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

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

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

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

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