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MULTICULTURAL EUDCATION AND IDENTITY IN CENTRAL 
EUROPE 

 
 

Alexander Čemez 
 
Abstrakt 
 

Tento príspevok sa zaoberá problémom multikultúrnej výchovy a identity v strednej 
Európe. Stredná Európa je plná malých národov a kultúr, preto je náročné kreovanie identity 
v tomto regióne. Tento príspevok sa pokúša nájsť príčiny slabej identity v strednej Európe. 
Multikultúrna výchova môže vyriešiť tento problém. 
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Abstract 
 

This paper deals with the issue of multicultural education and identity in Central 
Europe. The Central Europe is full of little nations and cultures, that´s why it is difficult to 
create identity in this region. This contribution tries to find causes of poor identity in Central 
Europe. Multicultural education can solve this problem. 
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1. ÚVOD 
 

Témou príspevku je multikultúrna výchova v spojení s identitou v strednej Európe. 
Multikulturalita v stredoeurópskom priestore ide ruka v ruke s multietnicitou. Každý národ, 
národnostná skupina alebo etnikum si so sebou prináša svoju vlastnú kultúru a identitu. 
Stredná Európa sa dá vymedziť, lokalizovať alebo charakterizovať rôznym spôsobom, pretože 
nie je jasné, kde presne sa nachádza. Príspevok ponúka viaceré vymedzenia strednej Európy 
a to na etnickej báze od najširšieho vymedzenia, ktoré zahŕňa najväčší počet národov až po 
najužšie. 

Predložený príspevok na jednej strane pomenúva aktuálny stav multikulturality alebo 
multietnicity v stredoeurópskom priestore najmä s ohľadom na sporné vzťahy medzi národmi 
alebo štátmi v tomto priestore, ktoré tak zabraňujú tomu, aby sa mohla plynule vyvíjať 
spoločná identita. Súčasťou textu je aj širšie chápanie pojmu identita a ponúka viaceré 
pohľady na túto otázku, ktoré navzájom komparuje. Tieto definície sa snaží aplikovať na 
strednú Európu cez prizmu špecifických znakov, ktoré sú charakteristické práve pre tento 
región a hľadá tak možné zdroje identity. 

Cieľom je o. i. identifikovať príčiny multietinicity v stredoeurópskom priestore 
v etnickom vývoji a formovaní moderných národov v tomto regióne v konfrontácii s veľkými 
národmi v západnej Európe. 
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2. AKTUÁLNY STAV 
 

Multikultúrna výchova sa stáva moderným fenoménom a jej potreba v podmienkach 
slovenského vzdelávacieho systému neustále rastie najmä v súvislosti s riešením problematiky 
národnostnej neznášanlivosti v podmienkach strednej Európy, v dôsledku čoho 
stredoeurópske krajiny nespolupracujú, tak ako by sa žiadalo vzhľadom k skrytým 
možnostiam, ktoré ponúka EÚ. 

Existuje veľké množstvo definícií alebo vymedzení stredoeurópskeho priestoru. 
S ohľadom na tému príspevku uvádzame autorov s ich vymedzeniami alebo organizácie, ktoré 
zahŕňali strednú Európu: 
rovnomerne zmiešaná stredná Európa: 
- francúzska štúdia z roku 1931: Rakúsko, Poľsko, Československo, Maďarsko, 

Rumunsko, Juhoslávia aj Taliansko, (Karlsson, 1998, s. 36) 
- Rudolf Horowetz: nástupnícke štáty habsburskej monarchie, (Jeřábek, 2008, s. 34 – 38) 
rovnomerne superzmiešaná stredná Európa: 
- Tomáš Garrigue Masaryk: Gréci, Turci, Albánci, Bulhari, Rumuni, Slovinci, Chorváti, 

