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DESAŤ ROKOV INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH 
ŠKOLÁCH V SRBSKU 
Ten years of inclusive education in elementary schools in Serbia

Daniela MARČOKOVÁ − Janko RAMAČ

Abstrakt
Inkluzívna prax sa vo svete začínala intenzívnejšie uvádzať na rozhraní tisícročí a v ro-
koch 2000/2001 boli prvé informácie o  inklúzii prezentované odbornej verejnosti aj 
v Srbsku. Od roku 2006 tento koncept prezentovali mimovládne organizácie a od roku 
2007 inklúziu intenzívne podporujú vládne organizácie, predovšetkým Ministerstvo 
osvety, vedy a technologického rozvoja. Inklúzia sa do srbského Zákona o osnovách sys-
tému vzdelávania a výchovy prvýkrát uvádza roku 2009. Cieľom nášho výskumu bolo 
predstaviť začiatky a súčasný stav inkluzívneho vzdelávania v Srbsku, ako aj poníma-
nie inklúzie srbskými odborníkmi. V práci sme poukázali aj na hodnoverné internetové 
zdroje o inkluzívnom vzdelávaní. Zaujímalo nás ako prebieha inklúzia v menšinových 
školách v Srbsku, zvlášť v slovenských a v rusínskych. Okrem literatúry srbských autorov 
používali sme aj literatúru autorov z krajín regióna, prevažne z krajín bývalej Juhoslá-
vie, ktoré súčasne so Srbskom pristúpili k uvádzaniu inklúzie do svojich vzdelávacích 
systémov. 

Kľúčové slová: inkluzívne vzdelávanie; postoje učiteľov k inklúzii; inklúzia v menšino-
vých slovenských a rusínskych školách, Srbská republika, 21. storočie

Abstract
Inclusive practice starts to be more intensely implemented in schools worldwide on the 
brink of the centuries, and in the years 2000/2001 first information about inclusive edu-
cation also reaches the professionals in Serbia. Starting in 2006 this concept was pre-
sented by non-governmental organizations and since 2007 inclusivity has been intently 
supported by government organizations, predominantly the Ministry of Education, Scien- 
ce and Technology. Inclusion entered Serbian bill on fundamentals of educational system 
for the first time in 2009. The goal of our research was introducing the beginnings and 
current situation of the inclusive education in Serbia, as well as understanding of the 
topic by Serbian professionals. In our paper, we also indicated reliable Internet sources 
about inclusive education. We were interested in how inclusion is being implemented in 
the Serbian minorities’ schools, especially Slovak and Ruthenian.
Besides texts by Serbian authors, we also used literature by authors from other countries 
in the region, mostly the countries of the former Yugoslavia, which started implemen-
ting inclusion into their educational systems at the same time as Serbia.

Key words: inclusive education, teacher’s views about inclusion, inclusion in the mi-
nority Slovak and Ruthenian schools, Republic of Serbia, 21th century
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1 Zastúpenie informácií a odbornej literatúry o inkluzívnom  
vzdelávaní v srbskom jazyku na internete

V súčasnej dobe sa informácie väčšinou získavajú prostredníctvom interne-
tu, preto považujeme za užitočné poukázať na hodnoverné zdroje, ktoré podajú 
obraz o tom, ako sa prezentovala alebo ako sa v súčasnosti prezentuje inklúzia 
v Srbsku. 

Roku 2008 bola založená stránka www.inkluzija.org z iniciatívy združenia 
občanov pod názvom Centrum pre interaktívnu pedagogiku (Centar za interak-
tivnu pedagogiju), jedna z prvých stránok tohto druhu u nás (Gera 2013, s. 75). 
Na tejto stránke bola kampaň pre inkluzívne vzdelávanie pod názvom Všetci do 
školy, budúcnosť pre všetkých (Svi u školu, budućnost za sve) predstavená ako 
kvalitná inkluzívna prax, ktorá mala ako prvoradý cieľ rozvíjanie povedomia od-
bornej a širšej verejnosti o význame inklúzie. V rámci kampane bolo roku 2011 
organizovaných vyše 100 tribún, do ktorých bolo zahrnutých približne 12 tisíc 
účastníkov.1 V súčasnosti táto stránka nie je aktívna.

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja v septembri roku 2010 
založilo organizáciu Sieť podpory inkluzívnemu vzdelávaniu (Mreža podrške in-
kluzivnom obrazovanju), ktorá kontinuálne sleduje kvalitu a výsledky vlastnej 
práce, ako i zapojených výchovno-vzdelávacích inštitúcií a  jednotlivcov − od-
borníkov rôznych odborov. Na stránke www.mrezainkluzija.org sa dozvedáme, že 
v súčasnosti je do Siete zapojených 14 modelových škôl, 13 škôl tzv. príkladov 
dobrej praxe a cez 120 jednotlivcov (odborníci rôznych profilov: vychovávate-
lia; učitelia základných a stredných škôl; odborní spolupracovníci: pedagógovia, 
psychológovia, sociálni pracovníci, defektológovia; riaditelia; osvetoví poradco-
via; odborníci mimovládnych organizácií atď.). Všetci členovia zdieľajú presved-
čenie, že sa žiaci najlepšie učia v prirodzenom prostredí bežných škôl spolu so 
svojimi rovesníkmi a dobrovoľne vkladajú svoje vedomosti, čas a energiu do rôz-

1 Početné médiá podporili prezentovanie inkluzívneho vzdelávania, medzi inými aj 
tri televízie s nacionálnou frekvenciou, 96 lokálnych a  regionálnych TV staníc, 73 
lokálne a  regionálne rádiostanice, 85 tlačených médií, elektronické vydania novín 
a 60 internetových stránok. Pre túto kampaň boli aj vytlačené brožúrky v srbskom 
jazyku a  v  jazykoch troch najväčších národnostných menšín (rómsky, maďarský 
a  albánsky), ako i  brožúrka v  Braillovom písme. Všetky materiály boli doručené 
predškolským ustanovizniam, základným a  stredným školám v  Srbsku. Informácie 
prevzaté 3. 5. 2018 zo stránky: 
http://www.dps.org.rs/merni-instrumenti/cenovnik/163-vesti/533-kampanja-svi-u-
skolu-buducnost-za-sve.
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nych aktivít v rámci Siete s cieľom rozvíjať a podporovať inkluzívne vzdelávanie. 
Nenachádzame nijaké zaznamenané aktivity v roku 2018 (v novembri 2017 bola 
posledná správa o šiestom regionálnom zasadnutí vo Valjeve a Šabci). Posledná 
Správa o práci siete (Izveštaj o radu mreže) je zo dňa 23. 11. 2013.

V elektronickom katalógu Cobiss2, vo Virtuálnej knižnici Srbska po vnesení 
kľúčového slova inkluzívne vzdelávanie (inkluzivno obrazovanje) sa zobrazí 87 
výsledkov (články, knihy, príručky) dostupných v knižnici na Filozofickej fakulte 
v Novom Sade a 182 výsledkov dostupných v Knižnici Matice srbskej v Novom 
Sade.3 

2 Terminologické vymedzenie

Pod pojmom žiak s  poruchami v  rozvoji a  invaliditou sa rozumie: dieťa 
s  intelektuálnymi, senzorickými, motorickými poruchami, s poruchami v uče-
ní, s rečovo-jazykovými poruchami, dieťa s problémami v správaní, s emocio-
nálnymi ťažkosťami atď.4 Podľa M. Lazorovej, S. Markovićovej a S. Nikolićovej 
(2008, s. 7) v dokumente Stratégia vzdelávania a výchovy detí a žiakov s porucha-
mi a  ťažkosťami v  rozvoji (Strategija obrazovanja i  vaspitnja dece i  učenika sa 
smetnjama i teškoćama u razvoju) s cieľom ľahšieho definovania typu a obje-
mu pomoci žiakom s poruchami v rozvoji navrhnutá je klasifikácia so šiestimi 
kategóriami: poškodenie senzorických funkcií, poruchy kognitívnych funkcií, 
poruchy kontroly svalstva, poškodenie fyzického zdravia dieťaťa, emocionálne 
detské poruchy, poruchy v organizácii správania sa a nakoniec vonkajšie faktory 
vzhľadom na dieťa, ktoré narušujú jeho rozvoj a fungovanie v hraniciach schop-

