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I.  VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 
1. Veľkosť školy 
 

ZŠ Kluknava je právnym subjektom od 01. 07. 2002. 
Je plnoorganizovanou školou s ročníkmi  0.r. – 9.r. Školu navštěvuje okolo 500 žiakov, z ktorých vysoké percento tvoria žiaci zo 

sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia . Škola umožňuje začlenenie žiakov do edukácie s ŠVVP a zdravotným postihnutím. 
Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú nárast počtu detí zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia  a tým aj 
budúcich školákov. Tento fakt sa v blízkej budúcnosti môže stať problémom s umiestnením žiakov  v škole, čo predpokladá dvojzmennú 
prevádzku. 

 
Z dôvodu nepostačujúcej kapacity školských priestorov je 20 % žiakov umiestnených v alokovanom pracovisku v Richnave v blízkosti 

segregovanej rómskej osady. V 4 učebniach sa vzdelávajú žiaci 5 až 8 tried v dvojzmennej prevádzke. 
 
 
2. Charakteristika žiakov 
 
Hlavná budova školy sídli v obci Kluknava a tvorí školský obvod pre obce Kluknava s osadou Štefanská Huta, Richnava so 

segregovanou rómskou osadou a Hrišovce. Najväčší počet žiakov navštevuje školu z obce Richnava so segregovanou rómskou osadou. 
Cieľová skupina žiakov školy má rôznorodé zloženie. Okrem majoritnej populácie školu navštevujú aj žiaci  zo sociálne a jazykovo 
znevýhodneného prostredia, ktorých je  väčšina a začlenení žiaci s poruchami učenia a zdravotným postihnutím, ktorí  sú vzdelávaní podľa 
IVVP.  

 
 
 
 

3. Charakteristika pedagogického zboru  
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Počet učiteľov pripadajúcich na počet žiakov v zmysle Nariadenia vlády sa pohybuje v priemere 35. Všetci majú pedagogické 

vzdelanie, respektíve iné vysokoškolské vzdelanie a pedagogické minimum. Okrem učiteľov výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 3 
asistenti učiteľa, výchovný poradca a vychovávateľka ŠKD. V edukácii pedagógovia uplatňujú najnovšie poznatky vedy a techniky 
využívaním IKT. Pre lepšie pochopenie a osvojenie učiva uplatňujú aj alternatívne edukačné metódy vo výučbe. Pedagógovia individuálne 
pristupujú  k  začleneným žiakom školy. V mimovyučovacom čase sa učitelia venujú záujmovej činnosti žiakov.  Pedagógovia školy si 
účasťou v  rôznych formách  vzdelávania zvyšujú svoju odbornosť na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, majú dostatočné skúsenosti 
s edukáciou žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia a začlenených žiakov. Sú otvorení prijímať nové  didaktické postupy, 
metódy a formy a účelne  ich využívať v edukácii.  

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je zamerané na rozvoj  a neustále dopĺňanie si kompetencií v oblasti využívania IKT, 
jazykových schopností a inovatívnych metód. 

 
Dlhodobé projekty 
 
ZŠ Kluknava sa priebežne zapája do projektov na získanie finančných prostriedkov.Doposiaľ boli úspešné: 
 
„Elektronizácia a  revitalizácia školských knižníc“ –zrekonštruovaná knižnica, zakúpené počítačové vybavenie, kancelársky nábytok, 

internetové pripojenie, obnovenie knižného fondu, výučbové CD a DVD nosiče. -hodnota 110 tis. Sk, 3 651,33€. 
Projekt „ Toogheter“ z nadácie SOCIA –ING  „Šanca pre deti“- zakúpené kompenzačné pomôcky pre  integrovaných žiakov (telesne 

a zrakovo postihnutých).-hodnota 25 tis. Sk, 829,84€. 
T- mobile „Bez bariér“ –zakúpený notebook- kompenzačná pomôcka pre žiačku, ktorá je oslobodená od  dochádzania na vyučovanie. -

hodnota 18 tis. Sk, 597,49€. 
 
Ďalšie 3 projekty, ktoré škola vypracovala majú dlhodobý charakter : 
 
4.1 „Eliminácia fluktuácie a predčasného odchodu zo vzdelávacieho procesu žiakov ZŠ zo sociálne málo podnetného prostredia 

vzdelávacími a záujmovými činnosťami .“-hodnota 783 tis. Sk, 25 990,83€. 
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4.2  „E- vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ -BKB –búranie komunikačných bariér a podpora 
čitateľskej gramotnosti –hodnota 218 tis. Sk , 726,27€. Projekt je v štádiu posudzovania. 

 
4.3    Projekt MŠ SR –štrukturálne fondy EÚ-„Nová edukačná cesta“ 
- hodnota 3. 336 tis. Sk, 110 734,91€ je schválený a realizuje sa. 

 
 

4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Spolupráca s rodinou je realizovaná najmä na  zasadnutiach triednych výborov rodičovskej rady, triednych schôdzach rodičov, 
osobnými návštevami rodičov a pohovormi s pedagogickými zamestnancami pri riešení aktuálnych  problémov, písomnými pozvaniami  
rodičov a stretnutiami s výchovným poradcom. 

Rodičovská rada sa podieľa na organizovaní akcií pre žiakov: 
Mikulášsky večierok, karneval, Deň detí. Finančne prispieva na plavecký výcvik žiakov, súťaže, odmeny žiakom na záver školského 

roka, rozlúčku deviatakov, čiastočne na školou podávané projekty. 
 
Spolupráca s radou školy je na dobrej úrovni, stretnutia sa uskutočňujú 3x ročne /a podľa  potreby /. Rada školy je 11 – členná, 

predmetom rokovaní je  organizácia školského roka, materiálne a technické vybavenie školy, návrh rozpočtu a odmeňovanie zamestnancov, 
štatút rady školy, výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu, ŠkVP- školský vzdelávací program ISCED -1, ISCED- 2. 

 
Spolupráca s odborovou organizáciou : 
Riaditeľ školy ako štatutárny orgán zamestnávateľa rieši s odborovou organizáciou odmeňovanie zamestnancov, použitie sociálneho 

fondu, BOZP a Po dodržiavanie ZP a ostatných právnych predpisov. 
Škola ako spoločenský subjekt spolupracuje a svoje aktivity koordinuje s rôznymi inštitúciami, najmä s Obecným úradom 

Kluknava- zriaďovateľ. Školským úradom Margecany, KŠÚ Košice, MPC Bratislava, PPP Spišská Nová Ves, ŠPP Košice, ÚPSVaR  
Gelnica, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, farským úradom, zubným a praktickým lekárom, pediatrom, ŠZŠ Richnava, MŠ 
Kluknava, MŠ Richnava, TJ Kluknava a TJ Richnava, Poľnohospodárskym družstvom Kluknava, Urbariátom Kluknava a súkromnými 
podnikateľmi v obci a v meste Krompachy. 
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5. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 
V lokalite obce Kluknava sa nachádza  školský areál pozostávajúci z dvoch pavilónov / I. a II. stupňa /, telocvične a školskej jedálne. 

Každá budova je riešená samostatným plynovým kúrením. Sociálne zariadenia školy po rekonštrukcii vyhovujú hygienickým a estetickým 
normám. Alokované pracovisko školy sa nachádza v lokalite obce Richnava v blízkosti segregovanej rómskej osady, v ktorom   
zabezpečujeme edukáciu žiakov  0. a  2. ročníka ZŠ. 

V budove sa nachádzajú 4 učebne, 2 herne, šatne, sociálne zariadenia, zborovňa, miestnosť pre rodičov a  kabinet didaktických 
pomôcok a športového náčinia. 

   Vzhľadom na narastajúci počet žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia sú v škole priestorové problémy. Väčšina učební sa 
využíva ako klasická trieda. Škola má zriadené  tieto odborné  učebne: odbornú učebňu fyziky, učebňu výpočtovej techniky ,multimediálnu 
učebňu, školskú dielňu, školskú knižnicu, ŠKD, jazykovú učebňu a kabinety školských pomôcok, náraďovňu. Škola má  samostatnú veľkú 
telocvičňu vhodnú pre športové hry ,ktorú  využíva aj TJ Kluknava. Školu obklopuje veľká záhrada so športovým areálom , ovocným sadom 
a políčkami na pestovanie kultúrnych plodín a okrasných kríkov. 

 
 

6. Škola ako životný priestor  
 

Žiaci, pedagógovia a ostatní zamestnanci školy sa starajú o úpravu a estetické prostredie tried, chodieb a ostatných priestorov v areáli 
školy pestovaním kvetov, aktuálnou výzdobou, aktualizáciou násteniek a informačných tabúľ, starostlivosťou o zeleň v  školskej záhrade. 

Pozitívnej a tvorivej atmosfére medzi žiakmi a pedagógmi napomáha žiacky parlament, časopis„Školské očko“, webová stránka : 
www.zskluknava.edupage.sk, schránka dôvery .Kreatívny tím pedagógov sa podieľa na tvorivej klíme v triede. 

 
 
 
 
 

       7.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
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Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na edukáciu pre všetkých žiakov, zamestnancov 
a návštevníkov školy. 

 
 
Každoročne v prvý vyučovací deň školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, čo potvrdzujú svojim 

podpisom. V škole externe pracuje odborný  bezpečnostný technik, ktorý vykonáva školenie BOZP a PO pre nových zamestnancov, 
opakované školenia pre všetkých zamestnancov, koordinuje periodické revízie všetkých zariadení v zmysle platných právnych predpisov. 
V spolupráci s vedením školy a ZO OZ pravidelne vykonáva kontrolu dodržiavania BOZP a PO vo všetkých priestoroch a v celom areáli 
školy. 

V rámci účelového cvičenia a didaktických hier žiakov vykonávame 1x ročne nácvik požiarneho poplachu. Počas vyučovania a pri 
všetkých hromadných akciách na bezpečnosť žiakov dozerajú pedagogickí zamestnanci. Prevádzkoví zamestnanci zabezpečujú údržbu 
a hygienické podmienky vo všetkých objektoch školy. 
 

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 
 
1. Pedagogický princíp školy 
 
Edukačnú činnosť budeme hneď od začiatku smerovať k vytvoreniu dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania žiaka. Cieľom 

bude, aby žiaci získali veľmi dobré komunikačné kompetencie v štátnom jazyku, naučili sa pracovať s IKT, poznali svoje silné a slabé stránky. 
Naučili sa vyjadrovať a tlmočiť, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou. Z jazykového hľadiska interaktívne reagovať 
primeraným a kreatívnym spôsobom v rôznych spoločenských a  kultúrnych súvislostiach. Pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, 
aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 
emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný 
individuálny  výchovno-vzdelávacími program. 
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2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 
 
Koncepčné zámery školy: 
 
Pri výchove a vzdelávaní žiakov škola bude klásť dôraz na: 
- Dohovor o právach dieťaťa 
- Plnenie úloh „Národného programu boja proti drogám“ 
- Integráciu žiakov do bežných tried ZŠ 
- Environmentálnu výchovu 
- Výchovu k manželstvu a rodičovstvu 
- Programy „Školy podporujúcej zdravie“ 
- Dopravnú výchovu žiakov 
 
Tieto zámery sú  rozpracované v jednotlivých pedagogických  materiáloch školy. 
 
 Aktivity školy v edukačnom procese sú nasmerované na naplnenie cieľov: 
• chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá bude  mať pevné základy postavené na demokratických zásadách 

a princípoch, 
• v popredí nášho záujmu je  náš žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 
• hlavný dôraz bude v rozvoji komunikačných kompetencií v materinskom jazyku, digitálnych kompetenciách  a kompetenciách 

naučiť sa učiť, 
• úspešnosť žiaka v ďalšom štúdiu, 
• sme a chceme byť aj naďalej školou otvorenou pre žiakov i verejnosť, 
• veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho i vnútorného  prostredia, 
• veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu, 
 
• podporujeme výučbu cudzích jazykov a informatiky, 
• podporujeme talentovaných a nadaných žiakov v ich rozvoji, 
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• venujeme pozornosť efektívnej integrácii žiakov, 
• veľkú pozornosť venujeme žiakom zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia pri adaptácii na školu, 
• hľadáme možnosti, ale najmä čerpáme skúsenosti zapájaním sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré by mohli skvalitniť našu 

ponuku. 
Problematika edukácie v našej škole spočíva v narastajúcom počte žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia 

a nedostatočnej spolupráce rodičov týchto žiakov so školou. Pri dodržiavaní práv dieťaťa v edukácii nastal problém integrále-začleňovania 
žiakov do bežných tried školy. 

 
 

Stupeň vzdelania ISCD 2 
 
 
3. Profil absolventa 
 
Absolvent našej školy  má svojim vystupovaním robiť dobré meno škole,byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť 

schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje  fyzické a duševné zdravie. Má  vedieť využívať 
pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať zákonitosti prírodných vied, mať schopnosť 
presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa, dobre ovládať slovenský jazyk a sám 
sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho prejavu, komunikovať  vprvom cudzom jazyku na úrovni A2 a v druhom na úrovni A1. Má 
schopnosť vnímať umenie, získať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, byť si vedomý svojich kvalít a  byť zodpovedný za svoj život. Inovácia 
vyučovania podľa nového ŠkVP v našej škole bude mať kladný vplyv na prospech žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia 
a celkove na ich vzdelanostnú úroveň z toho dôvodu, že vyučovanie sa viac prispôsobí ich mentalite. Uplatnením ŠkVP v praxi sa podstatne 
zmení východisková situácia našich absolventov pre úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia na stredných školách. 

 
 
 
 
4.  Pedagogické stratégie 
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Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú 
príležitosť rozvíjať svoj potenciál. 

V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie, tvorivé myslenie, samostatnosť a sebahodnotenie. 
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia, 

podporou individuálnych schopností  nadaných žiakov. 
Zástupkyňa r.š. pre I.stupeň a  výchovná poradkyňa v spolupráci ŠPPP poskytnú odbornú pomoc žiakom so ŠVVP, ich rodičom 

a zamestnancom školy. 
Vo vyučovacom procese budeme využívať hlavne tieto formy a  metódy  :   Využívame formy integrovaného , skupinového, 

programovaného, individuálneho vyučovania, blokové vyučovanie,  vyučovanie v rôznom prostredí, konzultačné hodiny. Na vyučovacích  
hodinách EV , NV a TV vytvárame heterogénne skupiny, homogénne skupiny  vytvárame pre vyučovanie CJ, TchV a informatiky. Edukácia 
v škole  prebieha v  dennej forme. 

 
Používame tieto vyučovacie metódy: 
 
❏ motivačné metódy                                
❏ expozičné metódy 
❏ fixačné metódy 
❏ diagnostické metódy 
 
Motivačné vyučovacie metódy: 
 
 Zmluva s vyučujúcou alebo záväzok, 
 Impulz, 
Riziko/ alebo riskuj, 
Brainstorming (búrka mozgov), 
Case study (prípadové štúdie,) 
 
Motivačný rozhovor, 
Rozprávka, 
Choď na svoje siesto, 
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Výmena názorov, 
Televízna reklama. 
 
Expozičné vyučovacie metódy: 
 
Výklad, 
Vysvetľovanie, 
Interaktívna prednáška, 
Debata, 
Kolotoč /carousel/, 
Načúvacie tímy, 
Študijný turnaj, 
Snowbolling (lepenie snehovej gule), 
Synektika, 
Nasadené otázky. 
 
Fixačné vyučovacie metódy: 
 
Štruktúrny strom, 
Pravda alebo klamstvo, 
Poradenie na nástenke, 
Mind-mapping (myšlienková mapa), 
Učebná sieť, 
Diskusia, 
Pexeso, 
Trojfázová „akvarijná“ diskusia, 
 
Reťazová reakcia, 
Krížovka. 
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Diagnostické vyučovacie metódy: 
 
Blesková diagnostika, 
Metóda „čiernej skrinky“, 
Výstupný test, 
Hádanie cudzích slov, 
Triedenie kariet. 
 
 Základné druhy diagnostikovania: priebežné, frontálne, individuálne, skupinové, testovanie. 
 
 Formy diagnostikovania: ústne, písomné, grafické, pohybové, kombinované. 
Všetky druhy diagnostikovania a to skúšanie, preverovanie, hodnotenie, známkovanie budú v súlade s metodikami hodnotenia 

žiakov, budeme sa orientovať na pozitívne hodnotenie žiakov, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie.  
 
Podporujeme  interaktívne vyučovanie, monotématické vyučovanie  a výučbu pomocou didaktickej techniky /IKT/, diskusie, 

samostatné a tímové projekty,dlhodobé samostatné práce /referáty/, prezentácie, praktické vyučovanie. 
 
 V oblasti emocionálnej výchovy chceme vychovať dobrého človeka s pozitívnym  prístupom k životu. 
                                                          
 
5. Zabezpečenie výučby pre žiakov  so  špeciálnymi potrebami  
   
V zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Deklarácie práv dieťaťa sme otvorenou školou pre všetkých žiakov.   
 
 
 
Zabezpečujeme efektívnu integráciu žiakov so ŠVVP v  spolupráci s odbornou komisiou, ŠPPP a rodičmi žiakov. Podľa platnej 

legislatívy integrovaní žiaci majú vypracovaný IVVP /individuálny výchovno-vzdelávací program/. Všetky špecifické úpravy sa 
vypracovávajú tak , aby zodpovedali špeciálnym výchovno – vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.  
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     Telesne  a zrakovo postihnutým žiakom umožňujeme bezbariérový vstup do školy, majú špeciálny školský nábytok a kompenzačné 
pomôcky, učebné a pracovné texty na vyučovací proces. Individuálne podľa potrieb umožňujeme osobnú asistenciu žiakom. Žiaci so ŠVVP sú 
hodnotení podľa špecifických metodík a  

 Metodického pokynu MŠ SR  na hodnotenie a  klasifikáciu žiakov so špeciálno- pedagogickými potrebami v bežných ZŠ CD – 2004- 
12003/ 23597-1:095. 

 
5.1 Zabezpečenie výučby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
     Špecifickým cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov 

vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia / komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, nedostatočné hygienické návyky.../ 
dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností a pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. 

 
Tento cieľ uskutočňujeme edukáciou v nultom ročníku podľa vypracovaného IVVP v spolupráci s ROCEPO Prešov, testovaním 

školskej spôsobilosti s PPP SNV a za pomoci asistentov učiteľa /občanov rómskej komunity/. Tento IVVP  je prispôsobený úrovni dieťaťa 0. 
ročníka v obsahu a metódach vzdelávania s cieľom dosiahnuť kompenzáciu deficitu. Vytvárame edukačné prostredie rešpektujúce 
sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo SZP, spolupracujeme s rodičmi v mimovyučovacích aktivitách a umožňujeme žiakom 
prezentovať svoju kultúru a identitu.  

 
 

6. Začlenenie prierezových tém  
 

     Škola cieľavedome  rozvíja kľúčové kompetencie v edukácii žiakov v oblastiach: 
- enviromentálnej výchovy, 
- dopravnej výchovy, 
- ochrany života a zdravia, 
 
- osobného a sociálneho rozvoja, 
- multikultúrnej výchovy, 
- regionálnej výchovy, 
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- mediálnej výchovy 
- tvorby projektov a prezentačnej zručnosti, 
- výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 
-  v projekte :  - zdravá škola, 
                          - otvorená škola, 
                          - prevencia drogových závislostí. 
Všetky menované oblasti sú kontinuálne začlenené v jednotlivých vyučovacích predmetoch.  Dopravnú výchovu budeme realizovať aj 

formou výcviku na detskom dopravnom ihrisku. V rámci  obsahu učiva Ochrana života a zdravia žiaci primárneho stupňa absolvujú 1 x 
ročne didaktické hry v prírode, žiaci sekundárneho stupňa absolvujú 2x ročne účelové cvičenie. 

 
 

7. Organizačné  formy na vzdelávanie  v ZŠ Kluknava 

 

Typ školy : ploorganizovaná škola s 0.ročníkmi v alokovanom pracovisku Richnava( 8 tried). 
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 
Vyučovanie sa začína 7.55hod. a končí 14.15 hod. druhá zmena začína 12.40 hod. a končí 16.30 hod. 
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0.hod.  7.00- 7.40 hod. 

prestávka 7.40-7.55 hod. 

2. zmena Trvanie hodiny 40 min. 

1. hod. 7.55- 8.40 hod. 

prestávka 8.40- 8.50 hod. 

1. hod. 12.40- 13.20 hod. 

prestávka 13.20-13.25 hod. 

2. hod. 8.50-9.35 hod. 

prestávka 9.35-9.45 hod. 

2. hod. 13.25- 14. 05 hod. 

prestávka 14.05- 14.20 hod. 

3. hod. 9.45- 10.30 hod. 

prestávka 10.30- 10.50 hod. 

3. hod. 14.20- 15.00 hod. 

prestávka 15.00-15.05 hod. 

4. hod. 10.50- 11.35 hod. 

prestávka 11.35- 11.45 hod. 

4. hod. 15.05-15.45 hod. 

prestávka 15.45-15.50 hod. 

5. hod. 11.45-12.30 hod. 

prestávka 12.30-12.35 hod. 

5. hod. 15.50- 16.30 hod. 

 

6. hod. 12.35- 13.20 hod. 

 prestávka13.20-13.35 

7.hod. 13.35- 14.15 hod. 
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Vyučovanie cudzích jazykov: podľa ŠVP  ISCED 2  sa  od 6.ročníka  povinne vyučuje druhý cudzí  jazyk.  Ak je počet v triede nad 17 žiakov 
delí sa  na skupiny. 

Predmety ETV a NAV sa vyučuje podľa záujmu žiakov v skupinách do 20 žiakov. 

Kurz Ochrana života a zdravia sa realizuje 2x ročne / jesenné a jarné/. 

Na hodinách informatiky sa trieda delí na skupiny do počtu 17žiakov. 

Telesná výchova sa vyučuje koedukovane do počtu 25 žiakov v skupine. 

Organizácia školských výletov a exkurzií sa uskutečňuje podľa plánu práce školy. Školský výlet trvá jeden deň a škola vyžaduje informatívny 
súhlas  rodiča, poučenie o BOZP, úrazové poistenie žiakov, návrh na hromadnú akciu.  
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III. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A HODNOTENIA 
 
 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  
 
 Cieľom hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov v škole  je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom , ako žiak 

zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou  hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 
práce , návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom  je zhodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame  z  metodických pokynov č.7/ 2009- R na hodnotenie žiakov základnej školy. 
Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť edukácie, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Žiaci sú v procese vzdelávania 
pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia. Hodnotenie žiakov sa realizuje klasifikáciou a slovným hodnotením 
žiakov 0. ročníka a  I. ročníka. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva 
dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP berieme do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon. Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 

 
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 
Hodnotenie zamestnancov je založené na bodovom hodnotení. Body sú prideľované na základe: 
•  Pozorovania /hospitácie/, 
• Rozhovoru, 
• Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje/prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, 

úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň/, 
• Sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 
• Hodnotenie výsledkov ped. zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok a výučbových programov 

a prezentácií, mimoškolskej činnosti a pod., 
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• Hodnotenie pedagogických a  odborných zamestnancov  manažmentom školy.  
 

 
3.Hodnotenie školy 
 
Kritérium pre nás je  : 
• Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 
• Kvalita výsledkov. 
 
  
Monitorujeme pravidelne :  
• Podmienky na vzdelanie, 
• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 
• Prostredie – klíma školy, 
• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania, 
• Úroveň integrácie žiakov so ŠVVP, 
• Výsledky vzdelávania žiakov zo SZP, 
• Adaptácia žiakov na školu, 
• Riadenie školy, 
• Úroveň výsledkov práce školy. 
 
 
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 
•  Dotazník pre žiakov a rodičov , 
•  Dotazník pre absolventov školy, 
• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 
• SWOT analýza. 
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Silné  stránky školy :  
-odborne kvalifikovaný manažment školy, 
-mladý , ambiciózny kolektív pedagógov, 
- zodpovedný kolektív prevádzkových zamestnancov, 
-telocvičňa ako súčasť školského areálu, 
- efektívna integrácia žiakov so ŠVVP, 
-zvyšovanie počtu  žiakov zo SZP končiacich v poslednom ročníku ZŠ, 
- prezentácia školy navonok: web stránkou, 
-školský časopis, 
-školská kronika, 
-mimoškolská činnosť. 
 
Slabé stránky školy : 
    -  nedostatočné vybavenie IKT, zastaralé učebné pomôcky a morálne  opotrebované vnútorné vybavenie interieru školy. 
Problematika edukácie v našej škole spočíva v narastajúcom počte žiakov zo sociálne a jazykovo znevyhodneného prostredia 

a nedostatočnej spolupráce rodičov týchto žiakov so školou. Pri dodržiavaní práv dieťaťa v edukácii nastal problém integrácie žiakov do 
bežných tried školy. 
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IV. ŠKOLSKÝ U ČEBNÝ PLÁN 

 

Vzdelávacia oblasť                Predmety/ročník       5.    ŠvP     6.    ŠvP     7.    ŠvP     8.    ŠvP      9.    ŠvP 

Jazyk a komunikácia                  SJL                         5      5        4       4       5       4       5        5        5       5 

                                                       Cudzí jazyk I.       4      3        3       3       3       3       3        3        3       3 

                                                       Cudzí jazyk II.                       2       1        2       1       2        1        2       1 

Človek a príroda                         Fyzika                                      1       1        2       1       2        2        2       1 

                                                       Chémia                                    1       0,5     1      0,5    1        1        2       2 

                                                       Biológia                  2       1       2       1       2       1,5    1       1        1       1 

Človek a spoločnosť                   Dejepis                    1        1       1       1       1       1       2        1        2      2 

                                                       Geografia              2        1       2       1       2      1        2      1        1        1 

                                                       Občianska náuka  1        1      1       1        1      1     0,5    0,5     0,5     0,5 
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Človek a hodnoty                       EV/NV                      1        1      1       1        1      1     0,5    0,5     0,5     0,5    

 Matematika a práca    

s informáciami                       Matematika                 4      3,5      5      4        4      3,5      5       4        5        4 

                                                   Informatika                1       0,5      1      0,5     1      0,5      1       0,5     1       0,5 

Človek a svet práce                Technika                      1       _         1       _       1      0,5      1       0,5     1        _ 

Umenie a kultúra                    Výtvarná výchova      1     1        1      1        1      1       1       0,5      1       0,5 

                                                   Hudobná výchova      1       1        1      1        1      1       1      0,5      1       0 ,5 

Zdravie a pohyb                      Telesná výchova        2       2        2      2        2      2         2        2         2       2 

______________________________________________________________________________________

_ 

Spolu povinná časť                                                          21              23              24               24               24 
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Voliteľné hodiny                                                               6                6                  6                 6                6                

Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny                         27              29              30               30               30       
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ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM  

 

1. Ochrana života a zdravia 

2. Dopravná výchova 

3. Enviromentálna výchova 

4. Regionálna výchova 

5. Multikultúrna výchova 

6. Mediálna výchova 

7. Osobnostný a sociálny rozvoj 

8. Tvorba projektov a prezentačných schopností 
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OCHRANA  ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Charakteristika u čiva 
 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho 
vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. Aplikuje sa 
v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná 
výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti 
a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť 
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

 
Ciele učiva 
 
Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom 

potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 
iných ľudí.  

 
Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov: 
 
a)  morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia; 
b)  odbornou, ktorá  im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života; 
c)  psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií; 
d)  fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu 

na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií; 
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 Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec 

využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 
kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto 
spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu 
pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany života a 
zdravia ( OŽZ ) a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe   perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. 

 Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej 
udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov 
pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná 
pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený 
individuálnymi ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. 
Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a 
poskytnúť pomoc iným osobám. 

 Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí , v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k 
tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 
nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. 

 V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a 
návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a 
prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v 
ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať poznatok a zručnosť ). 

 Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy: 
-z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana; 
-zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; 
-vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode ; 
-vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť  a odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných 

mimoriadnych situácií. 
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Obsah a realizácia učiva 
 
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 
- riešenie  mimoriadnych situácií- civilná ochrana 
- zdravotná príprava 
- pohyb a pobyt v prírode  
 
Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy : 
 
Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5.-9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín s pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC 

vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3-5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácii plánovaného ÚC. Učivo turistiky 
realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s ÚC.  

 
 Účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať 

ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy :  
- vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové vzťahy, 
- úlohy objektovej ochrany školy, 
- rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 
- požiarne a poplachové smernice, 
- zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 
- cvičenia v prírode v rámci TV, 
- príprava učiteľov na proces v  ÚC. 
 
Špeciálne školy si upravia obsah jednotlivých tém,  a metodické postupy vo výučbe OŽZ podľa schopností žiakov a priestorových 

podmienok.  
 

Obsah učiva pre nižšie sekundárne vzdelávanie 
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V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko – praktickú  prípravu a účelové cvičenia v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa 

základných škôl. Postup vyučovania zvolia vyučujúci podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní 
metodických   

 oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a zručnostiam žiakov deviateho ročníka. 
 
 

Obsahové zameranie v piatom ročníku 
 
a)   Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
- varovné signály CO – činnosť na varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“;   „Ohrozenie vodou“ , „ Koniec ohrozenia“; 
- ochranná poloha ochranných prostriedkov ( DM-1, CM3-/3h ); 
- ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami; 
- kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie  evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná 

batožina; 
- kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti; 
 
b)     Zdravotná príprava 
- imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh; 
- znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; 
- uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára; 
- ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; 
- spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia; 
 
c)      Pohyb pobyt v prírode  
- zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy, 
- odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;  
- pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy; 
- správne zakladanie ohňa; 



                                                                                               

29 

 

 
Obsahové zameranie v šiestom ročníku 

 
a)    Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
- charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie; 
- vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení; 
- lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami; 
- vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje; 
- dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; 
- evakuácia z ohrozeného priestoru; 
- pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti; 
 
b)   Zdravotná príprava 
- zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – obväzová technika; 
- prakové obväzy brady nosa; 
- šatkové obväzy hlava, ruky, nohy; 
- náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách; 
-  ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie; vykĺbenie, zlomeniny; 
 
c)   Pohyb a pobyt v prírode  
- mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne; 
- pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti; 
- zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; 
- zemepisný azimut; 
- určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; 
- určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov; 
- prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; 
- preventívna ochrana pred bleskom; 
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Obsahové zameranie v siedmom ročníku 

 
a)    Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
- činnosť na varovné signály CO, 
- ukladanie a skladovanie ochrannej masky ( DM-1, CM-3-3/h ); 
- kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny; 
- ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov; 
- dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia; 
- postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile; 
- zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana pred nimi; 
- ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením; 
 
b)    Zdravotná príprava 
- poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile; 
- prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami; 
- prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia; 
- vytiahnutie poraneného z rokliny; 
- znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka; 
- ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny; 
- umelé dýchanie z pľúc do pľúc ( ústami, nosom ), masáž srdca; 
- zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania; 
 
c)    Pohyb a pobyt v prírode  
- príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu; 
- výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu; 
- meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku; 
- prekonávanie vodnej prekážky; 
- správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody; 
- značenie mostov a prechodov cez vodné toky; 
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Obsahové zameranie v ôsmom ročníku 

 
a)   Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
- jadrové zbrane a ich ničivé účinky; 
- ochrana pre svetelným žiarením; 
- ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom ); 
- ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou; 
- hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu,; 
- lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia; 
- nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného územia; 
- kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch; 
- odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu; 
 
b)   Zdravotná príprava 
- hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených; 
- postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia; 
- praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe; 
- technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom; 
- prvá pomoc pri popáleninách; 
- poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia; 
- poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch; 
- sterilizácia prostriedkov; 
- nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie;  
- alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia; 
 
c)   Pohyb a pobyt v prírode  
- pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; 
- vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike( pešo, bicyklom); 
- značkovanie turistických ciest a chodníkov; 
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- príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti; 
- odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode; 
 

Obsahové zameranie v deviatom ročníku 
 
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
- úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov; 
- civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie; 
- analýza územia obce, mesta, okresu; 
- organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky; 
- varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení; 
- činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov; 
- jódová profilaxia (  v okolí AE ); 
 
b) Zdravotná príprava 
- preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, 

obväzovanie, znehybňovanie častí tela; 
- darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela; 
- správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru; 
- prevencia proti kliešťovej encefalitíde; 
 
c) Pohyb a pobyt v prírode 
- základný turistický výstroj; 
- absolvovanie  trasy primeranej veku; 
- povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia; 

 
Výstupné vzdelávacie štandardy 
s exemplifikačnými úlohami povinného učiva ochrany života a zdravia pre nižšie   sekundárne vzdelávanie základných škôl 
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T e m a t i c k ý  c e l o k :  Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 
 
Obsahový štandard: 
Činnosť po varovaní varovnými signálmi. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany. Základné zručnosti pri použití ochrannej 

masky. Kompletizovanie ochrannej masky, pochodová, pohotovostná a ochranná poloha. Čiastočná hygienická očista osôb a čiastočná 
dezaktivácia potravín, vody a materiálu. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia. Prevencia proti požiarom a činnosť po vzniku 
požiaru. 

Výkonový štandard: 
1. Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení.. 
1.1.  Poznať varovné signály a základné činnosti po ich vyhlásení. 
Popíš, ako sa vyhlasuje varovný signál „ Všeobecné ohrozenie“, „ Ohrozenie      vodou“, „ Koniec ohrozenia“. 
1.1.2   Uveď, aká je činnosť po vyhlásení varovného signálu „ Všeobecné ohrozenie“. 
Priprav si ochrannú masku do predpísanej polohy po varovaní signálom „ Všeobecné ohrozenie“.                        
Čo zabezpečíš v byte pred odchodom do úkrytu? 
Uveď, kde najbližšie sa nachádza úkryt a povedz, aký čas potrebuješ na presun do úkrytu. 
 
2.Prostriedky individuálnej ochrany. 
Poznať prostriedky individuálnej ochrany a vedieť ich správne používať. 
 
Popíš  z akých hlavných častí sa skladá ochranná maska CM 3-/3h 
Aké  prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca poznáš ? 
Popíš funkciu ochrannej masky. 
Uveď, aké polohy ochrannej masky poznáš a čo je pohotovostná poloha. 
Vymenuj improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest, končatín a tela. 
Nasaď si ochrannú masku  správnym spôsobom v časovom limite do ochrannej polohy. 
Prečo je potrebné dezinfikovať ochrannú masku po použití . 
Povedz, čo znamená skratka PIO. 
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3.Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnej udalosti. 
Získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany. 
 
Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana osôb ? 
Popíš čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje. 
Uveď, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú povinnosti občanov. 
Charakterizuj jednotlivé typy úkrytov. 
Uveď, čo má obsahovať evakuačná batožina a aká je povolená hmotnosť pre tvoj vek. 
Povedz základné zásady správania sa v úkrytoch. 
 
4.Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky. 
Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a poznať ich ničivé účinky. 
 
Vymenuj tri druhy zbraní hromadného ničenia. 
Povedz aké ničivé účinky jadrových zbraní poznáš. 
Povedz účinky otravných látok a biologických zbraní. 
Čo je prenikavá radiácia, rádioaktívne zamorenie, svetelné žiarenie, tlaková vlna a ako sa proti nim chránime. 
Použi individuálnu ochranu pri zamorení ovzdušia otravnou látkou a urči cestu úniku. 
Vymenuj aké sú zásady ochrany a prevencia pred infekčnou chorobou. 
 
5.Hygienická očista a ochrana potravín a vody. 
Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody a materiálu. 
Povedz, čo rozumieme pod pojmom kontaminácia. 
Uveď, čo znamenajú pojmy dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dekontaminácia. 
Vykonaj hygienickú očistu tváre, dýchacích ciest, očí, rúk  a vrchného oblečenia po prechode prašného územia na účelovom cvičení 

správnym postupom. 
Popíš, akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická očista a špeciálna očista materiálu po zamorení rádioaktívnym prachom a 

otravnými látkami. 
Popíš, ako chránime vodné zdroje proti zamoreniu. 
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Priprav na účelové cvičenie svoje potraviny a vodu  do dostupných bezpečných obalov proti kontaminácii. 
 
6.Ochrana proti požiarom. 
 Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a zásady hasenia vzniknutého začínajúceho požiaru. 
 
Vymenuj jednoduché hasiace prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme. 
Vymenuj, aké  ručné hasiace prístroje a aké horľaviny ktorým hasíme poznáš. 
Povedz, akým ručným hasiacim prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie pod prúdom. 
Povedz, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies. 
Vymenuj, aké  tekuté horľaviny poznáš a akými prostriedkami ich hasíme. 
Povedz, aké sú zásady manipulácie s otvoreným ohňom. 
Uveď, aké základné protipožiarne opatrenia poznáš, ktoré dodržujete vo vašej domácnosti. 
Povedz, aké protipožiarne opatrenia musíme dodržiavať pri táborení. 
Povedz, čo prikazujú požiarne poplachové smernice vo vašej škole. 
Uveď, ako privoláš hasičov k vzniknutému požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál „ Požiarny poplach“.      
 
T e m a t i c k ý   c e l o k :  Zdravotná príprava 
Obsahový štandard: 
Všeobecné zásady prvej pomoci. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život – krvácanie, zastavenie dýchania, strata vedomia a šok. 

Základné ošetrenie a znehybnenie končatín štandardnými a improvizovanými prostriedkami pri zlomeninách, vyvrtnutiach a vykĺbeninách. 
Zásady pri poranení panvy, krčnej chrbtice. Obväzová technika a odsun raneného. Postup pri poskytovaní prvej pomoci pri hromadnom 
nešťastí, poranení elektrickým prúdom, popáleninách , úpaloch, podchladení a otravách. 

Výkonový štandard: 
1.  Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci 
Poznať základné zásady prístupu k zranenému, technickú a zdravotnícku prvú pomoc. 
Vymenuj tie činnosti, ktoré patria do technickej a zdravotníckej prvej pomoci. 
Vymenuj dôležité životné funkcie. 
Popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný. 
Uveď technickú činnosť záchrancu pri poranení elektrickým prúdom a otrave v zadymenom priestore. 
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Vymenuj jednotlivé zásady protišokových opatrení. 
Povedz , ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených osôb. 
Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému? 
 
2.Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život. 
Poznať druhy krvácania , spôsoby zastavenia a obnovenie krvného obehu. 
 
Porovnaj vonkajšie a vnútorné krvácanie. 
Popíš rozdiel medzi žilovým, tepnovým a vlásočnicovým krvácaním. 
Vymenuj tlakové body a uveď ich význam pri zastavení krvácania. 
Popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania. 
Vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny. 
Poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu pri poranení ramennej tepny. 
Povedz, prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní. 
Popíš, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú ranu. 
Uveď, kedy uskutočňujeme masáž srdca a popíš, akým spôsobom sa vykonáva. 
 
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania. 
 
Povedz, podľa akých príznakov zistíme, že postihnutý nedýcha. 
Uveď možné príčiny zastavenia dýchania. 
Popíš, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty. 
Vykonajte vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca na modeli ( Resusci Anne ). Ak nemáš model, popíš 

presný postup. 
Uveď počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchaním a krvným obehom. 
Vykonaj na figurantovi správne uloženie do stabilizovanej polohy. 
 
Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú pomoc postihnutému so stratou vedomia, podchladení, otravách a popáleninách. 
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Uveď, ktoré životné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia. 
Povedz, čo nám signalizujú modré pery u postihnutého so stratou vedomia. 
Popíš, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho uložíme. 
Povedz, aké sú možné príčiny straty vedomia. 
Uveď, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz do nemocnice. 
Popíš prvú pomoc pri podchladení. 
Povedz, čo spôsobuje otravy, ktoré sú najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú pomoc. 
Charakterizuj stupne popálenia a popíš prvú pomoc pri obarení. 
Popíš príznaky podchladenia a prehriatia, prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a úpale. 
 
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín a chrbtice. Zvládnuť základnú obväzovú techniku 

a poznať princípy transportu. 
 
Vymenuj štandardné a improvizované prostriedky na znehybnenie končatín. 
Znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia na figurantovi veľkým závesom pomocou trojrohej šatky. 
Popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia. 
Znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia. 
Popíš Kramerovú a nafukovaciu dlahu, uveď spôsob použitia. 
Povedz, do akých polôh uložíme postihnutého s poranením brucha a hrudníka. 
Ulož spolužiaka do protišokovej polohy. 
 
Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. 
 
Uveď rozdelenie obväzov podľa účelu. 
Zaraď krycie, tlakové, odsávacie, nepriedušné, upokojujúce a spevňujúce obväzy k jednotlivým poraneniam. 
Popíš a ukáž tri spôsoby použitia trojrohej šatky. 
Použi prakový obväz na ošetrenie nosa a brady. 
Urči na obrázku, ktorý je kruhový, špirálový, osmičkový a klasový obväz. 
Ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky. 
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Povedz, pri akom zranení použijeme nepriedušný obväz. 
Uveď, aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov. 
Uveď aké spôsoby odsunu raneného vzhľadom na charakter zranenia  poznáš . 
Zhotovte vo dvojici improvizované nosidlá na účelovom cvičení. 
Povedz, aké  zásady platia pri transporte zranených na nosidlách. 
 
T e m a t i c k ý  c e l o k :  Pohyb a pobyt v prírode  
Obsahový štandard: 
Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov , buzoly a určovanie azimutov. Orientácia mapy, čítanie z mapy a topografické 

značky. Určenie vlastného stanovišťa, odhad vzdialeností, určenie výškového rozdielu a krokovanie. Mierka mapy a zhotovenie situačného 
a topografického náčrtu. Zhotovenie schematického náčrtu a pochod podľa azimutov. Turistické značky a chodníky. Výber miesta pre 
stanovanie, príprava ohniska a jednoduchej stravy. Preventívna ochrana proti blesku a prívalu vody. Poznávanie krajiny, pamiatok. 

Výkonový štandard: 
1. Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly. 
Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou mapy a buzoly. 
Urči svetové strany podľa slnka a hodiniek a spresni ich pomocou buzoly. 
Zorientuj mapu a urči vlastné stanovište. 
Uveď, aké topografické značky sa nachádzajú v blízkosti tvojho stanovišťa na mape. 
Urči z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa. 
Urči vzdialenosť do nasledujúceho bodu pochodu podľa mierky mapy. 
Povedz, aká je dĺžka tvojho kroku a koľko tvojich krokov predstavuje 100 m. 
Zhotov situačný a topografický náčrt pochodu. 
Zhotov schematický náčrt a pochoduj podľa zvolených azimutov s využitím turistických značiek a chodníkov. 
 
