o svojich vzťahoch ku svojmu okoliu, strácal by prehľad 

o dôsledkoch svojich činov, čo by v konečnom dôsledku znamenalo nedostatok zodpovednosti. 

Príslušnosť človeka ku skupine možno vidieť hlavne na základe právneho a politického základu 

jeho správania, alebo na základe etických noriem, ktoré si človek osvojuje väčšinou neuvedomelo 

počas prvotnej a druhotnej socializácie. 

Výsledkom takejto sebareflexie je identita človeka. V nej človek pre seba a pre svoje okolie 

odhaľuje, kým je pre seba a kým pre druhých (čo sa nemusí vždy zhodovať). Odhaľuje, čo je pre neho 

či pre ňu cenné a dôležité, čo by rád robil vo svojom živote. 

V modernom demokratickom svete, v ktorom nie je identita človeka jasne určená jeho zrodením 

v určitej kaste, alebo jeho náboženstvom, v takom svete si človek konštruuje a rozvíja svoje osobné 

hodnoty okrem iného aj spochybňovaním a hodnotením existujúcich názorov, zvykov a ideológií či 

noriem. Schopnosť moderného človeka konať vychádza zo schopnosti posúdiť hodnoty, vyhodnotiť ich 

a skonštruovať si osobnú sústavu hodnôt. Pretože svet je globálne prepojený a veľmi rôznorodý, 

človek-občan potrebuje konfrontovať svoje vznikajúce či existujúce hodnotové orientácie aj 

s identitou ľudí zo vzdialených kultúr. 

Osobnostná identita, teda aj osobná hodnotová orientácia, nie sú večné a nemenné. Tak ako sa 

mení človek, ako sa menia jeho vzťahy k okoliu, tak sa menia aj jeho hodnoty a tak sa mení aj jeho 

občianstvo. Preto je dôležité neustále konfrontovať svoj obraz o svete a o sebe samom s okolím. 

Táto konfrontácia je nevyhnutná nielen kvôli vlastnej identite a kvôli vlastným hodnotovým 

orientáciám. Ak si človek-občan uvedomuje, kým je, kde je jeho miesto, aké hodnoty vyznáva, ako 

k týmto hodnotám dospel, aké vzťahy chce rozvíjať s druhými ľuďmi – to všetko je cestou k pochopeniu 

druhých ľudí. Pomáha to človeku vcítiť sa do motívov konania druhých ľudí, do ich vnútorného sveta. 

V podobných konfrontáciách kombinuje človek svoje životné skúsenosti, svoje vnímanie aktuálnej 

situácie, svoju pamäť, ale aj svoje poznávacie procesy a schopnosti aplikovať ich na reálne situácie. 

Spolu tvoria v predstavách celok a človek cíti seba ako identickú osobu. Schopnosť sebareflexie 

a reflexie okolia umožňuje človeku vnímať seba ako jednotlivca, ako osobu, ako občana. Schopnosť 

sebareflexie a reflexie okolia zároveň umožňuje konať s vedomím dôsledkov svojich činov 

a vyhodnocovať svoje správanie. Rozvíja sa tak jednotný psychický proces – človek koná samostatne, 

a preto vníma seba ako celok (identitu), a v tomto procese si svoju identitu neustále formuje a utvára. 

Jeho identita mu umožňuje odlišovať sa od iných ľudí, ale zároveň mu umožňuje spájať sa s nimi do 
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skupín a spoločenstiev. Identita je seba-identitou, ale zároveň je to sociálny vzťah, teda vzťah 

k druhým. 

Uvedomenie si svojej identity, teda sebareflexia ja nevyhnutnou podmienkou fungovania 

spoločenstva. Ona spája ľudí, ona umožňuje komunikáciu medzi nimi, ona zároveň oddeľuje skupiny 

od seba, hoci niekedy vyvolávala konflikty, ale inokedy podporuje súdržnosť skupiny v ohrození. 

Identita nie je len súhrnom abstraktných hodnôt. Vzniká, formuje sa na základe a obsahuje v sebe 

symboly, rituály aj príbehy, ktoré si človek v priebehu svojho života osvojuje. Príbehy pridávajú 

sebareflexii zmysel, lebo ukazujú, kam môže človeka zaviesť jeho správanie, symboly uľahčujú 

identifikáciu sa so skupinou a orientujú človeka vo svete, rituály umožňujú verejne sa pridávať 

k určitému spoločenstvu. 

Veľmi efektívnym spôsobom pre rozvoj sebareflexie je umenie. 

Na základe uvažovania z minulosti často chápeme umenie ako cestu k prežívaniu krásy. Vnímame 

ho ako príjemný luxus, ktorý nijakým zásadným spôsobom neprispieva k nášmu životu, len ho robí 

príjemnejším. Predstavujeme si ho ako súbor diel, ktoré nám ponúkajú obrazy a ideály z minulosti. Ak 

si ich osvojíme, staneme sa kultúrnejšími, vnútorne bohatšími. Nevnímame umenie ako luxus fyzických 

pôžitkov, ale ako luxus vnímania krásy. Preto sa máme orientovať na vnímanie klasických, vyvážených 

a tradíciou uznaných umeleckých diel, ktoré majú v človeku vyvolávať vyššie city, teda pozitívne ho 

naladiť do života. 

Podobná predstava však nezodpovedá dnešnému svetu ani dnešnému umeniu. Umenie dnes sa 

už nezameriava na prezentáciu krásy, ani na podnecovanie dobrého vkusu. Ľudia súčasnosti, 

uprostred globálnej ekonomiky, politiky a masových médií si už len tak ľahko neosvoja ideály daný 

zhora. Je síce pravda, že masové médiá presviedčajú ľudí na celom svete o jednotnej pravde a že 

politické ideály a predstavy sa prelievajú z krajiny do krajiny – ale proti tomuto globálnemu trendu 

funguje protiklad v podobe snahy o zviditeľnenie sa, snahy o individuálny prístup, snahy o rozvoj 

svojho regiónu a kultúry. Globalizácia ide ruka v ruke s regionalizáciou. 

Preto sa súčasný človek obzerá aj ďalej ako len za hranice svojho úzko vymedzeného priestoru či 

užšej sociálnej komunity. Aj keď ho často sociálne siete uzatvárajú do takzvanej sociálne bubliny, 

podnetov zo všetkých strán je toľko a sú také rôznorodé, že neustále narúšajú stereotypné pohľady na 

svet.  

Sociálne siete často utvrdzujú človeka v jeho hodnotách – ale v  dnešnom svete prieniku hodnôt 

z globálneho prostredia je človek vystavený podnetom z iných kultúr a regiónov. Tie nemusia pôsobiť, 

lebo jednotlivec je uzavretý v tzv. sociálnej bubline – alebo môžu tento uzavretý svet prudko rozbiť 

a priviesť človeka k celkom inému mysleniu. Aj moderný človek však prijme iné hodnoty až vtedy, keď 

ich považuje za svoje. Ak zistí, že v inej situácii nemusia vyhovovať, v globálnej ponuke sa obráti k iným 

hodnotám. 

Vzniká nebezpečenstvo nekritického preberania hodnôt, symbolov, postojov, názorov, čo 

sociálne siete ešte viac podporujú., alebo naopak, povrchná nestálosť a prelietavosť v hodnotách. Do 

tejto situácie vstupuje umenie. 