2 http://www.ff.uns.ac.rs/biblioteka/biblioteka_katalog.html
3 M. Lazorová, S. Markovićová a  S. Nikolićová (2008, s. 40) uvádzajú nasledujúce 

osožné adresy z  oblasti inkluzívneho vzdelávania (nielen v  srbskom jazyku) na 
internete: European Agency for Development in Special Needs Education http://
www.european-agency.org/; International Save the children Alliance http://
savethechildren.net; Save the Children UK http://www.savethechildren.org.uk; 
UNESCO http://www.unesco.org/education; UNICEF http://www.unicef.org; Škola 
za osnovno i srednje obrazovanje «Milan Petrović» www.smp.edu.yu; Udruga za 
promicanje inkluzije - Zagreb www.inkluzija.hr; Centar za razvoj inkluzivnog društva 
www.crid.org.yu/Inkluzija.htm; Inicijativa za Inkluziju «VelikiMali» www.velikimali.
org/; www.inclusion.com; www.uni.edu/coe/inclusion/; www.education-world.com; 
www.circleofinclusion.org/; www.facingthefuture.org/; www.parentsforinclusion.
org; www.inclusion-international.org/; www.kidstogether.org/.

4 Zákon o  základnom vzdelávaní a  výchove / Zakon o  osnovnom obrazovanju 
i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srbij, č. 55/2013 a 101/2017, článok 10).
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ností. Do poslednej kategórie patria faktory, ktoré zákonom nie sú zahrnuté, no 
majú značný vplyv na správanie sa a fungovanie žiaka vo vyučovaní: dysfunkčné 
alebo chaotické rodiny, týranie detí zo strany rodičov, ťažšie tvary materiálnej, 
sociálnej a kultúrnej zaostalosti rodiny. 

V srbskej literatúre sa s termínom žiaci s poruchami v rozvoji a invaliditou 
v uplynulom období používali aj synonymá: defektné, hendikepované deti5, žia-
ci s ťažkosťami, či poruchami v rozvoji (Potkonjak a kol. 1996, s. 339). V súčas-
nosti sa autori vyhýbajú termínom defektné a hendikepované dieťa, preferujú 
sa radšej slovné spojenia dieťa s poruchami v rozvoji alebo dieťa s hendikepom. 
Tiež sa ako neakceptovateľný uvádza termín dieťa s osobitnými potrebami, lebo 
aj dieťa s poruchami v rozvoji a invaliditou má také isté potreby ako aj všetky 
deti a navrhujú sa alternatívy: deti s potrebou dodatočnej podpory alebo deti 
s  potrebou dodatočnej vzdelávacej podpory (Velišek-Braško 2012). Syntagmu 
osobitné vzdelávacie potreby prvý použil L. S. Vygotskij roku 1924 a považuje sa 
za pôvodný pedagogický pojem. Niektorí autori pod týmto slovným spojením 
rozumejú všetky deti, ktoré v pozitívnom alebo negatívnom smere odbočujú od 
priemeru, a sem patria: žiaci s nadpriemernými schopnosťami, žiaci s porucha-
mi v rozvoji, žiaci s ťažkosťami v učení (Zovko 1999). Hoci sa niekedy zdá, že 
ide iba o hru slov, táto tematika je citlivá, a preto aj malými slovnými nuansami 
treba ukázať snahu o vyhýbanie sa negatívnemu označovaniu detí. Podľa Veli-
šek-Braškovej (2015, s. 115) dieťa je bytosť, ktorá si zaslúži úctu, a odkazy, ktoré 
vysielame o inkluzívnom vzdelávaní, sa majú vyjadrovať nediskriminačným ja-
zykom. V našej práci budeme používať termín žiak s poruchami v rozvoji a inva-
liditou, tak ako sa to uvádza v Zákone o osnovách systému vzdelávania a výchovy.

Hoci sa často používajú ako alternatívne, termíny integrácia a inklúzia ne-
označujú tie isté procesy. Pod integráciou rozumieme proces prispôsobovania 
dieťaťa jestvujúcemu školskému systému, v ktorom sa nemení ani spôsob práce 
učiteľa, ani plán a program a očakáva sa, že sa dieťa prispôsobí požiadavkám 
okolia (Hrnjica 2004). V tom prípade sa žiak spolieha na vlastné schopnosti a vy-
naliezavosť, ako i na pomoc rodičov (Muškinja a kol. 2011). Inklúzia obsahuje iný 
systém hodnôt a inú filozofiu vzdelávania a vyžaduje si kultúrnu rekonštrukciu 

5 Slovo hendikep je anglického pôvodu a je odvodené zo slovného spojenia cap-in-hand. 
Hoci priamou asociáciou na toto slovné spojenie je obraz žobrania, ktorý vzbudzuje 
skôr poľutovanie ako rešpekt, predsa sa ujalo ako v systémoch anglicky hovoriacich 
krajín, tak i vo svete na označenie ľudí s fyzickým alebo psychickým znevýhodnením 
(Rubin, Watson 1987, s. 66).
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školskej sústavy a výučby so záväzným menením obsahu kompetencií učiteľov. 
Uprednostňuje fyzickú prítomnosť a sociálne akceptovanie žiaka s poruchami 
v rozvoji, čím sa vytvára heterogénna skupina žiakov, na rozdiel od homogén-
nych skupín v bežných školách (Hrnjica 2004).

3 Krátky prehľad dejín vzdelávania detí s poruchami v rozvoji  
a invaliditou v Srbsku

Starostlivosť o vzdelávanie detí s poruchami v rozvoji prešla vo svojom vý-
voji, ako vo svete, tak i v Srbsku, niekoľkými fázami: od priamej diskriminácie 
a  neakceptovania, cez „milosrdný“ prístup až po uznávanie patričných práv 
a donášanie predpisov o vzdelávaní (Lazor, Marković, Nikolić 2008, s. 4). Prvým 
modelom vzdelávania detí s poruchami v rozvoji v Srbsku bol medicínsky model, 
pre ktorý je príznačná výchovno-vzdelávacia izolácia, takže vzdelávanie tých-
to detí fungovalo v chránených podmienkach domova, nemocnice, či internátu  
(s dôrazom na liečbu a rehabilitáciu). Takýto model v 80. a 90. rokoch 20. sto-
ročia zažíval čoraz intenzívnejšiu kritiku. Následne deti s  poruchami v  rozvo-
ji boli zviditeľnené a  ich vzdelávanie sa konalo v  špeciálnych školách. Podľa  
S. Tomlisonovej (2012, s. 6) je špeciálne vzdelávanie subsystémom bežnej vzde-
lávacej sústavy, ktorá existuje z dôvodu zabezpečenia jej nerušeného fungovania. 
Naopak, P. Clough a  L. Barton (1995, s. 31) považujú exklúziu a  segregáciu za 
ponižujúce aspekty špeciálneho vzdelávania. Podľa M. Lazorovej, S. Markovićovej 
a S. Nikolićovej (2008, s. 4) špeciálne školy v Srbsku fungujú ako nezávislý a pa-
ralelný systém s bežnými školami bez vzájomne organizovanej spätosti. Dieťa, 
ktoré raz vojde do špeciálneho systému, sa len veľmi ťažko môže premiestniť do 
bežného, kým cesta presunutia z bežnej do špeciálnej školy je široko otvorená. 
Na rozdiel od bežných škôl prednosť zápisu detí s poruchami v rozvoji do špeci-
álnych škôl spočíva v prispôsobenosti programu, v prístupnosti odborníkov (de-
fektológov), vo vybavenosti špecifickými vyučujúcimi prostriedkami a v uplat-
ňovananí zodpovedajúcich metód pri práci so žiakmi. Snaha o  zapojenie detí 
s poruchami v rozvoji do spoločnosti sa prejavila v podobe integrácie, ktorá sa 
často chápe ako krok ku inklúzii. Do bežných škôl bolo možné zapojiť iba deti 
s  jemnejšími poruchami, ktoré sa mohli aspoň sčasti prispôsobiť jestvujúcemu 
školskému systému a  tradičnému spôsobu práce v  škole. Podľa M. Lazorovej,  
S. Markovićovej a S. Nikolićovej integrácia bola bez systematickej podpory a pri-
spôsobovania osobitným vzdelávacím potrebám žiakov, takže ich výsledky boli 
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minimálne a  kvôli tomu veľký počet detí opakoval ročník alebo opúšťal školu 
(c. d., s. 4). Súčasne sa prejavovali snahy medzinárodných organizácií (UNESCO) 
predstaviť inklúziu ako cieľ internacionálnej vzdelávacej politiky. V tomto ohľade 
kľúčová bola svetová konferencia o špeciálnom vzdelávaní v Salamanke v Špa-
nielsku roku 1994 (The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice 
in Special Needs Education. UNESCO 1994, s. 8 – 9).6