2. Pobyt v prírode a jej ochrana. 
Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť. 
 
Popíš najvhodnejšie miesto na postavenie stanu. 
Uveď, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie ohniska. 
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Povedz, aké sú zásady pri odchode z miesta táborenia. 
Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod osamelým stromom alebo na voľnej ploche v prírode. 
Povedz, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto táborenia pri rieke počas výdatného trvalého dažďa. 
 
Proces 
 
Učivo „ Ochrana života a zdravia“ má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích predmetov v základnej škole. 

Základným znakom učiva OŽZ je, že hoci nemá vyučovací predmet, je učivo pre žiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky 
sa neklasifikujú. Poslanie učiva je zamerané prípravou žiakov v koedukovanej forme na správne činnosti a konania v prípade vzniku 
nebezpečnej mimoriadnej situácie. Žiaci si v priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a 
schopnosti. 

 
Zvláštnosťou učiva OŽZ je viac tematický obsah navzájom nie podobný. Pre osvojovanie vedomostí a zručností sa využívajú účelové 

cvičenia, prípadne niektoré vhodné poznatky z iných oblastí vzdelávania. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické postupy, žiada sa 
však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, 
samostatné alebo skupinové činnosti. Žiaci majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a nenahraditeľnosti učiva  pri 
vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Odporúčame spracovať a skoordinovať učivo vybraných vyučovacích predmetov k jeho využitiu 
v medzipredmetových vzťahoch v prospech učiva OŽZ. Prvky učiva sú zapracované do učebných osnov povinných predmetov (telesná 
výchova, prírodoveda, pracovné a technické vyučovanie, biológia, zemepis, fyzika, chémia) a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. 

 
Rozdielnosť v procese vyučovania učiva OŽZ je, že sa realizuje prevažne mimo učební so špecifickým materiálom a učebnými 

pomôckami. Dávame na zváženie zaradenie niektorých tém do ÚC vzhľadom na : 
- priestorové podmienky školy, 
- blízkosť vhodného terénu, 
- dostupnosť materiálu a pomôcok na precvičovanie, 
- náročnosť, alebo neprimeranosť požiadaviek a úloh na žiakov vzhľadom na pohlavie a vek, 
- odbornú pripravenosť pedagogických pracovníkov. 
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Na procese realizácie učiva sa okrem tém vo vybraných povinných predmetoch a účelových cvičení podieľajú aj :  
 
- školský režim ( disciplinovanosť a kolektivizmus ), 
- civilná ochrana a objektová ochrana, 
- záujmová činnosť (  príprava mladých zdravotníkov, požiarnikov, záchranárov CO, športových strelcov a pod.), 
- spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami ako Armáda SR, Slovenský skauting, Sokol, Orol, SČK, Slovenský 

zväz ochrancov prírody, Združenie technických a športových činností SR,  
Nakoľko sa učivo nerealizuje v samostatnom predmete, je potrebné, aby riaditeľ školy zabezpečovaním a usmernením učiva poveril 

zodpovedného učiteľa. Osobitnú pozornosť je treba venovať príprave a rozširovaniu materiálového zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom na 
prevažujúci praktický charakter výučby bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov. 

 
Poverení organizátori zodpovedajú za účelné skĺbenie organizačnej a metodickej stránky tejto náročnej formy vyučovania. Odporúča sa 

vypracovať námetovú situáciu a túto spojiť so súťažením tried po ročníkoch. Vzhľadom na priestorové a materiálne ťažkosti je vhodné v jeden 
deň organizovať  cvičenie maximálne s tromi triedami. 

 
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať získaniu požadovaných „výstupných“ vedomostí, zručností a návykov žiakov deviateho 

ročníka. Preto je účelné organizovať cvičenia s týmito triedami osobitne s čo najväčším počtom starostlivo pripravených a materiálovo 
zabezpečených stanovíšť. 

 
V rozsahu učiva pre 9. ročník základnej školy treba zvýrazniť  skutočnosť, že časť žiakov sa zapojí do rôznych výrobných a 

nevýrobných činností bez ďalšieho vzdelávania. Preto ich vedomosti zručnosti a návyky z ochrany života a zdravia treba posudzovať aj z toho 
hľadiska.  

 
Bezpečnostné opatrenia pri účelovom cvičení na školách 
Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia zodpovedá vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný : 
 
- organizovať označenie priestoru ÚC a poriadkovú službu v nebezpečných miestach, označenie a ohraničenie nebezpečných 

priechodov a miest, 
- označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií, 
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- udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich  značkárov, 
- spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci 

účastníci účelového cvičenia, 
- kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového 

cvičenia. 
 
Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia sú zodpovední vedúci na jednotlivých pracoviskách, ktorí sú 

povinní : 
 
- oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami, 
- oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich, 
- kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej činnosti. 
 
Počas účelového cvičenia je zakázané : 
 
- prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami, 
- používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 
- pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 
- používať rádiové stanice bližšie ako 100 m od vedenia vysokého napätia, pracovať s nimi bez uzemnenia, 
- používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky, používať ich improvizáciu, 
- rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie, 
- používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných látok ( materiálov ). Dymové prostriedky 

nepoužívať menej ako 200 m od obydlia a komunikácií, 
- uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 
- zbierať nepoužité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 
- vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia inou osobou, 
- dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez preverenia ich odpojenia od elektrickej energie, 
- pohybovať sa v nebezpečných miestach, 
- vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 
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- rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 
 
- piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

 
Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické  opatrenia: 
- dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte  
      ( mieste), 
- pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu, 
- zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení  výrobného procesu, 
- uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového cvičenia, 
- priestory činnosti označiť stanovenými značkami ( tabuľkami ), 
- nedovoliť  prekročenie noriem pobytu a práce v ochranných maskách a iných ochranných prostriedkoch. 
 
Pri činnosti v lesných priestoroch : 
- Uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta, 
- Zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení, 
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika predmetu 
 
Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. 
Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, 

má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok sú dopravné nehody. S rozvojom 
motorizmu sa ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým úrazom, často s trvalými následkami. 
Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. 

Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, 
teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje ľudí 
na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou 
tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti 
najmä prostredníctvom školy. 

Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Svojim špecifickým 
obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v 
školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli 
aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných 
ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

 
Ciele dopravnej výchovy v základnej škole 
 
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. 

Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor 
osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné 
dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. 
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Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 
a) Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 
c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, 

cestujúci (spolujazdec), 
d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v 

cestnej premávke v praktickom živote, 
e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
f) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 
g) pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy 

údržby bicykla, 
h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, 
i) pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce 

z povahy vozovky, dopravnej situácie a správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby druhých, 
j) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 
k) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode, 
l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 
 
V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 
1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 
2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 
3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 
4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 
5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 
6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 
7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. 
 
Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel 

cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií.  
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Obsah tematických celkov v 5. až 9. ročníku základnej školy 
 
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
Dopravné značky a zariadenia 
Praktické cvičenia 
Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi 
Podmienky premávky na cestách 
Technické podmienky prevádzky dopravných prostriedkov 
 
5. ročník 
11 hodín ročne (Technika 3 h, DDI 4h – len prvý polrok, Účelové cvičenia 2h, Telesná výchova – cvičenia v prírode 2h) 
 

Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vie sa chovať primerane a 
ohľaduplne. 

 

Základné ustanovenia o povinnostiach účastníkov cestnej premávky: 
chodcov, vodičov (spolujazdcov, prepravovaných osôb), a ich 
spôsobilosti v zmysle zákonnej normy - dodržiavať dopravné značky, 
počúvať pokyny a výzvy policajtov. Poslanie, činnosť a kompetencie 
dopravnej polície. 

Neohrozuje bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 
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Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky  

Výstupný min. štandard 

Žiak chápe zmysel 
dodržiavania dopravných 
značiek. 

Nebezpečné stúpanie, Nebezpečné klesanie, Najvyššia dovolená rýchlosť, 
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti. 

Dodržiava pokyny dopravných 
značiek. 

 

Praktický výcvik  

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vie zvážiť svoje možnosti 
a schopnosti na bezpečné 
zvládnutie terénu. 

Technika jazdy na bicykli v sťažených podmienkach, v teréne (prudké 
klesanie a stúpanie), jazda vodou, v blate, v piesku, prechádzanie 
náročnejšou jazdou zručnosti na bicykli (ako disciplíny celoštátnej 
dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne). 

Len pre mimoriadne nadaných a 
talentovaných žiakov, ktorí majú na 
takúto jazdu aj vhodné bicykle. 
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Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Pri plánovaní zvažuje aj 
možnosti svojich 
spolujazdcov. 

Vedieť plánovať trasy ciest a výletov z hľadiska bezpečnosti a plynulosti 
(hustota premávky, druh cesty, charakter cesty, vzdialenosť, čas). 

Žiak si dokáže naplánovať 
jednoduchý výlet do okolia. 

 

Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Morálna a právna 
zodpovednosť k ostatným 
účastníkom cestnej 
premávky. 

Druhy pozemných komunikácii podľa určenia: diaľnice, cesty, miestne 
komunikácie, účelové komunikácie, sieť diaľnic a ciest pre motorové 
vozidlá, medzinárodné cesty. 

Žiak vie určiť podľa automapy druh 
pozemnej komunikácie. 
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Technické podmienky premávky vozidiel 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Správny partnerský vzťah 
medzi účastníkmi cestnej 
premávky. 

Údržba bicykla - jednoduché opravy, správne nastavenie výšky a sklonu 
sedla a riadidiel, napnutie reťaze, demontáž a montáž kolesa, oprava 
vzdušnice. 

Žiak vie identifikovať 
najjednoduchšie závady na bicykli. 

 
 
6. ročník 
7 hodín ročne (Technická výchova 3 h, Účelové cvičenia 2h, Telesná výchova – cvičenia v prírode 2h) 
 
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné správanie sa 
voči ostatným účastníkom 
cestnej premávky. 

Jazda v jazdných pruhoch - cyklista vždy v pravom jazdnom pruhu 
(výnimka pri odbočovaní, obchádzaní, predchádzaní, vychádzaní z cesty) 

Žiak ovláda jazdu v jazdných 
pruhoch. 
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Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Žiak je pripravený 
rešpektovať vybrané 
dopravné značky 

Zákaz zastavenia, Zákaz státia, Koniec viac zákazov, Najnižšia dovolená 
rýchlosť, Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti. 

Žiak pozná uvedené značky. 

 

Praktický výcvik  

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Morálna a právna 
zodpovednosť k ostatným 
účastníkom cestnej 
premávky. 

Spôsob dopravy napr. pri obmedzení dopravy na komunikácii, dočasné 
semafory, riadenie dopravy, prejazd tunelom, činnosť pri požiari alebo 
nehode. 

Žiak pozná dočasné spôsoby 
obmedzenia premávky. 
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Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje 

žiaka ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Je si vedomý, že plynulosť 
a bezpečnosť premávky je 
závislá na ľudskom 
faktore. 

Psychologické aspekty bezpečnej jazdy. Vnímanie, pozornosť, 
predvídanie, rozhodovanie, reagovanie, vlastnosti vodiča, vekové 
zvláštnosti, emócie, bdelosť, vplyv alkoholu a drog. Rozlíšenie 
kooperatívneho a „súťaživého“ spôsobu jazdy, identifikácia agresívnych 
prvkov dopravného správania. 

Žiak je oboznámený so 
psychologickými aspektmi jazdy. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Poznať a rešpektovať tieto 
obmedzenia. 

Prostriedky na zabránenie nehôd (konštrukcia priechodov, komunikácie 
pre nevidiacich, povrchové úpravy komunikácií a bezpečnostné 
zariadenia, okružné križovatky. 

Pozná prostriedky na zabránenie 
nehôd na komunikáciách. 
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Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Uvedomujú si 
rovnocennosti postavenia 
vozidiel v cestnej 
premávke. 

Druhy vozidiel - motocykle, osobné automobily, autobusy, nákladné 
automobily, špeciálne automobily, ťahače, traktory, bicykle, odťahové 
vozidlá, motorový vozík pre invalidov a iné; továrenské značky vozidiel 
používaných v Slovenskej republike. 

Pozná základné druhy vozidiel. 

 

 

7. ročník 
4 hodín ročne (Účelové cvičenia 2h, Telesná výchova – cvičenia v prírode 2h) 
 
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Zodpovednosť a 
spôsobilosť a 
rešpektovania vybraných 
dopravných značiek. 

Jazda v zvláštnych prípadoch – pozdĺž nástupného ostrovčeka, 
prechádzanie električkových koľají, prednosť mestského autobusu pri 
vychádzaní zo zastávky, zastavenie za električkou stojacou na zastávke 
bez nástupného ostrovčeka. 

Žiak je oboznámený s jazdou vo 
zvláštnych prípadoch. 
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Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Spolieha a využíva 
informácie z týchto 
značiek. 

Dopravné značky, informujúce o rôznych objektoch a zariadeniach, ktoré 
môžu mať pre účastníkov cestnej premávky význam (napr. Parkovisko, 
Opravovňa, Občerstvenie, Stanovisko polície a L), smerové tabule 
slúžiace k orientácii účastníkov cestnej premávky, číselné označenie ciest. 

Žiak vie uviesť príklady 
informatívnych značiek. 

 

Praktický výcvik  

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Morálna a právna 
zodpovednosť k ostatným 
účastníkom cestnej 
premávky. 

Prechádzanie križovatiek a riešenie zložitejších situácií. 

 

Žiak vie samostatne riešiť situáciu 
na jednoduchých križovatkách. 
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Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky  

Výstupný min. štandard 

Uvedomiť si potrebu 
rešpektovania fyzikálnych 
zákonitostí pôsobiacich v 
doprave. 

Základné fyzikálne zákonitosti pôsobiace počas jazdy - priľnavosť, 
odstredivá sila, zotrvačnosť, rýchlosť, trenie, tlak, zaťaženie; bezpečná 
vzdialenosť. 

Žiak je oboznámený so základnými 
fyzikálnymi zákonitosťami 
pôsobiacimi počas jazdy. 

 

 

Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné správanie sa 
voči ostatným chodcom a 
účastníkom cestnej 
premávky. 

Miesta častého výskytu dopravných nehôd v obci, v okrese; opatrenia 
zvyšujúce bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – oddeľovanie 
premávky jednotlivých druhov účastníkov cestnej premávky. 

Žiak pozná miesta častého výskytu 
nehôd v obci. 
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Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Uvedomuje si význam 
katalyzátora pre ochranu 
životného prostredia 

a podporuje udržiavanie a 
vylepšovanie prostredia. 

Význam cestnej dopravy, jej postavenie v porovnaní s inými druhmi 
dopravy (železničná, letecká, vodná). Negatívne dopady cestnej dopravy 
(dopravné nehody, vplyv na životné prostredie) a možné opatrenia na ich 
elimináciu. 

Druhy pohonných hmôt, spotreba, význam katalyzátora pre životné 
prostredie; miesta, kde dochádza k zvýšeným emisiám (oxid uhoľnatý, 
oxidy dusíku, nespálené uhľovodíky, oxidy síry, oxid uhličitý, zlúčeniny 
olova). 

Pozná základné pohonné hmoty 
v používané v cestnej doprave a 
chápe význam katalyzátora pre 

životné prostredie. 

 

 
 
8. ročník 
6 hodín ročne (Technická výchova 2 h, Účelové cvičenia 2h, Telesná výchova – cvičenia v prírode 2h) 
 
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 
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premávky 

Správny partnerský vzťah 
medzi účastníkmi cestnej 
premávky. 

Prispôsobenie rýchlosti jazdy – svojím schopnostiam, vlastnostiam 
bicykla, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam (charakter a 
stav cesty, vozovky); maximálne rýchlostné limity pre osobné automobily 
v obci, mimo a na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá . 

Pozná maximálne rýchlostné limity 
pre osobné automobily v obci, mimo 
a na diaľniciach a cestách pre 
motorové vozidlá. 

 

Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vážiť si a rešpektovať 
vybrané dopravné značky. 

Základné parametre umiestňovania dopravných značiek: výstražné, mimo 
obec pred miestom alebo úsekom, ku ktorému sa vzťahujú. 

Žiak vie kde sa umiestňujú dopravné 
značky. 

 
Praktický výcvik 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné správanie sa 
voči ostatným 
spolujazdcom. 

Jazda v skupine - dodržovanie bezpečnej vzdialenosti medzi cyklistami, 
odbočovanie, obchádzanie, predchádzanie, prechádzanie križovatiek, 
zmeny rýchlosti za jazdy. 

Žiak ovláda jazdu v skupine na 
bicykli. 
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Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Je ochotný bez vyzvania 
pomáhať aj ostatným 
účastníkom cestnej 
premávky v núdzových 

situáciách. 

Hodnotenie správania a jednania účastníkov cestnej premávky a 
rozoznávanie chybujúcich - zámerne nerešpektujúcich pravidlá, 
nedodržiavajúcich pravidlá z neznalosti alebo z iných príčin (únava, stres, 
neistota, váhavosť, rozptýlenie pozornosti a pod.). 

 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoje 
správanie a tiež aj správanie iných 
účastníkov cestnej premávky. 

 

 
Podmienky premávky na cestách 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vážiť si a rešpektovať 
vybrané dopravné značky. 

Mimoúrovňové kríženia, objazdové trasy vedúce mimo centra, mimo 
obce, svetelná signalizácia. 

Pozná spôsob prejazdu takýchto 
miest v mieste svojho bydliska. 

 
Technické podmienky premávky vozidiel 
 
Hodnoty a postoje žiaka Obsah, obsahový štandard Minimálne požiadavky 
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ako účastníka cestnej 
premávky 

 Výstupný min. štandard 

Žiak podľa svojich 
schopností a možností 
prispieva k zníženiu 
znečisťovania životného 
prostredia. 

Škodlivé vplyvy automobilovej dopravy na životné prostredie - hluk, 
otrasy a vibrácie, znečistenie vody, používanie autokozmetických a iných 
prípravkov, solenie komunikácii a i. 

 

Pozná škodlivý vplyv automobilovej 
dopravy na životné prostredie. 

 

9.ročník 
7 hodín ročne (Technická výchova 3 h, Účelové cvičenia 2h, Telesná výchova – cvičenia v prírode 2h) 
 
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky 
 
Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Vážiť si a rešpektovať 
vybrané dopravné značky. 

Pravidlá pre zastavenie a státie - kde je zakázané; uzamknutie bicykla pri 
jeho opustení. Osvetlenie vozidiel- znížená viditeľnosť. 

Žiak pozná pravidlá pre zastavenie a 
státie. 

 

Dopravné značky a zariadenia 

Hodnoty a postoje žiaka Obsah, obsahový štandard Minimálne požiadavky 
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ako účastníka cestnej 
premávky 

 Výstupný min. štandard 

Vážiť si a rešpektovať 
vybrané dopravné značky. 

Zákazové a príkazové, informatívne. 

 

Žiak chápe význam týchto značiek 
pre bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Praktický výcvik  

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Kriticky hodnoť svoje 
správanie. 

Sledovanie cestnej premávky – hodnotenie rešpektovania a 
nedodržiavania pravidiel cestnej premávky jeho účastníkmi, 
ohľaduplného a agresívneho správania.  

Žiak vie hodnotiť svoje, ale aj 
správanie iných účastníkov cestnej 
premávky. 

 

Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Ohľaduplné správanie sa 
voči ostatným chodcom a 

Dopravné nehody a príčiny ich vzniku. Žiak pozná základné príčiny vzniku 
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účastníkom cestnej 
premávky. 

Význam motoristických organizácií. 

 

dopravných nehôd. 

 

Podmienky premávky na cestách 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Poznať a rešpektovať 
vybrané dopravné značky 

Mimoúrovňové kríženia, objazdové trasy vedúce mimo centra, mimo 
obce, svetelná signalizácia. 

Pozná spôsob prejazdu takýchto 
miest v najbližšom okolí mesta. 

 

Technické podmienky premávky vozidiel 

Hodnoty a postoje žiaka 
ako účastníka cestnej 
premávky 

Obsah, obsahový štandard 

 

Minimálne požiadavky 

Výstupný min. štandard 

Sám dodržiava a iných 
slušným spôsobom 
upozorňuje na 
nebezpečenstvo jazdy bez 
zapnutých bezpečnostných 

Zariadenie automobilov k zvýšeniu bezpečnosti - bezpečnostné pásy na 
všetkých sedadlách, nafukovacie bezpečnostné vaky, predný a zadný 
nárazník, bočné zosilnenie a pod. Bezpečnostné zariadenia motorových 
vozidiel vrátane elektronických (brzdy, nárazníky, konštrukcia karosérie 
– tuhosť a deformačné zóny, zrkadlá, osvetlenie, sedadlá, pásy, airbag, 
ABS, ESP apod.). Informácia o nárazových testoch, porovnanie pasívnej 

Žiak chápe význam bezpečnostných 
zariadení automobilu. 
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pásov. bezpečnosti bezpečných a menej bezpečných áut. 

 

Organizačné formy a metódy vyučovania 
 
Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód používať nové hravé a zážitkové spôsoby práce so žiakmi.  
Vo vyšších ročníkoch na 2. stupni pri získavaní teoretických poznatkov rozvíjať tvorivosť žiakov tým, že v tímoch budú pracovať na 

projektoch zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a výsledky budú prezentovať pred spolužiakmi, prípadne aj v médiách. Pri 
praktickom výcviku by učitelia mali nechať priestor samotným žiakom na pozorovanie správania a konania svojich spolužiakov, 
odôvodňovanie svojho hodnotenia. Len tak si zosobnia návyky bezpečného správania. V tomto veku je potrebné žiakov upozorniť aj na 
trestno-právnu zodpovednosť. 

Veľmi dôležitá je aj problematika vlastného usmerňovania procesov správania sa žiaka. Otázky auto regulácie správania sú tesne späté 
s problémom výchovy a vzdelávania, s problémom prevzatia a zvnútornenia morálnych a iných svojich cieľov i hodnôt a noriem spoločnosti. 
Auto regulácia je základom disciplíny a prevencie zlyhania. Ide o sebariadenie, sebausmerňovanie nielen správania, ale aj myslenia a cítenia či 
prežívania. V tejto súvislosti je dôležité využívať vo vyučovaní dopravnej výchovy metódy auto regulácie a sebariadenia. Vo vyučovaní 
dopravnej výchovy by sa mali vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné technológie. Využitie digitálnych programov vo výučbe 
má svoje miesto, pretože žiak aktívne prijíma nové informácie tým, že musí riešiť rôzne zložité situácie a navyše hravým spôsobom sa u neho 
rozvíja digitálna gramotnosť. Veľmi vhodnou pomôckou pri výučbe dopravnej výchovy je CD-program S Martinom na ceste – detské 
dopravné ihrisko.  

Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy je osvojenie si poznatkov, ale aj nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s poskytovaním 
prvej pomoci zraneným osobám pri dopravnej nehode. 

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou dopravnej výchovy je príprava žiakov k skutočnosti, že „na ceste nie sú sami“ – čo vedie k potrebe 
kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky a k potrebe dokázať predvídať správanie iných účastníkov vrátane ich chýb. 

Tieto zručnosti môžu žiaci nadobudnúť prostredníctvom Účelových cvičení v 5. - 9. ročníku základných škôl v rámci činností Ochrana 
človeka a prírody. Postupným oživovaním činnosti DDI sa vytvoria podmienky na osvojenie si vedomostí a získanie potrebných zručností v 
oblasti poskytovania prvej pomoci aj v rámci praktického výcviku na DDI, na ktorých by mali pôsobiť aj pracovníci Slovenského červeného 
kríža (ďalej len "SČK") - metodici v poskytovaní prvej pomoci.  
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Vyučovanie podľa nových učebných osnov sa uskutočňuje v rámci pôvodne stanovených predmetov. Učebné osnovy zostavili PaedDr. 

Ján Ladányi, PaedDr. Ingrid Alföldyová a schválilo ich Mimisterstvo školstva Slovenskej republiky dňa 13. 7. 2007 rozhodnutím číslo CD-
2007-13342/27070-1:091 s platnosťou od 1. septembra 2007.  

 
 
Osobitnú pozornosť je treba venovať príprave a rozširovaniu materiálového zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom na prevažujúci 

praktický charakter výučby bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov.  
 
Hodnotenie vzdelávania 
 
Učivo Dopravnej výchovy má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích predmetov v základnej škole. Základným 

znakom učiva je, že hoci nemá vyučovací predmet, učivo je pre žiakov povinné. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické postupy, žiada 
sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, 
samostatné alebo skupinové činnosti. 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 
Ciele 
 
Cieľom environmentálnej výchovy žiakov je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať 

životné prostredie. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh 
zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov: 

 
1. Úroveň vedomostí 
Žiaci primerane k svojim vekovým osobitostiam poznajú a chápu: 
- prírodné javy a deje v životnom prostredí; 
- zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia; 
- rozdielne typy životného prostredia; 
- globálne problémy ľudstva - (skleníkový efekt, kyslý dážď, znečisťovanie ovzdušia atď.); 
- závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia; 
- dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia; 
- konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych problémov; 
- vzájomnú závislosť jednotlivcov, skupín a národov od životného prostredia; 
- význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného prostredia; 
- lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia. 
 
2. Rozvoj zručností 
Žiaci dokážu samostatne alebo s pomocou učiteľa získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy environmentálnej výchovy 

zacielené na rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto oblastí: 
- komunikatívne zručnosti; vyjadriť vlastný názor na životné prostredie ústnou, písomnou a dramatickou formou, zrozumiteľne a 

výstižne argumentovať; 
- numerické zručnosti; zhromažďovať, triediť, analyzovať údaje, interpretovať štatistické údaje o životnom prostredí; 
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- študijné zručnosti; získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť informácie o životnom prostredí z rozličných zdrojov, 

plánovať a organizovať aktivity alebo projekty týkajúce sa životného prostredia; 
- zručnosti potrebné na riešenie problémov; identifikovať príčiny a následky environmentálnych problémov, formovať správny 

názor a úsudok na jednotlivé environmentálne problémy a ich riešenie. 
- sociálne zručnosti; pracovať kooperatívne, v skupinách, vypočuť iných; 
- technické zručnosti; zaznamenávať informácie o životnom prostredí do počítačovej databázy, následná tvorivá práca s 

databázou a vybranými programami. 
 
3. Utváranie postojov 
 
Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžaduje utvárať, formovať a pestovať v žiakoch najmä tieto postoje a kvality osobnosti: 
- vážiť si životné prostredie; 
- starať sa o živé organizmy; 
- rešpektovať aj názory iných; 
- chápať význam racionálnych argumentov, dôkazov; 
- tolerancia a otvorené zmýšľanie; 
- otvorenosť novým myšlienkam. 

 
Obsah 
 
Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. 
 
Obsah environmentálnej výchovy umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznávania ekologických procesov, ktorými sa riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok ovplyvňujúcich 
činnosť ľudí a ďalších živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie sociálnych a kultúrnych vplyvov, ktoré determinujú ľudské 
hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu. Tieto poznatky a 
schopnosti človeka determinujú proces intelektuálneho a praktického rozhodovania a uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu 
života na Zemi. 
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Obsah environmentálnej výchovy je organicky spojený s obsahom vzdelávania v týchto témach učiva: 
 
Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte 
Odlesňovanie 
Erózia pôdy 
Racionálne využívanie prírodných zdrojov 
Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 
Úbytok ozónovej vrstvy 
Kyslý dážď 
Skleníkový efekt 
Spotreba energie 
Odpad 
Urbanizácia 
Populačná explózia 
 
 
Prehľad učiva 
 
Obsah jednotlivých tém environmentálnej výchovy a vzdelávania je pre potreby týchto učebných osnov spracovaný v dvoch úrovniach. 

I. úroveň sa metodicky odporúča pre základné školy, II. úroveň pre stredné školy. Učiteľ však môže podľa svojho uváženia voliť a 
kombinovať témy obidvoch úrovni podľa veku žiakov, obsahu učebných predmetov, regionálnych a miestnych podmienok, záujmu žiakov a 
pod. 
 

Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte 
 
Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne. 
Skúmanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov. 
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Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých foriem života. 
Hľadiská zachovania rozmanitosti života - ekonomické, etické, vedecké. 
Chránené rastliny a živočíchy na území Slovenskej republiky. 
 
Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne a v širšom okolí. 
Význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi. 
Trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov (pôda, voľne žijúce a domestifikované organizmy, lesy, pasienky, obrábané 

pozemky, morské a sladkovodné ekosystémy). 
Význam a ochrana ekosystémov. Nevyhnutnosť medzinárodnej spolupráce pre zachovanie biodiverzity na Zemi. 
Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzovanie rozmanitých foriem života. 
Hľadiska zachovania rozmanitosti života - ekonomické, etické, estetické, vedecké. 
Ohrozené a chránené druhy rastlín a živočíchov v regióne a na Slovensku. 
 
Odlesňovanie 
 
Poznávanie lesných rastlín a živočíchov. 
Vzájomné vzťahy lesných rastlín a živočíchov. 
Význam lesa pre človeka. 
Negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie (úbytok rastlinných a živočíšnych druhov, zmena podnebia). 
Odlesňovanie - hlavná príčina zvetrávania pôdy. 
Aktívna ochrana lesov, výsadba lesných stromov. 
Ničenie brazílskych dažďových pralesov - narušenie ekologickej rovnováhy Zeme. 
Funkcie, typy a význam lesa. 
Vzájomné vzťahy v ekosystéme lesa. 
Negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie (ohrozenie a pokles rastlinných a živočíšnych druhov, zvetrávanie pôdy, zmena 

podnebia). 
Ochrana všetkých typov lesa, racionálne využívanie a obnova lesných porastov v regióne, na Slovensku, vo svete. 
Miznutie tropických dažďových pralesov a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme. 
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Erózia pôdy 
 
Závislosť života na Zemi od pôdy - rastlín od pôdy, živočíchov a rastlín. 
Činnosť pôdnych baktérií, húb a bezstavovcov - rozklad organického odpadu, prevzdušňovanie pôdy. 
 
Pôda - obnoviteľný prírodný zdroj za predpokladu starostlivosti o ňu. 
Ochrana pôdy. 
Úloha rastlín v ochrane pôdy pred zvetrávaním. 
Pôda nechránená rastlinným porastom - ničivá činnosť vetra a vody, odnášanie čiastočiek pôdy. 
Pôda - zloženie pôdy. 
Druhy a význam pôdy. 
Príčiny zvetrávania pôdy (prirodzené a zapríčinené činnosťou človeka). 
Dôsledky erózie. 
Druhy erózie - veterná, vodná. 
Ochrana pôdy pred zvetrávaním, význam rastlinného porastu. 
 
Racionálne využívanie prírodných zdrojov 
 
Prírodné zdroje: slnečná energia, ovzdušie, voda, pôda, nerastné bohatstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, lesy, krajina. 
Význam prírodných zdrojov pre človeka. 
Obnoviteľné a neobnoviteľné prírodné zdroje. 
Racionálne využívanie prírodných zdrojov: šetrenie prírodných zdrojov, využívanie alternatívnych zdrojov energie. 
Zabezpečenie základných životných potrieb ľudstva pre budúcnosť. 
Význam prírodných zdrojov pre človeka (slnečné žiarenie, ovzdušie, vodstvo, pôda, nerastné bohatstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, zvlášť 

chránené časti prírody - vzácne prírodné výtvory, kúpeľné oblasti, prírodné pamiatky). 
Obnoviteľné (nevyčerpateľné) prírodné zdroje - slnečné žiarenie, veterná a vodná energia, biomasa, energia z vnútra zeme. 

Neobnoviteľné (vyčerpateľné) prírodné zdroje - fosílne a rádioaktívne palivá. 
Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k trvale udržateľnému rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov energie. 
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Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 
 
Základné zložky životného prostredia - ovzdušie, voda, pôda. 
Význam ovzdušia pre živé organizmy. 
Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka (priemysel, doprava, domácnosť). 
 
Negatívny vplyv znečisteného ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí. Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním. 
Význam vody pre život na Zemi. 
Vodné zdroje - povrchová a podzemná voda. 
Pitná, úžitková a odpadová voda. 
Čistenie odpadových vôd. 
Hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti. 
Význam pôdy pre život na Zemi. 
Znečisťovanie pôdy - odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo. 
Ochrana pôdy. 
Ovzdušie ako zložka životného prostredia človeka. 
Zloženie vzduchu. 
Látky znečisťujúce vzduch. 
Škodlivé látky v atmosfére. 
Zdroje znečistenia. 
Znižovanie nečistôt v ovzduší. 
Kontrola čistoty ovzdušia. 
Voda ako zložka životného prostredia človeka. 
Význam vody. 
Zloženie vody. 
Kolobeh vody. 
Rozdelenie vody podľa výskytu a  použitia. 
Látky znečisťujúce vodu. 
Znečisťovanie povrchových vôd. 
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Znečisťovanie podzemných vôd. 
Čistenie odpadových vôd. 
Kontrola čistoty vody. 
Hospodárenie vodou. 
Pôda ako zložka životného prostredia človeka. 
Význam pôdy pre život na Zemi. 
 
Úrodnosť pôdy. 
Mechanické poškodzovanie pôdy. 
Znečisťovanie pôdy - odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo. 
 
Úbytok ozónovej vrstvy 
 
Základné podmienky života na Zemi. 
Slnečná energia a viacvrstvový vzdušný obal Zeme - atmosféra. 
Zachytávanie škodlivej časti slnečných lúčov ochrannou ozónovou vrstvou. 
Rozpad ozónovej vrstvy a vznik ozónových dier v súčasnosti. 
Príčiny: znečisťovanie ovzdušia chemickými látkami z osviežujúcich sprejov, z náplní do chladničiek, z čistiacich a hasiacich 

prostriedkov. 
Následky: hynutie planktónu v moriach (potrava rýb), rastliny nevytvoria semená (vrátane obilnín), poškodenie kože a zraku človeka. 
Nevyhnutnosť zastaviť výrobu látok ničiacich ozón. 
Význam medzinárodnej spolupráce. 
Zloženie ozónovej vrstvy. 
Mechanizmus rozkladu ozónovej vrstvy. 
Chemické látky a ich zdroje, ktoré rozkladajú ozónovú vrstvu. 
Globálne a lokálne opatrenia na zamedzenie stenčovania ozónovej vrstvy. 
Vplyv zvyšovania intenzity škodlivej časti slnečného a kozmického žiarenia na živé organizmy. 
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Kyslý dážď 
 
Vznik kyslého dažďa - znečisťovanie ovzdušia plynmi, ktoré vznikajú najmä pri spaľovaní látok. 
Zlučovanie plynov s kvapôčkami vody v oblakoch. 
Zrážky: dážď, sneh - obsah škodlivých látok v nich pre život na Zemi. 
Znečisťovanie pôdy a vody v riekach a v jazerách kyslým dažďom - hynutie stromov, vodných rastlín a živočíchov. 
Poškodzovanie budov a strojov. 
 
Opatrenia: obmedzovanie znečisťovania ovzdušia získaním energie z elektrární na tuhé palivo, získanie energie z obnoviteľných 

zdrojov (voda, vietor, slnečná energia), šetrenie energiou, recyklovanie materiálov. 
Význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane životného prostredia. 
Mechanizmus vzniku kyslých dažďov. 
Zdroje plynných kyselinotvorných oxidov. 
Globálne a lokálne opatrenia na zamedzenie produkovania plynných kyselinotvorných oxidov do ovzdušia. 
Environmentálne dôsledky kyslých dažďov. 
 
Skleníkový efekt 
 
Mechanizmus vzniku skleníkového efektu. 
Zdroje produkovania oxidu uhličitého do ovzdušia. 
Oxid uhličitý ako reaktant pri fotosyntéze. 
Globálne a lokálne opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého. 
Dôsledky skleníkového efektu na našu planétu. 
 
Spotreba energie 
 
Druhy energie, Slnko - najväčší zdroj energie na Zemi. 
Význam využívania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná energia, voda, vietor) na ochranu životného prostredia. 
Šetrenie energetických zdrojov, využívanie druhotných surovín. 
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Výroba energie. 
Spotreba a šetrenie energie v domácnosti. 
Druhy energie - mechanická, elektrická, tepelná, energia žiarenia, jadrová energia - a ich vzájomné premeny. 
Zákon zachovania energie. Súvislosť medzi energiou a hmotnosťou. Zdroje energie. 
Neobnoviteľné (vyčerpateľné) zdroje - fosílne a rádioaktívne palivá (uhlie, ropa, rádioaktívne rudy). 
Obnoviteľné (nevyčerpateľné) zdroje - Slnko (solárne kolektory, solárne elektrárne, solárne články), voda (prílivová, príbojová, 

geotermálna energia), vietor, biomasa. 
Spôsoby a techniky získavania obnoviteľných zdrojov energie. 
 
Súčasné a perspektívne využitie obnoviteľných foriem energie. 
Straty energie pri premenách jej jednotlivých foriem, akumulácii a preprave energie. 
Šetrenie energiou v domácnosti, priemysle, doprave. 
Energetické rezervy - tepelná izolácia, výroba elektrickej energie z priemyselnej pary, využitie odpadového tepla, druhotné spracovanie 

odpadových surovín. 
Hospodárenie s energiou v Slovenskej republike. 
 
Odpad 
 
Pevný odpad. 
Vznik odpadu. 
Škodlivé vplyvy na životné prostredie: znečisťovanie, jedovaté látky v odpade, záber pôdy. 
Spôsoby likvidácie odpadu: skladovaním, spaľovaním, recyklovaním, kompostovaním organických látok v odpade. 
Druhy odpadov - pevný, kvapalný, plynný, rozložiteľný, nerozložiteľný. 
Pevný odpad - papier, sklo, kovy, plasty. 
Triedenie pevného odpadu. 
Skladovanie a likvidácia nerecyklovateľného odpadu. 
Rádioaktívny (nukleárny) odpad. 
Rozdelenie rádioaktívneho odpadu (nízko, stredne a vysokoaktívny odpad). 
Spôsoby ukladania rádioaktívneho odpadu (hĺbkové ložiská). 
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Problémy likvidácie rádioaktívneho odpadu. 
Hospodárenie s vytvoreným rádioaktívnym palivom v Slovenskej republike. 
 
Urbanizácia 
 
Narušenie prírodného prostredia v dôsledku výstavby - výrub lesov, vysúšanie močiarov, záber pôdy. 
Význam zachovania prírodného prostredia. 
Plánovaná výstavba, zachovanie pôvodných prírodných spoločenstiev, vysádzanie zelene, čistenie odpadových vôd, triedenie, zber a 

recyklovanie domového odpadu. 
 
Utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu a k celej krajine. 
Starostlivosť o zeleň v okolí školy. 
Vývoj urbanizácie a hustota obyvateľstva na určitom území. 
Dôsledky urbanizácie - narušovanie prírodných ekosystémov, záber poľnohospodárskej pôdy. 
Ekologické problémy miest (mestská klíma, flóra a fauna v mestách, doprava, odpad). 
Územné plánovanie miest z hľadiska ochrany životného prostredia. 
Cieľavedomé plánovanie všestranného rozvoja miest. 
Význam mestskej zelene (mestské parky). 
Ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva. 
 
Populačná explózia 
 
Zrýchľovanie rastu ľudskej populácie na Zemi. 
Populačná explózia a jej dôsledky na životné prostredie. 
Rozdiely spoločensko-hospodárskej úrovne v rôznych krajinách sveta. 
Dynamika rastu populácie a trvalo udržateľný rozvoj. 
Zabezpečenie potrieb ľudstva. 
Prognózy vývoja rastu svetovej populácie. 
Demografická politika. 
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Proces 
 
Optimalizácia environmentálnej výchovy vyžaduje akceptovať v procesuálnej sfére najmä tieto základné princípy: 
1. Učiť žiakov o životnom prostredí - získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy 

životného prostredia miestneho, regionálneho, národného alebo globálneho charakteru a významu. 
2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia - rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy a 

rozhodovať na základe získaných skúseností zo životného prostredia školy a jej širšieho okolia. 
3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie - rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane 

a zveľaďovaní životného prostredia. 
 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné uprednostňovať priame pozorovanie prírody, krátkodobé a dlhodobé fenologické 
pozorovanie rastlín a živočíchov a zveľaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov (napríklad na hodinách 
pestovateľských prác), odhaľovať a riešiť ekologické problémy v životnom prostredí a iné. Priama účasť žiakov na riešení uvedených 
problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov. 

Žiaci si majú uvedomiť, že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní kvalitu života každého z nich v budúcnosti. Výchova k 
ochrane životného prostredia vedie žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom 
prostredí a jeho najbližšom okolí sa environmentálna výchova dotýka aj týchto oblastí: 

- spotreba energie - najmä elektrickej (osvetlenie, video, TV) a vykurovanie; 
- čistota tried a ďalších miestností - spotreba vody a saponátov; 
- areál školy - výsadba stromov, stavanie búdok pre vtákov, kompostovanie organického odpadu rastlinného pôvodu; 
- spotreba materiálov - najmä papiera; 
- odpad - triedenie odpadu, zber druhotných surovín. 
Účinná realizácia environmentálnej výchovy vyžaduje komplexný prístup zo strany učiteľa. Už v príprave na vyučovanie je potrebné 

stanoviť primerané a kontrolovateľné ciele pre každú tému učiva a urobiť optimálny výber metód a foriem práce. K didakticky 
najefektívnejším metódam environmentálnej výchovy patrí priame pozorovanie životného prostredia. 

V základnej škole pri realizácii environmentálnej výchovy treba voliť také metódy, formy a prostriedky práce, ktoré rozvíjajú 
poznávacie schopnosti i sociálne zručnosti žiakov a súčasne prispievajú k pozitívnym emocionálnym zážitkom (napr. hry, kvízy, súťaže atď.). 
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Pre úspešnú realizáciu cieľov environmentálnej výchovy v školskej praxi je nevyhnutné, aby sa možnosti jej uplatňovania v každom 
učebnom predmete včas identifikovali, systematicky plánovali a koordinovali. Učebné osnovy environmentálnej výchovy nemenia učebné 
osnovy jednotlivých učebných predmetov, ale usmerňujú ich rozpracovanie a využívanie, stanovujú zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti 
na problematiku, ktorú majú učitelia realizovať v rámci vyučovacích hodín a podľa možnosti i mimo vyučovania. 