Srbi, Maďari, Slováci, Česi, Poliaci, Litovci, Lotyši, Dáni, Fíni, Estónci, Švédi, Nóri, 
Laponci, (Karlsson, 1998, s. 35 – 36) 

stredná Európa s prevahou západoeurópskych národov: 
- J. Wolffe založil Mitteleuropäischer Wirtschaftsverein v roku 1904: Nemecko, 

habsburská ríša, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, ale tiež aj Balkán, (Krejčí, 2009, s. 
105 – 106) 

- Constantin Frantz, koncom 50. rokov 19. storočia: germánska aliancia sa má spojiť 
s Anglickom a škandinávskymi štátmi, (Krejčí, 2009, s. 106 – 107) 

- Karl von Bruck: Rakúsko, Nemecko, Taliansko a Švajčiarsko, (Krejčí, 2009, s. 105 – 
106) 

stredná Európa s prevahou slovanských národov:  
- Milan Hodža, 1922: Poľsko, Československo, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Bulharsko, Juhoslávia a Grécko, (Lukáč, 2005, s. 31) 
- Demokratická únia strednej Európy: Slovensko, Česko, Fínsko, Taliansko, Juhoslávia, 

Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, (Jeřábek, 2008, s. 20 – 21) 
- Československý komitét pre stredoeurópsku hospodársku súčinnosť, 1926: 

Československo, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Juhoslávia, Bulharsko a bližšie 
nešpecifikované balkánske krajiny, (Jeřábek, 2008, s. 34 – 38) 

- Leo Gestetner: Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko aj Juhoslávia, 
dokonca uvažoval o možnosti pričlenenia Turecka, (Lukáč, 2005, s. 254 – 256) 

stredná Európa s prevahou východoslovanských národov:  
- Alexandra Duleba: Slovensko, Rumunsko a Bulharsko spolu s Ukrajinou vytvoria novú 

strednú Európu, (Duleba, 1998, s. 23) 
- Stredoeurópska zóna stability a bezpečnosti, ktorá mala pozostávať 

z postkomunistických krajín bývalého sovietskeho bloku. (Duleba, 1998, s. 60) 
Stredná Európa tak nadobudla značne multietnickú podobu s nasledovnými etnikami, národmi 
a národnosťami (Hykisch, 2001, s. 236 – 237): 
- germánske obyvateľstvo: Rakúšania, enklávy nemeckej kolonizácie, 
- západní Slovania: Slováci, Moravania, Česi, Poliaci, 
- východní Slovania: Rusíni, Ukrajinci na Podkarpatsku, juhu Poľska a na východe 

Slovenska, 
- južní Slovania: Slovinci, Chorváti a čiastočne moslimskí Bosniaci, pravoslávni Srbi, 
- ugrofínski Maďari a Sikulovia, 
- Rumuni alebo Moldavania, romanizovaní Dákovia, Góti a neskôr pravoslávni Slovania, 
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- rozptýlené kupcovské etniká: Židia a Arméni, 
- pôvodne kočovní Rómovia. 

Z etnickej a geopolitickej charakteristiky strednej Európy do určitej miery vyplývajú 
vzťahy medzi týmito štátmi alebo národmi. Medzi národmi strednej Európy stále prevládajú 
niekedy historicky podmienené predstavy, ktoré do istej miery znemožňujú spoluprácu 
v tomto regióne. Stereotypy, nech už sa týkajú ostatných (heterostereotypy) alebo seba 
samých (autostereotypy), fungujú ako systémový nástroj za účelom vytvorenia a udržania 
určitých predstáv a ponúkajú tak možnosť zaradenia jedincov za pomoci určitých vopred 
daných ukazovateľov, v dôsledku čoho je možné zvýrazniť rozlíšenie medzi „my“ a „oni“. 
(Hroch, 2009, s. 241) Preto dochádza k formovaniu problematických vzťahov, ktoré 
komplikujú vytváranie pocitu vzájomnej dôvery, z ktorých uvádzam len niektoré. 