Inkluzívne vzdelávanie je relatívne nové hnutie v  oblasti Európy. Podľa 
skupiny autorov inklúzia sa odbornej verejnosti v  Srbsku ako informácia ob-
javila na rozhraní tisícročí, v roku 2000/2001 a veľmi rýchlo bola akceptovaná 
politickou elitou. Model bezpodmienečného a imperatívneho zapojovania detí 
s poruchami v  rozvoji bol učiteľmi bežných škôl ignorovaný a následne ostro 
kritizovaný. Zvlášť jeho rýchle uvádzanie do škôl bez vedeckého a odborného 
zváženia, s odôvodnením, že je vzdelávanie detí s poruchami v rozvoji citlivý 
proces a vyžaduje si veľa trpezlivosti a času, ako i diskusie širokého kruhu kom-
petentných inštitúcií, vládnych a mimovládnych organizácií a jednotlivcov (Ra-
paić, Nedović, Ilić, Stojković 2008, s. 10)7. Od roku 2006 tento koncept prezento-
vali mimovládne organizácie (Fond pre otvorenú spoločnosť – Fond pre otvoreno 
društvo) a  od roku 2007 inklúziu intenzívne podporovali vládne organizácie, 
predovšetkým Ministerstvo osvety, vedy a  technologického rozvoja, ktoré sa 
v nastávajúcich rokoch pokúsilo zjednotiť a zosúladiť prístupy a ponímanie in-
kluzívneho vzdelávania schválenými nacionálnymi stratégiami, ratifikovanými 
medzinárodnými dokumentami, novými zákonnými aktami a smernicami, ktoré 
sa priamo i nepriamo vzťahujú na zveľaďovanie inkluzívnej spoločnosti, nové 
zmeny a tendencie.

Podľa pokrajinského (vojvodinského) ombudsmana relevantné medziná-
rodné a štátne dokumenty, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé aspekty inklúzie, sú: 
Svetová deklarácia o vzdelávaní pre všetkých, Madridská deklarácia, Salamanka 
dokument o vzdelávaní osôb s poruchami v  rozvoji, Ústava srbskej republiky, 
Konvencia o ľudských právach, Konvencia o právach dieťaťa, Konvencia o prá-
vach osôb s  invaliditou, Konvencia proti diskriminácii vo vzdelávaní, Zákon 

6 V  roku 1995 v  rámci jedného z  projektov UNICEF-u bola vydaná publikácia pre 
osvetových pracovníkov Bukvar dečijih prava, autora Ljubivoja Ršumovića, známeho 
srbského spisovateľa pre deti, ktorá do roku 2006, keď sa inklúzia začala uvádzať 
do srbskej edukačnej sústavy, mala už 8 vydaní. Vyšla aj v slovenčine pod názvom 
Šlabikár detských práv.

7 Zakonski okvir i  inkluzivna praksa. In: U  susret inkluziji – dileme u  teoriji i  praksi.
Univerzitet u  Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. https://
www.scribd.com/document/358584207/2008-u-Susret-Inkluziji
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o znemožňovaní diskriminácie osôb s invaliditou, Zákon o učebniciach a iných 
vyučujúcich prostriedkoch, Smernice o bližších pokynoch pre určovanie práv na 
individuálny vzdelávací plán, ich použitie a hodnotenie, Smernice o dodatoč-
nej vzdelávacej, zdravotnej a sociálnej podpore dieťaťu a žiakovi atď. (Muškinja 
a kol. 2011).8

V minulom období boli organizované projekty na regionálnej úrovni, ktoré 
zoskupovali krajiny juhovýchodnej Európy (zväčša krajiny bývalej Juhoslávie). 
Napríklad, projekt Regionálna podpora inkluzívnemu vzdelávaniu (Regional-
na potpora inkluzivnom obrazovanju), ktorý začal v roku 2013. Projekt trvajúci 
tri roky bol usmernený na prácu 49 tzv. pilotných škôl, po 7 škôl (3 základné  
a 4 stredné školy) z krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Čierna 
Hora, Srbsko, bývalá Juhoslovanská Republika Macedónsko a Kosovo9. Regionál-
ny prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu bol odôvodňovaný podobným spoločen-
ským, politickým a ekonomickým kontextom a podobnými problémami, ktoré 
z neho vyplývajú. Projekt prebiehal v duchu sociálneho zapojenia, tolerancie, 
interkultúrneho dialógu a nediskriminácie v juhovýchodnej Európe. Mal dobrú 
mediálnu podporu s cieľom pozdvihovania vedomia o  inklúzii − dokumentár-
ny film o projekte bol synchronizovaný do všetkých jazykov krajín regiónu. Na 
úrovni škôl boli vypracované moduly a programy na zdokonaľovanie učiteľov. 
Organizované boli ročné regionálne workshopy s  cieľom výmeny skúseností 
a podpory a vytvárania partnerstiev všetkých regionálnych účastníkov.

Podľa D. Rapaića, S. Slavnića, G. Nedovića a Č. Veljića Srbsko patrí medzi 
krajiny Európy (Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko, Holandsko a  Čierna Hora), 
v ktorom existujú dva paralelné systémy vzdelávania, špeciálne a bežné školy 
(tzv. two-track approach), no medzi nimi je málo spolupráce a prelínania. Ne-
mecko a Holandsko považovali tento systém za neefektívny a podnietili zmeny 
vo svojich vzdelávacích systémoch (2004, s. 177)10. Na základe týchto údajov je 
možné uzavrieť, že už len málo európskych krajín má edukačný systém podobný 

8 Názvy dokumentov preložili zo srbčiny do slovenčiny autori príspevku.
9 https://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education
10 Politika vzdelávacích systémov európskych krajín sa môže kategorizovať do troch 

skupín: one-track approach – všetci žiaci sú zapojení do bežného vzdelávania, s tým, 
že je veľký počet služieb usmernených k bežnej škole (Španielsko, Grécko, Taliansko, 
Portugálsko, Švédsko, Island, Nórsko a  Cyprus). Druhú skupinu tvoria vzdelávacie 
systémy (krajiny: Dánsko, Francúzsko, Írsko, Luxemburg, Rakúsko, Fínsko, Veľká 
Británia, Letónsko, Česko, Estónsko, Litovsko, Poľsko, Chorvátsko a  Slovinsko), 
v ktorých fungujú špeciálne a bežné školstvo a medzi nimi, ako podpora, fungujú 
rôzne služby početných inštitúcií (multi-track approach) (Rapaić, Slavnić, Nedović  
a Veljić 2004, s.177).
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tomu srbskému. Podľa Ústavu pre zveľaďovanie vzdelávania a výchovy (Zavod za 
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja), v súčasnosti v Srbsku existuje 74 špe-
ciálnych škôl, z toho 49 základných a 25 stredných. Taktiež, existuje 82 bežných 
základných škôl a 6 stredných škôl, ktoré majú špeciálne oddelenia a v nich sa 
vyučovania zúčastňuje 3 700 detí s poruchami v rozvoji (Velišek-Braško 2015, 
s. 103). Štatistické údaje poukazujú na to, že z celkovej žiackej populácie v bež-
ných školách v Srbsku až 13 % žiakov má určité poruchy alebo ťažkosti v rozvoji 
(Nikolić 2008). Presný počet detí s poruchami a invaliditou v Srbsku nie je zná-
my, pretože neexistuje jedinečný register, či báza údajov.

