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Abstrakt 
 

Štúdia je parciálnym výsledkom grantového projektu KEGA: Slovensko – 
multikultúrne a multietnické kontexty a zároveň sa opiera o vysokoškolskú učebnicu 
Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku 
(Darulová, Koštialová 2010). Cieľom štúdie je poukázať na východiská a inovácie 
v multikultúrnej výchove, ktoré môžu vzniknúť na základe spolupráce školy a múzea 
národnostných menšín. Múzeá národnostných menšín – Maďarov, Nemcov, Rómov, Židov, 
Rusínov, Ukrajincov, Čechov, Chorvátov –  sú centrami dokumentácie, akvizície, prezentácie 
histórie a kultúry národnostných menšín ako aj vzdelávacími pracoviskami. Prostredníctvom 
svojich aktivít sprostredkúvajú informácie o tradíciách a interetnických vzťahoch a majú 
možnosť eliminovať prejavy netolerantnosti.  
 
Kľúčové slová: multikultúrna výchova, inovácie, múzeá národnostných menšín na Slovensku  
 
Abstract 
 

The study is a partial result of the grant project KEGA: Slovakia – multicultural and 
multiethnical contexts. The aim of the study is to point out the theoretical starting points and 
innovations in the multicultural education, which could be generated on a base of the co-
operation of school and a museum of national minorities. The museums of minorities – 
Hungarians, Germans, Roma people, Jews, Ruthenians, Ukrainians, Czechs, Croats – are the 
centers of research, documentation, acquisition, history presentation and culture of  national 
minorities as well as the educational and consultation workplaces. By means of their activities 
they intervene the information concerning life, traditions and the intra-ethnical relations as 
well as they have the opportunity to eliminate the exposure of intolerance, xenophobia, and 
the unhealthy nationalism.  
 
Key words: multicultural education, innovations, museums of national minorities in Slovakia 
 

1. ÚVOD 
 
Cieľom štúdie je poukázať na teoretické východiská a inovácie v multikultúrnej 

výchove, ktoré môžu vzniknúť na základe spolupráce škôl a múzeí národnostných menšín. 
Štúdia je parciálnym výsledkom grantového projektu KEGA: Slovensko – multikultúrne 
a multietnické kontexty a zároveň sa opiera o vysokoškolskú učebnicu Multikultúrnosť 
a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku (Darulová, Koštialová, 
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2010).1 Cieľom štúdie je poukázať na teoretické východiská a inovácie v multikultúrnej 
výchove, ktoré môžu vzniknúť na základe spolupráce školy a múzea národnostných menšín.  

Podľa J.  Průchy v multikultúrnom vzdelávaní ide najmä o snahy oboznámiť  
študentov so škálou rôznorodých sociokultúrnych hodnôt, noriem a zvykov. Súčasťou 
vzdelávacej politiky je aj poskytovať poznatky o národnostných menšinách, rôznych 
náboženských vyznaniach, sprostredkovať význam rituálov a učiť mladých ľudí žiť v 
pluralitnej spoločnosti. Okrem vzdelávania ide aj o praktickú akceptáciu, podporu a 
prezentácie, napríklad etnických kuchýň, hudby i tanca. Multikultúrna výchova je zameraná aj 
na to, aby sa ľudia z rôznych etník, národov, rasových a náboženských skupín učili spolu 
vzájomne sa rešpektovať a spolupracovať (Průcha, 2006).   

Pod multikultúrnou výchovou rozumieme proces, v ktorom sa jednotlivci učia 
osvojovať si spôsoby pozitívneho vnímania a hodnotenia kultúrnych systémov odlišných 
od vlastnej kultúry a osvojujú si adekvátne metódy regulujúce svoje správanie vo 
vzťahu k príslušníkom iných kultúr (Průcha, 2001, s. 43).  

Multikultúrna výchova je charakteristická interdisciplinaritou. Vo svojich teoreticko-
metodologických východiskách, ako aj pri praktických činnostiach vychádza z viacerých 
vedných disciplín, napríklad sociálnej a kultúrnej antropológie, pedagogiky, etnológie, 
histórie, kulturológie, interkultúrnej psychológie, politológie, etiky, filozofie, sociológie a 
podobne. 

Multikultúrna výchova je teda na jednej strane založená predovšetkým na 
vedomostiach a na druhej strane na vytváraní pozitívnych postojov k inakosti (aj v zmysle 
multietnickosti a multikultúrnosti). V súčasnom období by malo vzdelávanie odrážať dva 
základné problémové okruhy. Prvým sú historické kontexty historického vývoja 
multikultúrneho, multietnického Slovenska a druhým je reálne vnímanie súčasnosti 
a vytváranie si postojov, stereotypov i predsudkov voči iným etnikám vo všeobecnosti vrátane 
súčasných migrantov.  

Prvým predpokladom pre získanie sumy faktografických poznatkov o multikultúrnej 
a multietnickej problematike je osvojenie si teórie multikulturalizmu a pojmového aparátu, 
ktorý s danou problematikou úzko súvisí. Ide napr. o definície kultúry, transmisiu kultúry ( 
adaptácia, integrácia, asimilácia), pluralitu kultúr a v oblasti multietnicity napr. o  etnické 
kategórie (etnicita, etnické skupiny, národnostné  menšiny) a pod.2 Táto oblasť však nie je 
predmetom štúdie. 