Poliaci a Česi si vďaka jazykovej podobnosti môžu dobre rozumieť. Poliaci sa im 
zdajú byť ako šikovní obchodníci, ale leniví. Poliaci si myslia to isté o Čechoch. Poliaci sa 
považujú za statočných, ale Čechov vidia ako zbabelcov od doby, kedy boli v područí 
Nemecka cez 2. svetovú vojnu. V Poľsku pretrvávajú dve predstavy o Nemcoch. Prvá ukazuje 
poslušného, disciplinovaného, usilovného Nemca a druhá zachytáva Nemecko ako európsku 
hospodársku veľmoc. Rakúšania si vážili poľského kráľa Jána Sobieckeho, ktorý zachránil 
kresťanskú Viedeň od osmanských Turkov. Rakúšania vnímajú Poliakov ako nábožensky 
založených a odvážnych. Poliaci si všímajú Rakúsko ako právny štát uprostred blahobytu 
a poriadku. (Kastner, 2002, s. 120 – 124) Po konfliktoch trvajúcich niekoľko storočí, 
v ktorých proti sebe stáli Poliaci a Nemci, sú vzťahy medzi oboma vládami najlepšie, čo sa 
nedá povedať o úrovni bežného občana. (Plater-Zyberk, 2000, s. 190) 

Vzťahy Česka k Slovensku budú mať vždy zvláštny charakter a budú odlišné od 
vzťahov k iným štátom. Je to tak preto, lebo občanov Slovenska aj Česka spája spomienka na 
spoločný štát, ale aj veľa osobných väzieb, podobné kultúrne znaky aj ekonomické potreby. 
(Krejčí, 1993, s. 133) 

V súčasnosti sú česko-slovenské vzťahy označované najvyššími predstaviteľmi oboch 
krajín ako najlepšie v dejinách, t. j. lepšie ako v spoločnom štáte, pričom jeho rozpad mohol 
byť motivovaný prítomnosťou dvoch dominantných mužov (Vladimír Mečiar a Václav Klaus) 
v jednom priestore a zásadnými rozdielmi medzi víťaznými politickými subjektmi (HZDS 
a ODS), ich ekonomickými programami a predstavami o budúcnosti spoločného štátu. 

Hoci maďarské menšiny zaraďujeme k obyvateľstvu s veľmi vysokým životným 
a kultúrnym štandardom, politika Maďarska v oblasti menšín stále prináša nervozitu do 
vzťahov v strednej Európe. Medzi jej doktríny patrí prekonávanie jazykových bariér 
väčšinového národa alebo Deklarácia o politických právach menšín, z ktorej chcela maďarská 
zahraničná politika urobiť normu v celej Európe a včleniť ju do dvojstranných zmlúv so 
svojimi susednými štátmi. (Bombík, 1995, s. 126) 

Slováci si myslia, že Maďari neuznávajú územnú celistvosť ich krajiny. Maďari sa 
obávajú o prežitie svojej menšiny na území SR. Maďari sa považujú za historický národ, ale 
pre Slovákov sú iba votrelcami z ázijských stepí. Špecifický význam nadobudnú tie regióny, 
ktoré sú na pomedzí Slovenskej a Maďarskej republiky. Silná maďarská menšina bude môcť 
prispieť k integrácii tohto regiónu v tom prípade, ak každá zo zúčastnených strán bude 
zaobchádzať s problematikou národnostných menšín dostatočné obozretne. (Kastner, 2002, s. 
121 – 150) 

Rakúsko prežíva s Maďarskom zakorenený pocit spolupatričnosti, ktorý sám seba 
posilňuje v priebehu vekov. Kontakty medzi Rakúskom a Poľskom pred rokom 1989 boli na 
všetkých úrovniach sporné, mizivé boli aj kultúrne vzťahy, rakúsky export klesol o polovicu 
v porovnaní s rokom 1980. Po páde železnej opony neviazali Rakúsko k Poľsku žiadne 
partikulárne záujmy. Poľsko vo svojej zahraničnopolitickej koncepcii, ktorá bola formulovaná 
v roku 1990, s Rakúskom nerátalo. Slovensko-rakúske vzťahy boli poznačené bremenom 
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z minulosti, ktorým sú jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. 
K disharmónii prispela tiež situácia týkajúca sa dunajského vodného diela Gábčíkovo–
Nagymaros, v ktorej bolo Rakúsko pomerne aktívne, hoci sa ho to priamo nedotýkalo. Treťou 
udalosťou bol únos Michala Kováča ml. do Rakúska. Viedenský súd obvinil nepriamo 
slovenskú vládu vo svojom verdikte z podielu na príprave únosu. (Kořan, 2004, s. 62 – 84). 