Významnú pomoc školám pri realizácii environmentálnej výchovy môžu poskytnúť i rôzne mimovládne organizácie. Mimo vyučovania 
sa odporúča využívať najmä predmetové olympiády, ako aj iné súťaže, ktoré majú ekologické alebo environmentálne zameranie. 
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REGIONÁLNA VÝCHOVA 
 
Charakteristika  
 
Regionálna výchova nadväzuje ideovo i organizačne na cieľ výchovy v rámci štátneho programu vzdelávania. Regionálna výchova nie 

je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, 
biológia, geografia, občianska výchova, technika, informatika, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova). Každý kút Slovenska 
má svoje špecifiká. K ich poznaniu a následnému obohateniu ducha prispieva aj výučba regionálnej výchovy a ľudovej kultúry na základných 
školách. Podstatnou súčasťou a cieľom je integrovaná väzba na región, jeho zvyklosti, spôsob života, väzba na prírodné prostredie, históriu, 
kultúru, tradície, dôraz na výchovu k národnému povedomiu a štátnosti, poznanie vlastného regiónu, úctu k ľudovej obyčaji a tradícii. 

 
Ciele  
 
Hlavné ciele: 
- znalosť dejín vlastného národa, 
- poznanie významných udalostí, historických medzníkov a významných osobností, 
- sprístupňovanie obsahu dejín prostredníctvom regionálnych prvkov, 
- rozvíjanie citovej stránky žiakovej osobnosti, 
- skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Cieľom predmetu je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania 

úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému. Vytvárať predpoklady u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia 
a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Rozvíjať toleranciu voči iným kultúram. 

Cieľom nie je otrocké napodobňovanie minulosti, ale jej poznaním chceme dať žiakom možnosť tvorivo spracúvať podnety, ktoré sú 
nám blízke. V súčasnom svete je zvlášť potrebné uvedomenie si vlastnej identity, identity národa. A tú môže získať iba cez dôkladné poznanie 
osobnej minulosti, minulosti obce či mesta, celej krajiny. 
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Základné kompetencie (spôsobilosti) 
 
Žiaci si kladú otázky: 
 
- použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií 
• s historickým časom 
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti svojho regiónu chronologicky 
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti svojho regiónu synchrónne 
- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 
• s historickým priestorom 
- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti regiónu priestorovo 
• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 
- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť regiónu 
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov 
- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 
- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 
- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 
- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 
- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 
 
- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských 

historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti. 
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Požiadavky na výstup 
 
Vyhľadávať relevantné informácie 
 
- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných 
- z učebníc, novín, časopisov, webových stránok 
- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 
-opísať, čím sa zaoberá regionálna výchova 
-rozlíšiť jednotlivé druhy historických prameňov 
-vymenovať zmeny v mieste bydliska 
-pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte 
-poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník 
-pochopiť vzťah človeka a prírody 
-vysvetliť vznik remesiel a obchodu v minulosti 
-pochopiť význam umenia pre život človeka 
Uvedený komplex predmetových kompetencií sa spresňuje v jednotlivých tematických celkoch v podobe výkonového štandardu. 
 
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 
 
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie 

obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie 
skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 
aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda, pozorovanie. 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 
vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výbere možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda. 
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Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže). 
Odporúča sa samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, 

skúšanie, objavovanie). 
Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia, didaktické hry, kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na 

vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 
 
Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina. Terénne pozorovania, praktické aktivity a exkurziu volí učiteľ podľa 

podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov: 
-historické pramene 
-počítač 
-webové stránky 
-noviny, časopisy 
-populárno-vedecká literatúra a historická beletria (S. Hubinská a kol. – Obec Kluknava 1304-2004, I. Chalupecký, M. Soják, F. Žifčák, 

P. Cenký – Dejiny Richnavy, J. Marcinková – Regionálne dejiny Spiša, M. Nemcová – Piesne Spiša, atď.) 
- DVD prezentácia o histórii školy 
-múzeá, archívy, knižnice, hrady, zámky, historické budovy. 
 
Hodnotenie  
 
Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy: 
1. verbálna forma kontroly – prezentovať poznatky žiaka na základe jeho odpovede. Hodnotiť podľa vzdelávacieho štandardu. 
2. preverovať úroveň samostatnej práce žiakov 
3. úroveň znalostí je vhodné hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. 
Hodnotiť žiakov podľa platného klasifikačného poriadku. 
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Prehľad učiva v jednotlivých predmetoch 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
časť slovenský jazyk: 
- rozhovor dvoch, resp. viacerých žiakov v spišskom nárečí 
 
- príprava dramatického vystúpenia s použitím nárečový slov, žiaci si môžu pomôcť vlastným výberom oblečenia, ktorý je 

typický pre ich obec 
- opis: Kaštieľ v Kluknave, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Kataríny, žena v kroji (kluknavský, richnavský) 
- rozprávanie na tému: Zvyky a tradície nášho regiónu 
- príprava pohľadnice s tematikou obce a jej odoslanie spolužiakovi 
- príprava plagátu na dedinskú veselicu 
- reklama na lyžiarsku sezónu – Plejsy Krompachy 
- pozvánka na slávnostnú omšu pri príležitosti sviatku sv. Márie Magdalény pri pútnickom kostole neďaleko Richnavy 
 
časť literárna výchova: 
- oboznámenie žiakov so spisovateľmi regiónu (P. Karpinský, J. Bodnárová, M. Šprinc) – tvorba referátov o týchto spisovateľoch 

a rozbor ich diel 
- oboznámenie žiakov so spisovateľom Jozefom Žarnay – pôsobil na našej škole ako učiteľ, čerpal námet do knihy Tajomstvo 

dračej steny z okolia obce (Bradlo) 
- obec Richnava v beletrii (z knihy Dejiny Richnavy) – dejiny obce zachytené v literárnych dielach – Alois Jirásek – Bratstvo 

(Richnavský hrad v čase bratríckeho hnutia v 15. storočí, autor Alois Jirásek pri svojej druhej študijnej ceste v roku 1897 navštívil aj 
Richnavu), Vladimír Ferko – Láska na Slovensku (v kapitole „Gróf a plebejka“ sú opísané udalosti viažuce sa ku kostolíku sv. Márie 
Magdalény), Jožo Nižnánsky – Cholera (autor interpretuje prípravu a priebeh povstania v roku 1831). 

- spev ľudovej pesničky z nášho regiónu podľa vlastného výberu 
- podať informáciu o prípadnej miestnej povesti (Šibeň, Zlatník, zvyšky Richnavského hradu, Ovčia dolinka) 
- návšteva obecnej knižnice a informovanie žiakov o literárnych pamiatkach z nášho regiónu  
- návšteva školskej knižnice – mimočítankové čítanie 
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Cudzie jazyky 
- ústny a písomný prejav o svojom bydlisku 
- história vlastnej rodiny a tvorba rodinného rodokmeňu 
- projekty s regionálnou tematikou 
 
 
 
Biológia  
- poznávanie fauny a flóry regiónu 
- poznávanie chránených rastlín a živočíchov regiónu 
- poznávanie horninového a minerálneho bohatstva regiónu 
- výskyt skamenelín 
- tvorba projektov s regionálnou tematikou 
 
Dejepis 
- vymenovať zmeny v mieste bydliska 
- zostaviť rodokmeň svojej rodiny 
- poznať historickú udalosť, ktorú pripomína pamätník v mieste, kde žijú 
- identifikovať najstarší hrob na cintoríne 
- zaznamenať rozprávanie starých rodičov o škole a udalostiach (2. svetová vojna) z čias ich mladosti 
- poznať históriu školy v Kluknave 
- rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti 
- poznať históriu historických pamiatok (kaštieľ v Kluknave, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kluknave, kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého, zvonička sv. Floriána, kostolík sv. Anny, bývalá továreň na výrobu medi v Štefanskej Hute, drevený krytý most cez Hornád 
v Štefanskej Hute, Richnavský hrad, kostolík sv. Márie Magdalény, kostol Panny Márie Ružencovej v Hrišovciach) 

- návšteva kaštieľa v Kluknave, Richnavského hradu, kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kluknave 
- poznať historické udalosti viažuce sa k dejinám obce (Richnavský hrad - bratrícke hnutie v 15. storočí, sedliacke povstanie 

v roku 1831, 2. svetová vojna – vypálenie obce Richnava) 
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Občianska výchova 
- poznať históriu a súčasnosť obce, v ktorej žije 
- vysvetliť význam symbolov obce, posúdiť význam obecnej kroniky pre poznanie minulosti obce a pre jej prepojenie so                

súčasnosťou 
- poznať osobnosti obce v minulosti a dnes 
- budovať pocit hrdosti na svoju obec poznaním jej prírody a pamiatok 
- vedieť, kto je starostom obce 
Geografia 

- lokalizácia a prírodné pomery regiónu 
- vytvoriť podrobnú geografickú charakteristiku svojho regiónu 

- prezentácia o živote ľudí v regióne 
- poznať chránené územia v regióne 
- priemyselná činnosť regiónu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 
- stav životného prostredia v regióne, zdroje znečistenia 
 
Informatika 
- prezentácia v programe PowerPoint o obci 
- plagát a úprava fotografií s tematikou regiónu 
- web stránka školy a obce Kluknava, Richnava a Hrišovce 
 
Technika 
- človek a technika (poznať technické pamiatky regiónu – komplex budov bývalej továrne na výrobu medi v Štefanskej Hute, 

drevený krytý most cez Hornád v Štefanskej Hute, skláreň v Richnave – spomínaná v historických dokumentoch, baníctvo v regióne – lokalita 
Banská) 

 
Výtvarná výchova 
- renesančné umenie (kresba kaštieľa v Kluknave) 
- podnety architektúry – hravé skúmanie priestoru – kaštieľ v Kluknave, hrad v Richnave 
- tradícia a identita – ľudový kroj a zvyky regiónu 
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Hudobná výchova 
- poznať ľudové piesne a tance regiónu (folklórny súbor Kluknavčanka) 
- poznať rómsku hudbu a tance 
 
Telesná výchova 
- nácvik vybraných ľudových a rómskych tancov regiónu 
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MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
 
Zmysel prierezovej témy: Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti prehlbuje vďaka otváraniu slovenskej spoločnosti s 

pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i 
vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho systému je dôležité zachovať, aby sa prehlboval 
humanistický a tvorivý charakter kultúry Slovenskej republiky. Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči 
príslušníkom iných kultúr, stále je však poznačené aj neznášanlivosťou.  

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní:  
- Rozvíjať sebareflexiu, ktoré povedie k uvedomeniu si koreňov, možností, obmedzení i premien vlastnej kultúrnej identity.  
- Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  
- Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr. Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou.  
- Rozvíjať schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný životný štýl. Podnecovať tvorivosť v každodennej interakcii s druhými 

ľuďmi.  
- Rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. Motivovať 

žiakov k argumentácii vo vzťahu k svojim postojom.  
- Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku.  
- Konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a 

vzájomnej úcty.  
 
  Multikultúrna výchova rozvíja v prvom rade kultúrne kompetencie žiakov, osobné, sociálne a komunikačné kompetencie. Pre žiakov 

v nižšom sekundárnom vzdelávaní je potrebné posilniť sebareflexiu vlastnej kultúrnej identity vo vzťahu k iným kultúram. Multikultúrna 
výchova pomáha žiakom pri orientácii vo svete hodnôt a pri zvládaní zmätkov počas hľadania vlastnej svetonázorovej orientácie.  

Hodnoty: Ciele prierezovej témy vychádzajú z neopakovateľnej hodnoty individuálneho ľudského života, z hodnoty komunity ako 
prirodzeného prostredia pre človeka, z rešpektu voči individuálnym potrebám človeka a z faktu rovnosti ľudí pred platnými zákonmi.  

Metódy: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, skúsenostné a kooperatívne metódy vyučovania, v ktorých sa rozvíja i 
kritické myslenie žiakov, ako aj ich schopnosť samostatne a zodpovedne reagovať na kultúrnu rôznorodosť sveta. Samostatná aktivita žiakov 
výrazne podporuje efektívnosť multikultúrnej výchovy. 
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Pri realizácii multikultúrnej výchovy je nevyhnutné rešpektovať lokálne podmienky a je vhodné spolupracovať s inými verejnými, 

štátnymi i mimovládnymi organizáciami v regióne. Svoje ciele napĺňa v celej spoločnosti, nielen v regiónoch, kde žijú menšiny. Výchovno-
vzdelávacia činnosť školy v oblasti multikultúrnej výchovy je efektívna najmä vtedy, ak sa celé prostredie a atmosféra školy rozvíjajú ako 
systémy citlivé na kultúrne špecifiká. 
 

 
Charakteristika prierezovej témy 
 
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali 

príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti prehlbuje vďaka 
viacerým trendom ako je globalizácia, migrácia a pod. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné 
spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych 
podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote 
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby 
boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí čo im má 
sprostredkovať multikultúrna výchova. 

 
Rozvíjajúce ciele 
 
• rozvíjať poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, 
• schopnosť akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu a rozvoj tolerancie, 
• podporovať prosociálne správanie a konanie vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 
• spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 
• pestovať rešpekt k iným kultúram. 
 
 
 
 



                                                                                               

84 

 

 
Obsah vzdelávania 
 
Téma   Obsahový štandard  Výkonový štandard 
Ľudské vzťahy  
• predsudky 
• stereotypy 
• intolerancia 
• je schopný tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých, 
• dokáže si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov, 
• je schopný niesť zodpovednosť za svoje správanie a konanie, 
Dominantná kultúra a subkultúry 
• Slováci, národnostné menšiny 
• kresťania, ostatné konfesie 
• heterosexuáli, sexuálne menšiny, ... 
• je schopný rozpoznať kultúrne osobitosti rôznych minorít, 
• dokáže komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, 
• je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti 

druhých, 
Etnicita 
• etnické skupiny 
• diskriminácia 
• osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti, Sociálny zmier a 

solidarita 
• konflikty 
• osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti, 
• osvojiť si zručnosti aktívneho podieľania sa na pretváraní spoločnosti, 
• zohľadňovať potreby minoritných skupín. 
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Multikultúrna výchova v škole / kultúrna rôznorodosť / 

 
V pedagogickej praxi, ale aj v školskom manažmente je dodnes možné stretnúť sa s odlišnými predstavami a názormi na formovanie 

multikultúrnej výchovy v školskom prostredí. Pedagogická, ale aj široká odborná verejnosť je v  pohľade na túto tému značne polarizovaná. 
Výklady a definície multikultúrnej výchovy sú rôznorodé. Často badať nejednotnosť v základných pojmoch, v obsahu MVK, v cieľoch, 
metódach či v kľúčových kompetenciách, ktoré by prostredníctvom tohto vyučovania mali žiaci a študenti postupne nadobúdať. Uvedený 
nedostatok navyše negatívne ovplyvňuje aj pripravenosť budúcich učiteľov, čo je závažné, keďže práve oni budú mať onedlho rozhodujúci 
vplyv vo výchovno-vzdelávacom procese na školách. 
 

Slovensko a svet 
 
•• Kontakty s odlišnými kultúrami sa stali súčasťou každodenného života. 
•• Na Slovensku sa posilňuje identita starých aj nových menšín. 
•• Slovenskí občania cestujú do celého sveta. 
•• Médiá do našich domovov prinášajú obrazy z celého sveta. 
•• V Európskej únii máme otvorené hranice, trhy, obchody, kultúrnu a pracovnú ponuku. 
•• Prichádzajú k nám migranti z celého sveta. 
Slovensko sa stalo súčasťou multikultúrneho sveta, predsa však u nás prežívajú stereotypné pohľady na svet a postoje. I v 

demokratickom usporiadaní Slovenskej republiky pretrvávajú v praxi rôznych inštitúcií diskriminačné prístupy. 
Slovenské školstvo doteraz dostatočne nezareagovalo na tieto výzvy. Multikultúrna výchova pomáha zvládnuť výzvy súčasného 

globalizujúceho sa sveta. 
Tento text ukazuje, prečo je multikultúrna výchova nevyhnutná a ako je možné vysporiadať sa s kultúrnou rôznorodosťou. Chceme 

prispieť k pokojnému spolunažívaniu väčšiny a tzv. starých menšín, ako aj podporovať pokojné začlenenie tzv. nových menšín do spoločnosti. 
 
 
Vyrovnávanie sa s pestrosťou kultúr 
 
Aktuálne problémy slovenského školstva, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zaoberali multikultúrnou výchovou. 
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Slovenské školstvo stojí zoči-voči situácii, ktorá sa v okolí Slovenskej republiky vytvára a sústavne sa prehlbuje aj vnútri štátu. V 

súčasnom svete sa stalo normálnym a bežným, že vedľa seba v jednom priestore existuje viacero výrazne odlišných kultúr. Tento fakt dostal 
pomenovanie multikulturalizmus. Súčasťou rozvinutého multikulturalizmu sú pravidelné i nepravidelné kontakty príslušníkov odlišných 
kultúr, ktorí a ktoré voči sebe zaujímajú rôzne postoje – od spolupráce a mierovej koexistencie, cez ľahostajnosť až po nevraživosť a 
nepriateľské aktivity. Podobnú situáciu poznáme na Slovensku od počiatku dejín. Teritórium súčasného Slovenska bolo vždy križovatkou 
odlišných kultúr. Pripomenieme niektoré kultúry z minulosti: 

• Územie Slovenska bolo osídľované od praveku, pričom viaceré miesta v sebe koncentrujú tisícročné vrstvy osídlenia (Bratislava, 
Nitra, Bojná, Považie, Spiš a iné). 

• Územie Slovenska ležalo na hraniciach Rímskej ríše, takže obchodné cesty a kultúrne kontakty s Rímskou ríšou ovplyvňovali toto 
územie niekoľko storočí. 

• Na našom území sa od staroveku usadzovali Židia. V stredoveku i neskôr boli vyčleňovaní na okraj miest i spoločnosti, v 18. – 19. 
storočí tvorili v niektorých regiónoch (napr. východné Slovensko) alebo mestách (napr. Nitra, Bratislava, Košice) veľkú časť obyvateľstva, 
počas 2. svetovej vojny boli prakticky zlikvidovaní. 

• Príchod Slovanov do tohto priestoru, ktorý istý čas obývali spolu s Avarmi sčasti v ozbrojených konfl iktoch, sčasti v mierovom 
spolunažívaní. 

• Pôsobenie franských kňazov v procese kristianizácie tohto územia, dočasný vplyv Byzantskej ríše cez misiu Konštantína a Metoda, 
defi nitívny príklon k vplyvu rímskej kúrie. 

•• Príchod Maďarov do Karpatskej kotliny, aktívna účasť Slovanov na formovaní 
uhorského štátu a maďarizácia od 19. storočia. 
•• Niekoľko vĺn príchodu Nemcov a ich usadzovanie sa na území dnešnej SR –  spolu so Slovákmi vytvárali kultúru, ktorá je dnes 

pevnou súčasťou regiónu, napr. kultúru Spiša. Súčasťou ich pôsobenia boli úzke väzby slovenskej kultúry na nemecké mestá, ako aj zvláštne 
postavenie Nemcov v niektorých slovenských a uhorských mestách alebo počas 2. svetovej vojny. 

•• Príchod Rómov do Uhorska, ich usádzanie sa na okrajoch miest, pričom nikdy úplne nesplynuli s domácim obyvateľstvom a až do 
súčasnosti zostáva ich veľká časť segregovanou menšinou. Súčasťou ich osudu na tomto území je aj holokaust. 

•• Prisťahovanie Valachov z Rumunska a splynutie ich pastierskej kultúry so slovenskou. 
•• Záloh spišských miest Poľsku na tri storočia. Poľská kultúra prenikala však na Slovensko aj mimo tohto zálohu spolu s kultúrou 

goralov. 
•• Aktívne pôsobenie umelcov, kňazov, učiteľov i vládcov z rôznych krajín v rôznych obdobiach – z Rakúska, Talianska, Čiech, Ruska. 
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•• Aktívne pôsobenie Čechov na Slovensku v 20. storočí vrátane procesov čechoslovakizácie Slovenska medzi svetovými vojnami. 
•• Obdobie Slovenskej republiky v rokoch 1939 –1945 a nekompromisné poslovenčovanie kultúry, ale veľká tolerancia voči nemeckej 

kultúre. 
•• Slovensko ako súčasť komunistického Československa a posilnený vplyv ruskej kultúry. 
 
Dnes na našom území žijeme predsa len v inej situácii ako v minulých storočiach. Globalizácia ekonomického života, mediálneho 

pôsobenia i politických rozhodnutí a vojenských konfliktov od 20. storočia spôsobuje, že na Slovensku cítime dôsledky akýchkoľvek 
globálnych aktivít, napr. prisťahovanie množstva Vietnamcov, Arabov a príslušníkov iných národov ako súčasť pomoci bývalého 
komunistického Československa, migrácia Albáncov, Afgancov a ďalších vplyvom lokálnych vojnových konfliktov. Ekonomická globalizácia 
spôsobuje, že už aj na Slovensku prežívame migráciu Vietnamcov a Číňanov, ba aj obyvateľov priestoru bývalého Sovietskeho zväzu 
(Ukrajincov, Rusov, Kazachov). Rozvoj politickej sily USA, prudký rozvoj internetu, medzinárodnej komunikácie a politickej integrácie 
spôsobujú, že už aj na Slovensku vnímame prudký vpád angličtiny ako nástroja každodennej komunikácie. Otvorenie mediálneho trhu a 
mediálna globalizácia spôsobujú, že už aj na Slovensku cítime silu svetových médií a reklamného trhu. 

 
Vstup do Európskej únie v roku 2004 a vstup do schengenského priestoru v roku 2007 zásadným spôsobom otvorili Slovensko 

medzinárodným kontaktom a medzikultúrnej komunikácii. Podobné situácie spôsobujú, že sa v slovenskom školstve začíname vyrovnávať s 
okolnosťami, ktoré sme nečakali a na ktoré nie sme pripravení: 

• Ako má napríklad komunikovať učiteľ s matkou vietnamského dieťaťa, keď nerozumie mimike založenej na vietnamskej tradícii a 
môže si ju mylne interpretovať? 

• Ako má učiteľ dohodnúť niečo, čo sa týka rómskeho dieťaťa, keď nepozná hierarchiu mocenských vzťahov v rómskej rodine? 
• Ako má škola organizovať povinnú telesnú výchovu, keď sa moslimské dievčatá nesmú prezliekať do telovýchovných úborov – a 

nedajbože do plaviek? 
• Ako má škola organizovať vyučovanie náboženskej výchovy, keď rodičia prihlasujú niektoré deti aj na menšinové náboženstvá, ale 

škola nemá pre toto náboženstvo učiteľa? 
• Ako má škola vyučovať dejepis, keď učebnice vnímajú prítomnosť rôznych etník na Slovensku len okrajovo? 
• Ako má škola vyučovať materinský jazyk pre Rómov, keď neexistujú učebnice pre rôzne varianty rómčiny a rómski rodičia ich ani 

pre svoje deti nežiadajú? 
• Ako má škola začleniť do prvej triedy rómske deti, ktoré nerozumejú po slovensky, ale vyučovacím jazykom školy je slovenčina? 
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• Ako má škola vzdelávať Rómov ako národnostnú menšinu, keď nie sú vytvorené podmienky pre vyučovanie rómskej literatúry, 

kultúry ani histórie? 
• Ako má škola vyučovať slovenčinu na škole s vyučovacím jazykom maďarským, keď slovenčina je typologicky iným jazykom ako 

maďarčina a pre mnohé deti je vlastne typicky cudzím jazykom napriek tomu, že je štátnym jazykom? 
• Ako má škola vyučovať svetovú literatúru, keď v učebných osnovách sa vyskytujú hlavne literatúry ekonomicky najsilnejších štátov a 

takmer úplne chýbajú ukážky z menšinových literatúr, ako je napr. albánska, prípadne z netradičných oblastí, ako sú napr. indické či africké 
literatúry? 

• Ako má učiteľ vysvetliť problém chudoby deťom, ktoré s rodičmi navštívili niektorú z krajín, kde túto veľkú chudobu videli? Ako ju 
vysvetliť deťom, ktoré žijú v blahobyte? 

• Ako má škola eliminovať segregáciu rómskych detí, keď v spoločnosti existujú latentné rasové predsudky a rasovými stereotypmi sú 
ovplyvnení aj mnohí učitelia a riaditelia škôl? Ako má učiteľ interpretovať rasové konflikty, ktoré deti zachytili  v médiách? Ako o týchto 
témach diskutovať a poučiť sa z nich? 

•• Ako má učiteľ vysvetliť deťom nevyhnutnosť rozvojovej pomoci chudobnejším krajinám, keď aj na Slovensku máme regióny v 
podobnej situácii? 

•• Ako a na čo má škola pripravovať žiakov, keď očakávame, že kontaktov s kultúrami bude čoraz viac? 
 
S takýmito a podobnými situáciami sa slovenské školy stretávajú stále častejšie. Niekedy sú to problémy v komunikácii so žiakmi či 

ich rodičmi, niekedy je problémom zvládanie informácií, ktoré deti poučené internetom prinášajú na vyučovanie, niekedy učiteľ nedokáže 
interpretovať osobné skúsenosti detí. Tieto situácie sú už súčasťou každodenného života. Problémom, teda ťažkosťou sa stávajú vtedy, keď 
učiteľ zistí, že nemá zručnosti alebo schopnosti na ich zvládnutie. Alebo keď zistí, že deti jeho názory a postoje neakceptujú, ba rovno 
odmietajú. Alebo keď zistí, že učebnice sú zastarané a vôbec si takéto situácie nevšímajú, že učebné osnovy ani neposkytujú priestor na to, aby 
sa škola mohla podobnými aktuálnymi situáciami zaoberať. Nevyhnutnosť systematickej snahy o multikultúrnu výchovu, ktorá môže 
napomáhať prehlbovaniu pozitívnych vlastností multikulturalizmu i odstraňovaniu jeho rizík, vyplýva aj z povahy súčasnej – postmodernej – 
spoločnosti v Európe a na Slovensku. Ku koncu 20. storočia v Európe prestali jestvovať kritériá a normy na jednotné, univerzálne 
posudzovanie sveta okolo nás. Každý región, každá sociálna, etnická a kultúrna skupina sa snaží presadzovať svoje potreby a záujmy, len 
mimoriadne ťažko sa hľadajú jednotiace pohľady a kritériá na spoločné posudzovanie situácie. 
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Hlavnými dôvodmi na presadzovanie multikultúrnej výchovy dnes sú: 
•• Potreba prispieť k pokojnému spolunažívaniu väčšiny a tzv. starých menšín, ako aj ochota podporovať pokojné začlenenie tzv. 

nových menšín do spoločnosti. 
•• Globalizácia ekonomiky, politiky i médií. 
•• Premenlivosť a nestálosť súčasnej európskej spoločnosti, v ktorej sa neustále striedajú kultúrne kontakty. 
•• Desaťročia trvajúca ideologická, geografická a politická uzavretosť slovenskej spoločnosti. 
•• Nevyhnutnosť nanovo definovať kultúrnu identitu Slovenska, Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov a ďalších obyvateľov SR v 

novej geopolitickej situácii. 
•• Latentný rasizmus pretrvávajúci vo veľkej časti slovenskej spoločnosti. 
•• Učitelia nemali kde získať dostatok zručností na riešenie problémov vyplývajúcich zo vzťahov kultúr. 
 
• Stále sa aj u učiteľov stretávame so stereotypným vnímaním iných kultúr 
a s hodnotením žiakov na základe predsudkov. 

 
 Multikultúrna výchova a multikulturalizmus 
 
V označení multikultúrna výchova sa zdôrazňuje, že jej cieľom je podporovať existenciu množstva odlišných kultúr v jednom čase a 

priestore (kultúrnu pluralitu). Zdôrazňuje úctu k odlišným kultúram, nevyhnutnosť ich zachovávania (ak neohrozujú celok alebo iné kultúry) a 
vzájomný rešpekt medzi príslušníkmi väčšiny a menšín, či medzi príslušníkmi rôznych menšín. V označení interkultúrna sa zdôrazňuje, že jej 
cieľom je podporovať medzikultúrnu spoluprácu (interkultúrny dialóg). Zdôrazňuje podnecovanie pozitívnych vzťahov medzi kultúrami. 
Multikultúrna výchova ako súbor výchovných postupov a cieľov sa rodila od konca 60. rokov 20. storočia hlavne v Kanade a v USA pod 
vplyvom boja za občianske práva. Postupne sa ukázalo, že harmonické spolunažívanie príslušníkov úplne odlišných kultúr nevznikne 
automaticky. Tzv. prisťahovalecké krajiny (Kanada, USA, Holandsko, Austrália) začali hľadať mechanizmy, ako tomuto spolunažívaniu 
napomáhať. Vzniká historicky, keď vedľa seba dlhodobo existujú kultúry, ktorých príslušníci sa vzájomne neasimilujú, ale udržiavajú si svoje 
odlišné kultúrne identity. Tieto procesy sú prirodzené, avšak obsahujú aj mnohé trecie plochy a problémy, ktoré treba kontinuálne riešiť. Ak sa 
problémy v spolunažívaní kultúr dlhodobo neriešia, teda aj prehlbujú, môže sa narušiť pokojná koexistencia kultúr. Multikulturalizmus 
podstatne silnie v posledných desaťročiach na základe procesov globalizácie. Je to kľúčový pojem pre multikultúrnu výchovu, ktorá sa rozvíja 
ako priamy dôsledok prehlbovania multikulturalizmu. Kultúry sa v ľudskej histórii vždy ovplyvňovali, každá kultúra ustrnie a bez vzájomného 
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kontaktu s inou kultúrou jej hrozí zánik. Vzájomné vplyvy sú pre neustály rozvoj kultúry plodné a nevyhnutné. Dnešný multikulturalizmus už 
nie je len kultúrnou rôznorodosťou, veľkou diferenciáciou kultúr na Zemi. Multikulturalizmus je takou kultúrnou pluralitou, keď sa mnohé z 
týchto kultúr stretávajú v jednom čase a priestore. Od každodenného ovplyvňovania kultúr v celej ľudskej histórii sa multikulturalizmus 
odlišuje: 

•• Tým, že na seba vplývajú radikálne odlišné kultúry, teda kultúry z odlišných kultúrnych okruhov (napr. euro-atlantický a indický 
kultúrny okruh – vplyv hinduizmu na New Age). 

Multikulturalizmus je proces vzájomného kontaktu, prieniku, konfliktov a vzájomného ovplyvňovania viacerých odlišných kultúr. 
• Tým, že obsahuje dlhodobo neriešené problémy, nevyjasnené vzťahy v spolužití, a tak komplikuje možnosť pokojného 

spolunažívania v prítomnosti (napr. Slováci – Maďari – Rómovia). 
• Tým, že ide o množstvo kultúr. 
• Tým, že ide o ovplyvňovanie na globálnej báze (celoštátnej, všeľudskej, medzikontinentálnej a pod. – napr. príchod novej vlny 

Vietnamcov do SR). 
Pojem multikulturalizmus označuje tri fenomény: 
• Je to reálny sociálny fakt. V rovnakom čase a priestore existujú vedľa seba viaceré odlišné kultúry, ktoré sa spolu kontaktujú (niekedy 

sa tu používa termín multikulturalita). 
• Je to politický program a ideológia budovania mierovej spolupráce odlišných kultúr. Prisudzuje odlišným kultúram rovnaké sociálne 

postavenie a práva. 
• Je to teória, ktorá využíva poznatky kultúrnej antropológie, sociálnej psychológie, kultúrnej histórie a analyzuje procesy vzájomného 

ovplyvňovania kultúr. 
 
Multikulturalizmus sám osebe nie je zdrojom ťažkostí, pretože je to normálny proces v komunikácii kultúr. Problémy s multikultúrnou 

realitou vznikajú vtedy, keď dôjde ku konflliktu postojov a hodnôt, keď sa niektoré kultúry začnú nadraďovať nad iné alebo keď príslušníci 
rôznych kultúr o svojich vzájomných problémoch nekomunikujú a ich riešenie odkladajú. 

 
 
Multikultúrne prúdy 
 
V súčasnej teórii a ideológii multikulturalizmu sa vykryštalizovali tri prúdy myslenia: 
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• Konzervatívny multikulturalizmus  – rešpektuje rôznorodosť kultúr v určitom regióne, ale považuje to za negatívum. Snaží sa 
prezentovať jednu kultúru ako (regionálne alebo celosvetovo) nadradenú a tej sa musia ostatné kultúry prispôsobiť, aby nenastal chaos. 
Multikultúrna výchova má smerovať k uvedomeniu si postavenia dominantnej kultúry. Iné kultúry sú zatláčané do súkromia jednotlivcov. 

 
• Liberálny multikulturalizmus  – rešpektuje rôznorodosť kultúr v určitom regióne a považuje to za pozitívne. Chce ponechať voľnej 

súťaži, ktorá kultúra bude silnejšia a preváži. Multikultúrna výchova má viesť ľudí k akceptovaniu rôznorodosti a k jej udržaniu. Iné kultúry sa 
stávajú súčasťou verejného priestoru. 

• Kritický multikulturalizmus  – rešpektuje rôznorodosť kultúr v určitom regióne, ale uvedomuje si výhody aj nevýhody takéhoto 
stavu. Multikultúrna výchova má smerovať k pochopeniu kultúrno-historických súvislostí kultúr a pri rešpektovaní odlišných ekonomických, 
mocenských a iných podmienok kultúry má viesť k ich spolupráci. Iné kultúry sú súčasťou verejného priestoru aj individuálneho súkromia. 
Musia súťažiť o svoje postavenie, ale dominantná kultúra im v tom pomáha. 

 
Multikulturalizmus  sa rodil v tzv. prisťahovaleckých štátoch (USA, Kanada, Holandsko, Austrália, neskôr Nemecko a Francúzsko) v 

druhej polovici 20. storočia, keď menšinové kultúry začali bojovať o svoje uznanie a jasne prezentovali svoju identitu. Rozvoj 
multikulturalizmu podnietil aj boj za občianske práva menšín v 60. rokoch 20. storočia. Pod vplyvom globalizácie ekonomiky a médií, pod 
vplyvom prudkého rozvoja migrácie sa multikulturalizmus stáva realitou v stále väčších oblastiach sveta. 

 
Monokulturalizmus  je existencia jednej kultúry v jednom čase a priestore. Termín monokulturalizmus vznikol na označenie tých 

skutočností v živote spoločnosti, ktoré chce multikulturalizmus prekonávať pokojným spolunažívaním kultúr. 
Slovo monokulturalizmus označuje tri fenomény: 
•• reálny sociálny fakt existencie jedinej kultúry v určitom regióne a v určitej dobe, 
•• ideológiu, ktorá odmieta kultúrnu pluralitu (napr. prezentovanie Slovenskej republiky ako štátu jedného etnika), a politický program, 

ktorý presadzuje buď vylúčenie, alebo asimiláciu iných kultúr (napr. maďarizácia), 
•• teóriu, ktorá zdôvodňuje vyššiu hodnotu jednej kultúry oproti iným (napr. nacistická teória árijskej rasy). 
 
Transkulturalizmus  je každodenná kultúrna výmena medzi radikálne odlišnými kultúrami. Pri takejto kultúrnej výmene vzniká nová 

kultúra, obsahujúca v sebe zložky z viacerých iných kultúr (napr. kultúra Slovenky vydatej za moslima, ktorá sa oblieka podľa moslimských 
princípov, ale študuje na slovenskej škole). Jednotlivec má niekedy ťažkosti s určením svojej kultúrnej identity. Pri opise podobných situácií a 
pri tvorbe termínov sa využíva základný pojem kultúra. Kultúra je súhrn ľudských činností, predmetov, hodnôt, ideí a inštitúcií, ktoré sú 
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špecifické pre určité spoločenstvo. Obsahuje predmety, znaky a symboly, hodnoty, zvyky, inštitúcie, rituály, tradície. Neodovzdáva sa 
genetickým kódom, ale prostredníctvom života v spoločenstve a vo výchove, takže umožňuje sociálne učenie sa. 

 
Kultúra v sebe obsahuje: 
 
• systém poznania, je teda systémom informácií a vedomostí o svete (napr. evolučná teória, mytológia), 
• systém znakov, je teda systémom artefaktov a predmetov, ktoré zaznamenávajú obsahy ľudského vedomia (napr. kríž, štátny znak, 

snubný prsteň, umelecké dielo), 
• systém činností, je teda súhrnom činností istého spoločenstva, ktoré toto spoločenstvo vykonáva sebe vlastným spôsobom (napr. 

povinná školská dochádzka, náboženské rituály), 
• systém tradícií a hodnôt, ktoré spoločenstvo uznáva a ktoré sa stávajú limitom i normami pre jeho názory, postoje a správanie, 
• systém inštitúcií spoločenstva (napr. galéria, rozhlas, manželstvo). 
 
Mnohé zo súčastí kultúry môžeme priamo sledovať v správaní ľudí (napr. 
spôsob stolovania, obliekania, rituály) a z týchto vonkajších znakov sa často 
dá usudzovať na povahu kultúry, ktorú prinášajú. Veľkú časť kultúry však buď 
nemôžeme v správaní ľudí vôbec sledovať, alebo ju vnímame len ťažko a nepriamo 
(napr. vzťah k autorite, predstavy o spolužití muža a ženy, hodnotové 
orientácie, tvorivé postoje a ďalšie). Táto neviditeľná časť kultúry je oveľa väčšia 
ako viditeľná. Zásadným spôsobom však ovplyvňuje správanie ľudí, ich medziľudské 
kontakty, ich spoluprácu alebo i spôsoby riešenia konfl iktov. Mnoho 
medzikultúrnych konfl iktov vyplýva práve z nepochopenia hlbších súvislostí 
určitého správania človeka. 
 
Kultúra plní v živote sociálnej skupiny viacero funkcií: 
 
• Expresívnu funkciu – vyjadruje obsahy vedomia ľudí, ktoré uchováva v normách, symboloch, predmetoch a činnostiach (umelecké 

dielo, potrasenie rukou). 
• Funkciu kolektívneho vedomia – kultúra obsahuje skúsenosti sociálnej skupiny, ktorú si táto skupina odovzdáva z generácie na 

generáciu (v rodine, v škole, v partnerských skupinách). 
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• Integračnú funkciu  – kultúra pomáha členom sociálnej skupiny zdieľať obsahy vedomia druhých ľudí, a tým ich navzájom zbližuje 
(napr. všetci sme kresťania). 

• Diferenciačnú funkciu  – tým, že jednotlivec zdieľa obsahy vedomia členov svojej sociálnej skupiny, zároveň ho to odlišuje od 
členov iných sociálnych   skupín, ktorých kultúra nesie znaky inej sociálnej skúsenosti (napr. tamtí sú moslimovia). 

 
Kultúrna identita 
 
Kultúrna identita  je súhrnnou predstavou jednotlivca o vlastných kultúrnych zvláštnostiach a o svojom zaradení do určitého 

kultúrneho spoločenstva. Odvoláva sa na určitú kultúrnu tradíciu, prijíma určité kultúrne vzory a s pomocou určitých kultúrnych znakov sa 
jednotlivec prihlasuje k určitej kultúre (čiernym odevom sa môže prihlasovať k subkultúre gotikov). Jednotlivec si formuje kultúrnu identitu vo 
vzťahu k hlavným hodnotám svojej hodnotovej hierarchie. 

Kultúrna identita  nie je nehybným systémom, ale živým procesom. Jednotlivec môže meniť svoju kultúrnu identitu a mať aj viacero 
identít (môže byť zároveň Slovákom, mužom, punkerom, homosexuálom a študentom – po ukončení štúdia môže svoju študentskú identitu 
zameniť za identitu pracovníka určitej firmy). 

Kultúrna identita  na jednej strane spája ľudí do skupín, posilňuje príslušnosť jednotlivca ku skupine, na druhej strane ho oddeľuje od 
iných jednotlivcov a vytvára kontrasty medzi odlišnými sociálnymi skupinami. Príslušnosť k „menšine“ či „väčšine“, vznik nových menšín a 
boj za ich uznanie, zotrvačnosť postojov – to všetko nás denne stavia pred zložitú sieť interkultúrnych vzťahov a interakcií. 

V praktickom živote spoločenstva sa môže stať, že kultúrna identita poslúži ako dôvod pre segregáciu iného spoločenstva, teda pre 
oddelenie príslušníkov iného spoločenstva – nositeľov inej kultúry – od väčšinovej spoločnosti. Môže sa to diať ich cieľavedomým alebo i 
neuvedomovaným oddeľovaním do samostatných častí obcí a pod. Výsledkom je väčšinou porušovanie ľudských práv a rovnosti šancí (napr. 
getá chudoby na okrajoch miest). 

V situácii, keď vedľa seba žijú ľudia s odlišnou kultúrnou identitou, sa často príslušníci jednej kultúry integrujú do spoločenstva s inou 
kultúrou (spravidla menšinová kultúra sa integruje s väčšinovou). Kultúrna integrácia prebieha ako postupné osvojovanie si správania, 
zvykov, jazyka, rituálov inej kultúry – až po stratu vlastnej kultúrnej identity (napr. vietnamské dieťa vyrastajúce v slovenskom prostredí si 
môže osvojiť aj jazyk, aj etiketu slovenského väčšinového prostredia). 

V kontakte kultúr vznikajú často predsudky a stereotypy. Predsudok je bezprostredným hodnotením iného človeka len na základe 
určitých vonkajších znakov (napr. na základe oblečenia či farby pleti). Komplikuje spoluprácu nositeľov rôznych kultúr, pretože podporuje 
nedorozumenia v komunikácii, bráni snahe o pochopenie druhého. Oveľa ťažšie sa odstraňujú stereotypy, ktoré sú štandardným a 
opakovaným hodnotením druhých ľudí na základe rôznych znakov. Niekedy stereotyp vzniká aj z dôležitých súčastí medziľudských vzťahov 
(napr. z konfliktu v minulosti). Bráni však vzájomnému pochopeniu, lebo sa opakuje a nemení. Môže byť hlboko zakorenený v postojoch. 
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Prejavuje sa opakovaním rovnakých hodnotení v rôznych situáciách. V občianskom živote, kde platí princíp rovnosti občana pred zákonom a 
nutnosť rešpektovať právny systém platný na danom území, sa kultúrne identity neberú do úvahy a všetci príslušníci všetkých kultúr sa 
považujú za rovnocenných príslušníkov určitého štátu. Kultúrna a iná segregácia i stereotypné hodnotenia narušujú pokojnú občiansku 
spoluprácu. 