Uvádzame niektoré články zo Zákona o osnovách systému vzdelávania a vý-
chovy (Zakon o  osnovama sistema obrazovanja i  vaspitanja, Službeni glasnik 
Republike Srbije č. 88/2017 a 27/2018), ktorými sa v  súčasnosti regulujú prá-
va detí s poruchami v rozvoji v školskom systéme Srbska.11 Žiaci s poruchami 
v rozvoji a invaliditou majú právo na vzdelávanie a právo na jednotlivú alebo 
skupinovú pomoc v bežnej škole, alebo v osobitnej škole (čl. 3). Osobitná po-
zornosť sa venuje tomu, aby bez ohľadu na ich materiálne podmienky umožni-
la dostupnosť všetkým úrovniam vzdelávania (čl. 7). Existuje možnosť zápisu 
do stredných škôl pri výhodnejších podmienkach (čl. 19). Zápis do predškolskej 
ustanovizne a do školy pre vzdelávanie žiakov s poruchami v rozvoji sa koná na 
základe mienky medzirezortnej komisie so súhlasom rodičov alebo zákonných 
zastupiteľov (čl. 20). V základných a stredných školách sa okrem školského pro-
gramu dáva možnosť písania tzv. IOP-u – individuálneho vzdelávacieho plánu 
pre žiakov s poruchami v rozvoji (čl. 56). Pripúšťa sa možnosť prispôsobovania 
plánov a  programov (čl. 60). Článok 76 bližšie ozrejmuje IOP: jeho podstatu, 
cieľ, typy, postup vypracovania a uvádzania do praxe, kým článkom 76 je bliž-
šie vysvetlená medzirezortná komisia: jej kompetencie, zloženie, úlohy. Článok 
78 hovorí o možnostiach žiaka s poruchami v rozvoji skladať záverečnú skúšku 
v súlade s jeho možnosťami atď.

Uvádzame i niektoré články zo Zákona o základnom vzdelávaní a výchove12. 
Pod pojmom žiaci s poruchami v rozvoji a invaliditou sa rozumie: dieťa s inte-
lektuálnymi, senzorickými, motorickými poruchami, s poruchami v učení, s re-
čovo-jazykovými poruchami, dieťa s problémami v správaní, s emocionálnymi 

11 Zakon o  osnovama sistema obrazovanja i  vaspitanja (Službeni glasnik Republike 
Srbije č. 88/2017 a 27/2018). Dostupné na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_
osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html.

12 Zakon o  osnovnom obrazovanju i  vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srbij,  
č. 55/2013 a 101/2017)
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ťažkosťami atď. a majú právo na IOP. Takíto žiaci spravidla základné vzdeláva-
nie získavajú spolu so všetkými žiakmi, no keď je to v najlepšom záujme žiaka, 
potom v škole pre žiakov s poruchami v rozvoji a invaliditou (čl. 10). Pripúšťa 
sa možnosť prispôsobovania plánov a programov žiakom s poruchami v rozvoji  
(čl. 26a); IOPy všetkých žiakov sú prílohou školského programu (čl. 27); pre žia-
kov s poruchami v rozvoji a s invaliditou sa výučba môže organizovať aj ako vy-
učovanie doma alebo ako diaľkové vyučovanie (čl. 38 a 38a); zápis žiaka do školy 
pre vzdelávanie žiakov s poruchami v rozvoji a invaliditou sa koná po zadováže-
ní mienky medzirezortnej komisie, zdravotnej ustanovizne a so súhlasom rodiča 
(čl. 56); žiak sa známkuje v súlade s IOP-om (čl. 60). Pod dodatočnou podporou 
vo vzdelávaní a výchove sa rozumie odstraňovania fyzických a komunikatívnych 
prekážok a zabezpečovanie odbornej pomoci (čl. 64). Žiak s poruchami v rozvoji 
a invaliditou má právo na bezplatnú prepravu bez ohľadu na vzdialenosť jeho 
bydliska od školy (čl. 69) atď.

Jedna z  noviniek v  tomto zákone je Individuálny vzdelávací plán (Indivi- 
dualni obrazovni plan, skratka IOP). To je písaný dokument, pri vytváraní kto-
rého sa podieľa tím: učiteľ, rodič, odborný spolupracovník (pedagóg, psychológ) 
a ostatní relevantní odborníci. V ňom sa konkretizuje spôsob podpory indivi- 
duálnym možnostiam a  potrebám dieťaťa, s  cieľom prispôsobovania procesu 
jeho vzdelávania. Druhá novinka je možnosť angažovania pedagogického asis-
tenta, ktorý pomáha učiteľovi vo vyučovacích a mimovyučovacích aktivitách, čo 
predstavuje dodatočnú podporu žiakom, ktorí to potrebujú.

Okrem detí s  poruchami v  rozvoji zákon hovorí aj o  deťoch s  výnimoč-
nými schopnosťami13 (článok 6), ktoré takisto odstupujú od spoločenských 
štandardov vzťahujúcich sa na bežnú populáciu detí. V praxi sa možnosť písania 
individuálneho vzdelávacieho plánu pre takýchto žiakov (IOP3) využíva veľmi 
málo, čím nadaní žiaci zostávajú v ústraní. To sa môže odôvodniť aj tým, že tento 
záväzok písania IOP3, ako i jeho realizácia v praxi predstavujú dodatočnú prácu 
a námahu už aj tak veľmi zaťaženým učiteľom. V správe o práci Siete (Mreža 
inkluzija) z roku 2012 (čo je posledná uverejnená správa na stránke; overované 
v máji 2018) z úhrnne 111 žiadostí o pomoc pri vypracovanú IOP nachádzame 
iba jeden zaznamenaný prípad žiadosti o pomoc pri vypracovaní IOP3.14

13 Exceptional children.
14 http://www.mrezainkluzija.org/documents/latinica/izvestaji/03_izvestaj_o_radu_

Mreze_mart_jun_2012.pdf
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4 Inkluzívne vzdelávanie v ponímaní srbských autorov

Inkluzívne vzdelávanie je súčasná vzdelávacia tendencia, ktorá bola dlhšiu 
dobu (zvlášť na samotných začiatkoch uvádzania) stredobodom pozornosti ako 
bádateľov, tak i odborníkov-praktikov, najprv vo svete a potom i v oblasti Euró-
py. Inklúzia sa rôzne interpretuje a podnecuje početné dilemy a diskusie odbor-
nej, ale i širšej verejnosti. Najviacej tých, ktorí sú priamo zapojení do procesu 
vzdelávania detí s poruchami v rozvoji: rodičov, učiteľov a odborných spolupra-
covníkov, ktorí inkluzívne vzdelávanie ponímajú a prezentujú rôzne.

Pre srbských vedcov do konca 20. storočia bola inklúzia iba hnutím, ktoré 
prebieha v iných krajinách, a z toho dôvodu bola okrajovou témou. Akonáhle in-
formácie o inkluzívnom vzdelávaní začali prenikať do srbskej verejnosti a bolo 
isté, že sa ujme aj v srbskom edukačnom systéme, začal sa o ňu prejavovať čoraz 
väčší záujem. V literatúre sa javí široká škála definícií inkluzívneho vzdelávania, 
no väčšinou ju autori charakterizujú ako pedagogicko-humanistické reform-
né hnutie, ktoré vo svojej podstate zahŕňa snahu úplnej rovnoprávnosti detí 
a fókus premeny vidia v systéme, nie v žiakovi. Ako konečný cieľ táto koncepcia 
má dosiahnutie kvalitného vzdelávania všetkých detí. Je to proces zmenšovania 
prekážok v učení a sociálnej participácii. 