 
3. PRÍČINY 

 
Multietnicita v strednej Európe má svoje príčiny, ktoré siahajú do ďalekej minulosti. 

Nárast populácie spôsobil vyčerpávanie miestnych zdrojov a to si vynútilo hľadanie nových 
území. (Murphy, 1999, s. 112) Keď došlo k rozšíreniu Slovanov na rozsiahle územia, ktoré 
boli komunikačne a geograficky oddelené, nastala politická a kultúrna izolácia jednotlivých 
kmeňov. A to vyústilo do tvorby slovanských národov, ktoré sa od seba navzájom líšili 
jazykmi. (Krejčí, 2009, s. 37) 

Multietnicita sa najvýraznejšie prejavila v 19. a začiatkom 20. storočia v habsburskej 
ríši, ktorá sa stala so všetkými svojimi národmi zastaranou. Francúzsko a Anglicko integrovali 
ľudí s heterogénnym etnickým pôvodom do štátu podstatne skôr, ešte v stredoveku, kedy 
etnické uvedomenie obyvateľstva bolo rudimentárne. Preto štátny nacionalizmus v západnej 
Európe nemusel bojovať s etnicitou svojich občanov ako rakúsko-uhorské mocnárstvo, ktoré 
muselo zmierovať antagonistické etnické celky, ktorých etnické uvedomenie bolo vtedy už 
veľmi intenzívne. Táto etnicita sa začala prejavovať nielen kultúrne, ale aj v politických 
formách. Výsledkom bola kulminácia týchto antagonizmov a dezintegrácia impéria. (Bačová, 
1996, s. 54 – 55) 

V podmienkach stredoeurópskych krajín bola identita značne oslabená, čo je 
determinované nasledujúcimi dôvodmi: 
- neexistencia jasných a striktných fyzicko-geografických hraníc, čo vyúsťuje do vágneho 

chápania strednej Európy a z toho vyplýva veľké množstvo jej definícií, čo tak pôsobí 
značne mätúco, 

- striedavé podliehanie strednej Európy rôznym hegemónom, ktoré tak zabránilo jej 
„usadeniu sa“ a to súvisí s vnútornou slabosťou strednej Európy ako celku, pretože je 
zložená z veľkého množstva malých štátov, ktoré nehovoria jedným hlasom, 

- vzájomné antagonizmy medzi národmi a erupcie nacionalizmov, ktoré narúšajú priaznivé 
vzťahy, stabilitu a atmosféru  v tomto priestore, 

- integračné procesy, ktoré spôsobujú objavenie sa novej identity, ktorá sa spája 
s príslušnosťou k EÚ a môže tak vytláčať stredoeurópsku identitu, 

- dezintegračné procesy (ČSFR, ZSSR, Juhoslávia, Rakúsko–Uhorsko), ktoré spôsobujú 
časté striedanie príslušnosti k rôznym štátom, v dôsledku čoho sa nemôže vyvinúť 
identita, 

- decentralizácia verejnej správy v postkomunistických krajinách, ktorá prišla s novými 
možnosťami samosprávy, priblížila tak komunálnu a regionálnu politiku bližšie 
k občanovi a nastal vznik alebo posilňovanie subštátnych (regionálnych) identít. 