 
Škola poskytuje vhodný priestor pre zamýšľanie sa nad vzťahom majority a menšín v našej histórii. Pri rozvíjaní multikultúrnej 

výchovy je nevyhnutné dobre poznať našu minulosť a reflektovať traumy a mýty, ktorými je naša história poznačená. Vhodné je začleniť 
do podobných úvah vnímanie histórie tými menšinami, ktorých príslušníci sú v triede alebo na škole zastúpení. 

 
 
Ciele a kompetencie multikultúrnej výchovy 
 
Multikultúrna výchova  rozvíja interkultúrne kompetencie. Kompetencie sú súborom schopností človeka, jeho zručností, poznatkov a 

postojov. 
Interkultúrne kompetencie sú schopnosťami pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 
 
Obsahujú: 
• Schopnosti efektívnej komunikácie jednotlivca s príslušníkmi iných kultúr (napr. človek predpokladá, že jednotlivec prichádzajúci z 

inej kultúry nemusí poznať pozdrav bežný v mojej kultúre). Je možné získať ich učením, ale úzko súvisia aj s charakterom a temperamentom 
človeka. 

• Určité návyky a zručnosti, ktoré človeku umožňujú komunikovať s inými, „odlišnými“ ľuďmi (napr. trpezlivosť). Je možné cvičiť sa 
v nich a trénovať. 

• Motiváciu a postoje na to, aby človek chcel vnímať odlišné kultúry, odlišné spôsoby správania človeka z inej kultúry (napr. 
neodmietnem iného len preto, lebo má zvláštny odev). Vyvíjajú sa veľmi dlho, je možné ich cieľavedome 

a dlhodobo posilňovať. 
• Súbor určitých informácií o odlišných kultúrach, spravidla o tých, s ktorými človek prichádza do styku (napr. informácie o rozličných 

významoch svastiky v Európe a v Japonsku). Je možné získať ich štúdiom alebo priamou skúsenosťou s inou kultúrou. 
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Jednotlivec je interkultúrne kompetentný vtedy, ak chápe odlišné spôsoby vnímania sveta, myslenia, zvykov a správania svojho 
partnera z odlišnej kultúry, k vníma odlišnosti a podobnosti medzi kultúrami, ak je schopný komunikovať s príslušníkom inej kultúry. Taký 
človek neodmieta druhého človeka len preto, lebo sa inak oblieka, inak rozpráva, má iné názory a postoje, ale snaží sa ho najprv pochopiť ako 
ľudskú bytosť. Interkultúrne kompetentný človek si uvedomuje, že odlišný človek môže pochádzať z inej kultúry, v ktorej získaval od detstva 
celkom odlišné návyky, názory a postoje. Vychádza z predpokladu principiálnej rovnosti všetkých ľudí a individuálnej hodnoty každého 
človeka. Interkultúrne kompetencie sú súčasťou sociálnych a osobnostných kompetencií človeka. 

 
Cieľom multikultúrnej výchovy je rozvoj: 
•• poznania – poskytuje vybrané informácie o iných kultúrach a o vzťahoch kultúr, 
•• sebareflexie – pomáha uvedomiť si korene, možnosti i ohraničenia vlastnej kultúry, 
•• tolerancie – podnecuje tolerantné postoje voči príslušníkom odlišných kultúr, 
•• empatie – rozvíja porozumenie pre odlišné vnímanie sveta a pre odlišné životné štýly v iných kultúrach, 
•• akceptácie – vedie k akceptovaniu príslušníkov odlišných kultúr ako plnoprávnych členov spoločenstva, 
•• spolupráce – motivuje k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr, rozvíja postoje a zručnosti nevyhnutné pre spoluprácu. 
 
Predmetom multikultúrnej výchovy je kultúrna odlišn osť. Všíma si sociálne skupiny, ktoré sa odlišujú kultúrne, teda využívajú 

odlišné znaky a symboly, odlišné zvyky a rituály, uznávajú odlišnú tradíciu, formujú si pre svoj život odlišné inštitúcie. Multikultúrna výchova 
sa nezaoberá akýmikoľvek odlišnosťami či podobnosťami v ľudskom svete a nepestuje toleranciu k akejkoľvek odlišnosti ani spoluprácu s 
akýmkoľvek odlišným človekom. V konečnom dôsledku síce multikultúrna výchova pôsobí pozitívne na prijatie rôznych odlišností (napr. aj 
na prijatie fyzicky postihnutých), primárne sa však zaoberá kultúrami. 

 
Multikultúrna výchova  sprostredkovane rozvíja kultúrnu identitu a zodpovedné občianstvo. Nezaoberá sa však vnímaním vlastnej 

kultúry a iných kultúr len na etnickom základe. Nevedie žiakov iba k chápaniu kultúr cez hranice etník a sociálnych skupín, ale aj k 
uvedomovaniu si kultúrnych rozdielov v rámci vlastného etnika a v rámci vlastnej sociálnej skupiny (rodová identita, sociálna identita, 
sexuálna identita, regionálna identita). Pretože nemôže prispieť k medzikultúrnemu porozumeniu bez toho, aby podporovala aj vedomie 
vlastnej kultúrnej identity žiaka a jeho schopnosť samostatne sa rozhodovať, spolupracuje s inými výchovnými postupmi, napr. s tými, ktoré 
rozvíjajú: všeobecné kultúrne kompetencie, teda schopnosť • porozumieť znakom vlastnej kultúry, schopnosť rozvíjať vlastnú kultúrnu 
tradíciu a využívať ju tak pre efektívnu komunikáciu, ako pre osobnostný rozvoj, 

• sociálne kompetencie ako uvedomelé schopnosti aplikovať zručnosti, vedomosti i schopnosti v interakcii s inými ľuďmi, 
• občianske kompetencie, teda schopnosti aktívne, samostatne a zodpovedne sa zúčastňovať na živote spoločenstva. 
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Multikultúrna výchova môže a dokáže prispieť: 
• k odstraňovaniu konfliktov medzi príslušníkmi odlišných kultúr, 
• k pokojnému spolunažívaniu medzi príslušníkmi odlišných kultúr, 
• k zníženiu možnosti vzniku nových kultúrnych konfliktov. 
 
 
Multikultúrna výchova však nezaručí: 
• vznik spoločnosti, kde neexistuje sociálna nerovnosť medzi ľuďmi a sociálnymi skupinami, 
• vznik spoločnosti všeobecnej lásky a spolupráce, 
• že v budúcnosti nevzniknú nové medzikultúrne konflikty. 
Tento text sa zameriava hlavne na systematicky formovanú multikultúrnu výchovu, ktorá sa najefektívnejšie môže uplatňovať v 

školskom prostredí. Preto sa v tomto texte budeme venovať formálnej, školskej výchove a len okrajovo sa dotkneme neformálneho 
vzdelávania, resp. celoživotného vzdelávania. 

 
Multikultúrna výchova nie je zaručený recept na bezkonfliktné a idylické fungovanie školy ani celej spoločnosti. Z krátkodobého 

hľadiska sa môže niekedy zdať, že dokonca vyostruje kultúrne odlišnosti, prehlbuje stereotypy a prebúdza nové konflikty. Podobný dojem 
vzniká vtedy, keď začneme hovoriť o problémoch, ktoré boli zamlčiavané, ako aj o otázkach, na ktoré nie sú vždy jednoduché odpovede. Na 
školách sa stretávame s rôznymi monotematickými dňami (napríklad Deň Rómov), ktoré sú atraktívnou metódou pre vzdelávanie. 
Neslobodno však zabudnúť, že takáto aktivita sa nesmie stať len akýmsi etnografickým skanzenom, rýchlym nazretím do života inej 
kultúry. Mala by pomôcť pochopiť aj súčasný život danej menšiny a jej miesto v modernej spoločnosti. Inak môže prispieť k prehĺbeniu 
stereotypov u detí, ako aj k násilnej identifikácii sa menšinových detí s tradičným pohľadom na ich komunitu. 

 
 
Pramene multikultúrnej výchovy 
 
Rôznorodosť kultúr a život ich nositeľov blízko seba, resp. v jednom priestore, je reálnym faktom súčasného sveta. Ako reálny fakt je 

multikulturalizmus hodnotovo neutrálny. Hodnotové kontexty získava vtedy, ak sa z neho stáva ideológia, ktorú chce spoločenstvo napĺňať, 
alebo ak určitý politický program podporuje či chce odstrániť multikulturalizmus. 
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Do kontextu hodnôt sa multikulturalizmus dostáva aj vtedy, ak v jeho prospech alebo proti nemu zameriavame výchovno-vzdelávacie 
pôsobenie. V takom prípade sa totiž multikulturalizmus stáva súčasťou ľudských záujmov, ľudskej každodennej aktivity a tvorby. Pedagóg a 
škola preto potrebujú prezentovať hodnoty, z hľadiska ktorých vnímajú pestrosť kultúr. Pedagogické pôsobenie sa preto opiera o určité 
hodnoty a jeho štruktúra, ciele i metódy pramenia z určitej hodnotovej orientácie. 

Multikultúrna výchova sa opiera o hodnoty patriace ku kľúčovým princípom v európskej kultúre, resp. v euro-atlantickej civilizácii. Sú 
to: Nezameniteľná a nespochybniteľná hodnota individuálneho človeka. Pre multikultúrnu výchovu v našom chápaní je najvyššou hodnotou 
človek s jeho psychickým a fyzickým svetom, s jeho individuálnym a neopakovateľným životom. 

 
Hodnota komunity, bez ktorej individuálny človek hynie. Pre multikultúrnu výchovu v našom chápaní je druhou najvyššou hodnotou 

komunita, spoločenstvo, ktoré je prirodzeným prostredím pre individuálneho človeka. Aby spoločenstvo prežilo a fungovalo, musia jeho 
členovia spolupracovať a svoje individuálne životy upravovať tak, aby celok mohol existovať. Multikultúrna výchova rešpektuje individuálne 
potreby človeka a snaží s mu vytvárať podmienky na ich uplatnenie Multikultúrna výchova vychádza z vedomia rovnosti ľudí pred 
zákonom a akceptuje rôzne generácie ľudských práv zakotvených v európskej histórii. 
 

 
Potreba začlenenia multikultúrnej výchovy do formálneho školstva 

 
Multikultúrna výchova nevzniká len ľubovôľou pedagogickej verejnosti, mimovládnych organizácií či menšinových inštitúcií. 

Multikultúrna výchova je nevyhnutnosťou v dnešnom globalizujúcom sa svete, v ktorom sa kultúry a životné štýly stretávajú a komunikujú 
podstatne viac ako v minulosti. Je nevyhnutnosťou aj s ohľadom na predsudky a stereotypy pretrvávajúce vo vedomí spoločnosti z minulosti – 
pričom v súčasnom svete sa nepriaznivý vplyv týchto stereotypov ešte posilňuje. Nevyhnutnosť multikultúrnej výchovy u nás vyplýva z týchto 
sociálnych faktov súčasného Slovenska: 

• Ekonomika, politika a médiá sa dnes rozvíjajú v globálnych rozmeroch (= globalizácia), v dôsledku čoho sa kultúry stretávajú na 
celosvetovej báze. 

• Slovenská republika vstúpila do EÚ a do schengenského priestoru, čím sa Slovensko otvorilo pre každodennú kultúrnu výmenu s 
európskym priestorom (od turistiky, možnosti štúdia a práce v zahraničí až po mediálny trh a trh so spotrebným tovarom). 

• V kolektívnom vedomí občanov Slovenska pretrvávajú nevyriešené predsudky a stereotypy (napr. mýty a stereotypy o vzťahoch 
Slovákov a Maďarov, o charaktere Rómov alebo Čechov, xenofóbne vzťahy k cudzincom). 
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• Postupuje vnútorná diferenciácia slovenskej spoločnosti (rastie sebauvedomenie regiónov, rôznych alternatívnych kultúr, ako napr. 
homosexuáli, ekológovia). 

• Narastá migrácia občanov Slovenska i cudzincov (turistika, zahraničné firmy). 
• Zvyšuje sa počet príslušníkov tzv. nových menšín v SR (Vietnamci, Číňania, Albánci, Rusi a iní). 
• Posilňuje sa etnické, regionálne a iné kultúrne uvedomenie rôznych sociálnych skupín (napr. Záhorčania, Židia, rôzne náboženské 

spoločnosti). 
 
Nevyhnutnosť začleniť multikultúrnu výchovu do slovenskej školy vyplýva z týchto charakteristík nášho školstva: 
 
 
•• Desaťročia fungoval centralistický model tvorby a riadenia obsahu vzdelávania (z centra sa určovali osnovy, cieľové požiadavky a 

zväčša aj učebnice) – centralistický model prirodzene preferuje monokultúrny pohľad na svet (viď napr. dejepis prezentovaný z hľadiska 
dominantného etnika v SR). 

•• Zámerom školy je stále prevažne transfer poznania a nie rozvoj životných kompetencií žiakov. Žiaci tak dostávajú v prvom rade 
sumu vedomostí a poznatkov, ktorých je tak veľa, že nemôžu obsahovať informácie o rôznych kultúrach. Škola nerozvíja zručnosti a 
schopnosti žiakov na vysporiadanie sa s medzikultúrnymi konfliktmi, ani ich nepripravuje na každodennú medzikultúrnu komunikáciu. 

•• Masové médiá a internet vytvorili škole silnú konkurenciu v procese vzdelávania, pretože ich ponuka je pestrejšia, prístupnejšia aj 
lákavejšia. Škola doteraz nereagovala zásadným prehĺbením pestrosti svojej ponuky ani posilnením právomoci škôl, učiteľov, regiónov. Škola 
tak na jednej strane nevyvažuje chaotické a nesystematické pôsobenie médií, ktoré niekedy pôsobia až škodlivo (xenofóbne, rasisticky, 
eroticky). Nevyvažuje ani chaotické pôsobenie internetu, ktorý ponúka podnety v celom diapazóne postojov, od vysoko humánnych a 
tolerantných až po nenávistné a nepriateľské. Na druhej strane škola len zriedkavo rešpektuje individuálne a regionálne potreby. 

•• Škola je vo svojej podstate relatívne konzervatívnou inštitúciou, lebo jedným z jej hlavných cieľov je odovzdávať ďalším generáciám 
relatívne uzavretú kultúrnu tradíciu. Preto sa len ťažko prispôsobuje novým skutočnostiam a reaguje na nové podnety opatrne. Aj z tohto 
dôvodu slovenské školstvo dodnes systematicky nereagovalo na prudký rozvoj multikulturalizmu vo svete v posledných desaťročiach a na 
Slovensku v poslednom desaťročí. Snahy zmeniť túto situáciu sú dnes skôr individuálnymi aktivitami učiteľa alebo školy ako cieľavedomou 
snahou celého školského systému. 

 
Nevyhnutnosť začleniť multikultúrnu výchovu do slovenského školstva vyplýva systému aj z právneho Slovenskej republiky, aj 

Európskej únie, z medzivládnych dokumentov i z dokumentov nadnárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom.  
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Zameranie multikultúrnej výchovy 
 
Cieľovými skupinami pôsobenia multikultúrnej výchovy v škole sú v prvom rade žiaci: 
• prichádzajúci z dominantnej kultúry, čo v SR znamená slovenskú kultúru strednej sociálnej vrstvy – multikultúrna výchova pôsobí na 

ich akceptovanie menšinových a iných kultúr a učí ich spolupráci s nimi. Vedie žiakov k tomu, aby nepovažovali svoje kultúrne normy za 
všeobecne platné alebo nemenné, aby nepovažovali hodnoty svojej kultúry za cennejšie ako hodnoty iných kultúr, 

• prichádzajúci z menšinových kultúr (napr. Rómovia, Nemci, Maďari) – multikultúrna výchova pôsobí na vzájomné rešpektovanie 
príslušníkov iných menšinových kultúr, rešpektovanie nositeľov dominantnej kultúry a učí ich vzájomnej spolupráci. Vedie ich k tomu, aby 
nepresadzovali záujmy svojej skupiny na úkor iných menšín, aby svoju kultúru nevyvyšovali nad kultúry iných menšín, 

• prichádzajúci z rodín prisťahovalcov a utečencov či z tzv. nových menšín, ktorí sú na Slovensku len krátky čas (napr. Albánci, 
Vietnamci). Multikultúrna výchova ich vedie k zvládaniu základov medzikultúrnej komunikácie a pripravuje ich na život v novom prostredí. 
Sprostredkovane, hoci nie primárne, pôsobí školská multikultúrna výchova na rodiny žiakov. Ak žiaci prichádzajú domov so zručnosťami pre 
medzikultúrnu komunikáciu, s informáciami o multikultúrnom svete, s názormi rešpektujúcimi kultúrnu rôznorodosť, prezentácia týchto 
zručností, informácií, postojov môže ovplyvňovať atmosféru v rodine a názory či postoje rodičov a ostatných členov domácnosti. 

Multikultúrna výchova je dôležitá v prvom rade pre žiakov pochádzajúcich z dominantnej kultúry (v SR hlavne stredná vrstva v 
slovenskom etniku). Dominantná kultúra totiž určuje základné štandardy a hodnotové orientácie pre celý štát, a má preto sklon považovať ich 
za všeľudské a všeobecne platné. Multikultúrna výchova sa zameriava na odhaľovanie podobných psychických mechanizmov a na 
sebareflexiu príslušníkov dominantnej kultúry. Ak má byť školská multikultúrna výchova efektívna, musí sa zamerať aj na učiteľov a hlavne 
na budúcich učiteľov, študentov vysokoškolských učiteľských odborov. Bez tejto skupiny bude jej pôsobenie ohrozené. Začlenenie učiteľov je 
však veľmi komplikované, pretože pripraviť väčšie množstvo učiteľov nielen poznatkovo, ale aj didakticky si vyžaduje zmeny v študijných 
programoch vysokých škôl, ako i rozvinutie programov celoživotného vzdelávania v slovenskom školstve. 
 

 
Obsah multikultúrnej výchovy 
 
  Multikultúrna výchova  sa zaoberá v prvom rade kultúrami a kultúrnymi odlišnosťami. Neobmedzuje sa na vzdelávanie, ani jej 

nestačí, ak žiakom sprostredkuje informácie o odlišných kultúrach. Jej výchovno-vzdelávacie pôsobenie je širšie, preto kombinuje informácie s 
rozvojom zručností, schopností a postojov žiakov. Jej hlavnou témou je kultúrna rôznorodosť. Konštatuje tento fakt, upozorňuje žiakov na 
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odlišnosti v kultúre rôznych ľudí, regiónov, historických období. Vedie žiakov k tomu, aby si uvedomovali historické a sociálno-
psychologické korene odlišností v kultúrach. Koncentruje pozornosť žiakov na rozdiely v explicitnej a implicitnej kultúre – vo viditeľných a 
neviditeľných súčastiach kultúry. Jej pôsobenie je efektívne vtedy, ak žiakom sprostredkuje poznanie a pochopenie toho, že spôsoby správania 
druhých ľudí sú síce prejavom určitých kultúr, ale že ony vyplývajú z oveľa hlbších rozdielov vo vnímaní sveta. Kultúrna rôznorodosť, ako ju 
prezentuje multikultúrna výchova, je dôsledkom odlišnej histórie a odlišných životných skúseností celých sociálnych skupín. 
 

Multikultúrna výchova vychováva žiakov k tomu, aby odlišovali rôzne kultúrne vrstvy , aby si uvedomovali, že dominantná kultúra 
(spravidla kultúra väčšinovej strednej vrstvy v štáte) nie je jediná, ale že popri nej existuje množstvo ďalších – a plne rovnocenných – 
menšinových kultúr. Ukazuje žiakom, že aj dominantná kultúra nie je jednoliata, ale že aj v nej sa stretáva mnoho pohľadov na svet, mnoho 
odlišných rituálov, životných štýlov. Kultúrne vrstvy ukazuje ako súbor inštitúcií, rituálov, hodnotových orientácií, svetonázorov, zvykov, 
predsudkov a názorov. V týchto vrstvách a medzi rôznymi kultúrami prebieha čulá kultúrna výmena predmetov, myšlienok, hodnôt – a vo 
vyhrotených situáciách kultúrny konflikt  medzi nositeľmi týchto myšlienok a hodnôt. 

Výmena aj konflikt sú každodennou súčasťou medzikultúrnej komunikácie, teda kontaktu a spolupráce príslušníkov odlišných kultúr. 
Medzikultúrna komunikácia bola a je normálnou súčasťou života človeka, bez nej by spoločenstvo nemohlo obnovovať svoje aktivity. V 
medzikultúrnej výmene si človek i spoločenstvo uvedomujú a formujú svoju kultúrnu identitu. 

 
Premeny kultúrnej identity  sú ďalšou dôležitou témou multikultúrnej výchovy. Upozorňuje na premenlivosť každej kultúrnej identity, 

na skutočnosť, že vzniká zo životných a historických skúseností jednotlivých ľudí aj celých spoločenstiev. Multikultúrna výchova vedie žiakov 
k tomu, aby cítili, že kultúrna identita je mnohovrstevná a niekedy rozporuplná, že jeden človek môže v sebe cítiť aj viacero kultúrnych identít, 
čiže môže sa cítiť ako príslušník rôznych kultúr. 

 
Pre formovanie kultúrnej identity sú dôležité kultúrne vzory . Dieťa sa ich učí v rodine, v škole a v partnerských skupinách, dospelý 

človek si ich niekedy aj uvedomele vyberá a riadi sa nimi. Kultúrne vzory, teda nasledovaniahodné príklady myšlienok, hodnôt a činov 
druhých ľudí, sú podkladom pre vznik kultúrnej tradície . Kultúrna tradícia patrí k dôležitým témam multikultúrnej výchovy, lebo cez súbor 
myšlienok, predmetov, významov a hodnôt, ktoré spoločenstvo uznáva ako svoju tradíciu, môže multikultúrna výchova ukazovať 
premenlivosť a historickosť kultúrnej identity. Upozorňuje na spätosť tradície so životným štýlom, s predmetmi, ktoré v kultúre vznikajú, s ich 
hodnotením ľuďmi v minulosti a v súčasnosti. Upozorňuje na národné, štátne, geografické aj historické súvislosti kultúrnych tradícií. Cez 
geografické a historické súvislosti tradície môže multikultúrna výchova smerovať pozornosť žiakov na veľké geografické kultúrne okruhy  
(euro-atlantický, čínsky, stredoeurópsky, balkánsky, islamský a pod.). Pochopenie premenlivosti týchto okruhov, pochopenie ich vzájomných 
kontaktov a konfliktov vedie žiakov k vnímaniu súčasných kultúrnych konfliktov a problémov ako normálnej súčasti života človeka. Pomáha 
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im interpretovať súčasný svet alebo situáciu v ich regióne ako moment v živote ľudstva. Získavajú tak nadhľad nad každodennými ťažkosťami 
v medzikultúrnej komunikácii svojho okolia, čo im môže pomôcť pri vyrovnávaní sa s týmito ťažkosťami a pri medzikultúrnom porozumení. 
 

Veľkú pomoc pri medzikultúrnom porozumení môže poskytnúť kultúrna  politika,  teda politické, právne, sociálne a ekonomické 
opatrenia štátu, samosprávy a iných inštitúcií. Multikultúrna výchova vedie žiakov k vnímaniu kultúrno- politických aktivít, k ich kritickému 
vyhodnocovaniu a v konečnom dôsledku k vlastnej občianskej aktivite v oblasti kultúry. 

 
To sú len hlavné témy, ktorými sa multikultúrna výchova zaoberá. Každá téma má v sebe historický rozmer (je spätá s historickými 

udalosťami), geografický rozmer (závisí od priestoru), právny rozmer (nesie právne dôsledky alebo vyplýva z právneho systému), politický 
rozmer (je predmetom záujmu politických strán a politického rozhodovania) a pod. Preto je možné tieto témy prezentovať vo veľkom 
množstve školských predmetov, ako budeme ďalej argumentovať, podporujeme multikultúrnu výchovu ako prierezovú tému v celom kurikulu. 
Uvedené témy, ktoré sú jej obsahom, je možné realizovať v každom školskom predmete, stačí v tematike predmetu a v metódach jeho 
vyučovania akcentovať kultúrnu rôznorodosť alebo kultúrne pozadie jednotlivých tém. 
 
 

Oblasti multikultúrnej výchovy 
 
Multikultúrna výchova spolupracuje s inými výchovnými oblasťami. Nesie v sebe závažný politicko-právny, eticko-kultúrny a 

historický obsah. Podľa toho sa aj zbližuje a v mnohých prípadoch priamo spolupracuje s inými výchovnými oblasťami, zdieľajú analogické 
ciele alebo sa ich ciele a témy približujú. 

 
Multikultúrna výchova je veľmi blízka výchove k tolerancii, s ktorou má spoločné východisko (rovnosť ľudí, hodnota individuálneho 

človeka), ako aj hlavné ciele – výchovu k tolerancii, mierovú spoluprácu. Špecifikum multikultúrnej výchovy spočíva v tom, že sa zameriava 
hlavne na mierovú spoluprácu na báze kultúry a že pestuje výchovu k tolerancii voči odlišným kultúram. 

 
Politický a právny obsah 
 
Výchove k tolerancii je blízka výchova k ľudským právam, ktorá pripravuje žiakov na uvedomenie si a uplatňovanie svojich 

ľudských práv a povinností, na rešpektovanie práv a povinností druhých ľudí. Multikultúrna výchova jej je blízka preto, lebo vychádza z 



                                                                                               

102 

 

hlbokého rešpektovania ľudských práv a cez rešpekt voči odlišnej kultúre vychováva k rešpektu k druhej osobnosti, teda k rovnosti v právach. 
Mnohé z postupov multikultúrnej výchovy možno nájsť vo výchove k občianstvu. Obidve sa snažia o výchovu aktívne konajúceho 
a zodpovedného občana. Multikultúrna výchova však podnecuje aktívnu činnosť občana v chápaní kultúr a v spolupráci s odlišnými kultúrami 
a jeho zodpovednosť podnecuje najmä v uvedomovaní si nevyhnutnosti spolupráce kultúr. 

 
Globálna výchova (globálne rozvojové vzdelávanie) sa zameriava na globálne problémy ľudstva. Pripravuje žiakov buď na ich 

zvládanie, alebo na zvládanie lokálnych dôsledkov globálnych problémov. Procesy globalizácie nesú závažné dôsledky aj pre Slovensko 
prílivom migrantov, zmenou obsahu médií, premenami ekonomiky a pod. Globalizácia pritom prináša so sebou aj prudký rozvoj 
multikulturalizmu – jeho rozvoj na Slovensku potom nie je len dôsledkom vnútorného vývoja republiky, ale aj dôsledkom globalizácie 
svetovej ekonomiky a politiky. Cieľom globálneho rozvojového vzdelávania je tak (podobne ako v multikultúrnej výchove) pochopenie 
problémov iných spoločností, rešpektovanie ich odlišnosti a tvorba podmienok pre ich ďalší rozvoj. Globálne rozvojové vzdelávanie však 
podnecuje kritické myslenie voči veľkým globálnym problémom vrátane environmentálnych, migrácie, chudoby a pod. Multikultúrna výchova 
sa zameriava len na kultúrne aspekty globalizácie, resp. na kultúrne dôsledky globalizácie. 

 
Morálny a kultúrny obsah 
 
Multikultúrna výchova má blízko k súčasnej etickej výchove, pretože obidve rozvíjajú rešpekt k druhému človeku, vedomie vlastnej 

identity, obidve podporujú a rozvíjajú aktivitu jednotlivca v prospech spoločenstva. Etická výchova však nerozlišuje oblasti života človeka, pre 
ktoré ho chce takto pripraviť, multikultúrna výchova sa snaží o takúto výchovu vo vzťahu ku kultúrnej identite, ku kultúrnej empatii a vo 
vzťahu k medzikultúrnej spolupráci. Multikultúrna výchova má blízko k modernej estetickej výchove, pretože obidve rozvíjajú toleranciu k 
iným kultúram, flexibilnosť vo vnímaní odlišných kultúr a obidve pracujú s kultúrnymi artefaktmi. Multikultúrna výchova sa však oveľa menej 
ako estetická zameriava na všeobecný rast kultúrnosti žiaka, nezameriava sa tak na sprostredkovanie vlastnej kultúrnej tradície ako estetická 
výchova. Estetická výchova je viac orientovaná na zvládnutie vlastnej kultúrnej tradície a až druhotne na kultúrnu toleranciu, multikultúrna 
výchova sa v prvom rade orientuje na kultúrnu toleranciu. 

 
Historicky obsah 
 
Multikultúrna výchova má blízko k výchove o holokauste. Informácie o holokauste sú súčasťou rozvoja tolerancie a pochopenia 

Židov, Rómov i homosexuálov. Pre multikultúrnu výchovu predstavujú niektoré z mnohých kultúr, voči ktorým pretrvávajú stereotypné 
postoje. 
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Všetky tieto výchovné postupy môžu pomáhať multikultúrnej výchove, lebo prehlbujú niektoré jej čiastkové témy či postupy. A 

naopak, do všetkých z nich je možné zakomponovať multikultúrne témy, ciele multikultúrnej výchovy a vo vyučovaní možno využívať 
spoločné postupy i materiál. 

   Významným pomocníkom multikultúrnej výchovy je mediálna výchova. Orientuje sa na rozvoj kritického vnímania ponuky médií, 
na samostatnú reflexiu ich obsahov. Bulvarizácia informácií i spôsobov ich sprostredkovania v masových médiách môže negatívne pôsobiť na 
postoje ich prijímateľov k príslušníkom odlišných kultúr. Povrchnosť, senzačnosť, spektakulárnosť a masovosť mediálneho pôsobenia môže 
podporovať predsudky a stereotypy existujúce v spoločnosti a výrazne rozkladať akékoľvek pôsobenie multikultúrnej výchovy. Preto je 
dokonca nevyhnutné, aby multikultúrna výchova úzko spolupracovala s mediálnou výchovou, prípadne aby do svojich postupov priamo 
začlenila problematiku médií i výchovu ku kritickému mysleniu (čo je širšia kompetencia obsahujúca v sebe aj kritické vnímanie ponuky 
médií). 

 
Multikultúrna výchova sa prelína s inými témami a predmetmi etablovanými v dnešnom slovenskom školstve. Mnohé témy, 

metódy, aktivity a podujatia, s ktorými školy pracujú, majú v sebe nevyužitý potenciál pre rozvoj interkultúrnych zru čností a je 
možné ich jednoduchými úpravami alebo doplnením pretvori ť pre potreby multikultúrnej výchovy len malými úpra vami alebo 
doplnením. Je možné ich nájsť v dejepise, v geografii, v občianskej a etickej výchove, v estetickej výchove, v rôznych projektových 
prácach, v aktivizujúcich metódach rôznych predmetov a pod. 

 
 
Spôsoby začlenenia multikultúrnej výchovy do školy 
 
Formovanie tolerancie a medzikultúrneho pochopenia prostredníctvom multikultúrnej výchovy je možné v školskom prostredí rozvíjať 

viacerými spôsobmi. 
 
Formálne kurikulum 
 
Multikultúrnu výchovu je možné začleniť do výučby ako samostatný školský predmet s vlastnými osnovami, vzdelávacími 

štandardmi a výstupnými požiadavkami. Táto forma by mala výhodu, že by existoval učiteľ, predmet a čas, ktorý by sa venoval rozvoju 
multikultúrneho porozumenia a medzikultúrnych kompetencií žiakov. Priniesla by však nevýhodu, že by bola odtrhnutá od ostatných 
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školských predmetov, ktoré by sa pravdepodobne vyučovali monokultúrne, a tak by zásadným spôsobom zužovali pôsobenie multikultúrnej 
výchovy (napr. dejepis by v takom prípade pravdepodobne zostal etnocentrickým predmetom). Zároveň by ju narúšal fakt, že príprava učiteľov 
pre nový predmet si vyžaduje dlhé roky. Pre nový predmet ani nie je priestor v súčasných učebných plánoch základných a stredných škôl. 

Multikultúrnu výchovu je možné začleniť ako prierezovú tému do rôznych (mnohých) školských predmetov. Táto forma by mala 
výhodu, že by sa jej mohli venovať rôzni učitelia, aj tí, ktorí nemali možnosť špeciálne sa na ňu pripravovať. Dôležité by bolo, aby vo svojom 
predmete nachádzali medzikultúrne súvislosti a aby boli schopní viesť žiakov k tolerancii, k spolupráci prostredníctvom multikultúrnych tém 
(napr. poukázať na účasť Slovanov na formovaní uhorského štátu v 10. storočí). Výhodou by bolo aj pôsobenie na žiakov v smere 
medzikultúrnych kompetencií z viacerých strán, vo viacerých predmetoch. Nevýhodou takéhoto prístupu je, že pri nedostatku pozornosti 
venovanej presadzovaniu multikultúrnej výchovy by sa mohlo stať, že by sa jej nakoniec nevenoval nikto. Nevýhodou je aj fakt, že učitelia by 
mohli za multikultúrnu výchovu považovať akúkoľvek zmienku o príslušníkoch iných kultúr (napr. zmienku, že A. Einstein bol Žid). 
Nevýhodou je aj zložitosť tohto procesu, lebo v takom prípade je nutné premyslieť obsah a metódy rôznych predmetov z hľadiska kultúrnej 
rôznorodosti. Ťažšie sa budú formulovať aj ciele a ťažšie sa bude koncipovať hodnotenie výsledkov multikultúrnej výchovy. 

Napriek nevýhodám druhého prístupu považujeme jeho výhody za dôležitejšie, preto: preferujeme multikultúrnu výchovu ako 
prierezovú tému školského kurikula. Tento prístup je flexibilnejší, živší, skôr sa prispôsobí prudko sa meniacej realite súčasného sveta. Je 
prístupnejší rozvíjaniu medzikultúrnych kompetencií žiakov, pretože je menej pravdepodobné, že by sa zmenil na uvádzanie faktov z rôznych 
kultúr, čo by hrozilo v prípade samostatného predmetu (tzv. pedagogický turizmus). Samostatný predmet by navyše nikdy nemohol obsiahnuť 
všetky kultúry sveta či len Slovenska alebo regiónu, a tak by bol nútený obmedzovať svoje pôsobenie na vzťah k určitým kultúram. Prierezová 
téma je otvorená prístupom z viacerých strán, ľahšie môže reagovať na aktuálnu podobu multikulturalizmu. Tým, že je v prierezovej téme 
multikulturalizmus rozptýlený a prepojený s inými oblasťami života človeka, je väčší predpoklad, že sa v žiakovi nebudú len hromadiť 
informácie o iných kultúrach, ale budú sa rozvíjať jeho multikultúrne zručnosti a schopnosti. 

 
Neformálne kurikulum 
 
Ak má multikultúrna výchova reálne fungovať, nestačí, ak sa bude o nej na hodinách hovoriť. Pôsobenie učiteľa na hodine (hoci aj cez 

zážitkové učenie) je priame, ale predsa len izolované. Preto ho musia dopĺňať aktivity mimo hodín  – napr. večerný kultúrny program, žiacke 
výmeny, pripomínanie sviatkov iných kultúr, nástenky s medzikultúrnou problematikou a pod. Sú to významné doplnky formálneho pôsobenia 
na hodinách. Práve multikulturalizmus ako prierezová téma poskytuje dostatok podnetov pre neformálne kurikulum, lebo priamo prepája 
medzikultúrne témy s množstvom iných tém vrátane tém zo života žiakov (napr. exkurzia k miestnej synagóge môže podporiť tému holokaustu 
na dejepise a súčasne ukázať, že židovská kultúra bola alebo je riadnou súčasťou miestnej kultúry). 
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Skryté kurikulum  
 
Multikultúrnu výchovu je možné (a kvôli jej efektívnemu fungovaniu aj nutné) začleniť do života školy – prostredníctvom nej možno 

formovať multikultúrne  prostredie a atmosféru v škole. Znamená to napr. akceptovať odlišné obliekanie žiakov z iných kultúr (nie 
povedzme nehygienické, ale iné – učiteľ neupozorňuje na nezvyčajné oblečenie každodenne a výrazne, ale dá najavo, že si všimol jeho 
odlišnosť a akceptuje ju). Znamená to napr. aj začleniť vegetariánsku stravu do školskej jedálne. Učiteľský zbor by mohol používať rodovo 
špecifický jazyk a vo svojom prejave sa vyhýbať prejavom intolerancie, rasizmu, xenofóbie. Významným činiteľom multikultúrnej výchovy je 
rešpektovanie 

(alebo aspoň vnímanie) individuálnych potrieb a podnetov žiakov – od rozdielneho spôsobu a štýlov učenia sa, cez potreby ich 
kultúrnej identity (napr. umožniť im na hodinách prezentovať odlišné názory vyplývajúce z ich sociálno-kultúrneho zázemia). V škole tak 
môže vznikať atmosféra odmietajúca alebo aspoň nepodporujúca stereotypy a predsudky. 

   Multikultúrne vnímanie sveta by sa malo stať aj implicitnou súčasťou školských dokumentov – uvádzanie príkladov z rôznych 
kultúr, nielen z dominantnej, používanie rodového jazyka, odstránenie stereotypných pohľadov na príslušníkov iných kultúr (napr. nepoužívať 
termín primitívne kultúry), zdôrazňovanie rovnosti ľudí, rás, pohlaví, sociálnych vrstiev a pod. 

   Organizácia školského života môže rešpektovať zvláštnosti odlišných kultúr – napr. pri organizácii brigády v sobotu rešpektovať 
právo židovských detí nezúčastniť sa na nej a navrhnúť im náhradné zamestnanie, v čase ramadánu rešpektovať stravovacie zvyky islamských 
detí, úpravou školského prostredia a atmosféry rešpektovať, že vietnamské deti nie sú zvyknuté na oslavy narodenín a pod. 

 
Multikultúrna výchova, ktorá sa dotýka názorov, hodnotových orientácií a postojov, môže byť v škole skutočne efektívna 

hlavne vtedy, ak kombinuje pôsobenie cez formálne, neformálne a skryté kurikulum. Ak má byť multikultúrna výchova efektívna, 
mala by prenikať celou školou. Je dôležité vyhnúť sa zjednodušeniu, ktoré by vyplývalo zo vyčlenenia tejto témy len do 
spoločenskovedných alebo výchovných predmetov. Učitelia všetkých predmetov, aj napríklad fyziky či telesnej výchovy, si môžu 
položiť otázku: Ako ja môžem prispieť k rozvíjaniu interkultúrnych kompetencií mojich ži akov? Každodenné spôsoby komunikácie 
učiteľov so žiakmi môžu tiež prejavovať interkultúrnu toleranciu a rešpekt. 

 
 
 
 
 



                                                                                               

106 

 

 
Tvorba multikultúrnej výchovy 
 
Multikultúrna výchova môže byť efektívna vtedy, ak rešpektuje regionálne zvláštnosti školy, resp. až individuálne potreby detí v 

triede. Bez toho by sa stala len abstraktným kázaním o princípoch, ale nie živým pôsobením na názory a postoje. Preto je potrebné tvorbu 
multikultúrnej výchovy rozdeliť na viacero stupňov: 

 
   Ministerstvo školstva stanovuje hlavné ciele multikultúrnej výchovy v škole tak, aby boli v súlade so štátnou školskou politikou a s 

dlhodobými projektmi rozvoja slovenského školstva. 
   Štátny pedagogický ústav a ústredné predmetové komisie môžu stanoviť rámce kurikula pre multikultúrnu výchovu. S pomocou 

štátneho vzdelávacieho programu je potrebné jasne určiť miesto multikultúrnej výchovy vo formálnom kurikulu, stanoviť výkonové a 
obsahové štandardy a výstupné požiadavky pre multikultúrnu výchovu. Tieto pedagogické dokumenty musia byť v súlade so školskou 
politikou a dlhodobými cieľmi rozvoja školy, ako aj v súlade s najnovšími teoretickými poznatkami o výchove – preto by ich mala vytvárať 
inštitúcia, ktorá je teoreticky zdatná, sústreďuje okolo seba odborníkov z rôznych stupňov a typov škôl a má celoštátnu pôsobnosť, resp. je 
ministerstvom poverená vypracovávať celoštátne platné pedagogické dokumenty. 

Školy a učitelia (predmetové komisie) si v takom prípade môžu určiť konkrétne začlenenie multikultúrnych tém do učebných osnov. 
Dokážu vybrať témy, ktoré pre svojich žiakov považujú za dôležité, oni by si mali určiť čas, ktorý im budú venovať, oni by si mali určiť 
metódy, akými budú pracovať. Musia pritom rešpektovať celoštátne platné vzdelávacie štandardy, avšak mali by mať voľnosť vo výbere tém, 
pomocou ktorých budú tieto štandardy dosahovať, vo voľbe metód aj harmonogramu, ako ich budú dosahovať. 

 Školy môžu vytvoriť efektívne programy multikultúrnej výchovy vtedy, ak budú rešpektovať požiadavky a potreby rodičov a 
spolupracovať pri ich tvorbe s radou školy alebo so zriaďovateľom školy. Rodičia poznajú svoje deti a prostredie oveľa lepšie ako škola, a 
navyše sú až do konca strednej školy za svoje deti zodpovední. Obecná a vyššia samospráva sú niekedy schopné stanoviť presnejšie 
požiadavky na podporu multikulturalizmu v obci či v regióne. 

   Multikultúrna výchova svojou povahou zodpovedá súčasným snahám o reformu slovenského školstva. Ak v rámcových 
vzdelávacích programoch (alebo v štátnych vzdelávacích programoch) štát stanoví rámec pre vzdelávanie a výchovu, hlavné kompetencie, 
ktoré sa majú u žiakov rozvíjať, môže pritom stanoviť aj hlavné ciele rozvoja kultúrnej tolerancie. Ak si škola v školských vzdelávacích 
programoch konkretizuje ciele a kompetencie stanovené štátom, môže bez akýchkoľvek ťažkostí rešpektovať svoje i regionálne a etnické 
špecifiká tak, aby sa multikultúrna výchova orientovala na konkrétne kultúry jestvujúce v danom priestore. 
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 Štátna školská inšpekcia sa pri kontrole efektívnosti multikultúrnej výchovy zameriava na plnenie celoštátne platných vzdelávacích 

štandardov. Pretože voľnosť školy vo výbere tém, harmonogramu aj metód je pre multikultúrnu výchovu nevyhnutnosťou, nemôže inšpekcia 
kontrolovať plnenie jej harmonogramu ani preberanie tém. Vzdelávacie štandardy sú však dostatočne presným a kontrolovateľným 
ukazovateľom efektívnosti multikultúrnej výchovy. 

 Mimovládne organizácie môžu vstupovať do tvorby multikultúrnej výchovy veľmi efektívne preto, lebo pracujú väčšinou v teréne, 
kde sa denno-denne stretávajú s ťažkosťami v medzikultúrnej komunikácii. Poznajú regionálne podmienky, poznajú aj jednotlivých aktérov 
medzikultúrnej komunikácie. Často spolupracujú s verejnými vzdelávacími inštitúciami a dokážu sa prispôsobiť ich potrebám. 