Súčasné umenie a dnešné princípy práce s umením sa orientujú na stimuláciu človeka, aby sám 

hľadal, čo mu/jej vyhovuje, aké hodnoty sám/sama vyznáva, ako sa chce orientovať vo svete. Umenie 

a práca s ním podnecujú človeka, aby si formoval vlastné normy pre pohyb vo svete pri rešpekte 

k normám iných ľudí. Umenie a práca s umením tak pomáhajú človeku orientovať sa vo svete, 

v kultúrnej tradícii, vo vnímaní sveta inými ľuďmi a pomáha človeku aktívne si formovať svoje vzťahy 
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k svetu. Umenie podporuje a facilituje sebareflexiu, vedie človeka k sebapoznaniu a k formovaniu 

vlastnej identity ľudskej, občianskej, politickej, morálnej, kultúrnej a iných identít. Tým, že umenie 

ponúka odlišné pohľady na svet, pomáha človeku pracovať s vlastnými stereotypmi a uvedomovať 

si svoje predsudky. Ponúka človeku rôzne nástroje na komunikáciu s druhými ľuďmi, vedie človeka 

k chápaniu odlišných symbolov a znakových systémov, rozvíja jeho schopnosť v komunikácii a v 

narábaní so znakovými systémami.  

Po celé desaťročia sa občianska identita budovala bez pomoci umenia, iba cez politickú, právnu, 

ekonomickú a morálnu výchovu. Koncentrácia výchovy k občianstvu týmito smermi bola síce správna, 

jej ciele sa dodnes takto orientujú. Umenie a práca s umením však ponúkajú výchove k občianstvu 

efektívne nástroje, ktoré doteraz využívala minimálne.  

H. Broudy vo svojej prevratnej, dnes už klasickej knižke The uses of schooling (Broudy, 1988, s. 7-

22) uvádza štyri odlišné a často uplatňované metódy učenia: 

• Opakovanie. Žiačky a žiaci opakujú pri rôznych testoch, čo sa naučili. Podľa H. Broudyho je to veľmi 

neefektívna cesta učenia, pretože sa opiera len o memorovanie, teda o nižšie pamäťové 

schopnosti žiačok a žiakov. Často vedie k zabúdaniu naučeného. Dodajme, že vo výchove k 

občianstvu to vedie napr. k jednoduchému zopakovaniu princípov demokracie – a ich následnom 

zabúdaní. 

• Aplikácia. Žiačky a žiaci aplikujú svoje všeobecné teoretické vedomosti na reálne situácie. Táto 

metóda je efektívnejšia, pretože prepája teóriu s realitou. Často však vedie k odmietnutiu 

všeobecných vedomostí, lebo sú príliš vzdialené od praxe. Podporuje aj úzku špecializáciu vo 

vzdelávaní, ktorá je síce výhodná pre hlbší prienik do povahy daného odboru, ale obmedzuje širší 

rozhľad a vedomie súvislostí. Dodajme, že vo výchove k občianstvu to vedie napr. k vyhľadávaniu 

jednotlivých ilustrácií všeobecných poznatkov o demokracii, pričom tieto ilustrácie môžu byť 

správne; ale už neprebehne spätný proces, schopnosť zovšeobecňovať všeobecné princípy. Môže 

však byť stupňom k rozvoju samostatného uvažovania. 

• Asociácie. Žiačky a žiaci si utvárajú asociácie a učia sa uvažovať analogicky, teda prenášať princípy 

uvažovania z jednej oblasti do druhej, konfrontovať ich a formovať si nové princípy a spôsoby 

uvažovania. Metóda prehlbuje efektívne učenie, lebo sa žiačky a žiaci dostávajú k samostatnému 

uvažovaniu, ku konfrontácii rôznych oblastí skutočnosti. Teória a praktické otázky nie sú postavené 

proti sebe, ale zlievajú sa v hľadaní tém, cieľov, riešení a pod. Dodajme, že pre výchovu 

k občianstvu to znamená, že žiačky a žiaci prenikajú do reálnej podoby problémov a musia 

spoznávať ich povahu, hľadať ich riešenia, ale pritom sa nevzdialiť od teoretických poznatkov, ktoré 

v škole získali. 

• Interpretácia. Podľa H. Broudyho je to najefektívnejší spôsob učenia, lebo žiačky a žiaci prenášajú 

komplex svojho učenia (informácie, znaky, komunikačné nástroje, spôsoby riešenia problémov 

a pod.) z jednej oblasti reality do druhej. Svoje myslenie musia prispôsobovať povahe problému, 

musia uplatniť svoju imagináciu, musia zvažovať svoje možnosti a schopnosti riešenia. 

Podľa H. Broudyho v treťom a štvrtom type učenia sa uplatňujú obrazy, pojmy, pamäť a iné 

štruktúry psychiky, ktoré pomáhajú žiakom osvojovať si vzdelávacie ponuky a vytvárať si vlastný pohľad 

na svet. Bez dimenzií asociácie a interpretácie sa vzdelávanie viac menej redukuje na analytické 

a racionálne rozlišovanie rôznych pojmov, teda na kognitívne schopnosti. Pretože však práve výchova 

k občianstvu ďaleko presahuje len rozvoj kognitívnych schopností a zasahuje názory, postoje, 

motiváciu, všeobecný rozhľad, schopnosť komunikácie a kooperácie, prácu s predsudkami 

a stereotypmi – práve pre túto oblasť výchovy je nevyhnutné rozvíjať tretiu a štvrtú metódu učenia. 



35 

 

Umenie a práca s umením podnecujú práve takéto metódy učenia.  

Tento fakt ukazujú aj najnovšie výsledky neurofyziologických výskumov mozgu. Podľa nich sa pri 

vnímaní umenia či pri iných estetických činnostiach v mozgu aktivuje sieť s predvoleným režimom, čo 

je prepojenie viacerých súčastí mozgu v pokojnom režime, keď človek nie je orientovaný na riešenie 

vonkajších, cieľovo orientovaných úloh. Tento stav prechádza od tzv. denného snívania, cez tzv. 

blúdenie myšlienok až po hlbokú sebareflexiu. V tomto stave mozog orientuje človeka na samého seba, 

na svoje vzťahy k svetu, vyhodnocuje svoje skúsenosti, opätovne prežíva zážitky a pod. Človek má pocit, 

že „nemyslí na nič“, ale pritom mozog oslobodený od orientácie na vonkajšie ciele vykonáva 

nevyhnutnú prácu, aby vyhodnotil a spracoval doterajšie podnety a skúsenosti. Je to proces 

sebareflexie, ktorému podstatne pomáha kontakt s umením a estetickými hodnotami (Starr, 2013). 

Aktivuje sa aj pri riešení komplikovaných sociálnych problémov (Mars et al, 2012), čo sú práve 

problémy objavujúce sa vo výchove k občianstvu. 

Neurofyziologické výskumy tak ukazujú, že vyššie kognitívne schopnosti prepojené 

s emocionalitou a motiváciou, schopnosti interpretácie, asociácie, schopnosť riešenia komplikovaných 

sociálnych problémov sú efektívne podporované mozgovou sieťou s predvoleným režimom, ktorá sa 

aktivuje práve pri práci s umením. 

 Logicky s týmito procesmi súvisí sedem funkcií umenia, ktoré podľa A. de Bottona a J. 

Armstronga plní umenie v našom živote (Armstrong, De Botton, 2014): 

• Pomáha nám pamätať si situácie, ľudí, veci, problémy, zážitky.  