Tieto procesy spôsobili vytvorenie a koexistenciu viacerých paralelne existujúcich 
identít, čo vyvolalo chaos vo vedomí ľudí. Práve aktuálnu dobu je možné nazvať dobou 
regionalizácie. Súbežne s ňou prebiehajú globalizačné procesy, ktoré likvidujú národné 
identity. Chápať vzťah medzi regionalizáciou a globalizáciou je možné dvojako. Na jednej 
strane ako protiklady, kde globalizácia pôsobí celosvetovo integračne a regionalizácia 
dezintegračne v zmysle rozpadu na svetové regióny. Alebo je ich vzťah vzájomne 
podporujúci, kde z niekoľkých kondenzačných jadier v celosvetovom meradle vznikajú 
zintegrované regióny, ktoré vytvoria bázu pre celosvetový integračný globalizačný proces. 
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Práve preto nastáva v tejto dobe kríza identity. Prakticky nikdy neexistovalo súbežne 
také veľké množstvo identít, ako je to v súčasnosti. Množstvo identít je natoľko nahustené, že 
zabraňujú rozvoju stredoeurópskej identite. Identita však nemá dichotomickú podobu, t. j. 
existuje alebo nie, ale dá sa odstupňovať alebo hierarchizovať podľa intenzity, pričom 
príslušnosť občana k EÚ je slabšia v porovnaní s národnou, regionálnou a lokálnou úrovňou.  
V našich bežných životoch sme najčastejšie identifikovaní s našou každodennou 
prítomnosťou, t. j. s organizáciou, kde pracujeme. Identifikácia miestami prináša určitú 
prestíž a tá je spojená s hrdosťou na objekt identifikácie, v opačnom prípade identifikácia 
nemôže existovať. Vrcholným stupňom identifikácie je stav, kedy je subjekt identifikácie 
ochotný svoj objekt brániť a položiť za neho aj život. 
 

4. VÝCHODISKÁ 
 

Nie je možné sa zhodnúť na jednoznačnej definícii alebo charakteristike pojmu 
identita. Identitu nie je možné ju nariadiť a vynútiť pod hrozbou sankčných prostriedkov. 
Identita sa vyvíja pomaly a evolučne. Identita znamená totožnosť a identifikácia stotožnenie 
sa s niekým alebo niečím a to na základe určitých spoločných znakov. 

Identifikácia môže byť pozitívna alebo negatívna. Negatívnou identifikáciou sa 
vymedzujeme voči niečomu alebo niekomu, preto je možné tento jav nazvať 
antiidentifikáciou. Hlavne v spojení s polarizáciou spoločnosti, ktorá vzniká hlavne 
v hraničných situáciách, akými sú vojny a krízy rôzneho druhu je možné zaznamenať tento 
jav. Polarizácia býva spojená so zjednodušeným, schematizovaným, čierno-bielym videním, 
ktoré tak veľmi ostro delí ľudí na skupiny „my“ a „oni“. 

Identifikácia je prirodzený proces, s ktorým sa ľudský jedinec stretáva už na začiatku 
svojho života v rodine, neskôr v susedskej komunite, meste, štáte, triede, vrstve, pracovisku 
vzdelávacej inštitúcii a pod. S identifikáciou sa tak človek stretáva celý život, žiť znamená 
identifikovať sa. Človek, ako plynie život, sa zbavuje starej identity a nadobúda tak novú 
v závislosti s tým, ako sa mení jeho sociálna rola. 

Identifikácia má tak, ako už vyplynulo z uvedeného, svoju časovú dimenziu. Popri nej 
je tu priestorová dimenzia, ktorá predstavuje ohraničenie územím na rôznych úrovniach. 
V súvislosti s identitou vyvstáva otázka, či môže mať len čisto emocionálne pozadie, tzn. či sa 
jednotlivec identifikuje napr. s určitou komunitou aj v prípade, že to pre neho nie je výhodné, 
t. j. racionálne. Na túto otázku teda existujú dva základné pohľady. Druhý z nich spočíva 
v tom, že tu existuje aj racionálna identifikácia na základe spoločných záujmov. Ak berieme 
v úvahu tú skutočnosť, že človek je nielen racionálnou, ale aj emocionálnou bytosťou, tak 
treba počítať aj s tzv. emocionálnou identifikáciou. Treba však pripomenúť, že existuje 
koncepcia, podľa ktorej je záujem v protiklade s identitou. (Findor, 2005, s. 46) V tejto 
súvislosti treba poznamenať, že zástancovia racionálnej voľby sa domnievajú, že len 
racionálne orientované faktory ovplyvňujú motiváciu jednotlivcov konať a takéto konanie má 
byť orientované na vlastný zisk. (Klus, 2006, s. 3 – 6) 