 
  Z regionálnych rozdielov vyplýva, že v konkrétnych podmienkach môže byť začlenenie miestnej samosprávy do formovania 

multikultúrnej výchovy veľmi efektívne. Samospráva samozrejme väčšinou nemôže vytvárať vzdelávacie a výchovné programy. Predstavitelia 
samosprávy však často dokážu presne pomenovať problémy v medzikultúrnej komunikácii, sú schopní pomenovať potreby svojej obce či 
regiónu. Okrem toho je samospráva zriaďovateľom škôl, takže môže potreby regiónu priamo prenášať do života školy. 

  Z povahy multikultúrnej výchovy vyplýva, že sa na jej tvorbe nemôžu zúčastňovať len príslušníci dominantnej väčšinovej kultúry. Na 
jej tvorbu je nevyhnutné prizvať príslušníkov viacerých tzv. starých i tzv. nových menšín. Nevyhnutnou súčasťou demokracie je participácia 
občanov na veciach týkajúcich sa ich života a ideály demokracie sa môžu naplniť len vtedy, keď sa na rozhodovacích procesoch zúčastňujú 
občania. Len tak môže v rozvoji medzikultúrneho dialógu a vo výchove k nemu zaznieť hlas tých, ktorých sa to bytostne dotýka. 

Multikultúrna výchova rešpektuje na všetkých úrovniach a fázach tvorby rôzne spôsoby, metódy a schopnosti učenia sa rôznych etník 
i jednotlivcov v rôznych sociálnych vrstvách i v rôznych kultúrnych tradíciách. Ráta s ich odlišným vnímaním sveta, s ich odlišnými 
kultúrno-historickými interpretáciami udalostí v minulosti i súčasnosti, s ich odlišným videním súčasného sveta. 

Z povahy multikultúrnej výchovy vyplýva nevyhnutnosť jej viacstupňovej tvorby, pričom jej konkrétna podoba musí zostať na 
konkrétnych školách, lebo len ony poznajú situáciu v medzikultúrnej komunikácii vo svojom regióne, obci, škole. Multikultúrna výchova  tak 
plne zodpovedá súčasným snahám o reformu slovenského školského kurikula, v ktorých sa ráta s dvojstupňovou tvorbou kurikula. 

 
 
Realizácia multikultúrnej výchovy v škole 
 
 Multikultúrna výchova patrí k tým častiam formálneho školského vzdelávania, ktoré nemôže škola pripravovať ani realizovať 

izolovane. Multikultúrna výchova sa dotýka procesov príliš živých na to, aby sa škola vyhýbala užšej spolupráci s mimoškolskými sektormi a 
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inštitúciami, alebo aby sa spoľahla na sformulovanie cieľov a pedagogických dokumentov centrálnymi orgánmi. Preto do realizácie 
multikultúrnej výchovy vstupujú rôzne stupne škôl. 

Ťažisko efektívnej multikultúrnej výchovy vidíme v základných (hlavne 2. stupeň) a školách stredných. Deti vo veku od 9 do 18 
rokov sú veľmi citlivé na ľudské práva, na spoluprácu a nespravodlivosť vo vzťahoch k odlišným jednotlivcom, preto je pôsobenie 
multikultúrnej výchovy najefektívnejšie po ukončení mladšieho školského veku až po koniec strednej školy. 

V prípade dvojstupňového systému tvorby záväzných pedagogických dokumentov (štátny a školský vzdelávací program) môžu školy 
aplikovať všeobecné vzdelávacie a výchovné ciele na konkrétne podmienky svojho regiónu, obce, konkrétneho času, kultúrno-historickej 
tradície a pod. Súčasťou aplikácie multikultúrnej výchovy na konkrétne podmienky môže byť aj príprava učebných materiálov, pracovných 
pomôcok – ich charakter sa totiž odvíja od použitých metód a tie sú jednoznačne v právomoci učiteľa. Navyše, pretože multikultúrnu výchovu 
by sme mali v prvom rade rozvíjať ako prierezovú tému, učiteľ najlepšie vie, v akom kontexte sa jej chce venovať, preto bude najskôr schopný 
pripraviť si materiály použiteľné na svojich hodinách kvôli rozvoju zručností na tvorbu pedagogických materiálov). 

    Pretože tvorba výchovy a jej realizácia sa prepájajú v školách, u učiteľov, považujeme ich za kľúčovú zložku kvalitnej multikultúrnej 
výchovy. Nevyhnutne však potrebujú pomoc od riadiacich orgánov až po miestne a obecné orgány. 

   Dôležitými inštitúciami sú v našom školskom systéme tie, ktoré zabezpečujú celoživotné vzdelávanie. Ich úloha v rozvoji 
multikultúrnej výchovy je podobná, ako by mohla byť úloha univerzít v celoživotnom vzdelávaní – rozbehnúť kurzy pre rozvoj 
medzikultúrnych kompetencií učiteľov, ako aj kurzy pre rozvoj schopností vytvárať učebné materiály. 

Z povahy multikultúrnej výchovy vyplýva nevyhnutnosť otvoriť vzdelávací trh a umožniť mimovládnym organizáciám ponúkať 
výchovno-vzdelávacie (aj akreditované) služby školám i širokej verejnosti. 

 
  Pre multikultúrnu výchovu je nevyhnutné sledovať regionálne a kultúrno-historické podmienky. Pri akejkoľvek otvorenosti bude 

školský vzdelávací systém vždy konzervatívnejší ako jeho okolie, pretože je princípom školy, že okrem iného aj odovzdáva existujúcu tradíciu, 
teda vždy bude ťažšie reagovať na aktuálne podnety zo spoločenskej situácie. Na aktuálnu kultúrnu situáciu môže citlivo reagovať Národné 
osvetové centrum svojimi vzdelávacími programami a sieťou svojich regionálnych osvetových a kultúrnych pracovníkov. 

Tento systém je vo vzťahu k formám aj obsahom kultúrnej výchovy veľmi otvorený. Je len otázkou času, kedy sa celá táto sieť začne 
po súčasných náznakoch začiatku naplno venovať aj problematike multikulturalizmu a multikultúrnej výchovy. Hoci táto sieť je primárne 
zameraná na širokú verejnosť, ktorej môže ponúkať veľmi efektívne programy celoživotného vzdelávania, predsa je schopná vstúpiť aj do 
spolupráce so základnými a strednými školami. Je to možné najmä v menších obciach, kde prepojenie kultúrnych pracovníkov a školy môže 
byť menej formálne, pretože sa ľudia lepšie poznajú ako vo väčších mestách. 

  Nevyhnutnou súčasťou tohto systému môžu byť aj organizácie tretieho sektora (mimovládne organizácie). Svojou flexibilnosťou, 
otvorenosťou a schopnosťou prinášať nové podnety môžu v systéme multikultúrnej výchovy pôsobiť ako motivačné činitele, ako výrazní 
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inovátori. Práve kvôli prudko sa meniacej mape multikulturalizmu je ich pomoc nevyhnutná, pretože sú mimoriadne citlivé na medzinárodnú 
situáciu v kultúre, pretože citlivo sledujú trendy vo výchove a vzdelávaní, v čom majú už aj veľké skúsenosti. Oproti školskému systému majú 
výhodu v tom, že môžu svoju vzdelávaciu ponuku formovať aj na základe aktuálnych trendov a poznatkov, čo je veľkou výhodou hlavne v 
porovnaní so zložitým procesom akreditácie študijných programov vysokých škôl. 

Organizácie tretieho sektora majú výhodu aj v tom, že dokážu vlastnými akreditovanými programami dopĺňať ponuku verejných 
vzdelávacích organizácií a vysokých škôl, pretože vzdelávacie programy mimovládnych organizácií nemusia byť pevne viazané na existujúce 
školské programy. Môžu tak prichádzať s ponukou programov prekračujúcich hranice predmetov a vedných disciplín, ba môžu vnášať aj 
veľmi netradičné ponuky. Zároveň môžu v rámci svojich projektov v regiónoch i v celoštátnom rozsahu pôsobiť v oblasti neformálneho 
občianskeho či kultúrneho vzdelávania komunít, záujmových skupín, jednotlivých občanov. 

 
   Z povahy multikultúrnej výchovy vyplýva, že nie je možné ani dostatočné realizovať ju formou klasického učenia – prednášaním 

problematiky, prezentáciou informácií o iných kultúrach, abstraktnými rétorickými cvičeniami o medzikultúrnom porozumení a o 
nevyhnutnosti spolupráce s príslušníkmi iných kultúr. Postoje, hodnotové orientácie a reflektovanie predsudkov či stereotypov, to všetko je 
možné rozvíjať iba na základe vlastného zážitku žiakov. Prezentácia informácií je len východiskom alebo časťou multikultúrnej výchovy. 
Informácie a rozvoj poznania len podporujú a dopĺňajú iné formy učenia. 

 K základným metódam multikultúrnej výchovy preto patria všetky formy zážitkového učenia. V nich je súčasne možné rešpektovať 
individuálne štýly učenia sa žiakov. Východiskom a súčasťou takéhoto učenia je aj rozvoj kritického  myslenia žiakov. S jeho pomocou môžu 
vnímať stereotypy v myslení či v správaní, môžu sa brániť xenofóbnemu pôsobeniu médií. Efektívne je využívanie kooperatívneho učenia, 
pri ktorom žiaci pracujú v skupine na jednej úlohe. Cvičia sa nielen v spolupráci, ale aj v tom, že v každodennej praxi musia rešpektovať iné 
spôsoby správania, iné spôsoby riešenia problémov, iné spôsoby uvažovania svojich spolužiakov a začleňovať ich do svojho riešenia 
problémov, do svojho správania. V prípade, ak učiteľ pracuje s kultúrne rôznorodou triedou, je vplyv kooperatívneho učenia ešte efektívnejší. 
Všetky formy učenia sú v multikultúrnej výchove efektívne aj vtedy, ak sa realizujú prostredníctvom vlastných projektov žiakov nepriamo 
vedených učiteľom, a nie sústavne poučovaných, čo a ako majú urobiť. 

 Zdôrazňovať praktické, zážitkové a kooperatívne učenie v multikultúrnej výchove nie je dôležité u menších detí, kde je také učenie 
samozrejmou súčasťou každodennej práce. Dôležité je však rátať s ním u študentov stredných škôl, v príprave učiteľov na vysokých školách aj 
v rámci celoživotného vzdelávania. Bez vlastného zážitku z multikulturalizmu, bez zážitku medzikultúrnej komunikácie nebude multikultúrna 
výchova viesť k svojim cieľom. Produktívne metódy (projekty, prípadové štúdie, rolové hry a pod.) by teda mali v multikultúrnej výchove 
prevažovať nad reproduktívnymi (výklad, rozprávanie, opis, ukážka). 

  Učiteľ, ktorý by mal svojich žiakov viesť k medzikultúrnej empatii a tolerancii, nemôže byť sám netolerantný, neempatický. Preto je 
dôležité v pregraduálnej príprave učiteľov alebo v ich celoživotnom vzdelávaní rozvíjať ich ako kultúrne, tolerantné a empatické osobnosti. 
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Nestačí prezentovať im množstvo faktov z iných kultúr, pretože hlbšie poznanie inej kultúry môže dokonca človeku s predsudkami poskytnúť 
podklady pre posilnenie jeho stereotypného vnímania. 

Učiteľ pripravený pre multikultúrnu výchovu by mal byť schopný reflektovať a vyhodnocovať problémy a situácie v medzikultúrnej 
komunikácii. Mal by byť schopný podporovať porozumenie medzi príslušníkmi rôznych kultúr a rozvíjať u detí pochopenie pre kultúrnu 
odlišnosť, ako aj ich zručnosti v spolupráci. Na to potrebuje mať rozvinuté tieto všeobecné pedagogické kompetencie: 

•  Komunikačné zručnosti, zručnosti pre riešenie problémov, konfliktov a pre zvládnutie skupinovej dynamiky v triede. 
• Schopnosť tolerancie a empatie voči odlišnosti. 
• Schopnosť rešpektovať individuálne potreby žiakov. 
• Schopnosť podporovať spoluprácu. 
 
 Okrem nich potrebuje učiteľ na úspešné zvládanie multikultúrnej výchovy špeciálne kompetencie. Uvedieme len hlavné z nich: 
• Vážiť si rôznorodosť a súčasne podporovať jednotu ľudstva, rovnosť šancí. 
• Odmietať akúkoľvek diskrimináciu založenú na kultúrnej, rasovej, pohlavnej či inej odlišnosti. 
• Rešpektovať práva a povinnosti kultúrnej väčšiny i kultúrnych menšín. 
• Reflektovať svoju kultúrnu identitu, vyhodnocovať kultúrnu identitu žiakov, s ktorými pracuje. 
• Mať aspoň základné poznatky o kultúrach, s ktorými sa stretáva vo svojej obci, v regióne, v triede. 
• Byť otvoreným voči novým poznatkom, situáciám, hodnotám, avšak vyhodnocovať ich vo vzťahu k svojej kultúrnej identite a 

naopak, zhodnocovať svoju kultúrnu identitu v nových situáciách. 
• Uvedomovať si kultúrno-historické súvislosti predmetu, ktorý vyučuje. 
 
   Všetky tieto i ďalšie kompetencie pre multikultúrnu výchovu si môže osvojiť každý učiteľ, i keď sú jeho vzdelanie a profesijná 

orientácia založené na užšom predmetovom základe. Žiadny školský predmet totiž neexistuje vo vzduchoprázdne, ale sa rozvinul v určitom 
kultúrnom priestore a v určitej dobe. Tak isto žiadny učiteľ nie je človekom, ktorý by sa nemohol zdokonaľovať a získavať nové zručnosti, 
vedomosti a schopnosti v celoživotnom vzdelávaní alebo v neformálnom sebarozvoji. 

 
Interkultúrne kompetencie učiteľa je možné rozvíjať rôznymi spôsobmi: 
• Začlenením samostatného kurzu multikultúrnej výchovy do prípravy učiteľov. V samostatnom kurze by si učitelia mali osvojovať 

ciele a metódy multikultúrnej výchovy najlepšie tak, že by sami aktívnym zážitkovým učením získavali skúsenosti z medzikultúrnej 
komunikácie a z práce s kultúrne rôznorodou skupinou. 
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•• Rozvinutím kultúrnych aspektov problematiky a metód viacerých kurzov, upozorňovaním na kultúrno-historické súvislosti 

jednotlivých tém alebo priamo rozvojom medzikultúrnej empatie a tolerancie v rôznych kurzoch ako prierezovej témy objavujúcej sa vo 
viacerých kurzoch, alebo samostatným kurzom multikultúrnej výchovy. 

•• V obidvoch prípadoch, aj v samostatnom kurze, aj pri posilňovaní kultúrneho rozmeru iných kurzov by učiteľ, budúci učiteľ alebo 
učiteľ z praxe mal získavať aj poznatky o kultúrnych konfliktoch  a ich riešení, o rôznych aspektoch kultúrnej integrácie a segregácie, o 
rôznych spôsoboch kontaktu kultúr, o kultúrnej identite, o kultúre svojho regiónu, štátu, ako aj o hlavných svetových kultúrnych okruhoch. 

•• Najefektívnejším spôsobom prípravy učiteľa na multikultúrnu výchovu je začleniť ho do priameho procesu multikultúrnej 
výchovy ako jej účastníka. Tak môže z vlastnej skúsenosti získavať zručnosti, schopnosti a vedomosti o pôsobení multikultúrnej výchovy. 

 
 
Odporúčania  začlenenia  multikultúrnej  výchovy do školy 
 
Pri tvorbe školských vzdelávacích programov: 
• Rešpektovať regionálne kultúrne zvláštnosti v tradíciách etník, sociálnych skupín a sociálnych vrstiev. Začleniť ich prezentáciu do 

rôznych predmetov. 
• Kde to bude možné, koncipovať a podávať obsah v jednotlivých predmetoch z hľadiska rôznych kultúrno-historických perspektív 

(najmä vo vlastivede, dejepise, v geografi i, vo výchove občana, v materinskom a cudzom jazyku a inde). 
• Začleniť do rôznych predmetov rozvoj interkultúrnych kompetencií žiakov. 
• Začleniť do školských vzdelávacích programov rozvoj kritického myslenia na reflektovanie a postupné odstraňovanie predsudkov 

a stereotypov v myslení žiakov. 
 

Vo vyučovaní: 
••V etnicky, jazykovo a kultúrne rôznorodej triede rešpektovať túto rôznorodosť, upozorňovať na ňu, avšak rešpektovať rovnosť žiakov 

a podporovať ich spoluprácu. 
•• Pokiaľ je to možné, využívať rôznorodé učebné texty písané z rôznych perspektív a využívať rôzne didaktické postupy. 
•• Do metód vyučovania začleniť poznanie reality obce a regiónu – vychádzkami a exkurziami, diskusiami s osobnosťami, projektmi 

žiakov a pod. 



                                                                                               

112 

 

•• Podporovať rôznorodosť pohľadov na historické a kultúrne udalosti. Upozorňovať na ne, vyhodnocovať ich, zvažovať pozitívne a 
negatívne stránky rôznych interpretácií, diskusie viesť ku konsenzu. 

•• Cudzí jazyk vždy vyučovať v kultúrnom, geografickom a historickom kontexte danej krajiny. 
•• Pri vyučovaní slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín rešpektovať rôzne schopnosti učenia sa a 

typologickú odlišnosť jazykov. 
•• Pri práci s internetom upozorňovať žiakov na etnické, kultúrne, rodové a iné stereotypy, s ktorými sa môžu stretnúť. 
•• Využívať pestré spôsoby hodnotenia žiakov vrátane hodnotení vychádzajúcich z ich kultúrnych odlišností. 
 
V organizácii školy: 
•• V organizácii školského života rešpektovať odlišné životné návyky a štýly rôznych sociálnych skupín. Kde sa to nedá, tam aspoň 

upozorňovať na odlišnosti v životných štýloch, rešpektovať verbálne aj neverbálne rozdiely v správaní. 
•• Pri rešpektovaní rovnosti nezakrývať kultúrnu, jazykovú a etnickú rôznorodosť učiteľského zboru. Využívať skúsenosti učiteľov z 

odlišných etnických, jazykových a sociálnych tradícií pri posilňovaní kultúrnej pestrosti školy. 
•• Podnecovať individuálnu i skupinovú kultúrnu identitu žiakov, pokiaľ to nenarúša školský poriadok a riadny priebeh vyučovania. 

Poukazovať na spolužitie menšín a väčšiny pri rešpektovaní všeobecne prijatých pravidiel správania. 
•• Začleniť do každodenného života školy širšiu komunitu, aby žiaci aj v každodennej vzdelávacej realite vnímali kultúrnu 

rôznorodosť. 
•• K rozhodovaniu o živote školy prizývať príslušníkov a predstaviteľov menšín žijúcich v obci alebo v regióne. 
•• V prostredí školy zvýrazňovať vizuálne a cielenou rečou prítomnosť odlišných kultúr. 
• Do školských  knižníc získavať literatúru rešpektujúcu kultúrnu rôznorodosť obce či regiónu, ako aj literatúru o kultúrnej rôznorodosti 

Slovenska a súčasného sveta. 
• V prípade, že školu navštevuje väčší počet žiakov z menšín, pravidelne vyhodnocovať multikultúrny charakter školy: 
• či je škola skutočne multikultúrna, 
• či to žiaci cítia, 
• v ktorých oblastiach sa jej multikultúrny charakter neukazuje, 
• kde škola podporuje rôznorodosť a kde ju potláča, 
• ako sa škola zúčastňuje na rozvoji rovnosti šancí žiakov, 
• aký vzťah má škola ku kultúrnej rôznorodosti v širšej komunite. 
• V učebniciach a vzdelávacích materiáloch rešpektovať kultúrnu rôznorodosť súčasného i historického Slovenska – začlenením 

materiálu, faktov, obrázkov, dokumentov do textu, ako aj ich rôznorodou interpretáciou. 
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• Rešpektovať rôzne potreby a schopnosti učenia sa u rôznych sociálnych vrstiev, etník, menšinových skupín, individuálnych žiakov. 

Tvoriť učebné texty tak, aby sa uplatnili rôzne modely učenia a aby rôzni žiaci mohli využiť naplno svoje odlišné schopnosti. 
 

Najjednoduchší spôsob, ako overovať výsledky vyučovania, je overovanie vedomostí. Testovanie postojov a zručností je oveľa 
náročnejšie, ciele multikultúrnej výchovy však smerujú práve do tejto oblasti. Ani v iných krajinách zatiaľ nenašli úplne ideálny 
systém na overovanie úspešnosti takéhoto vzdelávania. Bez kvalitného vyhodnocovania a pravidelnej spätnej väzby žiakom na 
hodinách, alebo aj bez akéhosi vnútorného multikultúrneho auditu školy by mohla multikultúrna výchova skončiť len ako 
formalizmus a ďalšia z kampaní. 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 
Charakteristika prierezovej témy 
 
Mediálna výchova a jej témy majú umožniť u žiakov osvojenie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich 

produktmi. Je dôležité, aby žiak vedel selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená viesť žiakov k lepšiemu chápaniu pravidiel 
fungovania „mediálneho sveta“. Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne poznatky a zručnosti 
týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Médiá a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a 
poznatkov pre stále väčší okruh príjemcov. Pre uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré 
prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále väčšiu schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa 
stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu 
života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami ponúkané, majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej i 
sociálnej realite a sú vytvárané s rôznymi /nepriznanými a teda potencionálne manipulatívnymi/ zámermi. Správne vyhodnotenie týchto 
informácií /správ/ z hľadiska zámeru ich vzniku /informovať, presvedčiť, manipulovať, zabávať/ a z hľadiska ich vzťahu k realite /vecná 
správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť/ vyžaduje značnú prípravu. 

 
 
Rozvíjajúce ciele prierezovej témy 
 
• vybaviť žiaka základnou úrovňou mediálnej gramotnosti 
• schopnosť analyzovať ponuky správ, posúdiť ich vierohodnosť a vyhodnotiť ich komunikačný zámer, poprípade ho asociovať s 

inými správami /informáciami/ 
• kriticky pristupovať k jednotlivým produktom mediálneho trhu 
• argumentovať vlastný výber a postoj k produktom masových médií 
• schopnosť orientovať sa v jednotlivých médiách, pomenovať ich jednotlivé produkty, osvojiť si pojmy jednotlivých médií 
• argumentovať vlastný názor a postoj k médiám 
• reprodukovať, interpretovať, analyzovať vlastné mediálne dojmy, zážitky a skúsenosti 
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• vysvetliť podstatu osvojených javov médií, ich pojmov a vzťahov medzi nim 
• kreatívne a originálne pristupovať k jednotlivým problémom médií 
• samostatne riešiť jednotlivé problémy, tvorivo pristupovať k úlohám: 
• vytvoriť propagačný materiál 
• napísať scenár reklamného spotu/vytvoriť vlastný reklamný spot 
• analyzovať/interpretovať vybraný produkt televíznych/internetových/printových médií 
• orientovať sa v ponukách masových médií 
• selektovať informácie 
• vhodne a efektívne vyhľadávať, spracúvať a používať informácie masových médií 
• citlivo pristupovať k neverbálnym odkazom médií, interpretovať tieto odkazy 
• zaujať postoj k médiám, k ponukám jednotlivých médií 
 
 
Médiá ako súčasť života 
 
Médiá si integrálnou súčasťou života človeka od najútlejšieho detstva po dospelosť až starobu. Pravdepodobne prvý kontakt dieťaťa je 

s televíznou obrazovkou, potom nasledujú detské časopisy a rozhlasové vysielanie. Mediálna skúsenosť v mnohých smeroch predchádza 
reálnym zážitkom v rôznych oblastiach. Médiá tvoria významnú časť voľno-časových aktivít, časovo patria k aktivitám zaberajúcim takmer 
najväčšiu časovú plochu. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. uvedomiť si úlohu médií, vlastné potreby aj motiváciu pre ich využívanie 
2. posudzovať ponuku médií diferencovane s ohľadom na prínos, ktorý môže získať využívaním médií 
3. uvedomiť si súvislosť medzi rôznymi aktivitami voľného času a časom stráveným využívaním médií v smere prehodnotenia prístupu 

k médiám. 
4. identifikovať médiá, s ktorými prišiel do styku v rámci osobnej histórie 
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5. charakterizovať jednotlivé typy médií z hľadiska frekvencie (ako často sa s nimi žiak dostáva do kontaktu), periodicity (aká je 

periodicita daných médií). 
 
Metodický postup: 
Východiskom pre splnenie všetkých učebných cieľov je individuálna práca žiakov, v ktorej si majú zmapovať médiá, s ktorými 

prichádzajú do styku sami a s ktorými prichádzajú do styku v rámci rodiny. Žiakom sa vysvetlí, čo patrí pod množinu médií a ako ich môžeme 
rozdeľovať, prečo internet je súčasne prostriedkom masovej komunikácie, ale a priestorom pre sledovanie médií. 

Dôraz sa kladie predovšetkým na základné druhy masmédií, ako sú noviny, časopisy, televízia, rozhlas (rádio), internet. Je potrebné 
zmapovať aj žiacku frekvenciu využívania ostatných médií, tlačových, zvukových a zvukovo-obrazových médií a digitálnych médií. Niektoré 
z nich predstavujú nosiče na zaznamenávanie textových, obrazových, zvukových, zvukovo-obrazových informácií. V súčasnosti 
najpopulárnejším sa stáva využívanie digitálnych médií, kde dôležitá úloha patrí internetu a mobilným telefónom. Tieto médiá, ktoré slúžia na 
komunikáciu, často krát  predstavujú len stratu času a peňazí, naopak v mnohých prípadoch je ich využívanie oprávnené. 

Od žiakov vyžadujeme: 
− aby uviedli, čo sledovali v televízii, internete, počúvali v rádiu v predchádzajúci deň, kedy, koľko, kto s nimi dané médiá sledoval, či 

počúval 
− ako si vyberajú čo budú sledovať (náhodou, podľa programového týždenníka, z teletextu) 
− či si sami kupujú niektoré noviny alebo časopisy, resp. či sa kupujú noviny a časopisy na ich podnet (sami si ich vyžiadajú, napr. 

detské časopisy, záujmové) 
− aby uviedli, s kým sa o mediálnych obsahoch rozprávajú 
− aby uviedli, čo môžu a čo nemôžu sledovať v médiách, čas, v ktorom nemôžu pozerať televíziu. 
Je potrebné poukázať na: 
− množstvo času, ktoré sa venuje médiám 
− skutočnosť, že mnohokrát využívame médiá bez toho, aby sme si zapamätali podstatu 
− poukázať na zlozvyky v súvislosti s využívaním médií − napr. Zapnutý televízor aj vtedy, keď ho nikto nesleduje, súbežné 

vykonávanie viacerých činností, napr. počúvanie rádia a učenie, zapínanie televízora bez toho, aby sme vedeli, čo sa bude vysielať, príliš veľa 
času stráveného s počítačovými hrami, posielaním SMS.… 

Mimoriadnu pozornosť treba venovať dôvodom, motivácii k čítaniu, počúvaniu a sledovaniu, na bezdôvodné trávenie času s médiami − 
ako prostriedkami proti nude. 

Učiteľ by sa mal snažiť usmerniť postoj žiakov k médiám: 
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− poukázať na šírku ponuky, ku ktorej treba pristupovať výberovo vzhľadom na vekové a psychologické charakteristiky príjemcu 
− poukázať na potrebu zdôvodneného (motivovaného) prístupu k médiám, zdôrazniť aj pozitívne vplyvy médií (význam 

informovanosti, vzdelávania, zábavy, možnosti komunikácie) 
− poukázať na rozsah voľného času, ktorý majú žiaci k dispozícii, na význam a dôležitosť cieľavedomého a aktívneho využívania 

voľného času a na miesto médií ako jednej z náplní voľného času, avšak nie výlučnej. 
 
Materiálno-didaktické prostriedky:  
špecializované časopisy, internet na vyhľadávanie adries najznámejších médií. 
 
Využitie:  
etická výchova. 
 
 
Základné druhy médií a ich význam 
 
Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Periodická tlač (noviny, časopisy) televízia, rozhlas a digitálne médiá 

sú dôležité informačné zdroje, prostriedky masovej, skupinovej a interpersonálnej komunikácie. Médiá sú zdrojmi výkladu reality a predstavy 
o nej. Z hľadiska hodnotového sú nositelia a šíritelia hodnotových orientácií, etických kategórií a ich významov v spoločnosti v kontexte 
kultúrnych tradícií. Z hľadiska kultúrneho a spoločenského sú médiá prostriedkom masovej kultúry, prostriedky výchovy a vzdelávania, zdroje 
moci, prostriedky ovplyvňovania udalostí verejného života a života jednotlivca, prostriedky sebarealizácie človeka. Oblasť, v ktorej tieto 
hromadné informačné prostriedky existujú, je priemyselným odvetvím, ktoré ponúka pracovné príležitosti, tvorí a produkuje zábavu a dáva 
nám spôsob, ako tráviť voľný čas. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. definovať základné druhy médií: tlačené, elektronické a digitálne 
2. rozlišovať a porovnávať, ako masové médiá: noviny, časopisy, rozhlas, televízia a internet plnia funkcie: a to informatívnu, 

výchovno-vzdelávaciu a zábavnú 



                                                                                               

118 

 

 
3. rozlišovať medzi získavaním „pozitívneho“ a „negatívneho“ z médií 
4. vnímať zábavu nielen ako základnú funkciu médií, ale aj spôsob, ktorým nám médiá môžu kradnúť čas 
5. diferencovať médiá podľa veľkosti publika, ktorému mediálne obsahy ponúkajú. 
Uvedené ciele sú súčasťou dlhodobého cieľa: naučiť žiaka, aby porozumel základným odlišnostiam medzi jednotlivými médiami a 

rozumel ich funkciám, užíval ich pozitívne stránky a vedel sa chrániť pred stránkami negatívnymi. Učiteľ by mal zrozumiteľným spôsobom 
žiakom vysvetliť, na akom princípe fungujú elektronické a digitálne médiá. Mal by sa venovať každému médiu osobitne najmä novinám, 
časopisom, rozhlasu, televízii a internetu a to so zameraním na jeho fungovanie. Žiaci by mali na základe výkladu porozumieť tomu, čo všetko 
je potrebné na to, aby sme mohli sledovať a počúvať elektronické a digitálne médiá (vlastniť elektronický prístroj ako televízor, video, rádio, 
počítač, mať elektrinu, anténu, prípadne pripojenie na internet, je potrebná práca ľudí v médiu...). Učiteľ by mal taktiež žiakom vysvetliť 
princíp fungovania printových médií: ako vznikajú noviny, v čom spočíva práca redaktorov (tlač na papier, práca redaktorov, grafikov...). 
Učiteľ tiež dbá na to, aby sa žiacke chápanie médií neobmedzilo len na technickú stránku. Žiaci sa majú postupne naučiť vnímať uvedené 
médiá či masmédiá v širšom kontexte ako inštitúcie, ktoré majú určitú deľbu práce a vytvárajú produkty pre široké publikum. Žiak by mal 
porozumieť, že internet je médium neobmedzené, čo sa týka množstva informácií, ktoré sú na ňom zverejnené. Takisto je médium, ktoré je 
časovo neobmedzené a prináša informácie najrýchlejšie zo všetkých médií. Informácie môže na celosvetovú sieť umiestniť ktokoľvek, kto sa k 
nej pripojí a to, kedy sa ich dozvieme, závisí len od nášho prístupu k internetu a schopnosti vyhľadávať potrebné informácie. Čo sa týka 
printových médií, mal by si žiak osvojiť, že noviny prinášajú informácie jedenkrát denne a väčšinou nám prinášajú správy o tom, čo sa stalo v 
predchádzajúci deň. Časopisy prinášajú informácie ešte v dlhších časových intervaloch. To, čo sa v časopise píše, závisí od jeho zamerania s 
ohľadom na sociodemografické ukazovatele. Podstatou získavania informácií z elektronických médií je, že si ich konzumáciu môžeme odložiť 
„na neskôr“, keď budeme časovo, psychicky, priestorovo aj motivačne schopní a ochotní informácie prijímať. Elektronické médium rádio nám 
prináša informácie počas celého dňa vo forme rôznych správ a moderátorských vstupov do vysielania. Krátke správy môžeme väčšinou 
počúvať každú hodinu. Dlhšie správy, ktoré voláme aj „hlavné“ správy, bývajú väčšinou vo večerných hodinách. Informácie, ktoré sa 
dozvedáme z rádia, nesmú byť náročné, aby sme boli schopní zachytiť ich význam. Žiaci by sa tiež mali naučiť, že televízia nám prináša 
informácie najmä v spravodajských reláciách, ktoré majú presne danú štruktúru podľa dôležitosti ponúkaných informácií. Niektoré televízie 
majú správy ráno a na obed, večer majú hlavnú spravodajskú reláciu. Na Slovensku máme televíziu, ktorá prináša len správy a informuje nás o 
nových udalostiach celý deň. Žiaci by mali porozumieť tomu, že informácie z médií nám ponúkajú určitý obraz o svete. Získavame informácie 
o svete okolo nás. Informácie sú z oblasti sociálnych väzieb, kultúry, politiky, medziľudských vzťahov. Procesom „učenie v kontexte médií“ 
nazývame to, že informácie nielen získavame, zapamätávame si ich ale si ich v istých situáciách používame.  Žiakom by mal učiteľ priblížiť 
situáciu, do ktorej sa niekedy v živote dostali a vedeli konať bez toho, že by predtým ku konaniu dostali konkrétne inštrukcie od dospelých 
(vnímanie určitej situácie ako samozrejmosti, vyplývajúce z toho, že v mediálnom živote som to prežil už niekoľkokrát, no v skutočnom živote 



                                                                                               

119 

 

to zažívam po prvýkrát.)  Nie všetko, čo vidíme v médiách a čo si zapamätávame je vhodné i robiť. Zvlášť je potrebné upozorniť na určité 
kritické oblasti (prejavy agresivity, násilia, požívanie  omamných látok, drog a pod.), ktorých učenie sa môže mať vážne následky nielen pre 
žiakov ale aj pre ich okolie. Zatiaľ čo noviny plnia najmä funkciu informačnú, časopisy plnia rozličné funkcie podľa toho, pre koho (akú 
skupinu ľudí, s akými záujmami) sú určené. Je vhodné upozorniť žiakov a vysvetliť im, že existujú dva typy médií - médiá so širokým 
zameraním („médiá pre všetkých“) a úzko špecializované médiá („pre niekoho“). 

Internet je médium pre „všetkých“, pretože plní všetky funkcie rovnomerne. Rozhlas a televízia môžu byť zamerané rôzne podľa toho, 
koho chcú osloviť. Tie elektronické médiá, ktoré chcú osloviť čo najviac divákov (rôzneho veku, pohlavia, vzdelania) a tie, ktoré ponúkajú 
programy konkrétnym skupinám obyvateľstva. Informovanie na diaľku prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov nám dáva 
pocit komunikácie na diaľku, teda sme súčasťou masovej komunikácie. Informácie, ktoré dostávame z médií, sú určitým spôsobom 
spracované, preto dostávame skreslený obraz reality (nemôžeme si ho overiť, konfrontovať, vytvoriť po „svojom“). Informácie spolu s učením 
(vzdelávaním) nám cez médiá prinášajú určité kultúrne vzorce, hodnotové orientácie a etické kategórie, ktorých my sa stávame nositeľmi. To, 
že médiá pracujú s informáciami im do rúk dáva veľkú moc atď. 

 
Využitie:   
občianska výchova, etická výchova, technika. 
 
História médií 
 
Žiaci získajú prehľad o vývoji jednotlivých druhov médií: od tlačených (knihy, noviny, časopisy), cez elektronické (zvukový film, 

rozhlas, televízia), až po digitálne médiá (internet, CD-ROM, DVD). Samostatnou časťou je tiež vývoj mediálnych nosičov ako záznamu 
obrazu a zvuku: obrazových médií (fotografia), zvukových médií (gramoplatňa, magnetofónové pásky, zvukové CD) a zvukovo-obrazových 
médií: (film, videokazeta, DVD). Tlačené médiá sa začali rozvíjať od 15. storočia (kníhtlač), 20. storočie je érou elektronických médií. Prelom 
medzi druhým a tretím tisícročím je charakteristický nástupom digitálnych technológií, ktoré menia charakter konvenčných médií a zrejme sa 
vyvinú do podoby úplne nových mediálnych formátov. Žiaci základných škôl bežne prichádzajú do styku s multimédiami. Východiskom pre 
ich vznik bolo spájanie „TIME“ odborov: T (telekomunikácií), I (informačných technológií), M (médií) a E (entertainment = zábavný 
priemysel). Kedysi bolo prioritnou výhradnou úlohou médií informovať verejnosť, dnes sa čoraz viac dostávajú do popredia ich zábavné 
funkcie. Rastie tiež interaktivita užívateľov, kedysi to bola iba korešpondencia čitateľov do periodík, neskôr telefonovanie do rozhlasu a 
televízie, dnes je to napríklad hlasovanie formou SMS v rôznych televíznych reality šou. 

 



                                                                                               

120 

 

 
Ciele: 
Žiaci sú schopní: 
 
1. disponovať základným prehľadom o jednotlivých druhoch médií v historickom kontexte (tlačené, elektronické, digitálne médiá) 
2. chápať význam kníhtlače pre rozvoj tlačených médií – kníh, novín, časopisov 
3. popísať základné princípy, na ktorých funguje film (premietanie), televízia a rozhlas (médiá s vysielaným signálom) a zároveň si 

uvedomovať ich význam v modernej spoločnosti a to najmä televízie 
4. rozlišovať jednotlivé druhy obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových médií - nosičov a registrovať kvalitatívne rozdiely medzi 

nimi (napr. gramoplatňa – magnetofónová kazeta – zvukové CD) 
5. chápať revolučné možnosti digitálnych médií v porovnaní s ostatnými médiami 
 
 Metodický postup: 
Žiaci by mali pochopiť súvislosť medzi rozvojom spoločnosti, technickým pokrokom a vývojom médií. Napríklad urbanizácia a 

industrializácia vyvolala zvýšenie komunikačných potrieb, ktoré začali napĺňať práve médiá: tlač, rozhlas a televízia. Keďže možnosti 
spoločenských aktivít neboli také ako v minulosti, ľudia boli izolovanejší. Noviny a rozhlasové vysielanie im však poskytovalo pocit 
spoluúčasti na verejnom živote. Vlna vynálezov na prelome 19. a 20. storočia (objav elektriny, telegraf, objav elektromagnetických vĺn, 
bezdrôtový prenos hlasu, generátor rádiových vĺn, telefón, kinematograf, fonograf a pod.) umožnili rozvoj úplne nových komunikačných 
prostriedkov. 

Nové technické objavy a úspešné patenty vyvolali revolúciu a zmenili spoločnosť. Bez nich by bol význam masových médií pre 
spoločnosť oveľa menší. Médiá „stvorili“ informačnú spoločnosť a zábavný priemysel.  

Pri objasňovaní princípu kníhtlače môže učiteľ zohnať nejaké tlačiarenské pomôcky, napríklad odliatky písmenok, slov, rôzne 
neorezané tyčoviny a podobne. Nie je to však nutné. Žiaci môžu dostať za úlohu nájsť doma najstaršiu knihu. Učiteľ na hodine vyvolá diskusiu 
o tom, čo býva obsahom časopisov, novín a na čo nám vlastne slúžia. Tu je možné Žižkov upozorniť, že keď noviny neexistovali, ľudia sa 
niektoré informácie nemali ako dozvedieť – nevedeli, čo sa deje v spoločnosti. Príchod novín posilnil možnosti občanov zúčastňovať sa na 
verejnom živote a ovplyvňovať ho. Učiteľ by mal žiakov upozorniť, že prvoradým cieľom novín je predať čo najviac výtlačkov, preto mnohé z 
nich vyhľadávajú (vytvárajú) škandalózne a senzačné informácie, pričom sú často neseriózne. Ľudia však majú tendenciu veriť tomu, čo je 
publikované v novinách, hoci to môže byť skreslené, či dokonca nepravdivé. Učiteľ môže priniesť žiakom niekoľko starších a novších 
výtlačkov časopisov, novín. 
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Z histórie filmu by mal žiak vedieť, že mnohé dnes samozrejmé prvky tohto umeleckého druhu kedysi neexistovali: prvé filmy boli 

celkom krátke, čiernobiele a nemé. Pri televízii je dôležité, že je to najvplyvnejšie a najvýznamnejšie médium súčasnosti, ktorému ľudia 
venujú najviac svojho času. Film, rozhlas aj televízia vyvolali senzáciu. Zvlášť pri televízii sa ľudia pretekali v tom, kto bude vlastniť čo 
najlepší prijímač – považoval sa totiž za symbol sociálneho statusu. Pri rozhlase a televízii je vhodné zdôrazniť fakt, že ide o médiá 
s vysielaným signálom, ich rozšíreniu muselo predchádzať technické zdokonaľovanie. Film bol kedysi masovým médiom (50.roky), ale dnes 
toto výhradné postavenie kvôli televízii stratil. Teraz sa skôr orientuje na mládež. Okrem toho film je umelecký druh, ale rozhlas a televízia sú 
službou. Učiteľ môže žiakom na rádiomagnetofóne predviesť, ako sa hľadajú jednotlivé rozhlasové stanice pomocou gombíka cez frekvenčné 
pásma. 