Podľa N. Suzića najčastejšie sa inklúzia chápe ako zapájanie detí s porucha-
mi a invaliditou do bežných škôl, čo je súčasne aj najužšie ponímanie inklúzie 
(2008, s. 9-10). O. Velišek-Brašková (2015, s. 102) inkluzívne vzdelávanie chá-
pe ako zapájanie detí z marginalizovaných a „citlivých“ skupín, kam patria deti 
s poruchami v rozvoji, ale aj deti, ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín 
(predovšetkým rómske deti), utečenci, deti bez rodičovskej starostlivosti a deti 
zo sociálne znevýhodnených rodín. 

Š. Golubovićová (2013, s. 54) uvažuje, že pre niektoré deti s  hedikepom 
je najvýhodnejšia špeciálna škola, ktorá má zodpovedajúci program práce 
a vyhovujúce edukačné prostredie. Na základe vykonaných výskumov a osobných 
skúseností považuje, že inklúzia vôbec nie je ľahká úloha a vyžaduje si veľké 
zmeny v  rolách profesionálov a  v  ich zodpovednosti v  procese poskytovania 
podpory. Bližšie vysvetľuje pojem najmenej reštriktívne prostredie, pod ktorým 
sa nie vždy rozumie bežná inkluzívna škola.

Niektorí autori poukazujú na problémy inkluzívneho vzdelávania. Podľa 
Hollenwegera to, čo teraz máme v oblasti vzdelávania, pripomína Babylonskú 
vežu, v  ktorej mnohí odborníci a  účastníci školského vzdelávania používajú 
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mnoho jazykov. Je potom otázne, ako realizovať inkluzívne vzdelávanie, keď si 
ani sami odborníci nerozumejú (2013, s. 44). Keďže nie je formalizované, ale 
má neoficiálny charakter, deti s poruchami v rozvoji prevažne ukončia najviacej  
4. ročník základnej školy. V praxi sa ukazuje, že iba zriedkavo a ojedinele títo 
žiaci ukončia školenie podľa bežného plánu a programu.

M. Lazorová, S. Markovićová a S. Nikolićová (2008, s. 9) okrem iného uvádza-
jú, že inklúzia má ekonomické pozadie, lebo školy, v ktorých sa vzdelávajú všet-
ky deti, sú finančne vyhovujúcejšie ako údržba komplexnej sústavy špeciálnych 
škôl.

Aj napriek všetkým snahám o úspešnú implementáciu inkluzívneho vzdelá-
vania v Srbsku niektorí autori uvažujú, že „rozprávka“ o inkluzívnej spoločnosti 
zostáva hlavne na deklaratívnej úrovni. Príčinou je zväčša nedostatok systema-
tickej podpory pre rozvoj inkluzívnej politiky a praxe, nedostatok financií, nedo-
statočný počet odborných kádrov, predsudky, nezáujem atď. (Golubović, Bogner, 
Jablan 2011). 

Niektorí autori majú futuristické videnie tohto problému a pripúšťajú mož-
nosť, že sa otázka vzdelávania žiakov s poruchami v rozvoji čoskoro stane irele-
vantnou, lebo s rozvojom genetiky a kognitívnych neurovied vôbec nie je tech-
nologicky ďaleká prevencia na genetickej úrovni (Subotić 2014, s. 140).

5 Postoje učiteľov (ako priamych účastníkov inkluzívneho  
vzdelávania) v Srbsku

Úloha učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese je komplexná aj vtedy, 
keď v oddelení nie je zapojené ani jedno dieťa s poruchami v rozvoji. V prípade, 
keď sú také deti v  oddelení, pred učiteľa sa kladú ešte zložitejšie úlohy 
a požiadavky, zvlášť dodatočné angažovanie v zosúlaďovaní postojov učiteľa, 
rodiny a spolužiakov. Význam učiteľov a dôležitosť ich pozitívnych postojov voči 
inklúzii spočíva v  kladnom socioemocionálnom a  akademickom rozvoji detí. 
Dávanie veľkého dôrazu na postoje učiteľov o inklúzii má svoje opodstatnenie 
v predpoklade, že implementácia inklúzie závisí predovšetkým od pozitívneho 
postoja edukátorov voči nej (Avramidis, Norwich 2002).

Už pred profesijným vzdelávaním majú študenti učiteľských fakúlt formo-
vané negatívne náhľady voči inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s  poruchami 
v rozvoji a sú toho názoru, že sa oni majú vzdelávať v špeciálnych oddeleniach 
(Macura-Milovanović, Vujisić-Živković 2011).
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Podľa T. Karića, V. Mihića a M. Kordu väčšina výskumov v zahraničí a v Srb-
sku poukázala na negatívne postoje učiteľov, čo sa vysvetľuje tým, že inklúzia 
bola uvedená náhle, bez predchádzajúcich zmien a prispôsobovaní učiteľov no-
vému systému práce. Učitelia sa najviacej sťažujú na zaťaženosť, či nedostatok 
vedomostí a zručností a majú pochybnosti o tom, že môžu zabezpečiť dostatok 
pozornosti každému žiakovi v oddelení a obávajú sa horších výsledkov učenia 
žiakov bez porúch v  rozvoji. Neexistuje významný rozdiel v  postojoch medzi 
učiteľmi triednej výučby v bežných a inkluzívnych oddeleniach (2014, s. 531 – 
534). Negatívne postoje hlavne prejavujú učitelia, ktorí nie sú dostatočne infor-
movaní či edukovaní o žiakoch s poruchami v rozvoji, alebo nemajú dostatok 
skúseností v práci s nimi (Hanak, Dragojević 2002; Hrnjica, Sretenov 2003).

Podľa V. Đorđića a T. Tubićovej (2012) učitelia považujú inklúziu za zdroj 
ťažkostí a frustrácií, predpokladajú negatívne výsledky inkluzívnej výučby pre 
žiakov zapojených do bežných škôl a sťažovali sa na dodatočné zaťaženie a ne-
dostatok odbornej podpory. Učitelia si viacej všímajú fakty, ktoré nemožno zme-
niť (sluch, zrak a pod.), namiesto toho, aby dávali dôraz na veci, ktoré sa môžu 
zmeniť. Na pozitívnejšie postoje učiteľov vplýva väčšie množstvo usmernených 
edukačných kurzov počas školenia, viac skúseností v učení žiakov s poruchami, 
t. j. invaliditou, a pozitívnejšie vnímanie vlastnej kompetencie v učení týchto 
žiakov.

Iné výskumy ukázali, že učitelia do určitej miery akceptujú žiakov s menším 
znevýhodnením a v tomto zmysle podporujú inklúziu, no generálne vyjadrujú 
pochybnosti o tom, že v úplnosti môžu odpovedať na úlohy, ktoré im vnucuje in-
klúzia (Jablan, Bogner, Golubović 2011). Dá sa to vysvetliť tým, že títo učitelia vo 
svojom odbornom vzdelaní neboli pripravení na prácu a úlohy, ktoré sa od nich 
v inkluzívnom systéme vyžadujú15. Dodatočnú edukáciu v tejto oblasti učitelia 
získavajú na kurzoch a seminároch, ktorá je parciálna, útržkovitá, viac teoretic-
ká a v praxi ťažko použiteľná, bez odpovedí na reálne potreby.

Súčasní študenti majú možnosť rozšíriť si vedomosti o inklúzii získané na 
základných štúdiách aj v ďalšom vzdelávaní na magisterských a doktorandských 

15 V  súčasnosti v  Srbsku existujú dve fakulty pre vzdelávanie defektológov: Fakultet 
za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju v Belehrade a v rámci Zdravotníckej fakulty 
v  Novom Sade v  rámci študijného programu Osnovne akademske studije specijalne 
edukacije i  rehabilitacije sú ponúknuté tri moduly: viacnásobné znevýhodnenie, 
logopédia a  inkluzívne vzdelávanie. Študijné programy sú zamerané na realizáciu 
preventívnej a  stimulatívnej práce v  predškolských ustanovizniach, bežných 
a špeciálnych školách, na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimotriednych 
aktivít v školách, ako i na poradenstvo a aktívne účinkovanie v odborných tímoch.
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štúdiách. Uvádzanie nových obsahov a obohacovanie existujúcich programov na 
všetkých úrovniach vzdelávania umožňuje odborníkom väčšiu efektivitu, lebo 
sú uschopňovaní: definovať druh nedostatku, odhadnúť schopnosti dieťaťa, 
prispôsobiť vyučujúci program a  očakávania špecifickosti jednotlivých žiakov 
v sfére kognitívnych, motorických, komunikatívnych a sociálnych zručností atď. 
(Golubović, Tubić, Janković 2006). 