• Rozvíja našu schopnosť veriť v budúcnosť, ponúka nám nádej a dôveru v svet a ľudí, v schopnosť 

prekonávať ťažkosti, redukuje pocity beznádeje. 

• Pomáha nám vyrovnať sa so smútkom, ukazuje jeho miesto v našom živote. 

• Harmonizuje naše nepokojné vnútro, ponúka zmierenie a hlbšie pochopenie morálnych rozporov, 

ukazuje harmóniu vo svete, aj tie najhoršie kvality sveta ponúka spôsobom, s pomocou ktorého sa 

s nimi môžeme vyrovnať. 

• Rozvíja naše porozumenie nám samým a našim vzťahom k svetu, motivuje, aby sme komunikovali 

sami so sebou. 

• S pomocou umenia rastie naša sebadôvera, naša motivácia, naša schopnosť poznávať svet, naše 

otvorenie sa svetu, náš záujem o svet. 

• Rozvíja naše schopnosti vnímať svet v najrôznejších podobách, i v tých, ktoré sú príliš vzdialené 

nášmu svetu a nášmu chápaniu. 

Výchova k občianstvu a práca s umením sa tak stretávajú v pokojnej sebareflexii pri určitej 

pokojnej práci mozgu – stretávajú sa pri hodnotách a hodnotení, pri sebapoznávaní, pri reflexii 

svojho života, v empatii, pri hľadaní svojho miesta vo svete, pri reflektovaní našej identity a vzťahov 

k druhým ľuďom, pri komplikovaných úlohách sociálneho života. Preto môže práca s umením výrazne 

pomôcť výchove k občianstvu. 

Dôležité je však neskĺznuť do predstavy, že učiteľ môže žiačkam a žiakom s pomocou umenia 

vštepiť svoje vlastné predstavy o svete. Ako píše E. Höhn v knižke Mestá a ich príbehy, „kultúra sa 

môže stať i nástrojom uplatňovania mocenských nástrojov“ (Bohušová et al., 2020, s. 20). Kultúra a 

umenie, môže podprahovo a propagandisticky manipulovať s vedomím žiačok a žiakov. Pri plnení 

cieľov občianskej náuky, keď chce učiteľ žiačky a žiakov viesť k tomu, čomu sám verí (napr. 

k rešpektovaniu ľudských práv v ich vlastnom živote), mohol by skĺznuť k urýchlenému presadzovaniu 

svojho presvedčenia – s pomocou emocionálnej sily umenia by to bolo o niečo ľahšie. S týmto 

nebezpečenstvom treba rátať a vyvarovať sa mu. 
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3.2 Princípy práce s umením v občianskej náuke 

Ak chceme pracovať s umením v rámci výchovy k občianstvu (resp. cielene v predmete občianska 

náuka), dôležité je uvedomiť si zásadný rozdiel oproti estetickej výchove: Estetická výchova smeruje 

k rozvoju kultúrnej gramotnosti, k schopnosti porozumieť kultúrnym procesom či znakom, 

k schopnosti adekvátne pracovať s nástrojmi kultúry. Umenie je v nej kľúčovým objektom, s ktorým sa 

pracuje. 

Výchova k občianstvu má iné ciele. Jej zámerom  nie je ani prezentácia umenia, ani snaha, aby si 

žiačky a žiaci osvojili kultúrnu tradíciu, ani aby boli schopní pracovať s umením, ani nie je cieľom rozvíjať 

estetické schopnosti žiačok a žiakov , či ich kultúrnu gramotnosť. Výchova k občianstvu sa zameriava 

na sociálne zručnosti, na vnímanie a porozumenie politickým, právnym, ekonomickým, morálnym 

a iným procesom v spoločnosti, na rozvoj zodpovednosti a pod. Preto výchova k občianstvu pracuje 

predovšetkým s materiálom sociálneho života, politiky, s faktmi z ekonomiky či z práva, 

s náboženskými súvislosťami či s filozofickými konceptmi. Umenie preto v občianskej náuke nie je 

centrálnym objektom, s ktorým by výchova pracovala, ale slúži „len“ ako nástroj na rozvoj 

občianskych kompetencií4. 

1. princíp: Výber umeleckých diel podlieha výberu témy výchovy k občianstvu: 

Ak je umenie nástrojom výchovy, nie centrálnym predmetom záujmu, budeme s ním pracovať 

inak ako v estetickej výchove. Výber umeleckých diel sa musí podriadiť výberu tém, ktorým sa chceme 

venovať. Preto napr. pri diskusii o strachu z neznámeho a o sebapoznaní možno využiť skladbu Fantóm 

opery z muzikálu Andrew Lloyd Webbera. Muzikál (a hlavne táto skladba) hovoria o tom, ako speváčka 

Christine podlieha temným silám fantóma, zároveň ako fantóm podlieha jej charizme. Obidvaja sa 

hľadajú, aby nakoniec láska presvedčila fantóma, že nemá zasahovať do ľudských vzťahov. Speváčka 

nájde svoje miesto v láske k Raoulovi.  

Muzikál a jeho kľúčová skladba ukazujú, ako človek hľadá svoje miesto vo svete, ako ľahko robí 

chyby, ale aj to, že svoje chyby môže a dokáže napraviť. 

Pri diskusii o propagande a manipulácii je zasa možné napr. využiť obraz Korunovácia Napoleona 

od Jacquesa-Louisa Davida. Na tomto obraze je možné ukázať, ako maliar na základe predstáv 

Napoleona menil obraz o udalosti – namaľoval Napoleonovu matku, ktorá na korunovácii nebola, 

pápežovi pridal gesto na výslovnú žiadosť Napoleona a pod.5 Hoci podrobný rozbor obrazu lepšie 

ukáže, ako môže umenie meniť naše predstavy o udalostiach a upravovať naše spomienky – teda akoby 

sme sa viac venovali obrazu a menej občianskym súvislostiam. Tento rozbor však poslúži hlavne na to, 

aby sme si žiačky a žiaci uvedomili, ako politici upravujú náš pohľad na historické udalosti. Obraz je 

ukážkou toho, ako funguje propaganda – teda slúži téme občianskej náuky. 

 
4 Častica „len“ je v úvodzovkách preto, aby sme zdôraznili, že máme pred sebou určité obmedzenie funkcií 

umenia vo výchove (lebo ho využívame pre potreby výchovy k občianstvu), ale nechceme tým naznačiť zníženie 
hodnoty umenia. 

5 Podrobné informácie možno získať napr. z filmu Českej televízie z cyklu Dějiny umění – v roku 1999 
odvysielala diel J. L. David: Korunovácia Napoleona z francúzskeho cyklu Historie de l´art. Trinásť minútový film 
dôkladne rozoberá, ako obraz vnikal a ponúka pohľad do propagandistického myslenia panovníka. Na záver (13. 
min) film cituje Napoleona, ktorý s vďakou hovorí maliarovi: „Klaniam sa, Dávid, uhádli ste všetky moje myšlienky. 
Urobili ste zo mňa francúzskeho rytiera“. Dodajme – teda nehovorí „Verne ste zobrazili udalosť.“ 
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Obr. 1 Jacques-Louis David: Korunovácia Napoleona. 1807 (voľné dielo) 

2. princíp: Výber diel nie je obmedzený dobou, regiónom, umeleckým druhom ani štýlom: 

Pretože umenie je tu v služobnej polohe, nie je vhodné sa pri výbere konkrétnych diel obmedzovať 

určitým historickým obdobím, alebo určitým regiónom. Témy občianskej náuky sa totiž neriadia 

zákonitosťami vývinu kultúry, môžu v sebe obsahovať súvislosti krížom cez rôzne obdobia, alebo 

z úplne vzdialených období (ako je napr. téma demokracie). 