Je potrebné poukázať na  výhody a nevýhody jednotlivých druhov médií v kontexte ich vývoja (najlepšie sa to dá demonštrovať na 
fotografiách a zvukových nahrávkach). Na hodine by určite nemala chýbať gramoplatňa, zvukové CD, audiokazeta (MC). Učiteľ môže cez 
tieto príklady priblížiť žiakom fenomén hudobného priemyslu a popularity hudobných skupín. Bez zvukových nosičov a rozvoja zvukovej 
techniky by dodnes hudobníci museli vystupovať naživo a niektoré hudobné žánre by nemohli vzniknúť (elektronická hudba). Učiteľ si môže 
nahrať na kazetu, prípadne napáliť na CD ukážky zvukových záznamov v rôznej kvalite (platňa, audiokazeta, rozhlas, CD kvalita), žiaci 
dostanú za úlohu odlíšiť najhorší záznam od najkvalitnejšieho. Žiakom sa môžu pustiť ukážku rozličných hudobných žánrov v historickom 
priereze vývoja populárnej hudby v 20. storočí (charlestone, swing, jazz, rock and roll, rock, dance, elektronická hudba, atď.). Poukáže sa na 
vývoj zvukovoobrazových médií- nosičov od klasických VHS až po digitálne: DVD. Učiteľ prípadne prinesie aj nejaké exempláre na ukážku a 
spolu so žiakmi tieto médiá porovná, vyzdvihne výhody DVD (kvalita obrazu, zvuku) a zároveň nevýhody (cena, potreba drahšieho 
prehrávača). Pri multimédiách CD- ROM, DVD je dôležité lakom vysvetliť, že vznikli spojením viacerých mediálnych prvkov (text, 
fotografie, ukážky z filmov, hudbu a zvukové efekty). Multimédiá sú počítačovým fenoménom, ktorý na digitálnej báze zjednotil prvky 
prevzaté z iných médií a vytvoril samostatné, nové médium. Tu treba osobitne zdôrazniť interaktivitu multimédií. Tú neponúka žiadne iné 
médium. Práve počítače umožňujú prostredníctvom vstupových prvkov (klávesnica, myš, dotykový monitor) ovládať prvky počítačového 
programu. Pri vrtkých iných médiách je užívateľ viac alebo menej pasívny, pri multimédiách sa vyžaduje jeho aktivita. Učiteľ sa môže žiakov 
opýtať na ich vlastnú skúsenosť s CD-ROMom. Bolo by vhodné, aby žiaci vedeli, že multimédiá nemusia slúžiť iba na zábavu (PC hry, 
Playstation), ale aj na vzdelávanie. Pri multimediálnych encyklopédiách je možné zabaviť sa a zároveň sa niečo nové naučiť.  

 
Materiálno-didaktické pomôcky: 
tlačiarenské pomôcky: napríklad odliatky písmenok, slov, rôzne neorezané tlačoviny a podobne; ukážky rôznych druhov časopisov a 

novín; VHS kazeta staršej a novšej televíznej relácie; televízor s videoprehrávačom; obrazová publikácia o filme s fotografiami; gramoplatne, 
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zvukové CD, audiokazety (MC), CD s ukážkami zvukových záznamov; VHS a DVD filmy; rádiomagnetofón s CD prehrávačom; CD-ROM 
(počítačová hra, multimediálna encyklopédia); vytlačené stránky z internetu; počítačová učebňa. 

 
Využitie: 
Hudobná výchova, výchova umením, informatika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis 
 
 
Novinári v rôznych druhoch médií 
 
Profesia novinár je verejnosťou vnímaná rozporuplne. Na jednej strane sú novinári oslavovaní za pomoc v rôznych situáciách, keď sa 

im podarilo prostredníctvom médií poukázať na neprávosť, odhaliť nevhodný prístup k riešeniu problému, alebo konkrétne problém vyriešiť. 
Na druhej strane, vďaka medializácii osobného života niektorých z novinárov, šírením informácií o ich vzťahoch, financiách a pod. sú často 
považovaní za zvýhodnenú skupinu obyvateľstva. Známa z novinárskej obce je len časť novinárov, najmä tá, ktorá pracuje v súkromných 
médiách, takmer alebo úplne neznámi sú mnohí kvalitní novinári pracujúci v regionálnych médiách. Práve na nich by sa mala upriamiť 
pozornosť na hodinách, Profesia novinár je príťažlivá pre mnohých mladých ľudí a žiaci by sa mali oboznámiť s podstatou tejto profesie. 

 
Ciele:  
Žiak má byť schopný: 
1. charakterizovať profesiu novinár. 
2. rozlíšiť medzi profesiou novinár, redaktor a moderátor. 
3. opísať odborné, charakterové a osobnostné predpoklady pre výkon novinárskej profesie. 
4. charakterizovať náplň práce novinára v rôznych typoch médií. 
5. na konkrétnych príkladoch určiť, čo je porušením etiky v médiách. 
 
Metodický postup (metódy a formy práce so žiakmi): 
Stručne charakterizovať, kto je to novinár a rozlíšiť medzi pojmami novinár −redaktor − moderátor. 
Dôležité je podnietiť uvažovanie žiakov aj smerom na regionálne médiá − zistiť, či poznajú aj takýchto redaktorov, využiť, ak niektoré 

z detí má rodiča novinára. Zvláštnu pozornosť treba venovať známosti novinárov z novín a časopisov, ako aj rozhlasových a televíznych 
relácií, ktoré sú určené žiakom ako cieľovej skupine. Dôležité je zdôrazniť, že novinárstvo je veľmi dôležitá profesia, že novinári pripravujú 
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hlavne spravodajstvo vo všetkých médiách (domáce, zahraničné, športové, z kultúry…) a to buď v podobe správ, alebo reportáži, rozhovorov, 
komentárov, diskusii. Žiaci by mali byť informovaní o širokom zábere novinárstva − s touto profesiou sa stretávame v médiách, ale aj na 
tlačových oddeleniach rôznych inštitúcií. Podobne hovorcovia prezidenta, politických strán a hnutí sú tiž často novinári. Novinári pracujú 
nielen v rámci štátu, ale aj ako spravodajcovia v zahraničí. Využiť na priblíženie tejto práce sa dajú niektoré aktuálne udalosti (v roku 2005 to 
boli napr. živelné katastrofy v Indonézii, o ktorých novinári informovali priamo z miesta nešťastia). Vhodné by bolo v tejto časti zaradiť 
ukážky z médií a ukázať na nich žiakom, kde je uvádzané meno novinára v tlači a ako sa zahlasujú novinári v rozhlase a televízii. Pedagóg má 
príležitosť vysvetliť rozdiel medzi novinárom − redaktorom − moderátorom. Redaktor nemusí mať žurnalistické vzdelanie, ale musí vyberať, 
selektovať informácie, pripravovať rozhovory, spracovávať ich. To však nie je náplň moderátora, on sprostredkováva informácie od 
novinárov, redaktorov smerom k príjemcom. 

Zdôrazniť treba: 
− záujem o ľudí a dianie, 
− túžbu poznať pravdu 
− charakterové vlastnosti − prejavujúce sa snahou po objektívnosti 
− tvorivosť − dôležité pre spracovanie témy 
− komunikatívnosť − dôležitá pre nadväzovanie rozhovorov 
− empatia− schopnosť vžiť sa do pocitov iných 
− odolnosť voči záťaži; napr. psychická záťaž pre moderátora v štúdiu tesne pred rozsvietením červeného svetla sa dá prirovnať k 

psychickej záťaži pilota nadzvukového lietadla; 
− prispôsobivosť − veľmi dôležitá vzhľadom na striedajúce sa prostredia, v ktorých pracuje, ako aj na rôznorodosť ľudí, s ktorými 

pracuje. 
Dôležité je náplň činnosti rozdeliť na fázy: 
− prípravnú − vyhľadávanie témy, zber prvotných informácií, posúdenie vhodnosti témy z hľadiska významu, aktuálnosti, príťažlivosti 

pre príjemcov, blízkosti k záujmom a potrebám cieľovej skupiny; 
− realizačnú − spracovanie informácií, realizácia rozhovorov k téme, overovanie faktov; 
− technicko − distribučnú − zaradenie do konkrétneho vysielania, v konkrétnom čase, zaradenie do novín a časopisov; 
− postkomunikačnú − spätná väzba od odbornej a laickej verejnosti;. 
Zdôrazniť, že vzhľadom na slobodu prejavu, každý má právo reagovať na mediálne prejavy; je to príležitosť upozorniť na reakcie na 

internete k jednotlivým článkom uverejneným napr. v dennej tlači; inou formou sú e−maily ako spätná väzba, telefonáty do redakcie, listy 
čitateľov; 
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Etika novinárskej práce − v rámci tejto témy by mal žiak dostať základné informácie o Etickom kódexe novinárskej práce, ktorý bol 

schválený v roku 1990 na I. zjazde Slovenského syndikátu novinárov (najväčšej novinárskej organizácie, ktorá má viac ako 3000 členov − 
novinárov z rôznych médií aj rôzneho postavenia v médiách). Jednotlivé články Etického kódexu by mal učiteľ so žiakmi aspoň v stručnej 
podobe prebrať. Ako úvod do komunikácie slúžia výpovede žiakov k etike v médiách, ktoré spracovali ako domácu úlohu za pomoci rodičov. 
Učiteľ by mal na ukážkach. Napr. z denníka Nový Čas poukázať na porušenie etických pravidiel − napr. titulok na prvej strane sľubuje oveľa 
viac, ako poskytuje obsah článku vo vnútri čísla, alebo uvedenie neoverených informácií, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. Príklady je 
možné získať z internetovej stránky Tlačovej rady SR (www.trsr.sk). 

 
 
Dôležité je informovať žiakov o možnostiach občanov reagovať na porušenie etických princípov a to viacerými spôsobmi: Obrátiť sa 

na Radu pre vysielanie a retransmisiu v Bratislave, ktoré dohliada nad dodržiavaním zákonu o Vysielaní a retransmii v rozhlasovom a 
televíznom vysielaní; požiadať o preverenie prípadu predpokladaného porušenia etiky (www.rada-rtv.sk). Obrátiť sa na Tlačovú radu SR v 
prípade, ak bola etika porušená v novinách a časopisoch. Obrátiť sa na Radu pre reklamu, ak došlo k porušeniu etických princípov v reklame v 
tlači, rozhlase alebo televízii (www.rpr.sk) . Konkrétne ukážky je možné stiahnuť aktuálne z internetových stránok týchto inštitúcií. 

 
Materiálno-didaktické prostriedky:   
tlačené médiá 
 
Využitie: 
Etická výchova, slovenský jazyk a literatúra 
 
 
Znaky televízie a ich porovnanie so znakmi iných médií 
 
Každé masové médium, či už printové alebo elektronické, má svoje špecifické vlastnosti, ktoré ho výrazne odlišujú od ostatných médií. 

Z týchto jeho vlastností potom vychádzajú úlohy a funkcie, ktoré plní a ktoré majú rôzny vplyv na percipienta. Televíziu možno už po 
desaťročia považovať za najmocnejší prostriedok masovej komunikácie. Nielenže sa stala predmetom nášho každodenného života a nástrojom 
všeobecného užívania a spotreby, ktorým uspokojujeme svoje potreby, ale stala sa tiež tvorcom reality a významne zasahuje všetky aspekty 
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ľudského života. Televízia ako fenomén má svoje pozitíva i negatíva. Na to, aby sme sa mohli brániť pred jej prípadnými negatívnymi 
vplyvmi je potrebné, aby sme poznali jej charakteristické vlastnosti, ktoré ju odlišujú od ostatných médií. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. definovať odlišnosti televízie, rozhlasu a tlačených médií z hradiska technologického 
2. poznať možné spôsoby prenosu televízneho signálu 
3. pochopiť základné rozdiely medzi médiami z hľadiska spôsobu poskytovania informácií (televízia, rozhlas – informácie 

elektronických médií plynú v čase, nemožnosť ich opätovného vrátenia; tlačené médiá – informácie vytlačené na papieri, možnosť 
dôkladného, opätovného či pomalého získavania informácií) 

 
4. uvedomiť si časové prispôsobovanie sa televíznemu programu (štruktúra dňa, využívanie voľného času, prispôsobovanie rodinného 

programu televíznemu programu) a rozdiel oproti ostatným médiám 
5. uvedomiť si priestorové prispôsobenie sa televízii (nutnosť navštíviť konkrétnu miestnosť za účelom jej sledovania) a rozdiel oproti 

ostatným médiám 
6. uvedomiť si požiadavku sústredenia pozornosti pri vnímaní televíznych obsahov a rozdiel oproti ostatným médiám 
7. porozumieť základným faktorom, ktoré majú vplyv na konečný obraz reality sprostredkovaný televíziou 
8. byť schopný rozlišovať medzi realitou mediálnou a zažívanou 
 
Žiaci sa majú naučiť vnímať masové médium ako komunikačný prostriedok, ktorý je súčasťou ich každodenného života. Žiak sa má 

tiež naučiť vnímať samotné pôsobenie média. Konkrétne menovanie príkladov zo života podnieti žiakov k tomu, aby si uvedomovali, kde 
všade sa s médiami stretávajú (doma, v obchodoch, na zastávke, pri ceste autobusom do školy...). Výsledným poznatkom diskusie okrem 
vyššie uvedených skutočností má byť i to, že si žiaci majú uvedomiť i určité zvláštnosti a obmedzenia sledovania rozličných typov médií – v 
tomto prípade dôraz na sledovanie televízie. 

Učiteľ má pomocou obrázkov vysvetliť žiakom možné spôsoby prenosu televízneho signálu. Žiaci by mali porozumieť rozdielom 
medzi terestriálnym, káblovým a satelitným vysielaním. Umocniť tieto nové poznatky by mal učiteľ otázkou: Viete, ako prijímate signál u vás 
doma? Pomáhal už niekto z vás doma pri „ladení“ televízora? Spôsoby prenosu televízneho signálu je vhodné vysvetliť na obrázkoch, ktoré 
znázorňujú zjednodušenú schému prenosu signálu. Táto fáza vysvetľovania učiva je veľmi náročná, preto je nutné sprostredkovať učivo čo 
najjednoduchšie, komplexne, zrozumiteľne a zapamätateľne.  Odlišností televízie a ostatných médií z hľadiska technologického:  ako sa k nám 
dostávajú informácie rozhlasu (jednoduchší prenos zvuku), novín (informácie vytlačené na papieri), internetu (sieť počítačov, na ktorej sa 
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môžeme dozvedieť čokoľvek a kedykoľvek, pokiaľ k nej máme prístup).  Žiak by si mal uvedomovať základné rozdiely medzi médiami z 
hľadiska spôsobu poskytovania informácií a mal by si uvedomiť časové prispôsobovanie sa televíznemu programu (rozdiel oproti ostatným 
médiám). 

Žiakom sa vysvetlí ako, kde a kedy vznikajú programy, ktoré môžeme sledovať na televíznej obrazovke. Žiaci by mali porozumieť, že 
poznáme dva základné typy vysielania: živé a vysielanie zo záznamu. Učiteľ by mal žiakom ozrejmiť, že televízia vysiela podľa svojho už 
vopred pripraveného plánu. Ten zostavujú ľudia, ktorí v televízii pracujú a robia to s časovým predstihom. Napriek tomu, keby sa stala vážna 
udalosť, ktorá by bola pre ľudí veľmi dôležitá, môže televízia program prerušiť a rýchlo informovať.  

Žiaci by mali pochopiť flexibilitu a pružnosť prinášania informácií televíziou. V ďalšej fáze by mal učiteľ poukázať na výhody i 
nevýhody tejto vlastnosti televízie oproti ostatným médiám. Internet môže byť dokonca rýchlejší, no pravdivosť informácií problematická a 
dostupnosť internetu v našej krajine ešte nie je samozrejmá. Rozhlas je rovnako rýchly a pohotový. Noviny a časopisy sú najpomalšie, čo sa 
týka nových informácií (niekto musí články napísať, vytlačiť noviny a doručiť do nášho mesta). 

Pri zapamätávaní vlastností TV môžu žiaci pracovať s tabuľkou, ktorá má názov Zhrnutie. Hravou formou vo forme usmiateho a 
zamračeného „smajlíka“ sa deti oboznamujú so špecifickými vlastnosťami televízie v porovnaní s ostatnými médiami. Keď je zrejmé, že žiaci 
si dostatočne utvrdili poznatky o prchavosti a trvalosti informácií, môže učiteľ prejsť k ich porovnaniu vo vzťahu k ostatným médiám. Rozhlas 
je na tom podobne ako televízia. Internet a noviny majú výhodu, že sa k informáciám môžeme vrátiť vtedy, keď chceme a potrebujeme; 
môžeme im venovať pozornosť akú potrebujeme; môžeme si tiež vybrať miesto, kde si informácie v pokoji prečítame, pozrieme. Televízia (a 
tiež rozhlas) je médium, ktorému my musíme prispôsobovať náš čas. Žiaci nemôžu nejaký program posunúť, lebo ešte nemajú hotové domáce 
úlohy alebo preto, že sa chcú ešte hrať von s kamarátmi. Žiak by si mal uvedomiť i rozdiel v kladení požiadaviek na výšku pozornosti zo 
strany jednotlivých médií. Televízia patrí medzi tie médiá, ktoré nás výrazne obmedzujú, čo sa týka priestoru, kde ju budeme sledovať. 
Televízia taktiež vyžaduje vysokú mieru venovanej pozornosti. Televízor je médium, ktoré môžeme sledovať na najmenšom možnom počte 
miest. Televízor je ťažký a neprenosný, v domácnosti je väčšinou umiestnený v izbe, kde sa najčastejšie zdržujú všetci členovia domácnosti. 
Ak chce žiak sledovať TV, musí prísť k televízoru. Učiteľ poukáže na rozdiely oproti ostatným médiám. Na internete je možné surfovať tiež 
len na obmedzenom počte miest (doma, internetová kaviareň, v škole). 

Učiteľ by mal upozorniť na technický pokrok, ktorý robí internet „pohyblivejším, prenosnejším“. Čím ďalej, tým viac je rozšírený 
internet cez mobilný telefón. Rádio je prenosnejšie oproti internetu, TV (discmany, walkmany) a existuje viac miest, kde je možné ho počúvať. 
Noviny (časopisy) je možné čítať na ktoromkoľvek mieste. Dovoľuje to najmä rozmer a váha materiálu, z ktorého sú vyrobené.  Učiteľ 
pripomenie podstatu televízie, ktorá spočíva v prenose obrazu a zvuku. Sledovanie televízie vyžaduje veľkú pozornosť a je ťažko zlučiteľné s 
vykonávaním inej činnosti. Žiaci by mali dospieť k poznaniu, že keď už nejakú činnosť dokážu robiť úspešne zároveň so sledovaním TV, ide o 
činnosť nie psychického ale manuálneho charakteru. Výsledný efekt tejto činnosti a sledovania TV je však otázny. Žiaci by mali pochopiť, že 
pozeranie TV je náročné na pozornosť, pretože sa musia plne sústrediť („tu a teraz“). Učiteľ by mal znovu poukázať na rozdiely oproti 
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ostatným médiám. Pri práci s internetom je len na žiakoch, kedy pozornosť zvýšia a kedy znížia. K informáciám na internete sa môžu vrátiť 
keď ich budú potrebovať. Rozhlas je médiom, ktorý je zlučiteľný, ba mnohokrát i vyhovujúci spolu s činnosťou manuálnou. Niekedy 
podporuje tvorivosť. Časopisy vyžadujú pozornosť, no je možné rovnomerne ju rozložiť a pri nepochopení sa vrátiť k problematickému 
miestu. 

Učiteľ by mal deťom pomôcť porozumieť, že rôzne typy médií dávajú rôzny priestor našej fantázii a predstavivosti a tým vytvárajú náš 
obraz reality. Učiteľ by mal tiež vyzdvihnúť televíziu ako médium, ktoré pomocou obrazu, zvuku, strihu či výberu záberov najviac vykresľuje 
obraz skutočnosti a necháva minimálny priestor pre fantáziu a predstavivosť diváka. V tomto smere by mal učiteľ žiakom vysvetliť, že hoci 
nám televízia ponúka najkomplexnejšie informácie, konečný obraz, ktorý si vytvoríme, sa môže značne líšiť od skutočnej reality. 

 
 
Materiálno-didaktické prostriedky: 
televízia, nákresy 
 
Využitie: 
Technika, fyzika, etická výchova 
 
 
Televízne žánre, ich vzorce a konvencie 
 
Televízia a jej produkty sú bežnou súčasťou života dnešnej mladej generácie. Televízia sa stala správcom voľného času mladých ľudí, 

ale aj zdrojom mediálnych obrazov a očakávaní, ktoré sa snaží mladý človek nielen nachádzať, ale aj uplatňovať v reálnom živote. Stáva sa 
nevedomky šíriteľom týchto mediovaných očakávaní a šíriteľom nových hodnôt. Najmä najmladší prijímajú televízne žánre ako fakt, ktorý tu 
je, poznajú žánrové konvencie a vedia, čo môžu v akom žánri očakávať bez toho, aby si uvedomovali dôvody. Znalosť je teda skôr pasívna 
podobne ako celé vnímanie televízie. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. pochopiť, že existujú určité typické spôsoby usporiadania mediálnych obsahov, ktoré majú ustálenú podobu a ich produkcia sa riadi 

ustálenými a všeobecne známymi pravidlami, 
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2. uvedomiť si význam jednotlivých žánrových znakov pre definovanie žánru diela, 
3. dokázať zaradiť konkrétne televízne programy medzi televízne žánre podľa ich charakteristických znakov: spravodajstvo, sitcom, 

detektívka, western, sci-fi, vedomostná súťaž, talk šou, telenovela, reality šou, seriál. 
 
Metodický postup : 
Učiteľ sa snaží žiakom pomocou konkrétnych príkladov charakterizovať televízny žáner a základné druhy: spravodajstvo, sitcom, 

detektívka, western, sci-fi, vedomostná súťaž, talk šou, telenovela, reality šou. Vhodné je využiť krátke video ukážky, ktoré si dopredu 
pripraví. Východiskom sú totiž skúsenosti žiakov – učiteľ si všíma, ako je rozvinuté žiacke povedomie o tom, že viaceré programy sa 
vyznačujú spoločnými rysmi. Dôležité je vysvetliť žiakom rozdiel medzi realitou, fiknou a inscenovanou realitou v nadväznosti na tému z 
celku Mediálna realita vo vzťahu ku skutočnosti. Filmová realita. Donedávna bol v našich pomeroch takmer jediným televíznym formátom 
okrem spravodajstva, ktorý sa zaoberal realitou „prichytenou pri čine“, dokumentárny film. Je treba upozorniť, že televízna produkcia sa v 
zásade delí na fiction a non-fiction programy. Kým vo fikcii sa realita vytvára a modeluje televíziou, je výsledkom práce najmä scenáristu, 
dramaturga a režiséra a nie je pôvodná. Dokumentárne filmy pracujú práve s fenoménom reality ako základným východiskom. Realitu 
nechávajú hovoriť. Zachytávajú autentickosť života, poéziu reality a majú vysokú faktickú vypovedaciu hodnotu. V tomto prípade však veci 
nie sú vykresľované. Inscenovaná realita nie je síce absolútne moderná vec, legitímnym pracovným nástrojom bola napríklad pri rôznych 
rekonštrukciách minulých udalostí, takto vznikali rôzne hrané dokumenty. V tomto prípade však bolo jasné, že ide o hercov, ktorí sa snažia 
pôsobiť autenticky a rekonštruujú čo najvernejšie pravdepodobnú verziu pravdy. Problémom sú až dnešné relácie typu skrytá kamera, kde nie 
je jasné, či ide o realitu alebo inscenáciu. Podobný problém otvárajú relácie, ako je: Pošta pre Teba, Aj múdry schybí, Zámena manželiek a 
pod. Žiaci by mali pochopiť, že televízie sledujú najmä komerčný úspech svojich relácií, ktorý sa meria sledovanosťou prostredníctvom 
peoplemetrov, a preto sú mnohé situácie narafičené tak, aby vyzneli vtipnejšie, paradoxnejšie, či vyzerali nebezpečnejšie. Podobne je to aj v 
talk šou, kde dochádza niekedy k manipulácii a to tak, že emocionálne silný a väčšinou veľmi osobný ba až intímny problém či príbeh pred 
televíznou obrazovkou rieši nastrčený herec. V tomto prípade ide o kontamináciu žánrov, o porušenie pravidiel, (pravda pri čine – realita 
verzus nepriznaná inscenovaná realita). Žiaci by mali porozumieť dôležitosti žánrovej konvencie pre diváka aj tvorcu diela. Poznanie 
zákonitostí dramaturgickej tvorby a jej prejavov v konkrétnych mediálnych výstupoch by malo umožniť získať mladému divákovi odstup od 
televíznych programov. Naším cieľom bude upozorniť na tieto konvencie, vedieť ich v programoch nachádzať a pomenovať. Zmyslom hodín 
je tiež to, aby žiaci pochopili, prečo povedomie o žánrovom vzorci pomáha publiku orientovať sa v deji a umožňuje mu tešiť sa z pocitu, že sa 
pohybuje na známej pôde. Publikum má v žánri predpísaný návod na orientáciu v programe a producent zasa získava návod, ako takýto 
produkt vyrobiť. Súčasná televízia ponúka homogenizované produkty postavené na podobných banálnych zápletkách s podobnými koncami. 
Dôvodom je prijateľnosť takýchto jednoduchších a intelektuálne nenáročných programov pre široké masy. Podľa zistení psychológov ľudia sa 
radi vracajú k už známym postavám, podobným schémam a zápletkám. Prežívajú peripetie podobné problémom ich obľúbených televíznych 
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postáv, sebaidentifikujú sa, nachádzajú v nich paralely, z ktorých čerpajú pocit pospolitosti. Na princípe seriality je založená produkcia filmov 
a seriálov, ktorá sa rada vracia k úspešným produktom. Dôsledkom je situácia, kedy neustále vznikajú nové pokračovania, remaky, nové verzie 
či série, ba až ságy už úspešných seriálov či filmov. 

Žiaci by mali odhaliť silnú podobu vo vysielacích štruktúrach našich aj zahraničných televízií, kedy je možné odpozorovať, že 
v rovnaných časoch a dňoch rôzne televízie vysielajú podobný program. Podvečer napríklad ide o moderované popoludnie s hosťami, to 
strieda televízna vedomostná súťaž či kvíz, ktorý zasa strieda telenovela alebo iný jednoduchší seriál. V podobnom čase nasleduje na 
rozličných televíznych programoch zasa spravodajstvo, prípadne detské vysielanie v ranných víkendových hodinách. 

Tu môžeme poukázať na skutočnosť, že televízie v snahe byť čo najsledovanejšími skúmajú svoje cieľové skupiny a poznajú ich 
životný rytmus a stereotyp. Ide o premyslené a plánované vysielacie štruktúry založené na princípe antiprogramovania (zaraďovanie 
minimálne rovnako populárnych a sledovaných relácií do tých istých časových pásiem dňa). Na hodine by mali žiaci analyzovať prinesené 
filmové plagáty, resp. Rôzne letáčiky z kín, či prípadné výstrižky z reklám na nové filmy z časopisov a určiť: 

1. o aký žáner v danom filme pôjde, 
2. kto je hlavnou postavou /postavami/ vo filme a zhodnotiť, či pôjde o kladné alebo záporné postavy. Taktiež by sa žiaci mali pokúsiť 

vyjadriť, podľa čoho prisúdili postave kladný alebo záporný charakter, 
3. pokúsiť sa z plagátu odčítať čo najviac informácií, ktoré dokážu bližšie charakterizovať žánrové zaradenie filmu, dej, miesto, kde sa 

príbeh odohráva, či pôjde o film zo skutočnosti alebo fikciu, 
4. žiaci by si mali všimnúť znaky, na základe ktorých by dokázali predpokladať dej a žáner filmu (napr. na čo je všetko zobrazené na 

plagáte k filmu - názov, oblečenie postavy, ďalšie zobrazené kulisy a prostredie a pod.). Podobne je treba úlohu zopakovať s už známym 
filmom a porovnať, či je možné zo znakov na filmovom plagáte odhadnúť žáner filmu, 

5. žiaci sa môžu pokúsiť o komutačný test (test zámeny). Imaginárne môžu nahradiť použité znaky na filmovom plagáte inými a zistiť, 
či táto zmena ovplyvnila možnosť odhadnúť žáner a dej filmu. 

Okrem filmových plagátov by ako materiál pre jednoduchú analýzu mohli slúžiť televízne programy zverejňované v tlači, kde je možné 
nachádzať umiestnenia programov vo vysielacích štruktúrach a tým nájsť súvislosť medzi žánrom a jeho umiestnením v televíznej vysielacej 
štruktúre. Brilantným prostriedkom sú videoukážky produktov jasnej žánrovej čistoty. Žiaci by mohli na vyučovanie priniesť charakteristické 
ukážky na konkrétnych videonahrávkach z ich domácich videoték. (na. sci-fi, rozprávky, komédie, triler a pod.) Na krátkych ukážkach by tak 
bolo možné dokázať prítomnosť znakov jednotlivých žánrov, ktoré predpokladáme. 

 
Využitie: 
Slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, výchova umením 
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Druhy programov pre deti a mládež v televízii 
 
Žiaci  školského veku majú tendenciu konzumovať programy, ktoré primárne nie sú určené pre ich vekovú skupinu. Dôvodom môže 

byť na jednej strane nedostatok zaujímavých relácií pre nich v televíziách, takže sledujú všetko. čo ich zaujíma, na strane druhej žiaci 
nepoznajú kvality týchto programov z hľadiska ich špeciálneho určenia a funkcií. Usmerniť postoj detí, aby si vyberali skôr programy, ktoré 
podporujú ich osobnostný rozvoj a sú im určené a prístupné a naopak odvrátili pozornosť od relácií, ktoré nie sú prístupné pre ich vekovú 
kategóriu a môžu ich v určitej miere dokonca vo vývine ohrozovať, je síce dlhodobejší proces, no učiteľ sa o to môže pokúsiť. Nebude to 
ľahké, pretože v našich televíziách celkovo absentujú programy pre deti a tiež kvalitné programy pre túto vekovú skupinu. Na tento fakt však 
učiteľ môže poukázať. 

 
Ciele: 
Žiak: 
1. pozná širokú paletu druhov televíznych programov pre deti a mládež, 
2. uvedomuje si, aké sú rozdiely medzi ponukami verejno-právnej a komerčnej televízie pre deti a mládež, čo sa týka ich množstva i 

kvality, 
3. prehodnocuje svoje sledovanie televíznych programov a začína viac sledovať druhy programov, ktoré sú určené pre jeho vekovú 

kategóriu, 
4. uvedomuje si prínos najmä výchovno-vzdelávacích programov pre jeho osobnostný vývin a viac ich sleduje. 
Žiaci by mali rozpoznať rozdiely medzi ponukou programov pre deti a mládež verejno-právnej a komerčnými televíziami. Hoci sú v 

súčasnosti rozdiely v programovej ponuke verejnoprávnej Slovenskej televízie a komerčných televízií čo do množstva a kvality programov pre 
deti a mládež nie príliš výrazné, predsa len STV najmä prostredníctvom druhého programového okruhu a časov určených pre detského diváka 
najmä cez víkendové dopoludnia ponúka viac programov. Otázka kvality televíznych programov, čo sa týka komerčnej TV a súkromnej Tv, 
nie je ľahká na vyriešenie. Rozlišujúcim kritériom je tu: a) či ide o pôvodnú tvorbu zo slovenského prostredia televízie, alebo nakupované 
programy zväčša americkej proveniencie, b) obsah konkrétnej televíznej relácie. Deti prejavujú vysoký záujem o americké filmy a seriály a 
menší záujem o pôvodnú slovenskú tvorbu. Najmä komerčné televízie sa tu totiž riadia obchodnými záujmami a v kategóriách pre deti sa 
objavujú aj produkty, ktoré sú príťažlivé aj pre vyššie vekové skupiny. Tak sa napríklad z rozprávky pre deti stáva rozprávka pre mládež či 
dospelých. Príkladom je napr. Princezná Fantagiró. Programy zo slovenského prostredia by mali byť svojou zrozumiteľnosťou pre deti viac 
príťažlivé, avšak tie sú už zvyknuté sledovať zahraničné programy (pretože slovenská tvorba pre túto vekovú skupinu buď absentuje, alebo je 
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pre nich svojím obsahom a formou spracovania menej atraktívna). Tu je ďalej dôležité kritérium obsahu. Pokiaľ v televíznom programe či 
filme je nadmiera zla a nedostatok dobra a prezentácia „dobra“ nie je dobrom v skutočnosti (napr. urobenie dobrého skutku ale so zlým 
úmyslom), nie je možné hovoriť o kvalitnom programe v zmysle osobnostného (mravného) rastu dieťaťa. Špeciálne postavenie v rámci 
programov, ktoré rozširujú poznanie a informovanie detí - má spravodajstvo pre deti – tzv. detské správy. V rámci úlohy by deti mali 
rozpoznať rozdiely a príbuznosti, čo sa týka formy spracovania a obsahu relácií rovnakého žánru (správy pre deti so správami pre dospelých). 
Na základe porovnávania by žiaci mohli pochopiť problematiku prístupnosti televíznych relácií pre ich vekovú skupinu. Obsah správ pre deti 
je zväčša prezentovaný cez „dobré“ správy, ktoré naopak absentujú v spravodajstve pre dospelých. Taktiež tu vystupujú detskí moderátori, 
ktorí sú bližšie ich veku. Hoci sa formou prakticky nelíšia – spôsob moderovania, formálna úprava príspevkov je rovnaká, predsa sú pre deti 
prístupnejšie. Učiteľ má vyvolať diskusiu so žiakmi o tom, prečo sú určité programy pre nich vhodné a niektoré nevhodné. Mali by pochopiť, 
že to nie je svojvôľa dospelých zakazovať im sledovanie istých typov programov, ale je to snaha ochrániť ich mravný a duševný vývin. Mali 
by pochopiť, že nie je hrdinstvom sledovanie „zakázaných“ programov, ale že tým škodia najmä sami sebe. Zároveň možno si uvedomia, že 
určité zobrazenia nielen že nie sú vhodné pre ich vekovú skupinu, ale vo všeobecnosti nie sú vhodné ani pre dospelých, i keď tí si to 
neuvedomujú, alebo to tak nevnímajú. Týka sa to zobrazovania obsahov relácií, ktoré neprimerane zasahujú do ľudskej dôstojnosti. Ide najmä 
o prezentáciu problémových obsahov : ako násilie, sexuálne vzťahy alebo scény, nahota, vulgárny jazyk , hoci aj v spojení s humorom. 

Učiteľ pri ovplyvňovaní postojov konkrétnych žiakov vychádza zo skutočnosti: z príkladu správania sa dospelých – rodičov detí. 
Problémom je, keď samotní rodičia sledujú dané typy programov. V tomto prípade je dôležité deťom vysvetliť, prečo daný program nie je pre 
nich vhodný, dokonca sa určitého typu programu vzdať najmä pre spomínané nevhodné obsahy. Je ťažké presvedčovať deti, že daný typ 
programu (s vyššie spomenutými obsahmi) je pre nich nevhodný, keď sami rodičia ho sledujú. Dieťa si oprávnene kladie otázku, prečo tieto 
relácie ono nemôže sledovať a nie vždy dostane zo strany rodiča uspokojivú odpoveď. Učiteľ si pre orientáciu v našej legislatíve ohľadom 
určovania vhodnosti či nevhodnosti filmových diel v televízii a iných televíznych programov môže preštudovať Koncepciu jednotného 
systému označovania programov z hľadiska vekovej vhodnosti a podmienky jeho uplatňovania. Koncepcia je v plnom znení uverejnená na 
stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu http://www.rada-rtv.sk/ aj vrátane jeho revidovanej verzie z 13.9.2005. Aj keď učiteľ 
pravdepodobne nedokáže ovplyvniť, aby žiaci nesledovali aj iné programy, ktoré nie sú určené pre ich vekovú hranicu, je dobré usmerniť 
postoje žiakov v zmysle nasledovných kritérií, ktoré platia pre stanovenie vhodnosti či nevhodnosti televíznych programov. Problematické je 
najmä využívanie fiktívneho násilia v uvedených druhoch filmov, typoch televíznych programov ako série, seriály, programoch typu reality 
Tv. 

Učiteľ má ovplyvňovať žiakov postoj k: 
• zobrazovaniu reálneho či fiktívneho násilia na ľuďoch a iných živých bytostiach, najmä ak ide o samoúčelné prezentované 

násilie, jeho extrémne formy; používanie drastických scén riešenia konfliktov, plných krvi vo filme. Deťom takéto obsahy naháňajú strach, 
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zneisťujú ich, otupujú ich vnímanie násilia ako nenormálnej formy riešenia konfliktov. Vyvolávanie strachu filmovým dielom (jeho prvkami) 
spôsobuje, že žiaci sa dostávajú do roly obete, otvára sa pre ne možnosť napodobňovania negatívneho správania a výberu takého správania ako 
modelového, hlavne pokiaľ bolo toto odmenené, alebo z kontextu nevyplynulo jeho odmietnutie. 

• zobrazovanie pornografie, intímnych (sexuálnych) vzťahov medzi oboma pohlaviami, erotických scén, ďalej zobrazovanie 
vzťahov, ktoré sprostredkovávajú skreslený obraz o role ženy a muža, propagujú alebo spôsobom zobrazenia schvaľujú partnerské 
spolunažívanie osôb rovnaného pohlavia, ďalej tiež sexuálneho správania prezentovaného ako forma zábavy; zobrazovanie nahoty a to 
samoúčelne, kedy osoba so svojou pohlavnosťou predstavuje objekt, aby upútala pozornosť iných, aby oslovila sexuálne pudy diváka. Takéto 
zobrazenia nie sú v súlade s ochranou dôstojnosti osôb a majú za následok provokáciu, šokovanie a predčasné prebudenie sexuálneho pudu u 
detí, skreslené vnímanie vzťahov medzi osobami rôzneho a rovnakého pohlavia (ohrozujú morálny vývin detí). 

 
 
• zobrazovanie iných nevhodných scén a zobrazení, najmä kde sa prezentujú drogové, hráčske a iné závislosti - pitie alkoholu, 

fajčenie, a to najmä spôsobom, keď sa schvaľuje či ospravedlňuje, 
• používanie vulgárneho jazyka, slovných vyjadrení, ktoré urážajú, ponižujú osoby. 
 
Ďalšie kritériá nevhodnosti programov pre deti do 18 rokov 
� násilie na živých bytostiach alebo ľuďoch, najmä zobrazenia násilnej smrti človeka zvlášť bez pocitov ľútosti (napr. aj 

šikanovanie, skupiny s patologickými normami správania, riziko a nebezpečenstvo ako zábava, fyzicky a/alebo psychicky týrané dieťa), 
� zobrazenia zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti (horory) 
� slovnú agresivitu s urážlivými replikami, prejavmi neznášanlivosti a nenávisti (agresívne názory, xenofóbia, extrémny 

oportunizmus, rasizmus, náboženská neznášanlivosť, násilie voči etnickým skupinám či iným menšinám), 
� obscénne gestá, 
� sexuálne alebo erotické scény spojené s prejavmi násilia (ako napr. znásilnenia) alebo sexuálnymi deviáciami, 
� zobrazenia takých vzťahov a spoločenských rolí, kde je dominantným vyhľadávanie pobavenia, ašpirácie realizované za každú 

cenu a všetkými prostriedkami, alebo uspokojenie prameniace z využívania a "používania" iných ľudí, alebo z násilia či iných deviantných 
foriem správania, 

� zobrazovanie drogovej a inej závislosti alebo promiskuitného sexuálneho správania, najmä keď tieto formy správania prezentujú 
alebo obhajujú autority, 
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� schematické pohľady na svet dospelých, ponúkajúce zjednodušené a povrchné obrazy života dospelých, preceňujúce fyzickú 
silu a agresivitu, zvlášť ak sa realizuje v správaní, ktoré je spojené s výkonom spoločenskej roly a/alebo činnosti verejných inštitúcií, 

� také formy správania, pri ktorých sa prijímajú dôležité životné rozhodnutia bez ohľadu na následky týchto rozhodnutí a ktoré 
povzbudzujú k imitácii takéhoto životného štýlu. 

 
� Kategória programov „nevhodné pre maloletých do 12 rokov“: 
� zobrazenia spôsobujúce pocity strachu, depresie, bezmocnosti, vytvárajúce predstavu málo bezpečného a neistého sveta 

riadeného silami, voči ktorým sú aj dospelí bezmocní, alebo sú iným spôsobom nevhodné vo vzťahu k emočnej a sociálnej zrelosti (napr. 
Ohrozenie rodiny, rodičovských vzťahov) a môžu viesť k neadekvátnej interpretácii  

� reálne udalosti, zobrazované prostredníctvom reálneho násilia alebo následkov reálneho násilia na živých bytostiach, vrátane 
živelných pohrôm, dopravných a leteckých nešťastí , najmä obrazy zranení, krvi 
 
 

� príbehy s negatívnymi skúsenosťami, ktoré vyzerajú reálne a ktoré vyzerajú, že by sa mohli prihodiť divákom (deťom), čím by 
mohli vyvolať u detí efekt obete ( príbehy z nemocničného prostredia, zranené a umierajúce deti, deti ako obete kriminálnych činov a pod.), 

� zobrazenia nahoty, ktoré nie sú bežné na verejnosti (resp. v rodine) a sú prezentované spôsobom, ktorý provokuje záujem o 
sexuálne vzťahy, ktoré by mohli viesť k predčasnému "prebudeniu" sexuálnych pudov, 

� prezentáciu negatívneho správania, zobrazenú atraktívnym spôsobom, zvlášť prostredníctvom príťažlivých alebo populárnych 
postáv (vzorov), ktoré produkujú také správanie, ako je alkoholizmus, fajčenie, drogové a hráčske závislosti, používanie zbraní ako útočného 
prostriedku, 

� zobrazenia správania, kde je možnosť ublížiť si nedostatočne zreteľná a riziko sa prezentuje ako zábavné (napr. adrenalínové 
športy, fantazijné predstavy lietania, premiestňovania na veľké vzdialenosti, potápania a pod.). 

Môže sa stať, že programy do jednotlivých kategórii zle zaradia či už neúmyselne alebo úmyselne, aby tak zvýšili počet divákov, pre 
ktorých sú programy určené. Žiakov upozorníme, že niekedy dokonca za takéto zlé označenie dostávajú televízie pokutu od Rady pre 
vysielanie a retransmisiu, ktorá dohliada nad správnosťou označovania televíznych programov z hľadiska ochrany maloletých. 

