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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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príručka uvod A4.indd   2príručka uvod A4.indd   2 22.3.2007   0:18:2222.3.2007   0:18:22



MULTI-KULTI na školách: Metodická príručka pre multikultúrnu výchovu, Nadácia Milana Šimečku, 2006

Obsah:

O Nadácii Milana Šimečku 1

Slová na úvod 3

Multikultúrna výchova  5
(Vlasta Dúbravová) 

Pojmy používané v multikultúrnej výchove  37
(Erich Mistrík)  

Rómovia  67
(Zuzana Kumanová, Arne B. Mann, Alica Petrasová, Mária Šimčáková-Tóthová) 

Židovské dejiny a kultúra  113
(Jana Hradská, Slávka Molnárová) 

Doplnené kapitoly:   165

 

 

 

 

Vaše poznámky ..... 
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1

O Nadácii Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne or-
ganizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol význam-
ným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom 
Československu. Vďaka svojim knihám Kruhová obrana, Koniec 
nehybnosti, Strata skutočnosti, Obnovenie poriadku sa stal jedným 
z najprekladanejších česko-slovenských spisovateľov. Krátko po 
jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia rozhodli založiť inštitúciu, 
ktorej cieľom je v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku 
podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, 
kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Od založenia nadácie sme realizovali desiatky projektov. Je nemož-
né ich všetky spomenúť, ale akúsi pomyselnú niť našej pätnásťroč-
nej histórie vymedzujú tieto hlavné témy:

Demokracia
Ako jedna z prvých inštitúcií po novembri 1989 sme sa stali takz-
vanou „demokratickou univerzitou“. Snažili sme sa napomáhať 
vzniku a rozvoju iných mimovládnych organizácií, organizovali sme 
demokratické semináre a venovali sme sa témam, ktoré boli (a eš-
te stále sú) spoločnosťou prehliadané.

Občianska spoločnosť
Podľa Milana Šimečku je občianska spoločnosť „od daného režimu 
nezávislé spoločenstvo aktívnych občanov, ktorí si žijú vlastným 
životom, sami spravujú svoju obec a vytvárajú si vlastné inštitúcie 
a mechanizmy tejto svojej samosprávy“. Občianska angažovanosť 
je pre nás základom zdravej spoločnosti, a preto sa neustále snaží-
me podporovať tých, ktorí chcú meniť veci okolo nás. 

Ľudské práva
Výchova k ľudským právam je jedným z najstarších programov 
nadácie. Aj keď sa Slovensko už 17 rokov hlási k vyspelým a de-
mokratickým krajinám, sme presvedčení, že aj naďalej je potrebné 
vzdelávať všetky generácie ľudí o ich právach. Takéto poznanie patrí 
k dôležitým pilierom občianskej spoločnosti a dáva jednotlivcom 
možnosť brániť sa pred svojvôľou vládnucej moci. V poslednom 
období sa nadácia osobitne venuje najmä multikultúrnemu vzde-
lávaniu.

Orálna história
Táto špeciálna metóda poznávania našej minulosti zachytáva 
a zároveň sprístupňuje skúsenosti a spomienky obyčajných ľudí 
v širších historických súvislostiach. Ich výpovede sú nám blízke 
práve preto, že nestrácajú ľudský rozmer. Prostredníctvom spomie-
nok pamätníkov, ktorí reflektujú vlastné životné príbehy na pozadí 
“veľkých dejín”, spoznávame históriu s ľudskou tvárou. Tieto príbe-
hy zaznamenávame, spracúvame a snažíme sa prostredníctvom 
publikácií a rôznych podujatí sprostredkovať aj ďalším.

Menšiny
Už pri vzniku nadácie bolo jasné, že sa chceme venovať menšinám, 
či už národnostným, etnickým alebo náboženským. Prešli sme 
kľukatou cestou od spracovania česko-slovenských vzťahov, cez 
skúmanie židovského a neskôr rómskeho holokaustu až po prácu 
v rómskej osade. Práve menšinová problematika je tmelom, ktorý 
spája skoro všetky naše projekty.

Komunitný rozvoj
Zdravé komunity sú podľa nás dušou demokratickej, tolerantnej 
a otvorenej spoločnosti. Popri budovaní inštitúcií je práve komu-
nitný rozvoj najlepším nástrojom postupnej zmeny spoločnosti. 
Veríme, že aktívni a uvedomelí občania dokážu významne ovplyvniť 
život v ich okolí a nepriamo i v celej krajine. Preto sa dlhodobo 
angažujeme v komunitných aktivitách, či už v Hermanovciach alebo 
najnovšie i v Bratislave.

Milan Šimečka nezanechal nadácii financie, ale duchovný odkaz. Ší-
riť ho pre nás znamená kombinovať víziu s drobnou prácou, rozdávať, 
čoho je nedostatok a pomáhať tým, na ktorých sa zabúda. Pracujeme 
s ľuďmi a pre ľudí, umožňujeme vzájomné poznávanie, zbližovanie jed-
notlivcov a skupín. Snažíme sa mať vždy uši na stopkách. Usilujeme 
sa byť citliví na problémy a vnímaví voči tomu, čo je prehliadané. Od 
počiatkov sme sa púšťali na neprebádanú pôdu, do riešenia problé-
mov, do skúmania nie vždy svetlých období našej histórie. V tomto úsilí 
chceme i naďalej pokračovať.

Aktuálne informácie o našich aktivitách nájdete na stránke 
www.nadaciamilanasimecku.sk.
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