Učiteľ si môže vyberať z akéhokoľvek umeleckého druhu (podľa svojich technických podmienok), 

z akéhokoľvek obdobia či regiónu. To umožňuje aj prispôsobiť výber diela konkrétnej skupine žiačok a 

žiakov. Napr. spomenutú skladbu Fantóm opery môže učiteľ využiť v rôznych verziách podľa toho, čo 

žiakov skôr osloví, napr. v klasickom podaní Sarah Brightman a Antonia Banderasa 

(https://www.youtube.com/watch?v=j9qLfyLowjg), alebo v hard rockovej verzii kapely Nightwish 

(https://www.youtube.com/watch?v=tL25rbnvM4o). 

3. princíp: Učiteľ i žiačky/žiaci musia „cítiť“ vybrané umelecké dielo: 

Pre efektívnu prácu s umením však platí vo výchove k občianstvu to isté, čo pri akejkoľvek práci 

s umením. Učiteľ dokáže oveľa efektívnejšie pracovať s tými umeleckými dielami, ktoré sám pozitívne 

vníma, ktoré učiteľovi prinášajú zážitok (nezáleží na tom, či pozitívny alebo negatívny, dôležité je, aby 

v ňom niečo vyvolávali, aby mu neboli ľahostajné).  

Samozrejme, opäť pri dodržaní vhodnosti diela pre konkrétnu skupinu žiačok a žiakov, pre ich 

intelektuálnu, emocionálnu a sociálnu úroveň. Žiačky a žiaci musia vybrané dielo tiež „cítiť“, musí im 

byť niečím blízke, aby ich oslovilo. Preto ak má učiteľ k dispozícii viaceré diela vhodné k určitej téme, 

efektívnejšie bude pôsobiť dielo, ktoré vychádza zo sveta žiačok a žiakov. Klasické umelecké diela (napr. 

poviedky J. G. Tajovského, skladby W. A. Mozarta, balet Labutie jazero v klasickom podatí) 

pravdepodobne nebudú rezonovať tak, ako súčasné texty, filmy, skladby (napr. maľby Banksyho alebo 

poézia Rupi Kaur). Platí to zvlášť pre žiačky a žiakov 2. stupňa základných škôl. Na gymnáziu sú deti 

intelektuálne, emocionálne aj sociálne na vyššej úrovni a sú skôr schopné vnímať a chápať aj zložitejšie 

či tradičnejšie umenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9qLfyLowjg
https://www.youtube.com/watch?v=tL25rbnvM4o
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4. princíp: Umenie nemožno využívať ako zdroj informácií: 

Pri výbere diel treba mať na pamäti, že umelci sa pre výsledné pôsobenie svojho diela nemusia 

držať faktov a môžu realitu voľne skresľovať. Pri tvorbe umenia totiž nie je dôležitá informačná hodnota 

výsledku, ale jeho emocionálna hodnota, jeho pôsobenie na diváka/poslucháča/čitateľa. Tak aj diela, 

ktoré na prvý pohľad verne zobrazujú realitu, sú čírou fikciou (ako napr. Bedári od Victora Huga – 

spisovateľ zbieral pre svoj román materiál v reálnych väzniciach a pri štúdiu skutočných osudov ľudí, 

ale výsledný text je úplne fiktívny, hoci zobrazuje a vyjadruje reálne problémy doby). Pri prezentácii 

občianskych tém s pomocou umenia sa nemožno spoliehať na informačnú pravdivosť umeleckých diel 

dokonca ani pre takých viac-menej dokumentárnych dielach, ako je komiks Václava Šlajcha, Gabriely 

Kyselovej a Michala Baláža o M. R. Štefánikovi. Hoci chcú podať v podstate reálny obraz o tomto 

politikovi, mnoho dialógov, situácií a obrazov si museli vymyslieť, aby mohli zdokumentovať zmysel 

jeho života a pôsobenia. 

Umenie aj vo svojich veľmi realistických podobách nie je zobrazením skutočnosti, ale vyjadrením 

jej významu, jej tendencií, vyjadrením umelcovho pohľadu na svet. Umelecké diela tak síce môžu 

ilustrovať rôzne vrstvy tematiky občianstva, ale nezaručujú informačnú správnosť svojich obsahov. 

5. princíp: Umenie sa nesmie zneužiť na propagandu: 

Svojím podprahovým pôsobením má umenie veľkú silu, pretože dokáže v žiačkach a 

žiakoch  vzbudiť emócie, ktoré pretrvajú. Pri systematickom pôsobení by mohlo pôsobiť ako 

indoktrinácia učiteľových myšlienok a učiteľovho presvedčenia, čo je v demokratickej občianskej náuke 

neprípustné. Preto nie je vhodné vyberať diela s viac-menej jednoznačným vyznením (ako napr. 

niektoré básne P. O. Hviezdoslava). Pre plnenie cieľov výchovy k občianstvu sú vhodnejšie diela, ktoré 

skutočnosť problematizujú, ktoré vyvolávajú kontroverzie, provokujú otázky, motivujú 

k samostatnému cíteniu, provokujú obrazotvornosť. Pre žiačky a žiakov bývajú vhodné aj diela 

z alternatívnych kultúr. Nielenže takto pôsobia, ale zároveň sú blízke svetu mladých ľudí. 

Podobné umelecké diela napĺňajú vlastné poslanie umenia (znepokojovať diváka, a nie ponúkať 

mu hotové odpovede), a tým aj podporujú efektívnu výchovu občana ako samostatne uvažujúcej 

a zodpovedne konajúcej bytosti. 

3.3 Rozvoj kompetencií žiačok a žiakov 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu rozvíja občianska náuka na gymnáziách tieto 

kompetencie (v skratke): 

• Utváranie identity 

• Akceptovanie vlastnej osobnosti a osobností druhých ľudí 

• Rešpektovanie pravidiel spoločenského spolunažívania, zodpovedné správanie. 

• Orientácia vo fungovaní spoločnosti. 

• Vedomie práv a povinností občana SR. 

• Rešpektovanie princípov demokracie. 

• Schopnosť adekvátne komunikovať. 

• Rešpekt ku kultúrnym odlišnostiam. 

• Zvládnutie filozofického myslenia. 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu rozvíja občianska náuka na 2. stupni základných škôl 

tieto kompetencie (v skratke): 
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• Vedomie jedinečnosti človeka. 

• Osvojenie si noriem spolunažívania. 

• Vedomie práv a povinností. 

• Zodpovednosť. 

• Uznanie princípov demokracie. 

• Formovanie tolerancie. 

• Aktívne občianstvo. 

• Základy poznania, ako funguje spoločnosť. 

Z predošlých častí tejto kapitoly je zrejmé, ktoré kompetencie sa prekrývajú s pôsobením 

umenia. Sú to hlavne kompetencie, ktoré presahujú nižšie kognitívne funkcie, alebo v ktorých sa 

križuje viacero vrstiev osobnosti žiačok a žiakov – morálna vrstva, komunikačné schopnosti, 

vnímanie a kritické myslenie a pod.  