Na rozdiely v postojoch učiteľov voči inklúzii vplývajú profesijné a osobné 
skúsenosti s deťmi s poruchami, životný vek, služobné roky a miesto, na ktorom 
učitelia žijú a pracujú, kým pohlavie nevplýva významne na postoje (Vukajlović 
2004). Keď ide o zvládnutie učiva, Đević (2009) uvádza, že 40 % učiteľov považuje 
špeciálnu školu za lepší výber miesta vzdelávania pre deti s poruchami v rozvoji.

Niektorí zahraniční autori upozorňujú, že pri výskumoch takéhoto typu po-
liticky korektných ideí (ako je prípad s inkluzívnym vzdelávaním) hrozí nebez-
pečenstvo, že respondenti budú dávať sociálne žiadúce odpovede, ktoré nema-
jú súvis s ich každodenným správaním sa v učebni (Avramidis, Norwich 2002,  
s. 143). Aj podľa srbských autorov existuje určitá pravdepodobnosť, že sa učitelia 
aj napriek svojim pozitívnym vyjadreniam môžu celkom inak správať vo výučbe 
a naopak, keď je inklúzia stanovená zákonom; aj tí učitelia, čo majú negatívne 
postoje voči inklúzii, nemusia tieto svoje postoje nevyhnutne ukazovať v praxi 
(Karić, Mihić, Korda 2014, s. 543).

S. Subotić sa zaoberá výskumom syndrómu vyhorenia učiteľov v inkluzív-
nych oddeleniach v Republike Srbskej (Republika Srpska, ktorá je entitou štátu 
Bosna a Hercegovina). Povinnosťou učiteľa je samostatné poskytovanie inštruk-
cií a pomoci všetkým žiakom v oddelení, neexistujú osobitne vyškolení pomocní 
edukátori a okrem toho, udeľovanie personálnych asistentov žiakom je iba vo 
svojich začiatkoch. Konštatuje, že inštitucionálna podpora je na nízkej úrov-
ni a  všetka zodpovednosť za úspešné vzdelávanie je na učiteľoch, čo vytvára 
obrovskú psychickú záťaž a časom narúša mentálne i fyzické zdravie učiteľov. 
Výsledky výskumov ukázali, že o čo je postoj k inklúzii pozitívnejší, o to je aj 
vyhorenie učiteľov v práci väčšie a manifestuje sa rôznymi psychosomatickými 
príznakmi (Subotić 2014, s. 47 – 55). Aj Srbská republika (Republika Srbija, ktorá 
je samostatným štátom juhovýchodnej Európy) ako krajina v regióne má podob-
né socio-ekonomické podmienky a taktiež aj podobnú situáciu s uplatňovaním 
inkluzívneho vzdelávania.

Dobre edukovaní učitelia sú kľúčovými nositeľmi úspešného inkluzívneho 
vzdelávania. V praxi sa učitelia väčšinou sami vzdelávajú čítajúc odbornú lite-
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ratúru a zúčastňujúc sa seminárov a od ich afinity pre prácu s deťmi s poruchami 
v  rozvoji závisí aj výsledok inkluzívneho vzdelávania. Veľká časť učiteľov nie 
je dostatočne edukovaná na to, aby úspešne mohla riešiť každodenné situácie 
a potreby svojich žiakov a ich rodičov, a pritom nie je uschopnená zbavovať sa 
dennodenne zažívaného stresu v práci (Kafedžić, Zečević 2008).

Vo výskume pokrajinského ombudsmana v Autonómnej Pokrajine Vojvodine 
učitelia uvádzajú nasledujúce problémy v uskutočňovaní inklúzie: veľký počet 
žiakov v oddelení, nedostatočná edukácia učiteľov, nemotivovanosť a predsud-
ky učiteľov, nedostatočná podpora odborníkov v realizovaní vyučovania, nedo-
statok pedagogických asistentov, rozdielnosť náhľadov na hodnotenie žiakov, 
nedostatok technických prostriedkov, didaktických materiálov, literatúry a in-
formácií o deťoch s poruchami v rozvoji, nedostatok alebo absencia spolupráce 
s rodičmi, zaťaženosť administratívnymi prácami (Muškinja 2011, s. 28).

Online výskum M. Lazorovej v podobe ankety, ktorý bol vykonaný v roku 
2015 a ktorého sa zúčastnilo spolu 6 223 respondentov (4 552 učiteľov, 885 ria-
diteľov a 786 rodičov)16, dopomohol k identifikovaniu dobrých skúseností z pra-
xe, ale i nedostatkov. Hoci sa učitelia usilujú, aby sa všetci žiaci v  škole cítili 
dobre, iba 5 % riaditeľov tvrdí, že nemá nijaké problémy v realizácii inklúzie,  
16 % škôl má prispôsobené prostredie, 52 % učiteľov sa zúčastnilo na viac ako 
jednej edukácii pre inkluzívne vzdelávanie, 4 % škôl nemá problém s asistenč-
nou technológiou, 56 % škôl má potrebu defektológov a logopédov, nedostatočne 
kompetetnými sa cíti 70 % učiteľov. Výskum uvádza výlučne negatívne postoje 
učiteľov, ktorí vyzdvihujú, že inklúzia priniesla iba zväčšený objem adminis- 
tratívnych prác, pričom sa so žiakmi reálne málo pracuje, a to má za dôsledok 
nekvalitnú výučbu pre všetky deti. 

Podľa G. Nikolića mienka tvorcov inklúzie je, že každý učiteľ môže (musí) 
odpovedať na výzvu v práci so žiakmi s ťažkosťami v rozvoji; že novovzniknu-
té problémy pramenia predovšetkým z nedostatočne rozvinutých pozitívnych 
postojov. Na druhej strane, defektológovia (špeciálni edukátori a rehabilitátori) 
ťažko akceptujú inklúziu, v ktorej tento odbor pomaly, ale isto stráca svoj vý-
znam, čím sa otvára cesta takému náhľadu na vzdelávanie, v ktorom každý môže 
všetko v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Vyniká tu predovšetkým potreba, aby 
sa školská sústava stala lacnejšia, a nie kvalitnejšia a spravodlivejšia (2016).

Najobsiahlejšia zahraničná revízia o  vplyve inkluzívnych programov na 
akademické výstupy a  sociálny vývoj žiakov s  poruchami v  rozvoji (Lindsay 

16 https://prezi.com/cg7e6pv65dyv/inkluzivno-obrazovanje-u-srbiji/
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2007, podľa Subotić 2014, s. 39) hovorí o zmiešaných či negatívnych výsledkoch 
z  hľadiska efektivity inklúzie. Na druhej strane je neprimerané generalizovať 
a  špeciálne školy označovať za „zlé impérium“, alebo kritizovať nemorálnosť 
špeciálneho vzdelávania (Kauffman 1999, s. 245), alebo žiadať, aby všetky osoby 
s disabilitou (zvlášť nepočujúci) museli byť za každú cenu zapojené do bežných 
škôl (Gallagher 2001, s. 638). Čo aké má bežná škola prednosti a nedostatky, tak- 
isto ich má aj špeciálna škola, ako i uvádzanie inklúzie do bežných škôl. Každý 
žiak je indivíduum a vyžaduje si iný prístup. Pozitívne je, že sa ponúkajú mož-
nosti a hľadajú nové spôsoby sprístupnenia najoptimálnejšieho vzdelávania pre 
všetky deti.