Ako kľúčový prvok smerom k budovaniu stredoeurópskej identity môže slúžiť práve 
multikultúrna výchova, ktorá tak bude hľadať spoločné znaky medzi stredoeurópskymi 
národmi a štátmi a to nenásilnou formou. Nie je preto potrebné vytvoriť samostatný predmet, 
ktorého výchovným cieľom by bola práve výchova smerujúca k identite v strednej Európe, ale 
inkorporovanie určitých prvkov učiva do viacerých predmetov, napr. dejepis, náuka 
o spoločnosti, občianska náuka, geografia, literatúra, čo by viedlo k uvedomeniu si 
stredoeurópanstva ako jednej z dimenzií občianskeho života. 

Medzi uvedené prvky môžu patriť: 
- symboly – treba povedať, že stredná Európa nemá zatiaľ vlastnú symboliku, čo je možné 

považovať za chybu, pretože symboly plnia identifikačnú a integračnú funkciu, 
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- osobnosti – v stredoeurópskom priestore v súčasnej dobe neexistuje tak výrazne 
stredoeurópsky orientovaná politická osobnosť, ktorá by tak mohla pôsobiť ako tmelivo, 
môžeme však zájsť ďalej do histórie, v ktorej môžeme nájsť Milana Hodžu ako prototyp 
Stredoeurópana, 

- územie – vnímanie spoločného priestoru ako zdroj identifikácie môže byť takisto sporné, 
pretože, ako už bolo uvedené vyššie, neexistuje jednotné chápanie stredoeurópskeho 
priestoru, stredná Európa sa posúvala a s tým súvisia aj spoločne prežité dejiny, ktoré 
často niektoré národy v strednej Európy skôr rozdeľovali ako spájali (napr. Rakúsko–
Uhorsko ako žalár národov), 

- inštitúcie – inštitúcie v zmysle tradičného inštitucionalizmu môžeme chápať ako 
formálne organizácie a normy, ktoré regulujú ich vzájomné vzťahy, pričom v zmysle 
moderného inštitucionalizmu sa inštitúcie chápu širšie, t. j. nielen ako organizácie, ale 
ako zaužívané spôsoby konania; v kontexte tejto témy tu ide predovšetkým o zvýšenie 
povedomia o strednej Európe a to napr. aj prostredníctvom takých regionálnych 
zoskupení, akými sú V 4, ktorej zvýšená miera inštitucionalizácie môže prispieť k jej 
zviditeľneniu, čo môže byť na prospech stredoeurópskej identite, 

- história, mýty a legendy – zásadný rozdiel medzi históriou na jednej strane a mýtami 
a legendami na strane druhej spočíva v ich overiteľnosti, t. j. mýty a legendy v sebe 
zahŕňajú aj prvok fantastiky, zatiaľ čo história by sa mala striktne pridržiavať faktov; 
práve mýty a legendy svojou schematizovanou jednoduchosťou a čierno-bielym delením 
na dobru a zlo tak vytvárajú hrdinov a antihrdinov. 