Súčasné neurofyziologické výskumy vnímania umenia totiž ukazujú, že estetické vnímanie nie je 

špecifický a ohraničený proces v mozgu, ani sa neviaže na určitú špecifickú časť mozgu, ale je to práca 

celého mozgu, v ktorej mozog spracúva zmyslové dáta, známe aj neznáme symboly, pamäťové obrazy, 

zážitky a emócie, vytvára si vlastné významy a hľadá zmysel videného/počutého (Pelowski et al.,2016) 

a pod. Je to komplexný proces úzko previazaný s tými reakciami mozgu, ktoré dávajú pocit 

odmeny, ocenenia a šťastia (Skov, 2019, s. 232-233). 

Umenie tak svojím pôsobením podporuje, aby žiačky a žiaci chápali rešpekt voči okoliu ako 

pozitívnu emóciu. Podporuje v nich pocity, že ich emócie a pocity nie sú niečím, za čo sa majú hanbiť, 

ale sú plnohodnotné a zrozumiteľné signály o svete. Ak si spomenieme na fungovanie mozgovej siete 

s predvoleným režimom, tak tieto pocity spokojnosti a šťastia sa viažu na komplexnejšiu sebareflexiu 

a komplexnejšie pochopenie reality či miesta žiačky a žiaka v nej. Z kompetencií, ktoré rozvíja 

občianska náuka podľa Štátneho vzdelávacieho programu, preto umenie pomáha práve pri tých 

zložitejších. Umenie pomáha pri tých, ktoré nie sú vybudované len z jednoduchých kognitívnych 

funkcií, ale ktoré jednotlivcovi pomáhajú v komplexnom pohybe v spoločnosti. Teda pri tých, ktoré sú 

najvlastnejším cieľom občianskej náuky, aj širšie chápanej výchovy k občianstvu – pretože pri výchove 

občana nestačí, aby poznal svet občianstva, ale hlavne aby mu rozumel, orientoval sa v ňom a dokázal 

sa zodpovedne a aktívne správať ako občan. 

Z kompetencií pomenovaných Štátnym vzdelávacím programom umenie pomáha rozvíjať hlavne 

také kompetencie žiačok a žiakov, ktoré ďaleko presahujú len zapamätanie, reprodukciu, analýzu, 

hoci ich v sebe obsahujú. Presahujú ich tým, že v sebe nesú schopnosť interpretácie, kritické 

a tvorivé myslenie, emocionalitu a motiváciu. Z vyššie uvedeného zoznamu sú to tieto: 

a) Gymnázium 

• Utváranie identity 

• Akceptovanie vlastnej osobnosti a osobností druhých ľudí 

• Orientácia vo fungovaní spoločnosti. 

• Rešpektovanie princípov demokracie. 

• Rešpekt ku kultúrnym odlišnostiam. 

b) 2. stupeň základnej školy 

• Vedomie jedinečnosti človeka. 

• Osvojenie si noriem spolunažívania. 

• Zodpovednosť. 

• Uznanie princípov demokracie. 
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• Formovanie tolerancie. 

• Aktívne občianstvo. 

Využitie umenia vo výchove k občianstvu tak pomáha rozvíjať komplexné občianske kompetencie 

žiačok a žiakov. 

3.4 Realizácia 

Pretože cieľom práce s umením v našom prípade nie je prezentácia kultúrnej tradície ani rozvoj 

estetických zručností, pracujeme vo výchove k občianstvu s umením inak. Možnosti sú veľmi pestré 

a otvorené, pretože vždy závisia od cieľov, ktoré si stanovíme vo výchove k občianstvu. Rozsah 

možností sa je široký aj preto, lebo kultúrna história nám ponúka obrovské množstvo diel.  

Prácu s umením pre potreby výchovy k občianstvu možno charakterizovať v niekoľkých 

základných typoch: 

A. Motivácia 

Témy občianskej náuky bývajú pre žiačky a žiakov často nezaujímavé, najmä ak učiteľ prezentuje 

občianske témy bez vzťahu ku každodenným zážitkom a skúsenostiam. Ak ich cítia ako príliš teoretické, 

alebo ich vnímajú len ako princípy mravnosti alebo politiky, odcudzia sa im. Žiačky a žiaci si nevybudujú 

motiváciu hlbšie a im venovať, či ich hlbšie pochopiť. Občianske témy doplnené o zážitok z umenia 

priblížia a vtiahnu žiačky a žiakov do problematiky a do hlbšieho vnímania situácií v spoločnosti. 

Motivuje ich, aby sa viac zamysleli, aby hľadali prepojenie občiansky tém so svojimi skúsenosťami. Ako 

príklad môže poslúžiť báseň od Brendana Kennellyho: 

 

Čas 

 

Napriek šialenstvu, bôľom srdca 

čiernej mágii, vláde klamu, 

hnevu nebies, čo mestá rúca, 

 

si spravme prestávku na reklamu. 

(Kennely, 2003, s. 53) 

 

Túto báseň možno využiť v mediálnej výchove pri téme, ako pracujú médiá. Žiačky a žiaci si na 

základe zážitku z veršov môžu uvedomiť protiklad medzi reklamami (často gýčovitými a povrchnými), 

ktoré nemilosrdne vstupujú medzi informácie o tragických udalostiach vo svete. Zažívajú tento 

protiklad a diskutujú o účelnosti podobného správania, hľadajú iné možné zdroje financovania pre 

médiá, vyhľadávajú podobné situácie v médiách a pod. 

B. Ukážka témy a vstup do diskusie 

Hlavne pri abstraktnejších témach si žiačky a žiaci potrebujú konkrétnejšie predstaviť, čo je ich 

podstatou, alebo ako sa prejavujú v skutočných situáciách. Zmyslová predstava, zvuky a ruchy, alebo 

príbeh, ktoré ilustrujú konkrétnu tému, ich nielen motivujú, ale umožňujú preniesť teoreticky 

postavené témy či abstraktné pojmy do ich každodenného života, do sveta ich fantázie. 
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Pri téme občianskej náuky na 2. stupni ZŠ Moja rodina by sa malo v škole diskutovať o štruktúre 

rodiny, o rozdelení rol v rodine, o právach a povinnostiach detí v rodine, o vzťahoch v rodine. Hoci tieto 

situácie zažívajú deti každý deň, nemusia si ich v škole uvedomovať ako živé problémy, ak ich učiteľ 

postaví ako teoretický problém štruktúry a fungovania rodiny. Ak ich však učiteľ sprítomní v konkrétnej 

zmyslovej podobe, z formálnych problémov funkcií a štruktúry rodiny sa stane živý svet. Na to dobre 

poslúži príklad – ilustrácia rodiny: 

 

 
Obr. 2 Ilustrácia rodiny z filipínskej učebnice hodnotovej výchovy (Borabo, 1991, s. 10 

Ak žiačky a žiaci pozorujú a analyzujú obrázok, vyhodnocujú, kde, v akom prostredí, pri akých 

činnostiach, v akej spoločnosti sa na obrázku nachádzajú jednotlivé postavy (dokonca zvieratá), aké 

predmety sú okolo nich, získajú predstavu o fungovaní jednej rodiny. Reflektujú, či sa táto predstava 

zhoduje s ich vlastnými rodinami alebo nie, aké je zloženie ich rodín, ako majú rozdelené úlohy v ich 

rodinách a pod. Tak si vo svojich úvahách konfrontujú svoj každodenný život s obrázkom a môžu hlbšie 

reflektovať vzťahy vo svojich rodinách, ktoré v bežnom živote pôsobia ako úplne samozrejmé. 