6 Inklúzia v menšinových (slovenských a rusínskych) školách  
v Srbsku 

Začiatkom roku 2010 ministerstvo osvety Srbskej republiky začalo s progra-
mom racionalizácie, ktorej cieľom bol zmenšený počet zamestnaných v školstve. 
V. Rajović a O. Jovanović konštatujú, že za takýchto okolností niektoré školy ako 
stratégiu zachovania jestvujúceho kolektívu uvítali zapojovanie detí s poruchmi 
v rozvoji do svojich oddelení (2010, s. 94). Takejto hrozbe zmenšovania počtu 
oddelení čelia zvlášť školy v prostrediach s menšinovým obyvateľstvom, medzi 
nimi aj Slováci.

Je známe, že Slováci a Rusíni žijú v Srbsku, osobitne v Autonómnej Pokraji-
ne Vojvodina, už veľmi dlho. Prvé osady so slovenskou väčšinou vznikli v južnej 
Báčke, na území Futockého panstva neďaleko Nového Sadu. Najprv bol osídlený 
Petrovec roku 1745, potom Kulpín, Hložany, Kysáč atď. (Sirácky 1980, s. 66 – 
68). Podľa posledného súpisu Štatistického ústavu Srbskej republiky z roku 2011 
v Srbsku žilo 52 750 Slovákov17. Najväčšie centrá slovenskej komunity vo Vojvo-
dine mali v tomto súpise nasledujúci počet obyvateľov slovenskej národnosti: 
v oblasti Báčka Báčsky Petrovec: 8 772, v Srieme Stará Pazova: 5 212, v Banáte 
Kovačica: 10 577 a v hlavnom meste Vojvodiny v Novom Sade: 6 393.18

V súčasnosti je ťažké určiť presný počet obyvateľov slovenskej či rusínskej 
národnosti v Srbsku pre súčasné pohyby obyvateľstva, takzvané novodobé mig- 

17 Republički zavod za statistiku Srbije. Dostupné na: http://webrzs.stat.gov.rs/
WebSite/userFiles/file/Aktuelnosti/Prezentacija_Knjiga1.pdf

18 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20
pripadnost-Ethnicity.pdf
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rácie. Tento jav spolu s  pretrvávajúcim negatívnym prirodzeným prírastkom 
má vplyv na zmenšenie počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny vo 
Vojvodine a v celom Srbsku, čo má priame dôsledky na zmenšovanie počtu od-
delení so slovenskou a rusínskou vyučovacou rečou. Totiž, podľa článku 12 Záko-
na o základnom vzdelávaní a výchove19 pre príslušníkov národnostných menšín 
v Srbsku sa výučba organizuje v jazyku národnostnej menšiny a pripúšťa sa aj 
možnosť dvojjazykovej výučby: v materinskom a v srbskom jazyku. Už niekoľko 
rokov slovenské a  rusínske školy vo Vojvodine začiatkom každého školského 
roka čelia problémom formovania slovenských oddelení prvého ročníka (pod-
mienkou je minimálne 15 a  maximálne 30 žiakov). Výnimočne Ministerstvo 
školstva, vedy a technologického rozvoja po zadovážení mienky zodpovedajúcej 
národnostnej rady vydáva súhlas na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej prá-
ce pre menej ako 15 žiakov, čo je v praxi zriedkavosťou.

Podľa Správy o činnosti Výboru pre vzdelávanie v roku 2017 počet prvákov 
v slovenských oddeleniach v základných školách v školskom roku 2017/2018 bol 
nasledovný: Aradáč (9), Báčsky Petrovec (49), Biele Blato (5), Hložany (12), Erde-
vík (2), Jánošík (10), Kovačica (36), Kysáč (29), Kulpín (14), Laliť (4), Slankamen-
ské Vinohrady (1), Susek-Lug (4), Padina (55), Pivnica (23), Selenča (27), Silbaš 
(1), Stará Pazova (31).20

Pozitívum, ktoré inkluzívne vzdelávanie prináša menšinovým školám (a tým 
aj slovenským a rusínskym školám v Srbsku) v organizácii výchovno-vzdelávacej 
práce,21 spočíva v tom, že častokrát inkluzívne dieťa dopomôže k otváraniu men-
šinového oddelenia. Totiž, vďaka žiakovi, pre ktorého sa výučba realizuje podľa 
IOP1, počet potrebných žiakov pre formovanie oddelenia sa zmenšuje o dvoch na 
žiaka. Pri žiakovi, pre ktorého sa výučba realizuje podľa IOP2, počet potrebných 
žiakov pre formovanie oddelenia sa zmenšuje o troch na žiaka. V jednom odde-
lení môžu byť najviac dvaja žiaci s poruchami v rozvoji a invaliditou. V praxi to 
znamená, že ak pri zápise do prvého ročníka sú dvaja žiaci s IOP2, okrem nich 
je postačujúci počet ešte 9 žiakov na formovanie oddelenia. Evidenciu o počte 
žiakov s IOPom si vedie každá škola a tieto informácie nie sú verejne dostupné.

Slovenskí dolnozemskí učitelia majú záujem o kvalitnú prácu v rámci inklu-
zívneho vzdelávania a radi si vymenia skúsenosti s pedagógmi zo svojej mater-

19 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html
20 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, číslo: 01-28/2018-04, dňa 3. 3. 

2018.
21 Zakon o  osnovnom obrazovanju i  vaspitanju článok 31 https://www.paragraf.rs/

propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html
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skej krajiny. Vo výročnej správe Výboru pre vzdelávanie za rok 2016 sa uvádza, 
že sa 13. − 15. 3. 2016 v organizácii Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady 
slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila návšteva škôl s  integrovanými 
autistickými deťmi do vyučovacieho procesu v  Bratislave. Učiteľky, riaditeľ-
ky, školské psychologičky a pedagogičky z Pivnice, Hložian, Báčskeho Petrovca 
a Kulpína spolu s koordinátorkou pre vzdelávanie navštívili aj špeciálnu školu 
v Bratislave, kde im bola darovaná aj priliehavá literatúra.22

Pokiaľ ide o  rusínsku menšinu, ona predstavuje málopočetnú, ale podľa 
svojej tradície a  kultúrnych príznačností rozpoznateľnú národnostnú menši-
nu v Srbsku. Rusíni tvoria väčšinu v sídlach Ruski Kerestur, Kucura a Bikić Do 
a okrem toho, značný počet Rusínov žije aj v Novom Sade, Ďurdeve, Vrbasi, Šíde, 
Berkasove a Bačinciach. Rusínsky jazyk sa úradne používa v obciach Nový Sad, 
Kula, Vrbas, Šíd, Báčska Topola a Žabaľ. Podľa posledného súpisu obyvateľstva 
v roku 2011 v Srbsku žilo 14 24623 príslušníkov rusínskeho nacionálneho spolo-
čenstva.

Vďaka politike uznávania práv národov a národností (terminológia príznač-
ná pre Juhosláviu v období po druhej svetovej vojne) Rusíni, ako aj iné nacioná-
lne spoločenstvá vo Vojvodine, v druhej polovici 20. storočia vybudovali rozvi-
nutý vzdelávací systém. Dnes má rusínske spoločenstvo v sídlach s väčšinovým 
obyvateľstvom v Ruskom Kerestúre, v Kucure a Ďurdeve základné školy. V ostat-
ných sídlach, kde žijú Rusíni v menšom počte, sú nejaké formy predškolského 
a školského vzdelávania. Najčastejšie sa rusínsky jazyk v týchto ustanovizniach 
ponúka ako voliteľný predmet.

Najväčšia koncentrácia Rusínov je v  Ruskom Kerestúre a  tu je založené 
centrum vzdelávania − Základná a stredná škola so žiackym domovom Petra 
Kuzmjaka. Podľa informácií získaných od zamestnancov školy, s inklúziou začali 
v školskom roku 2010/2011. keď zapísali prvých žiakov s IOP-om. Potom mali 
žiakov s  poruchami v  rozvoji zapísaných v  školskom roku 2013/2014. Takáto 
tendencia zápisu pretrvávala aj v nasledujúcom období. V tejto základnej škole 
je približne 300 žiakov a  spravidla každý druhý školský rok zapisujú jedného 
alebo dvoch žiakov s poruchami v rozvoji. 