Uvedené zdroje identity je možné chápať ako emocionálne založené. Naproti tomu sú 
tu však aj na racionalite založené záujmy. Z uvedeného vyplýva, že zdrojov emocionálnej 
identity je podstatne viac, ako je to u racionálnej identifikácie. Treba však upozorniť na tú 
skutočnosť, že s rastom počtu aktérov rastie aj pravdepodobnosť stretu ich záujmov, 
príp. potreba viesť zdĺhavé vyjednávania a vytváranie koalícií. (Adamcová, Klus, 2006, 
s. 40) 
 

5. ZÁVER 
 

Záverom je možné konštatovať, že politika vzdelávania je odhliadnuc od niekoľko 
málo súkromných škôl stále štátnou politikou. Štát produkuje (alebo by mal) vzdelaných 
absolventov podľa aktuálnych potrieb trhu práce v zmysle štruktúry národného hospodárstva. 
Netreba však zabúdať na výchovnú funkciu školy.  

Rusko v dôsledku hlbokej sociálno-ekonomickej krízy, ktorej akcelerácia nastala 
dezintegráciou ZSSR, (Horemuž, 2009, s. 54) začalo strácať svoje pozície v strednej Európe. 
„Môžeme jednoznačne konštatovať, že po roku 1989 došlo vo všetkých postkomunistických 
štátoch, vrátane Slovenska, k výrazným systémovým a štrukturálnym zmenám.“ (Horemuž, 
2010, s. 38) Preto si aktuálna spoločenská realita a zahraničnopolitická orientácia štátu 
vyžadujú užšiu spoluprácu štátov strednej Európy najmä s ohľadom na presadzovanie 
záujmov v štruktúrach EÚ. To však nestačí len na úrovni národných elít, ale takisto na úrovni 
más, ktoré stále nie sú dostatočne identifikované so stredoeurópskym priestorom. 
 Členstvo stredoeurópskych štátov v EÚ s ohľadom na presadzovanie záujmov strednej 
Európy si vyžaduje odborníkov, ktorí sú jednak kvalifikovaní a takisto pociťujú vedomie  
Stredoeurópana. 

Účinným nástrojom v tomto kontexte je práve výchovno-vzdelávacia sústava, pretože 
rodič pri svojej výchove nezohľadňuje širšie, nadnárodné alebo nadštátne súvislosti a potreby 
Slovenskej republiky a takisto rodičom pri ich výchove nemôže štát nadiktovať, akým 
spôsobom alebo k akým hodnotám majú svoje deti vychovávať. Riešením je zmena 
celospoločenskej klímy prostredníctvom transformácie výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorej 
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cieľom by malo byť aplikovať takú koncepciu výchovy, ktorá smeruje k akceptácii kultúrne 
odlišných skupín. (Štefančík, 2008, s. 338) 

Multikultúrna výchova môže výraznou mierou vyriešiť problém stredoeurópskej 
spolupráce, pretože jej cieľom je vytváranie priaznivej atmosféry medzi stredoeurópskymi 
národmi, t. j. aj jednotlivcami a takáto klíma môže byť zdrojom spoločnej stredoeurópskej 
identity, ktorá tak zabráni reprodukcii konfliktných vzťahov, ktoré sú historicky podmienené 
a pretrvávajú až do súčasnosti. Pri tom si treba uvedomiť aktuálnu situáciu európskych 
integračných procesov, ktoré si vyžadujú v prípade malých krajín užšiu regionálnu spoluprácu 
a spoločný postup proti svojvôli veľkých krajín. Vrcholné orgány EÚ sú kolektívnymi 
orgánmi, v ktorých majú zastúpenie všetky členské štáty a ich koordinácia si vyžaduje takú 
generáciu politických predstaviteľov, ktorí nie sú zaťažení národnostne podmienenými 
konfliktami, ale sú ovplyvnení výchovno-vzdelávacou sústavou, ktorá je popretkávaná 
multikultúrnou výchovou smerujúcou k vzájomnej akceptácii ostatných krajín a národov 
strednej Európy. Tento cieľ je možné dosiahnuť spoločnými učebnicami dejepisu, príp. 
ďalších predmetov, vzájomnými výmennými pobytmi medzi žiakmi stredných škôl, kultúrnou 
diplomaciou, osvetovou činnosťou vo verejnoprávnych médiách alebo prostredníctvom 
mimovládnych organizácií. 
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