 

C. Lepšie pochopenie témy 

Silnou témou vo výchove k občianstvu je holokaust. Pre dnešné žiačky a žiakov je to vzdialená 

história, mnohí z nich nevidia zmysel, prečo by sa jej mali venovať, mnohí zasa vôbec necítia hĺbku 

problému. Často  považujú súčasný svet za príliš bezpečný na to, aby sa niečomu podobnému mali 

vôbec venovať, alebo si nevedia predstaviť, že sa niečo podobné mohlo diať aj v ich blízkom okolí. 
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Lepšie im túto tému umožnia pochopiť tzv. živé knižnice, ktoré v tejto príručke spomíname na 

inom mieste. Ľudia, ktorí prežili holokaust, však už väčšinou odišli, preto je možné využiť tzv. hovorenú 

históriu (čo je iná podoba živých knižníc), teda zvukové nahrávky alebo aj videonahrávky ich výpovedí, 

v ktorých rozprávajú svoje príbehy (systematicky ich na Slovensku vyhľadáva, nahráva a uchováva 

Nadácia Milana Šimečku v Bratislave www.nadaciamilanasimecku.sk). 

Alebo je možné využiť výtvarné diela umelcov, ktorí prežili holokaust, prípadne umelecké diela, 

ktoré vznikali priamo v koncentračných táboroch. Sú to emocionálne veľmi silné diela, lebo v nich 

tvorcovia vyjadrili osobnú skúsenosť: 

 

 
Obr. 3 Leon Turalski: Rozliata polievka. Osvienčim, 1944 (Blatter, Milton, 1981, s. 298) 

Obrázok č. 3 ukazuje väzňov v koncentračnom tábore, ktorí od hladu lížu zo zeme rozliatu 

polievku. 

Obrázok č. 4 ukazuje spomienku židovského umelca, pochádzajúceho z Bratislavy, ktorý prežil 

koncentračné tábory a vo svojich maľbách sa k svojim zážitkom vracia. S pomocou tohto umelca sa 

nielen sprítomnia hrôzy holokaustu, ale priamo sa prepoja aj s udalosťami na Slovensku. Obrázok 

ukazuje, ako nemeckí a slovenskí vojaci ženú Židov popod Michalskú bránu a na obraze sú aj veľké 

tváre V. Tuku, A. Macha, J. Tisa a iných. 

 

http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
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Obr. 4 Adolf Frankl: Takto sa to začalo v Bratislave. (maľované v r. 1959) (Frankl, b.r., s. 8) 

D. Aktualizácia 

Mnohé témy výchovy k občianstvu sa žiačkam a žiakom nezdajú ako niečo, čím by sa mali 

zaoberať, pretože ich nepociťujú ako problém. Sú príliš prirodzenou súčasťou ich života, preto ich 

neproblematizujú. Také sú mnohé témy o demokracii, o Európskej únii, o pokojnom živote v súčasnej 

Európe oproti iným kontinentom. Také témy je tiež možné s pomocou umenia postaviť úplne inak – 

ako témy, ktoré presahujú našu každodennosť, ako témy, ktoré majú oveľa hlbší obsah ako len 

politicko-právne usporiadanie našej spoločnosti, či naše geopolitické ukotvenie. Stačí k tomu použiť 

nasledovné umelecké diela: 

Ludwig van Beethoven – 9. symfónia. Buď v celku, alebo – hlavne – jej záverečná časť Óda na 

radosť (https://www.youtube.com/watch?v=WrluytDFbwc) Patrí k nej dôkladné vysvetlenie, že táto 

časť (bez slov) sa stala základom pre hymnu Európskej únie (https://europa.eu/european-

union/about-eu/symbols/anthem_sk). 

Hoci hymna EÚ neobsahuje slová, hudba nebola zvolená náhodne – v pozadí je pôvodný text 

básne F. Schillera, na ktorú L. v. Beethoven hudbu skomponoval. (V preklade básní F. Schillera, 2019, 

sa Óda na radosť nachádza v rôznych verziách.) Dôležité je však nielen prepojenie hymny na 

nemeckých umelcov a na všeobecné chápanie radosti, ale hlbšie prepojenie, ktoré žiačkam a žiakom 

ukáže báseň Milana Rúfusa Óda na radosť (Rúfus, 1981). Je možné využiť jej recitáciu Gustávom 

Valachom v audioknihe M. Rúfus: Óda na radosť. Recituje Gustáv Valach. Bratislava: PRO, 2016, alebo 

recitáciu časti tejto básne Jánom Gallovičom (https://www.youtube.com/watch?v=_6RktDnAfp0). 

https://www.youtube.com/watch?v=WrluytDFbwc
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_sk
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_sk
https://www.youtube.com/watch?v=_6RktDnAfp0
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Pre konfrontáciu je možné vybrať z básne M. Rúfusa rôzne pasáže, pretože jeho text ponúka 

mnoho odtieňov radosti a zdrojov radosti – od lásky až po smrť, od plochého bezstarostného šťastia až 

po poučenie z ťažkostí života, od pýchy po pokoru. Ukáže tak podstatne hlbší rozmer radosti v živote 

človeka. Ukáže jej spojenie s bolesťou, prekonávanie bolesti a smútku, sila človeka v hľadaní šťastia, 

pohľad dovnútra človeka a hľadanie spokojnosti v sebe a mnohé iné súvislosti, ktoré život v demokracii 

urobia menej samozrejmým. Napríklad takto sa v dvoch básňach čitateľovi prihovára personifikovaná 

Radosť: 

 

Zanedbajte utrpenie, 

pomáhajte nevinným, 

vaše sľuby nech sú pevné, 

pravda slúži tým aj tým. 

Hrdosť voči majestátom, 

bratia, v krvi treba mať, 

za zásluhy patrí zlato, 

za lož iba do tmy pád. (Schiller, 2019, s. 14) 

Za spev sa platí. Platíš bytím, 

pretože tam, kde nie je breh, 

nebýva hĺbka. Z diaľky cítim  

plytké, to bohom na posmech. 

Akže tam hrajú v mojom mene, 

darmo ho berú. Nie som ich. 

Som radosť, žiadam pretrpené. 

Neberiem, čo je v nízkej cene, 

a štítim sa mňa nehodných. (Rúfus, 1981, s. 28) 

 

 Z hymny Európske únie, z úvah o demokracii sa žiačky a žiaci prenesú k tomu, že pokoj, radosť, 

šťastie nie sú samozrejmosťou. V každodennom živote sú vykúpené bolesťou, pravdou, pomocou 

druhým, emocionálnou hĺbkou a bez snahy neprídu – tak ako pokojný život v demokratickej EÚ. Báseň 

tak žiakom aktualizuje, sprítomní do ich skutočného života niečo, čo vôbec za problém nepovažujú.  

E. Rozšírenie perspektívy 

Ak využijeme umelecké dielo v občianskej náuke, rozšírime žiačkam a žiakom perspektívu 

predmetu. Z občianskej náuky sa pomocou umenia ľahko prenesú do iných školských predmetov, 

a hlavne z problematiky občianstva do iných problematík. Občianstvo dostane nové rozmery a prepojí 

sa s inými oblasťami života človeka. Človek sa zrazu ukáže ako mnohorozmerná bytosť a občianstvo 

môžu žiačky a žiaci vnímať v kontexte celého života človeka, nie ako vytrhnutý jeden aspekt života. 