 
Využitie: 
Etická výchova, občianska výchova 
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Mediálna realita vo vzťahu ku skutočnosti 
 
Film vyvoláva zo všetkých umení najsilnejšiu ilúziu reality. Na filmové obrazy psychologicky reagujeme tak, akoby išlo o skutočné 

výjavy. Pohybujúci sa obraz stimuluje diváka k spolujednaniu so zobrazenou akciou. Vo filme sa divák vžíva do deja, reaguje na neho, ale 
zároveň si uvedomuje, že do neho nemôže a nemusí zasiahnuť. Filmové umenie si vyžaduje zaujatie rozporného postoja – vnímateľ musí 
zabudnúť, že sa zúčastňuje na vnímaní inscenovaných obrazov, musí im uveriť akoby išlo o realitu, ale zároveň nesmie zabudnúť, že je to iba 
fikcia. Vo filme môže diváka dojať silný emotívny výjav a súčasne môže obdivovať majstrovský prejav hercov. Každý film vytvára určitý 
filmový svet – realitu, o ktorej predpokladáme, že by existovala, aj keby sa v nej filmový príbeh neodohral. Pokročilosť filmovej techniky 
spôsobuje, že film je čoraz hodnovernejší, neraz sugestívnejší ako samotná skutočnosť. V súčasnosti sa ukazuje, ako je veľmi dôležité naučiť 
sa rozlišovať medzi fiktívnym a realistickým zobrazovacím kódom. Najnovším trendom je totiž vznik hraných filmov, ktoré sú nakrútené 
dokumentárnym spôsobom, vznik dokumentárnych filmov a seriálov, v ktorých prevažujú hrané, inscenované sekvencie a tiež vznik filmov, 
ktoré tematizujú problém reality, realistickosti a vykonštruovanej filmovej reality. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. uvedomovať si hodnotu prežívania reality samej, neuprednostňovať filmovú (mediálnu realitu) 
2. vnímať rozdiel medzi skutočnou a filmovou realitou, chápať, že mediálne spracovanie a znázornenie reality podlieha v porovnaní so 

skutočnosťou manipulácii, je zámerné 
3. pri analýze filmových diel dokázať odhaľovať prostriedky zmeny a selekcie, skutočnosti (technické a výrazové prostriedky) 

v súvislosti s úmyslami tvorcov 
4. rozumieť rozdielu medzi realistickým a fiktívnym spôsobom zobrazovania 
5. rozlišovať medzi hraným a dokumentárnym filmom, poznať, v čom spočíva ich atraktivita, vedieť vymenovať a identifikovať ich 

žánre 
6. chápať, čo je to žáner, aké prvky ho vymedzujú a charakterizujú, tiež by mal vedieť rozlišovať dva základné žánre podľa námetu – 

tragédiu a komédiu 
7. vedieť, že obsahom filmu nemôže byť hocičo, ale film má vždy formu rozprávania, mal by dokázať vo filme určiť námet, hlavnú 

myšlienku, základný konflikt, rozlíšiť kladné a záporné postavy a ich motiváciu, v príbehu rozoznať okamih kolízie a peripetie v deji; 
8. poznať proces výroby filmu od scenára až po dabing a titulky; 
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9. vedieť charakterizovať profesijné zložky, ktoré sa podieľajú na výrobe a distribúcii filmového diela. 
 
Metodický postup: 
Atraktivita niektorých filmov spočíva v tom, že zobrazujú rôzne fantazijné svety a materializujú tak svet detských snov. Vo svete snov 

máme často zázračné schopnosti, sme hlavnými aktérmi deja, v realite máme však možnosť rozvíjať medziľudské vzťahy. Učiteľ môže 
vyzdvihnúť pozitívnu úlohu filmového sveta v tom, že v ňom vidíme neobyčajnú húževnatosť a úsilie hrdinov bojovať so zlými podmienkami, 
snažiť sa o dobro a dosiahnutie všeobecne prospešného cieľa. Z filmovej reality môžeme načerpať inšpiráciu do skutočnosti. Negatívum sa 
skrýva tam, kde konzument uniká do filmových svetov, aby nemusel čeliť skutočným problémom. Dôsledkom nadmernej konzumácie 
virtuálnych filmových svetov môže byť životná pasivita. Žiak by sa mal naučiť chápať, že naozajstný úspech je možný len v skutočnosti a tiež 
pochopiť závažnosť existencie v realite, to, čo urobíme, sa nedá vrátiť späť, má to trvalé následky. Všetko, čo sa vo filme stane, má význam a 
zmysel, kým život je často plný „nezmyselných“ udalostí a jeho význam chápeme až v dlhšom časovom horizonte. Filmová realita je 
simulovaná, umelo vytvorená a vždy slúži potrebe filmového príbehu. Udalosti, ktoré sa vo filme stanú, nemajú trvalú platnosť a nepodliehajú 
kauzalite (napríklad pád z okna neznamená zranenie alebo smrť).  

V akčných filmoch je dôraz na napätí, ktoré sa podporuje prostriedkami filmovej reči (gradácia deja, predlžovanie času za účelom 
zvýšenia napätia, rýchly strih, roztrasená kamera). Učiteľ by mal žiakom zdôrazniť, že prehnane hodnoverné scény v akčných filmoch sú 
vlastne znakom ich neskutočnosti a vyvolať diskusiu o týchto obsahoch. Zábery sú radené v následnosti, ktorá zdanlivo pôsobí logicky a 
mechanicky, avšak niektoré jej prvky sú zámerne zdôraznené, aby sa dosiahol silný emotívny účinok na diváka. Akcia môže napríklad 
prebehnúť v takom istom čase, ako by prebehla v skutočnosti, ale jej zvukový a optický prejav je predimenzovaný (scény bitiek, obrazy 
fyzického ničenia a poškodenia predmetov, zranenia, úrazy, nešťastné náhody, násilné činy). Postupnosť dejových zložiek nemusí zodpovedať 
realite, ale môže byť predĺžená (mnohonásobne exponované výbuchy z toho istého miesta v akčných filmoch), alebo skrátená (brutálna smrť 
v zlomku sekundy). 

V telenovelách treba žiakov upozorniť na mimoriadne výraznú gestikuláciu hercov, mimiku a veľmi časté detaily tvárí. Častým 
obsahom býva citovo veľmi silno zafarbené správanie: beznádej, zúfanie, sľubovanie, plač a smútok, hádky, vyhrážanie sa.  

V kreslených filmoch je kľúčovým výrazovým prostriedkom predimenzovanosť, absurdnosť. Žiakov treba 
upozorniť na to, že kreslené filmy často stavajú na vyvolávaní negatívnych pocitov: škodoradosť, dychtivé očakávanie nešťastia, 

katastrofy, ublížení na zdraví. Väčšina produkcie animovaných filmov je vytvorená tak, že divák prakticky nemôže cítiť s postavičkami súcit, 
ale raduje sa z ich komických zlyhaní a utrpenia. Je nutné zdôrazniť, že utrpenie je umelé, lebo nemá nijaké (tobôž nie trvalé) následky. 
Cieľom je vyvolať smiech až výsmech. Realizmus v umení sa viaže k postupom, keď sa umeleckou formou zobrazuje nejaká všeobecná 
skúsenosť človeka. Pri zobrazovaní reality sa režisér rozhoduje, do akej miery má výsledný materiál pôsobiť realisticky. Pokiaľ sa bude 
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pohybovať viac k pólu realistickosti, môžeme hovoriť o realistickom zobrazovaní, pokiaľ sa od neho bude skôr vzďaľovať, môžeme hovoriť o 
fiktívnom zobrazovaní. 

Učiteľ by mal vyzdvihnúť hodnotu dokumentárneho filmu, z ktorého môžeme získať dôležité informácie, v ktorom môžeme vidieť 
silnú výpoveď zo života nejakého človeka a z ktorého sa môžeme poučiť o našej spoločnosti, jej histórii, súčasnosti a najmä reálnych 
problémoch. V súčasnosti je to skôr dokumentárny film, ktorý na nás môže zapôsobiť a vyvolať zamyslenie sa nad ľudským životom alebo 
dokonca zmenu v správaní (ekologický dokument).  

Dramaturgia je vedenie divákovej pozornosti. Je dôležité žiakom vysvetliť, že každý film musí mať štruktúru rozprávania. Takisto, 
nijaký hraný film nemôže existovať bez konfliktu, lebo by nebolo o čom hrať. Táto téma je 

veľmi vďačná na diskusiu o kladných a záporných postavách. Učiteľ môže dať žiakom úlohu, aby sa pokúsili charakterizovať 
vlastnosti, správanie, motiváciu, hodnoty, gestá, reč, oblečenie typického hrdinu a typického zloducha. 

Film je kolektívne dielo a že sa na ňom podieľa v rovnakej miere veľmi veľa ľudí. Herec nie je najdôležitejším človekom vo filme, lebo 
napríklad bez zvukára by sa totiž film nedal pozerať. Učiteľ lakom pripomenie, že zoznam najdôležitejších osôb, ktoré pracovali na 
konkrétnom filme, je možné vidieť v úvodných titulkoch, úplný zoznam v záverečných titulkoch.  

 
 
Materiálno-didaktické prostriedky:   
televízor, video. 
 
Využitie: 
Výchova umením, etická výchova. 
 
 
Prvky násilia v spravodajstve 
 
Médiá v spravodajstve prinášajú denno-denne informácie o vojnových konfliktoch, teroristických útokoch, katastrofách. Znázorňovanie 

priebehov i následkov násilia je čoraz konkrétnejšie, názornejšie, pričom brutalita takýchto obrázkov má stúpajúcu tendenciu. Reálne 
zobrazované násilie je pre deti ťažšie stráviteľné ako fiktívne zobrazované násilie. Čím realistickejšie sa násilie zobrazuje, tým vážnejšie ho 
deti berú. Na jednej strane súvisí zobrazovanie reálneho násilia s informačnou funkciou médií, na strane druhej sa reálne násilie stáva 
bulvárnym prvkom spravodajstva. Obrázky a správy o nešťastiach, katastrofách a vojnách mediálne sprostredkované a zažívané vyvolávajú u 
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detí stavy strachu, neistoty a dotknú sa ich. Deti, ktoré sú konfrontované s obrázkami mŕtvych a zranených, potrebujú pomoc pri spracovávaní 
týchto zážitkov, priestor pre vyjadrenie svojich pohľadov, obáv, otázok a pocitov. Jedným zo spôsobov spracovania udalosti je prejav 
solidarity a pripravenosti pomôcť obetiam násilia. 

 
Ciele: 
1. Žiaci zaujímajú hodnotiaci postoj k násilným obsahom v spravodajstve (televíznom, rozhlasovom, tlačenom).  
2. Žiak chápe, že reálnemu násiliu venujú médiá špeciálnu pozornosť, a preto sa často objavuje v spravodajstve 
3. Žiak chápe, že zobrazovanie násilných udalostí v spravodajstve súvisí s plnením informačnej funkcie. Je dôležité informovať o 

násilí, a tak vytvoriť spoločenské vedomie o určitom probléme 
4. Žiak rozpoznáva, že od spôsobov mediálneho spracovania prejavov reálneho násilia závisí i jeho účinok na človeka. 
 
Metodický postup: 
Úlohou učiteľa je zistiť: 
- ako deti vnímajú mediálne prezentované reálne násilie, 
- aký postoj zaujímajú k mediálne prezentovanému reálnemu násiliu aj v kontexte s informačnou hodnotou (vedia bližšie definovať 

reálny konflikt, aký postoj majú k riešeniu konfliktu? (prezentovaného médiami). 
Predmetom rozhovoru môžu, ale nemusia byť zobrazené konflikty, môžu byť použité aj aktuálne násilné udalosti, pokiaľ žiaci sú o nich 

bližšie informovaní. Problematika teroristického útoku na Svetové obchodné centrum v USA však predstavuje dôležitú udalosť z hľadiska 
pochopenia veľkej vlny násilia vo svete a tiež jeho zobrazovania v médiách. Preto sa odporúča, aby učiteľ získal bližšie informácie o udalosti 
aj z hľadiska prezentácie v rôznych médiách. Ako dôležitý zdroj odporúčame internet. Učiteľ v rozhovore podnecuje žiakov k odmietaniu 
riešiť konflikt násilným spôsobom (význam mierového spolunažívania národov a ľudí. 

Pre lepšie pochopenie, ako sa žiaci vysporiadavajú s mediálnym násilím (správami, ktoré ich znepokojujú), je dobré si uvedomiť, že 
takéto reálne násilné obsahy majú vždy účinok na dieťa. Deti rôzne prežívajú strach - závisí to najmä od úrovne citového vývinu dieťaťa, 
celkovej citlivosti, od schopnosti vytvoriť a použiť "dištančné techniky": prestať sledovať, zakryť si oči a uši, zmeniť činnosť, hľadať istotu u 
rodičov, racionalizovať si zobrazené. Zobrazovanie reálnych obetí v spravodajských reláciách je spojené s emocionálnym zneistením detí 
výrazne vtedy, keď objavia súvis udalosti s ich životnými okolnosťami : "to by sa mohlo stať aj mne, mojim blízkym". Násilie v správach deti 
môže zastrašiť, osobne zraniť, môžu trpieť úzkosťami, z čoho vyplývajú krátkodobé či dlhodobé zmeny správania (deti môžu trpieť 
nespavosťou). 

Úlohou učiteľa je na konkrétnom príklade podnietiť žiakov k vyjadreniu pocitov, ktoré bývajú následkami sledovania reálnych 
násilných udalostí: spolupatričnosť, spolucítenie (napr. s pozostalými obetí ale tiež strach (že podobne by mohol trpieť i žiak, resp. jeho 
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príbuzní), naučiť kontrolovane vyjadriť hnev. Poukázať na možnosti spracovania a kompenzovania strachu, pocitu bezmocnosti voči videnému 
násiliu cez aktivitu - prejavy solidarity žiakov s obeťami násilia.  

Ďalším spôsobom spracovania účinkov mediálneho násilia na deti je poukázať na pozitívne stránky v živote - udalosti, ktoré sa 
nedostanú do televíznych novín, pretože sa často nepovažujú za dôležité (otázka selekcie tvorcov televíznych správ, ale aj veľkých 
spravodajských agentúr, či konkrétnych redaktorov).  

Hlavným cieľov všetkých uvedených metód a foriem práce so žiakmi je, aby sa naučili zaujímať hodnotiaci postoj k násilným obsahom 
v spravodajstve (televíznom, rozhlasovom, tlačenom). 

 
Materiálno-didaktické prostriedky:  
 televízor, video, výstrižky z novín 
 
Využitie: 
Výchova umením, etická výchova 
 
Funkcia zvuku, hudby v médiách 
 
V súčasnej dobe dominujú moderné médiá. Sú výrazným modelom civilizačnej orientácie predovšetkým pre mladú generáciu, na 

emocionálny svet moderného človeka aj vďaka silnému podielu a vplyvu hudby prostredníctvom vysielania. Najčastejšou formou trávenia 
voľného času mladých ľudí je podľa prieskumov sledovanie televízneho programu a počúvanie hudby. Zapĺňajú voľný čas takmer bezo zvyšku 
väčšiny mládeže. Úlohou hudby je vyvolať emocionálny zážitok.  

 
Ciele: 
Žiak má: 
1. pochopiť význam hudby pre človeka a jej pôsobenie na prijímateľa a konzumenta 
2. vnímať špecifiká hudobnej komunikácie v súvislosti s masmédiami, uvedomiť si podstatu hudobného pôsobenia v rámci dvoch 

možností prezentovania a vnímania hudby: hudba v reprodukovanej podobe a v priamej podobe "na živo" 
3. poznať, akú konkrétnu a nezastupiteľnú úlohu plní zvuk a hudba v jednotlivých médiách 
4. vnímať hudbu sprostredkovanú médiami ako výrazový prostriedok, s jednoznačným pôsobením zvuku a hudby na nás - teda 

uvedomiť si, ako vplýva hudba prostredníctvom médií na vlastný život, na osobnosť, na emócie. 
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Metodický postup: 
Hudba a médiá majú veľkú silu upútať pozornosť a formovať pocitový i názorový vnútorný svet prijímateľa. Ak má mladý človek vo 

vývinovom období správne chápať zmysel využitia hudobnej súčasti mediálneho programu, poznať základné súvislosti, potrebuje si uvedomiť 
širokospektrálny priestor pôsobenia hudby v rôznych súvislostiach a naučiť sa v konečnom dôsledku kriticky usmerňovať jeho vplyvy. 

Je potrebné, aby učiteľ priblížil žiakom jednoznačný význam pôsobenia hudby v ľudskej spoločnosti ako nerozlučnej súčasti života 
človeka. 

Učiteľ má zorientovať žiakov v dvoch základných možnostiach vnímania hudby a to: v živom priamom kontakte a v druhom prípade 
prostredníctvom najmasovejšej formy - v reprodukovanej podobe - teda médiami. V tejto súvislosti treba žiakom vysvetliť základné 
zákonitosti zvuku a jeho sily v hudbe a vplyv na naše zdravie.  

Treba otvorene hovoriť o negatívnom vplyve silného zvuku šíreného z reproduktorov v prípade nadmerného zaťaženia. Treba poukázať 
na všetky typy a možnosti hudobnej súčasti vysielania a tvorby - vertikálne od rozhlasu, televízie až po film a horizontálne od spravodajstva, 
cez publicistiku až po dramatickú umeleckú tvorbu.  

 
 
V mladých ľuďoch je potrebné rozvíjať schopnosť kritického hodnotenia vysielaných programov a ich hudobnej súčasti. Na základe 

dobrých príkladov z vysielania sa potom dokážu pozerať a využívať hudobnú súčasť médií v nových významoch.  
Hudba, ktorá nás v dnešnej modernej dobe sprevádza a „prihovára sa“ nám takmer pri každej príležitosti prostredníctvom spektra médií 

a nimi produkovanou hudbou, najviac oslovuje mladého človeka. Táto prezentovaná hudba sa transformuje v našom vedomí na určitú hodnotu, 
ktorá je sprievodným pozitívnym činiteľom na ceste k poznaniu. Napr. zahŕňa nás estetickou informáciou. Žiaci si potrebujú uvedomiť vplyv 
hudby na svoj život najmä cez funkcie a osobitosti hudby, ktorými pôsobí na človeka. 

Najdôležitejšou vlastnosťou a funkčnou podstatou je estetické pôsobenie hudby na naše myslenie a cítenie. Žiaci si potrebujú túto 
vlastnosť hudby nielen uvedomiť, resp. zapamätať, ale potrebujú ju pochopiť, aby v každodennom rytme života a stretnutia sa s hudbou 
dokázali vedome používať toto poznanie ako určitý senzor pri vnímaní hudby.  

 
Materiálno-didaktické prostriedky: 
praktické ukážky využitia hudby vo vysielaní 
 
Využitie: 
Hudobná výchova 
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Populárne časopisy pre mladých 
 
Na Slovensku je momentálne nedostatok mládežníckych časopisov pre žiakov tejto vekovej skupiny. Objavujú sa skoro výlučne 

mládežnícke časopisy vydávané vydavateľstvami či vydavateľskými domami ako Ringier Slovakia, Bauer Media. Tieto vydavateľstvá 
zastrešujú bulvárne plátky ako Nový Čas, Rebecca, Eva, Nový čas pre ženy, Tina, Napsáno životem, Žena a život. Bulvárne informácie sú 
typické aj pre mládežnícke časopisy, ktoré ponúkajú „plytké témy“ ako informácie zo sveta šoubiznisu, súkromia hviezd a témy, pomocou 
ktorých sa snažia vtiahnuť „násťročných“ do sveta dospelých (sexuálne problémy a ich riešenie, riešenie partnerských vzťahov, problémy s 
krásou). V obsahu väčšiny časopisov bývajú nezriedka tiež vulgárne, dvojzmyselné čítanie či obrázky. Filozofiou vydavateľov týchto 
teenegerských časopisov je pripraviť si budúceho čitateľa vlastnej bulvárnej tlače. Vôbec sa pritom nemyslí na osobnostný rozvoj mladého 
človeka. Koncepciou väčšiny mládežníckych časopisov (je ju možné vyčítať z rubrík) je urobiť z dieťaťa pubertálneho veku staršieho, vtiahnuť 
ho do ich veku neprimeraného sveta. Vydavatelia sa snažia vytvoriť pre nich svet, v ktorom musia všetko vedieť o živote (bez ohľadu na ich 
vek) a do tohto sveta sa mládež potom snažia vtiahnuť. Ide o evidentnú manipuláciu na výlučne komerčné účely. Neustále sa tu pritom 
prekračujú hranice – v oblasti kognitívnej, citovej a mravnej u mladých. 

 
Ciele: 
Žiak: 
1. dokáže kriticky posudzovať kvalitu obsahovej zložky, využívaných výrazových prostriedkov časopisov pre mladých 
2. odhaľuje manipulatívne prvky v časopisoch pre mladých, ktoré vnucujú určitý obraz ideálneho dievčaťa, či chlapca. 
3. identifikuje znaky bulvárneho štýlu tínedžerských časopisov na konkrétnych príkladoch 
4. uvedomí si pozitíva nekomerčných časopisov pre vývin svojej osobnosti. 
 
Metodický postup: 
Medzi najčítanejšie tínedžerské časopisy pre obidve pohlavia patrí Bravo, Kamarát, typický dievčenské sú Šťastná trinástka, Bravo 

Girl, Dívka, Top dívky, In len pre baby. Pre chlapcov vychádza už s tradíciou časopis ABC. Časopisy s odborným zameraním pre mladých 
technikov, prírodovedcov a modelárov, určené pre chlapcov u nás zanikli. Chlapci teda zväčša čítajú tiež špecializované, odborné časopisy 
zamerané na rôzne oblasti a určené pre širšie vekové kategórie ako PC revue, Nový Automagazín, Pro Hockey, podľa žiackych záľub. 
Dievčatá i chlapci v tínedžerskom veku čítajú tiež bulvárnu tlač pre dospelých. Pri pohľade na predajnosť časopisov pre mladých na Slovensku 
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(IN len pre baby – 26 000, Kamarát – 54 000 kusov mesačne – Zdroj: ABC SR; Bravo – 50 000, Bravo Girl – 40 000, Top Dívky – 25 000 
kusov mesačne – odhad podľa ABC ČR) si dokážeme uvedomiť ich vplyv na mladých čitateľov. 

Témou rozhovorov a aktivít so žiakmi v súlade so splnením všetkých učebných cieľov by mala byť práve kvalita najčítanejších 
časopisov, určených pre tínedžerov a adolescentov. 

Učiteľ sa snaží upriamiť pozornosť žiakov aj na alternatívne časopisy na našom trhu a postupne ich porovnávať s komerčnými 
časopismi – poukazovať na články, ktoré pozitívne rozvíjajú ich osobnosť. 

Časopisy sa mladým snažia poskytnúť predstavu ideálneho dievčaťa či chlapca pomocou určitých vzorov na napodobenie a stotožnenie 
sa. Tento obraz sa im vnucuje viac menej podvedome, za šikovného prispenia redakcie, ktorá im ho servíruje. Mali by sa naučiť ho 
prehodnocovať, nie nekriticky prijímať! Výsledným obrazom populárnych časopisov sú teda silne egocentricky zamerané dievčatá a chlapci s 
pohľadom upretým na svoju vizáž, postavu, svoje problémy, prežívanie, s nanúteným konzumným spôsobom života, ktorý je treba si „plnými 
dúškami“ užívať. V týchto časopisoch sa nedodržiavajú psychologicko-vývinové hľadiská rozvoja osobnosti dievčat. Nachádzajú sa tu témy, 
ktoré podporujú predčasné prebudenie sexuálneho pudu u nich, preťaženie emocionálnej a poznatkovej úrovne ich vnímania. Najviac priestoru 
venujú v časopisoch fyzickému vzhľadu – oblečeniu a módnym doplnkom - starostlivosti o zovňajšok, - partnerským vzťahom a sexualite. 
 

Protiváhou k týmto časopisom sú na Slovensku nábožensky ladené kresťanské časopisy, resp. časopisy záujmových skupín. Príkladom 
je nielen kresťanský časopis AHA! Vydávajú ho Saleziáni dona Bosca vo vydavateľstve Don Bosco. Ide o snahu byť protiváhou uvedených 
tínedžerských médií. Daný časopis nie je len pre veriacich, pretože neobsahuje len náboženské témy – tematicky sa neuzatvára do akejsi 
ochrannej zóny voči všetkému, čo mladých zaujíma. Obsahuje tiež klasické“ tínedžerské témy (film, hudba, láska, vzťahy…)témy, má 
moderný dizajn. Popri tom „ponúka mladým aj duchovné sprevádzanie, odpovedá na ich problémy, základné otázky týkajúce sa zmyslu života, 
a životného nasmerovania, ktoré si mladí nielen v tomto veku kladú, rozvíja v nich sociálne cítenie. Na svet a problémy, s ktorými sa mladý 
človek stretáva, sa usiluje pozerať optimistickým pohľadom človeka-kresťana. Takto mu chce pomáhať pri jeho zdravom osobnostnom 
dozrievaní. Ponúka alternatívu – venuje tiež priestor sociálnej oblasti, z misií - podnecuje k aktivitám v tejto oblasti. Skaut je časopis určený 
pre dospievajúcich vo veku 10 - 15 rokov vydávaný Slovenským skautingom. Časopis prispieva k pestovaniu lásky mladých ľudí k prírode, 
propaguje myšlienku nebyť ľahostajní k svojmu okoliu a rozvíjanie charakterových vlastností mladého človeka. 

Dôležité je ukázať žiakom, že existuje aj alternatíva aj v podobe špecifickejších časopisov určitých záujmových či iných skupín. Hoci 
nemusia prijímať ich celý obsah, no mali by pochopiť, že aj tu sa dá nájsť zaujímavé čítanie, ktoré rozšíri ich obzory a obohatí ich 
komunikáciu, v konečnom dôsledku pozitívne prispieva k rozvoju ich osobnosti. Mali by pochopiť že aj keď v obmedzenejšom výskyte ale 
predsa existujú iné prístupy k témam, ktoré ich zaujímajú špeciálne sa jedná o otázku riešenia vzťahov medzi mladými, ktoré viac zodpovedajú 
ich potrebám a sú v súlade s ich pozitívnym vývinom osobnosti. 
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Materiálno-didaktické prostriedky: 
- časopisy, internet 
 
Využitie: 
Občianska výchova, náboženská výchova, etická výchova  
 
 
Internet a jeho možnosti v oblasti masovej a osobnej komunikácie 
 
Internet je médiom, ktoré využívajú žiaci na uspokojovanie svojich potrieb, zábavy, získavania informácií, vzdelávania, no najmä 

medziosobnej komunikácie. Mailovanie, chatovanie, ale aj telefonovanie cez internet sú bežnými aktivitami žiakov. 
 
Ciele: 
 
Žiak : 
1. chápe internet ako informačné, vzdelávacie a zábavné médium, 
2. je schopný získať informácie z internetových novín, 
3. dokáže zodpovedne využiť internet v oblasti medziosobnej komunikácie, 
4. pozná možnosti, ktoré ponúkajú internetové médiá na vyjadrenie vlastnej mienky, 
5. uvedomuje si úskalia využívania internetu na medziosobnú komunikáciu. 
Uvedené ciele sú súčasťou dlhodobého cieľa: naučiť žiaka, aby porozumel základným odlišnostiam medzi jednotlivými médiami, 

užíval ich pozitívne stránky a vedel sa chrániť pred stránkami negatívnymi. 
 
Metodický postup: 
Pomocou vymedzených metód majú žiaci pochopiť základné funkcie médií, pričom sa naučiť využívať aj internetové periodiká (e-ziny 

a i-noviny). Žiaci by sa mali oboznámiť s možnosťami, ktoré ponúkajú internetové médiá na vyjadrenie vlastnej mienky (najmä s blogmi) 
a využívať internet zodpovedne v rámci medziosobnej komunikácie. Zároveň si žiaci majú uvedomovať úskalia využívania internetu pri 
medziosobnej komunikácii.  Blogy tvoria špeciálnu rubriku internetových novín a slúžia na vyjadrenie vlastnej mienky čitateľov k rozličným 
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témam. Napr. denník SME ponúka túto možnosť. Žiaci sa môžu nalogovať na danú stránku a prečítať si vybrané ukážky „blogerov“. 
Odporúčajú sa napr. zo zážitkov z cestovania... Žiak má pochopiť, že aj on môže takýmto spôsobom byť aktívny v médiách a pokúsiť sa o to 
napísaním vlastného zážitku, ktorý by bolo možné zverejniť. Rovnako tiež môže napísať svoj názor na nejaký problém zo svojho okolia, či 
spoločenský problém, ktorý zaregistroval. 

Žiaci sa majú oboznámiť so základnými pravidlami blogovania a čím sa ono líši od diskusií na internete. Bloger musí byť riadne 
zaregistrovaný, je vylúčené neprimerané vyjadrovanie sa z jeho strany (ako to často býva v prípade diskusií, ktoré sú anonymné). Žiaci sa majú 
postupne oboznamovať so základnými pravidlami slušnosti internetovej komunikácie. Tá platí aj o celej oblasti medziosobnej komunikácie 
prostredníctvom internetu. V rámci tejto, ale i ďalších tém by mali pochopiť, čo je dovolené a čo nie na internete, resp. v rámci základnej 
slušnej medziľudskej komunikácie. Žiaci si môžu vyskúšať navzájom chatovanie so spolužiakom, pričom sa pokúsia dodržiavať základné 
pravidlá komunikácie: používať oslovenie, vyjadrovať sa pomocou celých viet (podobne ako je tomu pri listovej komunikácii). Učiteľ žiakom 
vysvetlí, že pravidlá internetovej komunikácie by mali byť rovnaké ako pri písomnom styku (učili sa o tom na hodinách slovenského jazyka). 
V tomto prípade ide opäť o uplatnenie medzipredmetových vzťahov. 

 
Materiálno-didaktické prostriedky: 
 Internet 
 
Využitie: 
Informatika 
 
 
Reklama a jej účinky 
 
Základný princíp reklamy je v tom, že prináša informáciu, ktorá má byť prijatá a spracovaná príjemcom tak, aby zasiahla jeho vedomie 

a odrazila sa v jeho správaní, ktoré má byť vo vzťahu k informácií ústretové. Nato, aby reklama bola účinná, aby sa finančné prostriedky 
použité na jej tvorbu, výrobu a distribúciu zadávateľovi reklamy vrátili, využíva rôzne prostriedky, ktoré môžu mať aj manipulatívny 
charakter. Účinnosť reklamy je kategória, ktorá je s ponukou priamo spojená, pretože zvýšenie účinnosti reklamy sa priamo odráža v 
zvýšenom záujme o produkt, službu a naopak málo pútavá, nepríťažlivá reklama môže byť dôvodom zníženého záujmu aj o kvalitnú ponuku. 
Reklama nezasahuje len cieľovú skupinu, ktorej je určená, ale aj širší okruh príjemcov. Zvlášť je to evidentné u detí a mládeže, ktorí neraz sú 
oslovovaní reklamou produktov určených dospelej populácii. Preto je potrebné hovoriť o účinnosti reklamy, ale aj o manipulatívnosti reklamy. 
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Ciele: 
Žiak by mal byť schopný: 
1. identifikovať - uvedomiť si a rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na človeka 
2. zdôvodniť význam poznania charakteristík a správania sa cieľovej skupiny 
3. vytvoriť si názor na podporovanie konzumného správania reklamou 
4. analyzovať formálne postupy -stratégie reklamy a ich účinky 
5. identifikovať manipulatívne prvky v reklame. 
 
Metodický postup: 
Reklamy sú stupňom realizácie zámerov a cieľov výrobcu. Jednotlivé druhy reklamy – tlačená,rozhlasová, televízna, internetová, 

reklamy na mieste predaja, reklamy pomocou vzoriek. Žiaci by mali uvádzať, aký druh reklamy a prečo je pre nich príťažlivý a presvedčivý.  
Diskusia sa by sa mala týkať pozitívnych a negatívnych účinkov, viac pozornosti treba venovať negatívnym účinkom v zdôrazňovaní 

zvýšenia konzumu. So žiakmi je možno rozoberať hlavne tieto témy: 
- vplyv reklamy sladkostí na zvýšenie obezity 
- podporovanie nadmerného konzumu reklamou (ktorých produktov sa to týka?) 
 
- podporovanie neustálej nespokojnosti a túžby vždy po novej značke, produkte aj vtedy, ak produkt nepotrebujeme (aké sú príklady na 

takého správanie?) 
- ktoré skupiny vidia  ako rizikové z hľadiska pôsobenia komerčnej reklamy a prečo? 
Učiteľ vysvetlí, že cieľová skupina môže byť tzv. primárna, t.j. tá, ktorej je v prvom rade produkt určený a pre ktorú je aj reklama 

spracovaná tak, aby čo najviac predstaviteľov tejto skupiny zasiahla. Vysvetliť treba, že okrem primárnej reklama zasahuje aj tzv. sekundárnu 
skupinu, t.j tú, pre ktorú síce produkt nie je priamo určený, ale môže sa podieľať na jeho zaobstaraní, resp. môže ovplyvniť cieľovú skupinu v 
tom, aby o taký produkt mala záujem. Napr. je dokázané, že približne 70% nákupov realizujú ženy, ktoré nakupujú nielen pre seba, ale aj pre 
vlastné deti, manžela, starých rodičov, často aj pre šéfa na pracovisku (špecifické produkty). To je aj dôvod, že reklama je často prispôsobená 
tejto skutočnosti a je viac emotívna, zobrazuje ženu v roli matky, manželky, priateľky a pod. Napr. žiaci 8. ročníka nie sú cieľovou skupinou 
niektorých značiek, ktoré sú určená dospelejšej mládeži, ale oni po nej túžia a to najmä vtedy, ak tento produkt je znázornený v prostredí, do 
ktorého oni nemajú priamo prístup – napr. nočné diskotéky, jazda na motorke alebo aute. 

Cieľom je poukázať na fakt, že cieľové skupiny sa líšia, že pri niektorých produktoch je cieľová skupina vnímaná oveľa širšie (napr. 
potraviny) ako pri iných, napr. pri exkluzívnych autách. 
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Treba vysvetliť, že dôvodom používania manipulatívnych prvkov je aj vysoká finančná náročnosť reklamy, ale hlavne veľmi silná 
konkurencia, v ktorej sa každý výrobca chce presadiť na trhu. Ako manipulatívne prvky označujeme tie, ktoré nezodpovedajú realite, resp. 
ovplyvňujú vnímanie produktu skreslene. Často to nie je jeden prvok, ale ich kombinácia. Mnohé sú skryté manipulatívne prvky, ktoré sú 
ťažko priamo rozoznateľné, často je potrebná konfrontácia s realitou na ich odhalenie.  

Úlohou učiteľa v téme účinnosť je usmerniť žiakov tak, aby si uvedomili, že reklama je pripravená, realizovaná tak, aby vyvolala efekt 
– účinok. Žiak by mal byť schopný odhaliť zámer reklamy aj identifikovať prvky, ktorými sa účinok dosahuje. Cieľom je, aby pochopil aj 
možný manipulatívny rozmer reklamy a bol si vedomý rizika nabádania na konzumný spôsob života aj preceňovania významu materiálnych 
vecí v živote človeka a potrebu vedome sa tlaku reklamných informácií brániť. 

 
Materiálno-didaktické pomôcky: 
- ukážky reklamy z tlače, rozhlasu, televízie, internetu, PC, televízor, video. 
 
Využitie: 
Občianska výchova, etická výchova. 
 
 
Účinky médií na človeka 
 
Médiá sa stávajú stabilnou súčasťou životnej reality žiakov, ktorí sú vystavení ich permanentnému vplyvu. Spôsob ich nazerania na 

svet, zmýšľania o prvkoch reality, vytváranie si hodnotiacich súdov o tejto realite, ich celkové prežívanie a správanie, to všetko je 
ovplyvňované aj mediálnymi prostredníkmi reality. Masmédiá spôsobujú zmenu v myslení, cítení, správaní žiaka, pričom k nej dôjde po 
recepcii mediálnych obsahov a to dlhodobej, krátkodobej či jednorazovej. Nemusí to byť zo strany mediálneho tvorcu úmyselné, no žiak sa 
musí učiť uvedomovať si, že k takýmto vplyvom na jeho osobnosť dochádza, aj keď si to neuvedomuje. Výsledkom procesu uvedomenia si 
tejto skutočnosti je regulovanie vlastného konzumu médií s cieľom eliminovať neželateľné vplyvy a posilňovať želateľné vplyvy médií na 
vlastnú osobnosť. 

 
Ciele: 
Žiak má byť schopný: 
1. rozpoznať oblasti vplyvu médií na človeka, špeciálne na vlastné prežívanie a správanie 
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2. vymenovať pozitívne a negatívne príklady vplyvu médií na ľudí 
3. rozlišovať medzi pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi médií na vlastnú osobnosť 
4. využívať poznatky o vplyve médií na vlastnú osobnosť v regulácii vlastného konzumu médií 
5. zaujímať kritický postoj k televíznym programom typu reality šou. 
 
Metodický postup: 
Účinky médií na vlastnú osobnosť sa prejavujú: 
- zmenou spôsobu myslenia, čoho dôsledkom je selektívnosť pri vnímaní javov životnej reality a oslabenie kritickosti úsudku voči 

týmto javom, zmenou spôsobu poznávania reality – je ovplyvnené skúsenosťou s mediálne prezentovanými „schémami“ prístupu k realite, 
- vyhranenosťou postojov k javom okolitého sveta pod vplyvom mediálne zobrazovaných skutočností, preferenciou určitých životných 

hodnôt mediálne prezentovaných, ktoré dovtedy nemuseli byť vnímané ako dôležité, 
- stimuláciou špecifických citov, pocitov a nálad, ktoré podmieňujú opakovaný výber určitých mediálnych obsahov s cieľom 

aktualizovať tieto afektívne stavy. 
Zároveň sa musia naučiť odhaliť príčiny zmien vo vlastnom myslení a konaní vyvolané vplyvmi mediálnych produktov a byť 

rezistentní voči ich negatívnym vplyvom. 
Žiakov učíme zaujímať sa viac o to, ako médiá vplývajú na človeka, špeciálne na ich osobnosť, aby sa snažili reflektovať tieto vplyvy.  
 
Dôležitou oblasťou vplyvu je rovina intelektuálna. Žiak ešte nedokáže celkom odlišovať ilúziu od skutočnosti v prípade mediálnej 

recepcie. Vytvára si úsudky o okolitom svete na základe videného, počutého a prečítaného. Žiak často zabúda, že to, čo vidí napríklad v 
televíznych správach, je starostlivo pripravené, zostrihané, vyberú sa len určité úseky z reality, ktoré sú zoradené a zobrazené aj so zámerom, 
aby upútali diváka. Spolieha sa, že informácie, ktoré prinášajú redaktori, sú pravdivé, v zhode so skutočnosťou. To je v podstate dobrý prístup, 
no žiakov treba upozorniť, že nesmie zabúdať, že niektoré informácie môžu byť vynechané, zamlčané, nepresné, čo sa môže stať neúmyselne, 
alebo tiež zámerne. Preto je dobré učiť sa porovnávať informácie z viacerých zdrojov predtým, ako si vytvorí názor na nejakú skutočnosť. 

V oblasti emocionálnej je treba žiakov upozorniť na to, že by sa mali snažiť rozpoznať, aké pocity má pri vnímaní mediálneho obsahu a 
ktoré pretrvávajú a tiež, aké vplyvy majú na jeho správanie: mal by sa vyhýbať takým mediálnym obsahom, ktoré v ňom vyvolávajú negatívne 
emócie a tiež správanie. V oblasti predstáv a fantázie je treba žiakov upozorniť, že niekedy mediálne zážitky vyvolajú v ňom predstavy, ktoré 
môžu mať vplyv na jeho želania a túžby. Niekedy môžu byť takéto predstavy užitočné, napríklad povzbudzujú jeho tvorivosť, vôľu zdokonaliť 
sa v nejakej činnosti, vybrať si profesiu, v niektorých prípadoch ho však takéto túžby vzďaľujú od reality. 

Ďalšími oblasťami vplyvu, ktoré by sa mal učiteľ snažiť primeranou formou žiakom vysvetliť, je rovina morálna, estetická a 
náboženská. V rovine morálnej a etickej žiak zvažuje svoje konanie podľa noriem spoločenského správania. Médiá vo svojich posolstvách buď 
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presadzujú a udržiavajú všeobecne prijateľné mravné hodnoty, alebo ich, žiaľ, aj môžu popierať. Je dôležitou úlohou primárne rodiny, ale tiež 
školy postupne žiakom sprostredkovať hodnotové orientácie, základné normy slušného správania v súlade s dodržiavaním etických a 
morálnych pravidiel a aby sa naučili rozlišovať, kedy médiá vo svojich posolstvách dané pravidlá nerešpektujú. Príkladom sú televízne 
programy typu reality šou. V rovine estetickej učiteľ vysvetlí žiakom túžbu človeka po kráse a harmónii. Na príkladoch z médií však diskutuje 
so žiakmi o prejavoch v médiách, ktoré nie sú v súlade s touto túžbou a potrebou krásy: napr. ponúknutím televíznych vzorov v 
extravagantnom či výstrednom oblečení, vysielaním vulgárnych prejavov napr. niektorými rozhlasovými moderátormi. 

V rovine náboženskej – učiteľ žiakom vysvetlí, že každý človek má právo na vierovyznanie a rešpektovanie tohto práva inými. Je preto 
povinnosťou médií pravdivo a citlivo informovať o veciach, ktoré sa týkajú náboženského presvedčenia ľudí, napríklad o prvkoch viery, 
cirkevných inštitúciách, predstaviteľoch cirkvi. Je neprípustné, keď médiá informujú tak, že to uráža, alebo môže uraziť náboženské cítenie 
ľudí: t.j. nepravdivo, jednostranne negatívne, zosmiešňujúco. 

V súvislosti s vysvetlením vplyvu médií na väčšie množstvo ľudí, či celú spoločnosť, učiteľ opäť vychádza z konkrétnych príkladov v 
učebnici. Ďalšie vysvetlenie vplyvu médií v širšom kontexte je v súvislosti s tým, aké funkcie médiá plnia v spoločnosti: 

1. informujú o udalostiach, živote rôznych ľudí v spoločnosti, vo svete, o vedeckom a inom pokroku 
2. podporujú ustanovené politické či iné autority (napríklad členov vládneho kabinetu, parlamentu) alebo ich odmietajú 
3. podporujú alebo odmietajú ciele spoločnosti vo sfére politiky, vojny, ekonomického vývoja, kultúry 
4. predkladajú človeku určitý pohľad na svet, svetonázor 
 
5. prenášajú prvky kultúrneho dedičstva (ako kultúrne zvyky a tradície), objavujú nové trendy v kultúrnom vývoji 
6. šíria náboženské presvedčenia ľudí, pozitívne aj negatívne ho hodnotia 
7. rozširujú pravidlá správania medzi ľuďmi 
8. sú prostriedkom vzdelávania, sebavzdelávania ľudí 
9. sú zdrojom zábavy, prostriedok rozptýlenia, uvoľnenia ľudí 
10.sú schopní ovplyvňovať verejnú mienku – formovať názory väčšiny ľudí na politické udalosti a témy, vojny... 
11.podporujú alebo odmietajú politické strany, politikov, významné osobnosti v spoločnosti, autority (napríklad členov vládneho 

kabinetu, parlamentu). 
Žiakov je treba upozorniť, že televízia sa takýmto spôsobom snaží zarobiť. Najlepší spôsob ako zabrániť vysielaniu takýchto relácií, 

ktoré urážajú nielen tých, ktorí tu účinkujú, ale aj divákov, je nepozerať ich. Televízii tak klesne sledovanosť relácie, znížia sa príjmy z 
reklamy, ktoré sú v čase vysielania (zväčša prime time) najvyššie a bude ju musieť zrušiť. Vhodné je tiež poukázať na ďalšie finančné výhody 
vysielania takejto relácie – najmä otázku sponzorov, firiem, ktoré zabezpečujú SMS hlasovanie, výrobcov spomienkových predmetov, ako 
tričiek, ruksakov.. s logom súťaže – to všetko znamená na strane výrobcov zisk a na strane divákov umelo vytvorené (zbytočné) výdavky. 
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Rovnako vhodnou reakciou je nadviazanie kontaktu s redakciou (listom, mailom, telefonicky), ktorá vysiela daný program a vyjadriť svoju 
nespokojnosť. Učiteľ by mal žiakom sprostredkovať argumenty, prečo dané relácie nie sú vhodné. 