Novinka je, že v  školskom roku 2018/2019. budú mať zapísaných dvoch 
žiakov s poruchami v rozvoji do strednej školy. Prízvukujú, že hoci skúsenosti 

22 http://rada.org.rs/nrsnm/spravy-o-cinnosti
23 http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Nacionalna%20

pripadnost-Ethnicity.pdf
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nemajú, vzhľadom na pomerne malý počet žiakov v týchto oddeleniach (každo-
ročne sa do tohto oddelenia zapíše 15 − 20 žiakov) sa dá predpokladať, že im-
plementácia inkluzívneho vzdelávania týchto žiakov bude prebiehať nehatene. 
Učitelia tejto základnej školy sú presvedčení, že inklúzia má zmysel iba vtedy, 
ak sú dva-tri predmety podľa IOP-u, teda keď ide o žiakov s menšími poruchami 
v  rozvoji. Keďže inkluzívne vzdelávanie je v  školskom systéme iba vo svojich 
začiatkoch, nemožno generalizovať a dávať predčasné uzávery. Potrebné je ešte 
najmenej 5 – 6 rokov, aby sa ukázalo, ako sa žiaci s poruchami v rozvoji, ktorí 
základné a  stredné školenie zakončili podľa IOP-u, uplatnia v  ďalšom živote, 
v prvom rade pri hľadaní zamestnania. Iba potom sa snahy o formovanie žiakov 
s poruchami v rozvoji na plnohodnotných členov spoločnosti v bežných základ-
ných školách budú môcť porovnať s výsledkami práce špeciálnych škôl. Iba s od-
stupom času sa bude môcť povedať, či má inklúzia žiakov s poruchami v rozvoji 
v bežných základných školách význam a zmysel.

Záver

Inkluzívne vzdelávanie bolo dôležitou témou školských reforiem v Európe 
koncom 20. a začiatkom 21. storočia a postavenie inklúzie v systéme vzdeláva-
nia sa stalo meradlom kvality života určitej spoločnosti v jednotlivých európ-
skych krajinách.

Práve to, že je Srbsko kandidátskou krajinou do Európskej únie a proces 
pripojenia k Európskej únii si vyžaduje zlepšenie postavenia marginalizova-
ných skupín (jednou z nich sú aj osoby s poruchami v  rozvoji a  invaliditou), 
bolo príčinou rýchleho implementovania inklúzie do systému školstva v Srb-
sku. Prítomné boli pokusy o nekritické aplikovanie inklúzie na základe zahra-
ničných skúseností, bez uváženia lokálnych špecifickostí krajiny. Na rozdiel od 
ekonomicky rozvinutých krajín, vyvstali adekvátne empirické zistenia a  ob-
siahla logistická a technická podpora odborných subjektov.

V krajinách Európskej únie neexistuje jedinečný systém inkluzívneho 
vzdelávania, a ani jeho implementácia nezačala súčasne vo všetkých krajinách, 
čo má za dôsledok nejednotný „rozvojový stupienok inklúzie“. To všetko sťa-
žuje teoretickú a metrickú generalizáciu inkluzívneho vzdelávania. V Srbskej 
republike bol roku 2009 schválený Zákon s početnými smernicami, ktoré regu-
lujú inkluzívne vzdelávanie. Nasledovali roky výmen a dodatkov Zákona, ako 
i výmeny v praxi a v systéme školstva kvôli vzájomnému zladeniu. Hoci boli 
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zákony na vysokej úrovni a s veľkými očakávaniami, implementácia vyžado-
vala predovšetkým sústavnú a organizovanú edukáciu učiteľov. Rôzni autori sa 
zhodujú v tom, že ústredný problém inkluzívneho vzdelávania vo svete i v Srb-
sku je nedostatok odborného kádra pre prácu s deťmi s poruchami v rozvoji. 
Okrem toho, štát čelí zodpovednosti pri zdolávaní bariér medzi jednotlivými 
odborníkmi a disciplínami, pri zabezpečení priestorových a administratívnych 
podmienok atď. 

Desať rokov po radikálnom uvádzaní inkluzívnej praxe máme možnosť 
zmieniť sa o dôsledkoch úspešnej či menej úspešnej implementácie inklúzie do 
systému školstva v Srbskej republike. Škála postojov priamych a nepriamych 
aktérov vzdelávacieho procesu sa pohybuje v rozpätí od extrémne negatívnych 
po extrémne pozitívne. Časť populácie, vrátane učiteľov, je ovplyvnená rôz-
nymi predsudkami a obavami v súvislosti s realizáciou inklúzie. Na učiteľa sa 
kladú vysoké požiadavky v školskej práci: používanie súčasných IK technológií 
vo výučbe, administratívne práce, riešenie konfliktov, práca v multikultúrnych 
oddeleniach (príznačné pre Vojvodinu) atď. Je otázne, či učitelia môžu odpove-
dať na rozdielne edukačné (a iné) potreby žiakov v inkluzívnom oddelení.

Rodičia detí s poruchami v rozvoji a invaliditou majú na výber zápis svojich 
detí buď do bežných, alebo do špeciálnych škôl, čo je niekedy ťažké rozhodnúť 
bez pomoci relevantných odborníkov. 

V súčasnosti inkluzívne vzdelávanie žiakov s poruchami v rozvoji a invali-
ditou v Srbsku už „nepotrebuje“ také zviditeľňovanie (alebo sa vyčerpali všet-
ky možnosti, ktoré bolo možné realizovať v daných podmienkach), vyprchala 
začiatočná eufória rezkých debát mediálneho „bombardovania“ informáciami 
o inklúzii je čoraz menej. Lewis a Norwich (2005, s. 11) konštatujú, že sa slovo 
inklúzia stalo internacionálne frekventovaným v rôznych dekrétoch, smerni-
ciach a politických príhovoroch do takej miery, že prakticky stratilo svoj pôvod-
ný význam a zmenilo sa iba na frázu. 

Zástancovia inklúzie (Ministerstvo a  inkluzívne organizácie) na svojich 
stránkach neuvádzajú negatívne skúsenosti, ale ich ignorujú, prípadne popie-
rajú negatívne empirické výsledky. Uvádzajú nasledovné argumenty za inklu-
zívnu školu: z oblasti ľudských práv (všetky deti majú právo učiť sa v spoloč-
nosti so svojimi vrstovníkmi; nesmú byť diskriminované podľa nijakého kritéria 
atď.), z oblasti vzdelávania (prostredie vrstovníkov je výhodnejšie pre všetky 
deti zo všetkých aspektov rozvoja; všetky pedagogické inovácie je možné rea-
lizovať aj v inkluzívnom modeli atď.), sociálne dôvody (segregácia sťažuje for-
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movanie pozitívnych postojov voči osobám s poruchami v rozvoji; predsudky 
sťažujú normálny život detí s poruchami v rozvoji atď.).

Aj napriek ideologickej a politickej podpore inklúzie veľký počet učiteľov na 
rôznych učiteľských blogoch otvorene vystupuje proti inkluzívnemu vzdeláva-
niu. Bádatelia vo svojich výskumoch potvrdzujú negatívne postoje učiteľov k in-
kluzívnej praxi. Niektoré školy, a medzi nimi aj menšinové školy, ako stratégiu 
zachovania jestvujúceho počtu oddelení uvítali zapojovanie detí s poruchami 
v rozvoji do bežných škôl.

Poznámka: Príspevok predstavuje parciálne výsledky v rámci projektu Histo-
rický prehľad a súčasný stav rusínskeho a slovenského jazyka, kultúry a literatúry 
v  multikultúrnom európskom kontexte (142-451-2668/2018-01), ktorý financuje 
Pokrajinský sekretariát pre vysoké vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť.
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