Na to je možné využiť napr. inštaláciu Ilony Németh Pax/Nexus/Salvus. V kontajneri umiestnenom 

na mestskej pláži v Bratislave boli v štýle nábytku z IKEA skrine so spovednicou,  skrinka s modlitebným 

kľakadlom, ktorá mohla  slúžiť aj ako bielizník, aj ako rečnícky pult a pod. V skle kontajnera sa odrážal 

život pláže, vedľa nej bol bankomat, za ňou trampolína, takže súčasti náboženského života sa stali 

súčasťou každodenných relaxačných aktivít a naopak, ony vstupovali do sveta náboženstva.  

Divák mohol vstúpiť do kontajnera, pokľaknúť a modliť sa... ale zároveň si mohol pri odchode 

zobrať reklamný leták na tento nábytok, opäť v štýle IKEA. 

Pre výchovu k občianstvu sa rozvíjajú úvahy, z čoho si človek formuje svoju identitu – 

z každodenného života, z náboženstva, z predmetov a majetku? Ako sa všetko prelína jedno cez druhé? 

Čo je pre človeka dôležitejšie? Ako si utvára svoj hodnotový svet? Identita človeka v spoločnosti, jeho 

vzťahy k okoliu, jeho občianske, právne, morálne, náboženské, partnerské a iné vzťahy fungujú ako 

jeden systém, kde ich nemožno oddeliť. Čo je pre človeka občianske, to sa prepája s inými súčasťami 

života.  
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Obr. 5 Ilona Németh: PAX/NEXUS/SALVUS Spovednica, MALM-IN Polyfunkčná komoda. 2013 (fotografia Erich 

Mistrík). 

F. Modelovanie 

Umenie ako vyjadrenie rôznych podôb sociálneho života ponúka žiačkam a žiakom obrazy situácií 

v spoločnosti, ktoré nezažili, alebo videli a nepochopili, alebo sa v budúcnosti vyskytnú. Modeluje 

im sociálny aj občiansky život a ponúka im prežívať životné situácie v bezpečnom prostredí. 

Dostatočne komplexný, a pritom provokatívny obraz o medziľudských vzťahoch podáva napr. 

francúzsky film Nedotknuteľní (réžia Olivier Nakache, Éric Toledano, 2011) o ochrnutom milionárovi 

a bývalom kriminálnikovi, ktorý sa stane jeho ošetrovateľom. Film ponúkne žiačkam a žiakom podnety 

pre uvažovanie o odlišnosti a o formovaní si vlastnej identity v situácii existenčného ohrozenia, pre 

uvažovanie o nevyhnutnosti medziľudskej solidarity, o zložitosti v nadväzovaní komunikácie a o 

porozumení, o samote a hodnote spoločenstva a pod. Ukazuje v humornom, ale nie povrchnom 

príbehu, ako funguje zodpovednosť, ako sa človek cez bolesť a ľahostajnosť prepracuje 

k zodpovednosti, k spolužitiu a k radosti zo života. 

Sledovanie filmu a diskusie či tvorba podobných projektov je len jednou cestou, ako možno vo 

výchove k občianstvu modelovať sociálne situácie s pomocou umenia. Druhou cestou je využitie 

prvkov dramatickej výchovy – hranie rol. 

Krátke i dlhšie scénky a projekty, ktoré sa buď preberú z literatúry (rozprávky, povesti, poviedky, 

divadelné hry), alebo vlastná tvorba žiačok a žiakov, ktorí sa dokážu vytvárať dramatické situácie 

a zoskupovať ich do krátkych scenárov – v rôznych podobách sa môžu vytvárať situácie, ktoré reagujú 

na aktuálnu sociálnu situáciu alebo modelujú pravdepodobné situácie. Podľa princípov a postupov 

dramatickej výchovy, ktoré sú mnohokrát publikované v slovenskej aj českej literatúre, žiačky a žiaci 

vytvárajú a hrajú postavy podľa svojich predstáv. Bezpečné prostredie školskej hry im umožňuje, aby 

zažívali a prežívali situácie a problémy s akými sa stretávajú v bežnom živote. Učia sa s nimi vysporiadať 

a riešiť ich bez nebezpečenstva zlyhania.  
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Podobné hranie rol sa môže približovať k terapeutickým procesom, preto musí učiteľ opatrne a 

systematicky naplánovať roly, priebeh hry, musia byť jasné ciele a pravidlá hry, musí mať jasne 

stanovené súvislosti s občianstvom a s cieľmi výchovy k občianstvu. Pretože hranie rol môže byť veľmi 

emocionálne, musí učiteľ starostlivo zvažovať väzbu plánovanej hry na skutočné životné podmienky 

a situácie jednotlivé žiačky a žiakov, aby náhodou niektoré momenty hry nevyvolávali u žiačok a 

žiakov príliš nepríjemné pocity. 

Navyše, postupy dramatickej výchovy „narúšajú zaužívané spôsoby interakcie v triede. Žiaci 

porušujú konvenčné roly v triede a pracujú spolu novými spôsobmi. Aktivity smerujú k hlbším cieľom 

a žiaci sú motivovaní učiť sa viac o téme nie kvôli textu, do ktorého ťažko vnikajú, ale preto, že lepšie 

chápu jeho závažnosť“ (Franklin, 2009, s. 3)  

Žiačky a žiaci tak prichádzajú k uvedomeniu, že to, ako každá/každý z nich vníma sociálnu realitu, 

môže byť veľmi odlišné. Zisťujú, že existujú skupinové aj individuálne rozdiely vo vnímaní sveta. 

V dôsledku toho začínajú argumentovať v prospech svojich hodnôt, svojich názorov, zdôvodňujú svoje 

emócie či svoje rozhodnutia – a tak sa pripravujú na samostatné a zodpovedné rozhodovania 

v budúcnosti. Podporilo ich v tom umenie. 

Hranie rol, teda postupy dramatickej výchovy ponúkajú aj modelovanie reálnych životných 

situácií, aj zážitok, aj podporujú samostatnosť v rozhodovaní a konaní žiačok a žiakov  – smerujú teda 

priamo k plneniu cieľov výchovy k občianstvu. 

3.5 Organizácie 

Uvádzame výber z výrazných slovenských a českých organizácií, ktoré sa vo svojej práci približujú 

praktickému využívaniu umenia pre ciele výchovy k občianstvu. Napriek efektívnosti tohto postupu 

je len málo organizácií, ktoré by ho častejšie využívali. Vo väčšine prípadov ide o viac-menej izolované 

projekty, ich výsledky (vrátane voľne prístupných publikácií) však často nájdeme na internete. Alebo 

sú to rôzne aktivity (hlavne v oblasti multikultúrnej výchovy), ktoré majú jasné ciele v rozvoji 

občianstva a občianskej spoločnosti a uvedomujú si efektívnosť pôsobenia umenia. Na ich stránkach 

možno nájsť odkazy na ďalšie aktivity a inštitúcie. 

• Centrum mediálnej gramotnosti, Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave. [20. 8. 2021]. 