Mali by skúsiť si predstaviť, ako by sa cítili oni, keby boli v televízii zobrazovaní v rovnako ponižujúcich a zosmiešňujúcich situáciách, 
alebo by v týchto situáciách videli niekoho z rodinných príslušníkov. 

Treba žiakov upozorniť na to, že by sa mali skúsiť viac vcítiť sa do postavenia človeka, ktorý vystupuje v takýchto reláciách, aj keď mu 
je cudzí. Hoci sa to často nezdá a je dokonca možné, že to účinkujúcemu nevadí, to ešte neznamená, že to na ňom nezanechá negatívny dopad, 
ktorý sa prenáša aj na tých, ktorí ho sledujú, aj keď sa tak stane nevedome. Učiteľ môže so žiakmi hovoriť aj o stále posúvaných hraniciach, čo 
je ešte vhodné a čo nie. To, že sme čoraz viac konfrontovaní v médiách s formami správania, ktoré nie sú dôstojné pre človeka, je spôsobené, 
že sme si na ne zvykli ako na bežnú realitu, aj preto, lebo nám to médiá stále servírujú. Obranný a zároveň aktívny postoj človeka je preto 
primeranou reakciou, ako zaobchádzať s neželateľnými vplyvmi aj na jeho (žiacku) osobnosť. 

 
Materiálno-didaktické prostriedky: 
- televízor, video, videonahrávky 
 
Využitie: 
Etická výchova, náboženská výchova, výchova umením. 
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OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 
Charakteristika prierezovej témy 
 
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a 

zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne 
akademický rozvoj podporujú. 

 
 
 Rozvíjajúce ciele 
 
• rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe) sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, 
• naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 
• podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok), 
• pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 
• pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 
• rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

 
 

Obsah vzdelávania 
 
Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard 
 
Sebaregulácia a sebaorganizácia 
• sebapoznanie 
 



                                                                                               

150 

 

 
• sebaobjavovanie 
• sebauvedomenie 
• žiak dokáže porozumieť sebe samému a druhým, 
• je schopný si utvárať pozitívny postoj k sebe samému a k druhým, 
Psychohygiena  
• riešenie problémov 
• zvládanie stresu 
• dokáže si identifikovať stresory, 
• je schopný predchádzať sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, 
Medziľudské vzťahy 
• spoznávanie 
• empatia 
• asertivita 
• dokáže prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, 
• vie si uvedomovať si hodnotu spolupráce, 
• je schopný predchádzať sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, 
Komunikácia 
• pozorovanie 
• aktívne počúvanie 
• dokáže rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 
 
 

Výchova a vzdelávanie Rómov 
 

Zdá sa, akoby výchova a vzdelávanie Rómov bola v práve súčasnosti kvázi najaktuálnejšou „slovenskou otázkou“. Podobný vývoj je 
charakteristický aj pre niektoré ďalšie postotalitné štáty. Je však zrejmé, že ide o pseudoaktuálnosť: pretože problematika spoluexistencie 
Rómov s inými etnikami alebo ich „prežívanie“ v rámci moderných národných štátov mala od príchodu Rómov do Európy vždy dimenziu 
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aktuálnosti a vždy to bol problém. Najmä pre majoritné spoločnosti. Práve preto je aj v súčasnosti existencia rómskej menšiny svojim 
rozsahom prekračuje hranice štátov a je internacionálna záležitosť. 

Rómska problematika znamená komplex problémov - od nezamestnanosti, bývania, vzdelávania až po diskrimináciu a prejavy 
otvorenej či skrytej formy rasizmu. Aj dnes nie sú rasové útoky iba ojedinelým prejavom niektorých militantných skupín, napríklad skínov, ale 
latentné prejavy rasovej nenávisti sú zakorenené v celej spoločnosti. Diskriminácia je stále vo väčšine majoritných spoločností najmä v 
strednej, východnej a južnej Európe prítomná. Aj majoritná slovenská spoločnosť odmieta Rómov ako spoluobčanov. Tieto názory sú 
prezentované ako všeobecné, bez ohľadu na vek, pohlavie, politickú príslušnosť a náboženské vyznanie. Tolerantnejšie je prostredie menších 
obcí, kde sa ľudia lepšie vzájomne poznajú, a u maďarskej menšiny, kde sú asi rovnaké skúsenosti alebo pocity ako Rómovia. Väčšina ľudí 
málo pozná Rómov, málo o nich vie, nepozná ich históriu, kultúru. Verejná mienka je naladená protirómsky. 

Excelentným dôkazom tejto situácie je Správa o ochrane menšín na Slovensku, ktorú vypracovala organizácia Open Society Institute a 
ktorá bude slúžiť ako podklad pre pravidelnú správu Európskej komisie o Slovensku1. Správa jednoznačne dokazuje, „že na Slovensku 
existuje segregácia rómskej menšiny v oblasti bývania, školstva a zdravotníctva. Orgány verejnej správy Rómom znemožňujú prihlásiť sa na 
trvalý pobyt, čo im komplikuje prihlasovanie detí do škôl a prakticky znemožňuje uplatniť volebné právo. Vytvárajú sa rómske triedy a niekde 
aj rómske školy“. 

Koncom roka 1999 Rada pre kultúrnu spoluprácu (CDCC) schválila Projekt odporúčania Rady ministrov členských štátov o vzdelávaní 
Rómov-Cigánov v Európe. Cieľom odporúčania je vytvoriť veľmi úzku jednotu medzi členskými štátmi prijatím spoločných aktivít v oblasti 
vzdelávania. Následne, vo februári roku 2000, Rada Európy prijala Odporúčanie číslo R (2000) 4 Výboru ministrov členským štátom o 
výchove rómskych/cigánskych detí v Európe. Odporúčanie konštatuje, že problémy v oblasti výchovy a vzdelávania rómskych detí sú 
vytvorené prostredníctvom dlhodobo vedených školských politík, čoho dôsledkom je asimilácia alebo segregácia rómskych detí v škole. Tieto 
deti trpia „sociokultúrnym handicapom“. Náprava nebude možná, ak nebude garantovaná rovnosť šancí rómskych detí vo výchove a 
vzdelávaní. Ich výchova a vzdelávanie musí byť prioritou národných politík v prospech Rómov. Riešenie problémov v oblasti vzdelávania 
rómskych detí je späté s množstvom faktorov a podmienok najmä ekonomických, sociálnych, kultúrnych a bojom proti rasizmu a 
diskriminácii. Preto musí byť globálne. Výchova a vzdelávanie rómskych detí musí byť v kontexte s aktívnou politikou týkajúcou sa 
vzdelávania dospelých a profesného vzdelávania. 
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Historická determinácia postavenia Rómov v SR po roku 1945 
 
Po roku 1945 postavenie Rómov deklaratívne riešil Košický vládny program z apríla 1945 - v článku V. zaručoval ústavné slobody a 

zakazoval diskrimináciu občanov z rasových dôvodov. Prax však bola iná. Tisíce usadených Rómov čakali na pomoc pri riešení svojich 
problémov, pretože dedičstvom po ľudáckom režime bola neuveriteľná bieda slovenských Rómov. Zo Slovenska začala migrácia Rómov do 
českých priemyselných oblastí. Migrácia priamo riešila ich existenčné, najmä ekonomické problémy. Na druhej strane sa niekoľko tisíc 
olašských Rómov vrátilo na Slovensku ku kočovaniu. 

Nová Ústava Československej republiky z roku 1948 deklarovala ľudovodemokratické zriadenie, rovnoprávnosť občanov, a teda aj 
menšín maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej). To sa odrazilo aj legislatívnych úpravách školského systému. V roku 1948 bol 
schválený aj tzv. školský zákon, ktorý zavádzal jednotnú školskú sústavu pre všetkých obyvateľov, teda aj pre menšiny. Rómovia však v 
týchto normách neboli považovaní za menšinu. Tzv. ľudovodemokratický štát začal Rómov „prevychovávať“. Viac sa venoval sociálnym, 
zdravotným, vzdelanostným a kultúrnym podmienkam života Rómov. V rámci akcie „Cigánska otázka v ČSR“ v roku 1951 sa vypracovávali 
informácie o počtoch usadených a kočovných Rómov, o spôsobe ich života, o dochádzke ich deti do školy, o ich morálke. S Rómami sa malo 
vždy jednať ako s občanmi, ale bolo treba zabezpečiť dodržiavanie socialistickej zákonnosti. Rómom boli prideľované byty kočovanie bolo 
prakticky zlikvidované. Bola zavedená pracovnú povinnosť a povinná školská dochádzku. V tomto kontexte Rómovia neboli považovaní za 
národnostnú menšinu. Zákon 74/1958 o trvalom usídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb (asi 5-10% Rómov kočovala) riešil ich sociálny 
status. 

Riešením tzv. cigánskej otázky zaoberala aj komunistická strana. Hlavným cieľom bola riadená asimilácia Rómov. Bol prijatý program 
odstraňovania kultúrnej a spoločenskej zaostalosti rómskeho obyvateľstva – zapojenie všetkých rómskych detí do povinnej školskej dochádzky 
a likvidácia negramotnosti určitých skupín Rómov. Významný podiel mala aj kultúrno-osvetová a vzdelávacia práca. Rómovia neboli 
hodnotení podľa schopností, ale podľa toho, či sa naučili variť „civilizované“ jedlá a ako dôsledne sa prestávali rodičia s deťmi rozprávať 
rómskym jazykom. Preto sa Rómovia hanbili hovoriť rómskym jazykom. Rómovia mali zmeniť svoj hodnotový systém.  

Ani po schválení novej socialistickej ústavy neboli Rómovia označení ako národ alebo národnosť. Školský zákon z roku 1960 ako 
vyučovací jazyk označuje materinské jazyky jazyk český a jazyk slovenský a jazyk maďarskej, ukrajinskej, poľskej národnosti. V prvej 
polovici 60-tych rokov sa vláda začala zaoberať otázkou presunu Rómov najmä z východného Slovenska do oblastí s nízkou koncentráciou 
rómskeho obyvateľstva. Riešením rómskej problematiky bol poverený vládny výbor vytvorený v roku 1965. V nasledujúcom roku bola 
zriadená komisia SNR. Mali zabezpečovať likvidáciu osád a chatrčí a zabezpečovať nové presídľovanie Rómov zo Slovenska do českých 
okresov. 
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Ústavný zákon o čs. federácii z roku 1968 riešil postavenie a vzťah slovenského a českého národa. Naň nadväzujúci Ústavný zákon 

144/1968 o postavení národností v ČSSR deklaroval ako národnosti maďarskú, nemeckú, poľskú a ukrajinskú (rusínsku) menšinu a 
proklamuje zabezpečenie ich "všestranného rozvoja". Ani v jednom z týchto legislatívnych dokumentov Rómovia neboli považovaní za 
národnostnú menšinu. Zväz Cigánov – Rómov, vtedy založený, bol v roku 1973 zlikvidovaní. 

Od roku 1969 existovala Komisia vlády SSR pre otázky cigánskych obyvateľov, ktorá svoju činnosť zameriavala na riešenie 
problémov zamestnania, bývania, výchovy mládeže a obmedzovania kriminality. Takéto komisie boli zriaďované aj na úrovni okresov. 
Vznikla pri nich sieť sociálnych terénnych pracovníkov – kurátorov, ktorí okrem iného mali robiť prostredníkov medzi rómskymi obyvateľmi 
a štátnymi orgánmi. Vyhotovovali hlásenia o počte rómskeho obyvateľstva, o jeho problémoch v oblasti bývania, zamestnanosti a školskej 
dochádzky detí. Rozhodovali aj o zaradení do zoznamu „občanov cigánskeho pôvodu“. Komisie a celá sieť terénnych pracovníkov boli 
zrušené v roku 1991. 

 
 
Realizácia strategických cieľov 
 
Vyššie uvedený a citovaný dokument odporúčania RE v niekoľkých okruhoch vymedzuje kompetencie pre jednotlivých účastníkov 

participujúcich na riešení problematiky výchovy a vzdelávania rómskej menšiny v členských štátoch. Za prioritu považuje vytvorenie stratégie 
výchovy vzdelávania Rómov v Európe, pričom je nutné čeliť analfabetizmu alebo poloanalfabetizmu, školskému neprospechu, nízkeho počtu 
mladých s ukončeným základným vzdelaním a pretrvávajúcemu záškoláctvu. Preto boli schválené odporúčania vládam členských štátov: 

• Je potrebné „...rešpektovať hlavné princípy vzdelávacej politiky voči rómskymcigánskym deťom v Európe, 
• vzdelávacie politiky v prospech rómskych-cigánskych detí musia byť sprevádzané adekvátnymi finančnými prostriedkami a 

nevyhnutnými pružnými štruktúrami, ktoré budú odrážať rôznorodosť rómskej-cigánskej populácie v Európe 
• a počítať s existenciou rómskych-cigánskych skupín s kočovným alebo polokočovným spôsobom života“. 
 
Vlády by mali klásť dôraz na lepšiu koordináciu na národnej, regionálnej a lokálnej úrovne. V tomto kontexte by riešením malo byť 

vytvorenie „špecializovaných servisných centier poverených koordináciou započatých aktivít, ktoré by sledovali realizáciu všetkých činností v 
prospech rómskych detí“. Takéto centrum, zriadené MŠ, by malo uľahčiť koordináciu rôznych subjektov pôsobiacich v procese a „malo by 
umožňovať prenos informácií na rôznych úrovniach“ výchovno-vzdelávacieho systému. Významným prvkom realizácie týchto odporúčaní je 
zabezpečenie dostatočne nevyhnutných finančných zdrojov. Aby bolo možné tieto odporúčania realizovať v praktickej rovine, bolo treba 
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vytvoriť adekvátne legislatívne prostredie. V tomto smere postavenie Rómov riešia mnohé medzinárodné dokumenty. Jedným z prvých je 
Zmluva o otroctve z roku 1926, ktorú schválila Spoločnosť národov. Viaceré dokumenty prijaté OSN sa týkajú o ochrany ľudských práv a 
základných slobôd, predchádzaniu a trestaniu zločinu genocídy, politických práv. Množstvo zmlúv, odporúčaní, deklarácií a iných 
dokumentov prijala aj Rada Európy. Viaceré z nich riešia priamo problémy Rómov, napríklad otázky diskriminácie, vzdelávania, bývania, 
poradenstva, zdravotníckej starostlivosti, otázky kočovania, kultúrne a sociálne problémy. Na Rómov sa tiež vzťahujú viaceré dokumenty 
všeobecného charakteru, ktoré sa dotýkajú práv menšín, ľudských práv, regionálnych a menšinových jazykov.  

Tieto medzinárodné dokumenty boli najmä po roku 1990 aplikované v slovenskom právnom systéme. V Slovenskej republike 
postavenie Rómov ako menšiny rieši Ústavný zákon č. 23 z roku 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, ako aj Ústava 
Slovenskej republiky schválená 1. septembra 1992 v Slovenskej národnej rade, vo svojom štvrtom oddieli „Práva národnostných menšín a 
etnických skupín“, článok 33, 34. Ich napĺňanie a realizácia v praxi znamená predovšetkým prekonávanie bariér, predsudkov, odstraňovanie 
stereotypov, budovanie nových vzťahov medzi Rómami a Nerómami. Tieto základné legislatívne normy zaručujú právo na vzdelanie všetkým 
občanom Slovenskej republiky, a teda aj Rómom. 

Aj problematiku výchovy a vzdelávania rieši viacero zákonov. V oblasti vzdelávania národnostných menšín a zvlášť rómskych detí 
riešia viaceré dokumenty Ministerstva školstva. Podľa Uznesenie vlády SR č. 129 z roku 1990 na národnostne zmiešaných oblastiach má byť 
školská politika nezaujatá a spravodlivá ku všetkým národnostným a etnickým skupinám. Je zaručená slobodná voľba vyučovacieho jazyka. 
Vzdelávanie detí príslušníkov národnostných menšín v SR v ich materinskom jazyku je zabezpečené vo všetkých typoch škôl. Uznesením 
vlády č. 50 z roku 1991 boli prijaté „Zásady zriaďovania a prevádzky škôl na národnostne zmiešanom území“. V tomto aj v nasledujúcich 
rokoch boli vládou schválené ďalšie uznesenia zamerané na zabezpečenie výchovy a vzdelávaniu rómskych detí. Problematika je systémovo 
zacielená do výchovy a vzdelávania, ďalej do pôsobnosti zariadení výchovného poradenstva, vo vzdelávaní pedagógov a v ekonomickom 
zabezpečovaní škôl. 

Na druhej strane Správa o ochrane menšín na Slovensku, vypracovaná OSI, „...poukazuje na neúčinnosť Stratégie vlády SR na riešenie 
problémov rómskej menšiny. Stratégia nevedela analyzovať zdroje diskriminačných postojov v spoločnosti ani navrhnúť opatrenia proti nim“. 
Napriek aplikácii rôznych medzinárodných noriem do legislatívneho systému SR „..jestvujúca legislatíva nezabezpečuje komplexnú ochranu 
proti diskriminácii, ako to požaduje smernica o rovnosti rás.“ 

Negatívne vyznieva správa aj v oblasti školstva. Rómske deti sa „čoraz častejšie vylučujú zo školského systému“16. Za jednu z 
hlavných príčin nedokončenia základnej školy rómskymi deťmi považuje správa diskriminačné postoje vo vedení škôl.  

Na základe vládou schválenej stratégie začalo ešte v roku 2000 MŠ SR pripravovať Koncepciu výchovy a vzdelávania rómskych detí a 
žiakov. Napriek viacerým poradám, seminárom stretnutiam a deklaratívnym vystúpenia nie je tento materiál slovenskej pedagogickej 
verejnosti predložený v podobe, v akej by mal platiť a je otázne, nakoľko je v súlade so zámermi dlhodobej Koncepcie rozvoja výchovy a 
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vzdelávania v SR na obdobie 10-15 rokov (známy projekt Milénium), napriek tomu, že bolo niekoľkokrát deklarované vzájomné prepojenie 
týchto dvoch dokumentov.  

Odporúčanie RE, aby Ministerstvá školstva zriadili „špecializované servisné centrá“, ktoré by koordinovali všetky aktivity čo 
najväčšieho počtu subjektov podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní rómskych detí mal riešiť Projekt zriadenia Národného centra pre 
vzdelávanie Rómov/NCVR/, ktorý ešte v roku 2000 predložil Štátny pedagogický ústav v Bratislave MŠ SR. Projekt „...-vychádza z poznania, 
že v súčasnosti neexistuje koordinácia jednotlivých projektov zameraných na vzdelávanie a výchovu Rómov“. Úlohou by mala byť činnosť 

• koordinačná (medzi ministerstvami, nadáciami a rómskymi iniciatívami prostredníctvom koordinačných komisií), 
• informačnú (prenos všetkých informácií o vzdelávacích aktivitách vládnych aj nevládnych organizácií smerom k učiteľom v 

pedagogickej praxi, vychovávateľom, rodičom a všetkým zainteresovaným), 
 
• poradnú (psychologické, pedagogické a zdravotné poradenstvo zamerané na špecifické problémy rómskeho obyvateľstva) 
• dokumentačnú (vytvorenie archívu a archivovanie rómskej tvorivosti, základných pedagogických dokumentov a ďalších materiálov, 

poskytovanie informácií širokej verejnosti), 
• tvorba didaktických materiálov (gescia nad tvorbou všetkých didaktických materiálov, koordinácia predgraduálnej a postgraduálnej 

prípravy učiteľov), 
• vzdelávaciu (skvalitňovanie vzdelávacieho procesu rómskej menšiny prostredníctvom tréningov v oblasti ďalšieho vzdelávania 

učiteľov), 
• výskumnú (aplikovaný pedagogický výskum). 
 
Projekt mal podporu medzinárodných štruktúr RE, EK, aj osobností, ktoré pôsobia v problematike výchovy a vzdelávania Rómov v 

európskom kontexte. Napriek tomu, že by na zriaďovaní centra finančne participovali prostriedky EU v rámci programu PHARE, príslušné 
štátne orgány o projekte nejavia patričný záujem. 

 
 
Evalvácia školskej politiky 
 
Výchova a vzdelanie mali u Rómov vždy patričnú hodnotu. Ale myslelo sa tým vzdelanie v rómskej kultúre, jazyku, etike a rómskych 

remeslách. Dieťa sa naučilo všetkému, čo umožňovalo život v rodine, komunite, obci. K tomu patrilo aj slušné správanie. Metódami boli 
zvyky, napodobovanie, pozeranie sa, vnímanie ukazovaného. Rómske dieťa bolo zvyknuté zúčastňovať sa na rozhodovaní spolu s ostatnými. 
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Škola a vzdelávanie v ponímaní väčšinového obyvateľstva európskych štátov priniesla v hodnotách rodinnej výchovy Rómov zvrat. 
Vzdelávanie bolo deťom vnucované, deti si ku škole vytvárali záporný až odmietavý vzťah, škola predstavuje iné zvyky, iné hodnoty a 
postoje, než je dieťa zvyknuté, núti ho rozprávať preň cudzím jazykom. V učebniciach absentujú obrázky Rómov. Povinná školská dochádzka 
neznamená vždy kvalitu, v prípade vzdelávania rómskych detí pôsobí často retardačne. Takéto deti sa dostávajú do skupiny neprispôsobivých 
a niekedy mentálne postihnutých. Napriek systému donucovania však mnohí Rómovia úspešne absolvovali stredné alebo vysoké školy a stali 
sa z nich kvalifikovaní odborníci. 

Oblasť výchovy a vzdelávania mladej rómskej generácie patrí medzi hlavné priority vzdelávacieho systému v SR. Hovoria o tom rôzne 
dokumenty a materiály, prijaté v posledných desiatich rokoch. Boli vypracované rozvojové programy, ktoré prispievajú ku skvalitňovaniu 
vzdelávania detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Ide o diferencované výchovno-vzdelávacie programy základných škôl rešpektujúce 
osobnosti rómskych žiakov i akceleračné programy pre prácu v škole, školskej družine, školskom klube. Boli vypracované varianty 
výchovných programov a učebných plánov pre vyučovanie s väčším počtom rómskych detí a žiakov v základných školách i učebný plán a 
učebné osnovy pre nenáročné študijné odbory typu rodinnej školy pre žiačky s neúplným základným vzdelaním.  

Ale čo chýba, je ucelený pedagogický systém zahrňujúci pedagogiku, didaktiku, metodiku, psychológiu, sociológiu, genetiku, ale aj 
ďalšie vedné disciplíny. Najdôležitejšia je systematická práca s deťmi v predškolských zariadeniach a na I. stupni základnej školy pri vytváraní 
základných sociálnych, hygienických a zdravotných návykov, pravidiel a zručností. Tento systém by podľa zmienených odporúčaní RE „..mal 
brať do úvahy súbor kritérií vrátane náznakov rozvoja osobnostného a sociálneho bez toho, aby sa obmedzoval len na posudzovanie množstva 
vytrvalosti a školského neúspechu“. Predškolská výchova by mala byť rómskym deťom dostupná a mala by zaručovať prístup k školskému 
vyučovaniu. Rómske deti by mali možnosť získavať rovnosť šancí v škole a to aj na základe špeciálnych študijných programov a vytvorenia 
zvláštnych tried.  

Jeden z dôležitých špecializovaných projektov, ktorým je Výskum overovania prípravných ročníkov pre deti zo sociálne a výchovne 
nedostatočne podnetného prostredia a ktorý realizuje Štátny pedagogický ústav v Bratislave sleduje, vyhodnocuje a dopracúva obsah a formy 
práce v prípravných triedach. Do projektu je zapojený v základne vzorke 20 tried a v kontrolnej vzorke až 50 tried. Súčasťou experimentu je 
nielen overovanie špecifických postupov, ale aj experimentálnych rámcových základných pedagogických dokumentov – učebných plánov, 
učebných osnov a metodík. 

Napriek týmto programom, projektom a experimentom nie je situácia v oblasti evalvácie priaznivá. Správa OSI za najzávažnejšie 
nedostatky pokladá „umiestňovanie detí do škôl pre mentálne postihnutých, ktoré je u rómskych detí 28-krát častejšie ako u iných detí. 
Psychologické vyšetrenia...neberú do úvahy odlišnú jazykovú, kultúrnu a sociálnu situáciu mnohých rómskych detí.“19 V školskej praxi 
existujú zdokumentované príklady etnickej segregácie, často s vedomím alebo aj prispením štátnych orgánov. Stáva sa, že rómske deti si 
nemôžu domov nosiť učebnice, kvalifikácia učiteľov týchto detí je nižšia, školy pre rómske deti sú v starších a horšie vybavených budovách. 
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Ako konštatuje Správa OSI „Vláda nedokáže k stavu v školstve zaujať postoj“20. V zmysle Správy vytváranie „špeciálnych tried pre 
rómskych žiakov“ nie je pozitívnym riešením. 

 
 
Multikultúrna výchova  
 
Odporúčanie RE deklaruje potrebu akceptovania rómskej kultúry v kontexte širšej interkultúrnej politiky. Vo vzdelávacích programoch 

treba zabezpečiť kultúrnu identitu rómskych detí, do pedagogických materiálov treba zakomponovať dejiny, kultúru a jazyk Rómov. Na tvorbe 
takýchto materiálov by mala participovať aj rómska komunita. „V krajinách, kde sa hovorí rómskym jazykom by bolo treba ponúknuť 
rómskym - cigánskym deťom možnosť sledovať vyučovanie v materinskom jazyku“. 

Oblasť multikultúrnej výchovy naďalej zostáva prioritnou v riešení problémov rómskej národnostnej menšiny. Vzdelávanie rómskych 
detí i multikultúrna výchova je jedným zo základných predpokladov zlepšenia spolužitia rómskej komunity s väčšinovým obyvateľstvom. 
Neznalosť iných kultúr je jednou z príčin xenofóbie, predsudkov a napätia. Preto je potrebné, aby sa s rómskou kultúrou, históriou a tradíciami 
zoznamovali všetky deti už na počiatku vzdelávacieho procesu. Je potrebné, aby výchova a vzdelávanie boli vo všetkých školách 
multikultúrne, aby to bola výchova k tolerancii. 

Štúdium histórie Rómov, výskum a kodifikácia rómskeho jazyka, spoznávanie a uchovávanie rómskych kultúrnych tradícií môže 
výrazne prispieť k procesu sebauvedomovania Rómov. Súčasťou tohoto procesu by malo byť aj zriaďovanie kultúrnych a vzdelávacích centier 
so zameraním na tanec, hudbu, remeslá, históriu a literatúru, rozšírenie programov prípravy dvojjazyčných učiteľov pre základné a stredné 
vzdelanie Rómov, vyššie vzdelávanie talentovanej rómskej mládeže.  

Pre vyučovanie rómskeho jazyka ako materinského bola vypracovaná v roku 1994 koncepcia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry 
na základných a stredných školách. Nadväzne na ňu boli vypracované učebné osnovy rómskeho jazyka a literatúry pre 1. a 2. stupeň základnej 
školy. Keďže rómsky jazyk nie je doteraz kodifikovaný, realizácia týchto zámerov praxi je sporná a rómsky jazyk sa v školách vyučuje 
zriedka. Rómsky jazyk a literatúra sa ako povinný predmet vyučuje na Strednej umeleckej škole v Košiciach, ktorá bola zriadená z iniciatívy 
učiteľov košického konzervatória v školskom roku 1992/93. 

V súčasnosti tím odborníkov pod patronátom katedry rómskej kultúry PF UKF v Nitre a pod politickým gestorstvom splnomocnenkyne 
vlády SR pre riešenie problémov rómskych komunít K. Orgovánovou zabezpečuje úlohu súvisiacu s kodifikáciou rómskeho jazyka. Po jeho 
kodifikácii je možné predpokladať aj zvýšenie záujmu o vyučovanie rómskeho jazyka v školách. 
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Príprava učiteľov a participácia Rómov vo výchove a vzdelávaní 
 
Odporúčania RE deklarujú aj zámery týkajúce sa zabezpečenia prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov pôsobiacich v procese 

výchovy a vzdelávania rómskych deti. Malo by ísť o tvorbu a realizáciu špecifických programov „...v rámci študijných programov 
pripravujúcich budúcich učiteľov, aby títo získali dostatočné vedomosti a aby im vzdelanie umožnilo lepšie porozumieť rómskych-cigánskych 
žiakov“. Súčasne je nutné vytvárať pedagogické materiály založené na príkladoch úspešných aktivít, malé výskumné projekty a inovačné 
aktivity orientované na rozvoj možností pri riešení lokálnych problémov. 

Príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom národností sa v Slovenskej republike realizuje prostredníctvom osobitných katedier 
jednotlivých vysokých škôl. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je zriadená katedra rómskej kultúry. Potrebu 
osobitnej prípravy pre rómske spoločenstvo dokumentuje aj zavedenie vysokoškolského štúdia učiteľstvo a vychovávateľstvo pre prácu s 
deťmi zo znevýhodneného výchovného a sociálneho prostredia, ktoré zriadila Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na svojom elokovanom 
pracovisku v Spišskej Novej Vsi. 

Dôležitou súčasťou úspešného riešenia problémov výchovy a vzdelávania rómskych detí, najmä z aspektu prípravy a pôsobenia 
učiteľov v tomto procese, je potreba zapojenia rómskeho spoločenstva do tvorby výchovno-vzdelávacích programov. Konštatuje to aj 
zmienené Odporúčanie RE. Hovorí o potrebe lepšej komunikácie „..s a medzi rodičmi a v istých prípadoch aj so sprostredkovateľmi, ktorí 
vyšli z rómskejcigánskej komunity.“ Títo „sprostredkovatelia by mali uľahčovať kontakty a komunikáciu medzi Rómskymi komunitami a 
majoritnou spoločnosťou, ale aj so školami, školskými zariadeniami a príslušnými štátnymi úradmi a samosprávou. Súčasne sa v Odporúčaní 
konštatuje aj potreba „..podporovať zamestnanie a prípravu učiteľov vychádzajúcich z rómskeho spoločenstva.“ 

Aktivizácia Rómov na týchto procesoch je síce pomalá, ale v mnohých prípadoch dostatočne evidentná. Začali vychádzať rómske 
časopisy - týždenník Romano Ľil (Rómsky list) a mesačník Roma, v roku 1993 vzniklo v Košiciach profesionálne rómske divadlo Romathan, 
vyšiel rómsky šlabikár Romano hangoro a čítanka Genibarica. Vo verejnom živote sa začali presadzovať aj rómske osobnosti – hudobníci, 
spisovatelia, básnici, výtvarníci, režiséri, novinári, historici, učitelia a profesori, vedeckí pracovníci, športovci, ale aj kňazi a rádové sestry. Sú 
základom rodiacej sa vrstvy rómskej inteligencie, ktorá vidí svoje poslanie v pomoci pri pozdvihnutí rómskeho národa. 
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Medzinárodná kooperácia 
 
Podľa Odporúčania RE výsledky vzdelávacej politiky v prospech Rómov by mali byť starostlivo sledované a vyhodnocované. Na 

procese tvorby, realizácie a sledovaní vzdelávacej politiky musia participovať všetci zúčastnení aktéri – MŠ, zodpovední školskí pracovníci, 
učitelia, rodičia, nevládne organizácie, rodičia a rómske organizácie. Dôležitou súčasťou musí byť podpora výmenu skúseností, ktoré sa 
uskutočňujú na národnej a európskej úrovni členskými štátmi RE. 

Nové prístupy by mali voliť aj jednotlivé projekty Rady Európy, ktoré pripravuje na pomoc Rómom pri zabezpečovaní výchovy a 
vzdelávania. Nové formy a metódy by mali zabezpečovať didaktický a metodický servis prostredníctvom unifikácie metodických a 
didaktických postupov, didakticky a metodicky spracovaných učebných materiálov, listov, fólií, diapozitívov, video a audio nahrávok, 
filmových dokumentov a možno aj počítačových programov.  

V rámci projektu Demokracia - ľudské práva – menšín sa na Slovensku konali dva medzinárodné semináre - v roku 1994 v Spišskej 
Novej Vsi a v roku 1995 Častej – Papierničke, ktoré boli venované problematike vzdelávania rómskych detí. Realizácia ďalších projektov sa 
čiastočne uskutočňuje prostredníctvom programu SOCRATES schváleného v roku 1995. Jeho súčasťou je podprogram COMENIUS. V rámci 
neho prebieha na Slovensku viacero projektov - EURROM, ktorý je zameraný na integráciu rómskej kultúry do vyučovania a 
mimovyučovacieho procesu, projekt COMENIUS pod gesciou Štátneho pedagogického ústavu, zameraný na tvorbu základných 
pedagogických dokumentov a ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych detí. 

Od začiatku 80-tych rokov rozvíja spoluprácu s Európskou komisiou a Radou Európy Centrum rómskych štúdií Univerzity Reneho 
Descarta v Paríži. Jeho úlohou je vykonávať štúdie a odbornú prácu na európskej úrovni, realizovať výskum, vzdelávanie, poskytovať 
informácie, dokumentačná a publikačná činnosť, ale aj koordinácia tímov v rôznych oblastiach (sociológia, história, lingvistika, sociálna a 
kultúrna antropológia). V realizácii úloh hrá významnú úlohu celý rad medzinárodných tímov. S podporou Európskej komisie a v súvislosti s 
uskutočňovaním rezolúcie prijatej ministrami školstva EÚ v roku 1989 boli zriadené pracovné skupiny pre históriu, jazyk a kultúru – 
Výskumná skupina dejín európskych Rómov, Výskumná a pracovná skupina pre rómsku lingvistiku, Európska pracovná skupina pre 
vzdelávanie Cigánov a kočovníkov a pracovná skupina, ktorá zostavuje encyklopédiu Rómov. Tieto pracovné skupiny zriaďujú kontaktné 
siete, ktoré spájajú ľudí pracujúcich na výskume a vývoji dokumentačných databáz týkajúcich sa ich oblasti pôsobnosti, pracujú ako expertné 
skupiny kooperujúce s inými tímami, organizujú výrobu a distribúciu učebných materiálov týkajúcich sa ich poľa pôsobnosti. Ich výstupy sú 
výsledkom medzinárodnej spolupráce a ich zloženie zabezpečuje, že sú veľmi dobre oboznámené s osobitosťami jednotlivých štátov a 
regiónov a majú prístup k národným a miestnym informáciam.  
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V jednotlivých krajinách vznikla sieť vydavateľstiev, ktorá zabezpečuje vydávanie a distribúciu publikácií Interface collection. Ide o 
spoločné vydávanie publikácií v európskych štátoch Zbierka Interface je svojím rozsahom medzinárodná - väčšina titulov vychádza v celom 
rade jazykov, aby boli prístupné čo najširšej čitateľskej verejnosti. Vydavateľské plány sú koncipované vo vzájomnej nadväznosti, pričom 
aktivity sa vykonávajú v záujme vytvorenia štruktúrovanej informačnej základne. Ide o predtým nepublikované práce týkajúce sa zatiaľ 
neprebádaných problémov spracovaných originálnym spôsobom a na vysokej odbornej úrovni. Interface collection je určená predovšetkým 
žiakom základných a stredných škôl a učiteľom a pedagógom. Texty musia byť prístupné a zrozumiteľné pri priamom použití na vyučovaní. 
Sú doplnené bibliografickými údajmi vo forme indexu, ktorý je určený pre čitateľov so záujmom o hlbší prienik do problematiky. Vzhľadom 
na medzikulturálny prístup k vzdelávaniu a konkrétny obsah každého príspevku môžu jednotlivé publikácie poslúžiť aj sociálnym a riadiacim 
pracovníkom, politikom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy členom neziskových organizácií i širokej verejnosti. Príspevky môžu byť 
doplnené o učebné pomôcky alebo iné didaktické potreby. Tieto pomôcky a materiály sú pripravované tímami pôsobiacimi v praxi, skúsenými 
učiteľmi a účastníkmi pilotných projektov. Formát publikácií je štandardizovaný, aby bol čitateľovi čo najprístupnejší. Tematicky sú 
publikácie zamerané na Históriu európskych Rómov, Životopisy, Rómsku lingvistiku, Rukun séria a Sekundárnu literatúru.  

V projekte Interface collection doteraz vyšlo do tridsať titulov. V sieti vydavateľstiev sú zapojené takmer všetky štáty EÚ a všetky 
postotalitné štáty stredoeurópskeho regiónu – ČR, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko. S výnimkou Slovenska. Napriek takmer dvojročným 
snahám niektorých pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu sa doteraz projekt nepodarilo rozbehnúť. Stroskotáva na neochote 
vydavateľstiev participovať na finančne kvázi rizikovom projekte, nakoľko finančné prostriedky je treba získavať zo zdrojov donorov – 
nadácií, firiem a podobne. Nedostatočný záujem a pomoc je aj zo strany štátnych orgánov, najmä MŠ SR, úradu splnomocnenca vlády SR pre 
riešenie problémov rómskej menšiny i samotného podpredsedu vlády SR pre problematiku menšín. V súčasnosti však prebiehajú práce na tom, 
aby sa tento projekt predsa len rozbehol aj v SR. 

 
 
Záver 
 
Aby výchova a vzdelávanie Rómov prinieslo efektivitu, je potrebné k nemu pristupovať systémovo. Je možné veriť tomu, že možným 

základom realizácie systematických krokov by sa mohol stať pre aj pre túto oblasť projekt „Milénium“. Po jeho schválení bude však 
nevyhnutné zásadne princípy projektu aplikovať do celého systému tak, aby jednak pozitívne vplývali na výchovu a vzdelávanie rómskych 
detí, aby tiež podnietili k aktívnej účasti na tomto procese príslušníkov rómskej komunity, ale, čo možno v intenciách záverov správy OSI o 
ochrane menšín na Slovensku považovať hádam za prioritné, aby zmenili spoločenskú klímu na Slovensku. Aby sa najmä Slováci prestali báť 
Rómov, aby ich začali prinajmenšom aspoň akceptovať ako spoluobčanov, aby sa znižovalo riziko bujnenia podhubia latentného rasizmu v 
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slovenskej spoločnosti. Bez zmeny klímy prostredia, v ktoré môžeme už dnes považovať za multietnické a multikultúrne, akékoľvek snahy o 
akékoľvek krátko alebo dlhodobo koncepčné zámery padnú na neúrodnú pôdu. 
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TVORBA PROJEKTOV A PREZENTA ČNÉ ZRUČNOSTI 
 

Charakteristika prierezovej témy 
 
Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých 
predmetov. 

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram 
svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť 
hypotézu, overiť ju a pod. 

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 
Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, 

zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať 
a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje 
produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom 
výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 

 
Rozvíjajúce ciele prierezovej témy 
 
Žiak má vedieť: 
· Prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použití IKT 
· Nadviazať kontakt a vhodne zareagovať v rôznych kontextových situácií 
· Zostaviť základné textové pramene svojej agendy, poznať ich funkciu, formálnu úpravu a aplikovať ju 
· Vytvoriť základné textové pramene osobnej agendy v elektronickej podobe 
· Pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT 
· Identifikovať, pomenovať a popísať problém, podstatu javu 
· Navrhnúť postup riešenia problému a zrealizovať ho 
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· Získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich 
· Na základe poznatkov a získaných informácií vytvoriť jednoduché uzávery 
· Na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu 
· Kultivovane prezentovať svoje výsledky, produkty, názory 
· Prijať kompromis alebo stanovisko inej strany 
· Podstatu argumentu, jeho funkciu a použiť ho na obhájenie vlastného postoja 
· jednoducho argumentovať 
· využívať rôzne typy prezentácií 
· vybrať si a použiť vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojej práce 
· plánovať, organizovať, riadiť a viesť svoju prácu, tím i seba samého 
 
 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Tvorba projektu - charakteristika projektového vyučovania 

- osobná agenda 
- školský projekt ako vyučovacia metóda 
- pedagogické aspekty projektového vyučovania 

Žiak dokáže zostaviť základné písomnosti 
osobnej agendy poznať ich funkciu, formálnu 

úpravu a vie ju aplikovať 

Prezentačné 
zručnosti 

- projektové vyučovanie s využitím IKT 
- práca s textom – kopírovanie presúvanie, 

zmazanie 
- využívanie grafiky, diagramov grafov, 

obrázkov, animácií 
- riadenie prezentácie projektu a jej obhajoba 

Žiak dokáže vytvoriť projekt pomocou IKT, 
spolupracovať v skupine, použiť vhodnú 

grafickú úpravu, obháji a prezentovať vlastný 
projekt použiť vhodnú argumentáciu na 

obhájenie vlastného postoja 

IKT a služby 
internetu 

- charakteristika IKT a služby internetu 
- rôzne spôsoby vyhľadávania informácií (index, 

katalóg) 
- využívanie služby webu na získavanie 

informácií 

Žiak dokáže vytvoriť webovú prezentáciu s 
využitím služieb internetu, dokáže efektívne 

využívať služby webu na získavanie 
informácií, ovláda rôzne spôsoby vyhľadávania, 
pozná princípy internetu a vie ich demonštrovať 



                                                                                               

164 

 

- programy zamerané na prezentáciu projektov 
Argumentácia - charakteristika argumentu, jeho štruktúra, 

funkcia a význam 
- rôzne druhy argumentov a ich tvorba 
- chyby argumentácie 
- debata a diskusia ako vyučovacia metóda 
- prezentácia vlastných názorov prostredníctvom 

debaty a diskusie 

Žiak dokáže vytvoriť argument a použiť ho na 
obhájenie svojho názoru, riešenia, výsledku, dokáže 
odhaliť chyby v argumentácii, diskutovať a debatovať 
o svojich tvrdeniach, 

vysvetliť ich a dokázať 

 
 

 
 