Dostupné na: https://medialnavychova.sk/  

• Dobrá škola. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.dobraskola.sk  

• Nadácia Milana Šimečku. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.nadaciamilanasimecku.sk alebo 

www.fjuzn.sk  

• Človek v ohrození, o.z. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.clovekvohrozeni.sk  

• Člověk v tísni, o.z. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-

program-varianty  

• Multikulturní centrum Praha, z.s. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.mkc.cz  

• Národné osvetové centrum. [20. 8. 2021]. Dostupné na: https://mojeumenie.sk/vzdelavanie/  

• Slovenská národná galéria – Centrálna evidencia diel výtvarného umenia. [20. 8. 2021]. Dostupné 

na: https://www.webumenia.sk/edu  

https://medialnavychova.sk/
http://www.dobraskola.sk/
http://www.nadaciamilanasimecku.sk/
http://www.fjuzn.sk/
http://www.clovekvohrozeni.sk/
http://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty
http://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty
http://www.mkc.cz/
https://mojeumenie.sk/vzdelavanie/
https://www.webumenia.sk/edu
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3.6 Literatúra pre prácu s umením v občianskej náuke 

Uvádzame texty, ktoré môže učiteľ využiť buď ako podklady pre tvorbu vlastných metodík, alebo 

ich priamo vziať na hodinu a učiť z nich (ak treba, tak po úprave pre podmienky svojich žiačok a žiakov). 

a) Teoretické príručky pre pochopenie možností umenia, kultúrnych artefaktov a kultúrnej 

tradície.  

Armstrong, John, De Botton, Alain. (2014). Umění jako terapie. Zlín: Kniha Zlín. ISBN 978-80-7473-

161-7 
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UNICEF. (2003). S každým dieťaťom sa ráta. Bratislava: UNICEF. ISBN 80-88788-03-X [20. 8. 2021]. 

Dostupné na: https://www.unicef.sk/files/s_kazdym_diatatom_sa_rata_komplet.pdf  

Zajac, Lukáš, Farkašová, Katarína, Slaninová, Jana, Kumanová, Zuzana, Návojský, Andrej. (2007). 

Jeden svet na školách. Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl. Bratislava: Človek v ohrození, 

o.z. (bez ISBN) 

https://www.unicef.sk/files/s_kazdym_diatatom_sa_rata_komplet.pdf


49 

 

Zajac, Lukáš, Návojský, Andrej. (2006). Jeden svet na školách. Metodická príručka pre učiteľov 

základných a stredných škôl. Prešov: Metodická centrum. ISBN 80-8045-441-8 

Žilková, Marta a kol.. (2001). Praktická estetika. Nitra: UKF. ISBN 80-8050-500-4 

ŽIlková, M. a kol.. (2009). Olympiáda tvorivosti. Estetika a umenie na voľnočasové aktivity. Nitra: 

UKF. ISBN 978-80-8094-506-0 

c) Interpretácie umenia, ktoré možno využiť vo výchove k občianstvu. 

Burjan, Vladimír. (2020). Pedagóg v galérii. Slávne obrazy ako inšpirácia pre výchovu 

a vzdelávanie. Bratislava: Dobrá škola. ISBN 978-80-97361-84-6 

Eco, Umberto. (2005). Dějiny krásy. Praha: Argo. ISBN 80-7203-677-7 

Eco, Umberto. (2007). Dějiny ošklivosti. Praha: Argo. ISBN 978-80-7203-893-0 

Kalnická, Zdeňka. (2019). Interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-144-7 

Malíček, Juraj. (2008). Vademecum popkultúry. Nitra: UKF. ISBN 978-80-8094-287-8 

Mistrík, Jozef (1972). Hľadanie profilu básne. Bratislava: Obzor (bez ISBN) 

Opělík, Jiří. (1969). Jak číst poezii. Praha: Československý spisovatel (bez ISBN) 

d) Hlavné webové stránky, ktoré obsahujú množstvo ďalších podkladov. Oproti 

predchádzajúcim zoznamom uvádzame aj stránky v angličtine, pretože predstavujú celosvetovo 

orientované vstupy do problematiky. 

Česká sekce INSEA. [20. 8. 2021]. Dostupné na: https://www.insea.cz/    

Getty Center for Education in the Arts, Los Angeles. [20. 8. 2021]. Dostupné na:  

http://www.getty.edu    

International Society for Education through Art. [20. 8. 2021]. Dostupné na: www.insea.org   

  

https://www.insea.cz/
http://www.getty.edu/
http://www.insea.org/


50 

 

Záver 

Ako píše M. Greene (1995, s. 140) vo výchove a vzdelávaní je nevyhnutné umožniť imaginácii, aby 

sa voľne zúčastňovala celého procesu. Bez imaginácie sa žiačka a žiak uzavrú do rutinného 

a stereotypného vnímania. Imaginácia otvára priestor pre emocionalitu, a tá zásadne podporuje 

motiváciu žiačok a žiakov učiť sa, motivuje ich prenikať hlbšie do obsahov ponúkaných učiteľom. Bez 

imaginácie nie je možné modelovať reálne situácie a bez modelovania by zostala občianska náuka len 

súhrnom teoretických konceptov a princípov. Tie sú možno pravdivé, ale neživé, teda pre žiačky a 

žiakov neprístupné a nezaujímavé. Iba by memorovali teoretické princípy, ale neosvojovali by si 

schopnosti dôležité pre aktívne a samostatné občianstvo. 

Učiť občiansku náuku „inak“ ako v klasických podobách (prezentácia/zapamätanie/vyskúšanie) je 

nevyhnutné kvôli povahe súčasného sveta, aj kvôli povahe občianskej náuky. Je to nevyhnutné aj kvôli 

povahe samotného procesu učenia a učenia sa žiačok a žiakov. Materiály v tejto knižke ukazujú, ako 

prekročiť rámec triedy (v predstavách, v metódach alebo aj fyzicky), ako prekročiť klasické vyučovacie 

metódy, ako viesť žiačky a žiakov k samostatnosti. Knižka neponúka recepty pre prácu so študentkami 

a študentmi učiteľstva. Ponúka podnety, ako ich viesť k tomu, aby v budúcnosti učili občiansku náuku 

inak. 

Ako s pomocou psychologických výskumov zdôvodňuje E. Winner, v bežnom živote chceme často 

presadzovať naše hodnotiace súdy ako všeobecne platné, lebo hlboko cítime určitú pravdivostnú 

hodnotu svojho hodnotenia – „veríme, že sú objektívne“ (Winner, 2019, s. 106). V občianskom živote 

však nikdy nefungujeme izolovane, ale z princípu definície občana (občiansky = vzťahujúci sa k obci, 

k spoločenstvu) sme súčasťou komunity. V nej sa naše hodnotiace súdy, naše názory, naše predstavy 

o svete korigujú. Niekedy zistíme, že sú neplatné, inokedy si ich poopravíme, niekedy sa len zamyslíme 

pre budúcnosť, občas si stojíme za svojím. 

Občianska náuka môže deťom ukazovať, že nič v spoločnosti nie je samozrejmé. Zároveň môžu 

s pomocou občianskej náuky pochopiť, že v spoločnosti platia isté pravidlá, ktoré treba rešpektovať. 

V demokratickej spoločnosti to znamená rešpekt voči ľudským právam, rešpekt voči iným pohľadom 

na svet, spoluprácu s druhými ľuďmi, začlenenie každého občana do spolupráce, pomoc slabším 

a pod. 

Súčasťou cesty k naplneniu týchto cieľov občianskej náuky (a širšie – výchovy k občianstvu) je aj 

taká pedagogická prax študentiek a študentov učiteľstva, ktorá presahuje klasické formy vyučovania. 

Takej pedagogickej praxi slúži aj táto knižka. 
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