Slovensko má v rámci historicko-kultúrneho kontextu zakódované multikultúrne a 
multietnické súradnice, ktoré je možné vnímať ako našu tradíciu a sú súčasťou nášho 
kultúrneho dedičstva. Bolo dejiskom  migrácií viacerých etnických skupín, ktoré ním v 
priebehu histórie prebiehali a miestom mnohých kolonizácií rôznych etník, ktoré sa na jeho 
území natrvalo usadili (Botík, 2007). Zanechali výraznú stopu nielen na demografickej 
charakteristike, ale aj v osídľovaní krajiny, charaktere jej hospodárskeho a kultúrneho vývoja. 
Slovensko a kultúra, ktorá sa na jeho území rozvíjala, nikdy nebola monokultúrna, ale bola 
ovplyvnená viacerými kultúrnymi vplyvmi. Preto je až do súčasnej doby veľmi pestrá a 
rozmanitá, čo podporuje nielen jej zaujímavosť, ale aj hodnotu.   

 
 

                                                            
1 Učebnica podáva základné informácie o kultúre národnostných menšín, ktoré sa podieľali a podieľajú na 
reálnom obraze kultúry Slovenska a v neposlednom rade približuje aj základné teoretické východiská (napr. 
definície kultúry, etnické kategórie - etnicita, etnické menšiny, etnografické skupiny),  determinanty formovania 
multikultúrneho a multietnického obrazu kultúry Slovenska i údaje o špecializovaných múzeách národnostných 
menšín.  
2 Bližšie rozpracované v kapitole Kultúra, multikulturalizmus, etnicita, multietnicita (definovanie pojmov) In: 
Darulová, Koštialová, 2010,  s. 16-59. 
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2. MÚZEÁ NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN NA SLOVENSKU 
Etnickým menšinám žijúcim na území Slovenska boli po roku 1989 priznané práva 

národnostných menšín, ktoré definuje Ústava SR.3 Za národnosť sa považujú také etnické 
skupiny, ktorým majoritný národ, s ktorým žijú v spoločnom štáte, zabezpečuje politicko-
právne postavenie v záujme zachovania ich etnického charakteru, ako aj ich kultúrnej a 
etnickej sebarealizácie. Medzi národnostné práva patria: právo na vzdelanie v materskom 
jazyku, právo na používanie jazyka v národnostnom styku, právo na tlač a informácie v 
materskom jazyku, právo na všestranný kultúrny rozvoj, právo spolčovania v kultúrnych, 
spoločenských a politických organizáciách. Na základe tohto práva využili niektoré menšiny, 
okrem iného, možnosť zriadenia národnostných múzeí ako špecializovaných inštitúcií 
zameraných na zber, odborné spracovanie, ochranu a následnú prezentáciu zbierkových 
predmetov, prostredníctvom ktorých sa dokumentuje a prezentuje vývoj a kultúra národnosti.4 
Tá je spolu s kultúrou Slovákov súčasťou kultúrneho dedičstva, ktoré je dokladom vývoja 
spoločnosti, umenia a vzdelanosti (Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva 
č.91/2001 Z.z., www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo).   
Múzeá národnostných menšín sú súčasťou Slovenského národného múzea (SNM):  
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Bratislava),  SNM – MKMS 
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov    (Bratislava),  SNM – MKKN               
SNM – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku  (Martin), SNM – MKRS               
SNM – Múzeum židovskej kultúry (Bratislava), SNM – MŽK              
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry  (Svidník), SNM – MUK                 
SNM – Múzeum rusínskej kultúry (Prešov), SNM – MRK                 
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (Devínska Nová Ves), SNM – MKCHS               
SNM – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku (Martin), SNM – MKČS.                
Sú centrami výskumu, dokumentácie, akvizície a prezentácie histórie a kultúry národnostných 
menšín ako aj výchovno-vzdelávacími a konzultačnými pracoviskami. Podieľajú sa na 
sprostredkúvaní kultúrneho obrazu Slovenska a sú dokladom jeho multikultúrnosti 
a multietnicity. Prostredníctvom svojich výstav, vzdelávacích podujatí a projektov (napríklad 
Škola v múzeu) sprostredkúvajú informácie o živote,  tradíciách i interetnických vzťahoch 
a zároveň majú možnosť eliminovať prejavy netolerantnosti, xenofóbie a nezdravého 
nacionalizmu. Podieľajú sa na popularizácii a organizovaní medzinárodných pamätných dní, 
napríklad Medzinárodný pamätný deň holokaustu, Medzinárodný deň Rómov a pod. 
(Darulová, Koštialová, 2010). V súvislosti s vývojom národnostných menším môžu 
špecializované múzeá odpovedať na viaceré otázky (objasňovanie ľudských práv, holokaust, 
rómska problematika, migrácie). Múzeá kultúru národnostných menšín prezentujú nielen 
prostredníctvom stálych expozícií, ale aj vysunutých expozícií (napr. SNM – Múzeum 
židovskej kultúry na Slovensku v synagógach v Žiline, Prešove, Trnave a Nitre, SNM  – 
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Pamätnom dome Kálmana Mikszátha v Sklabinej 
a Imre Madácha v Dolnej Strehovej, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry v Galérii Dezidera 
Millyho a v Skanzene vo Svidníku, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov  
v Nitrianskom Pravne a v Handlovej).  

                                                            
3 Podľa posledného sčítania ľudu v roku 2001 sa z 5 379 455 obyvateľov Slovenskej republiky k slovenskej 
národnosti hlásilo 85,8%, 9,7% k maďarskej, 1,7% k rómskej, 0,8% k českej, 0,4% k rusínskej, 0,2% k 
ukrajinskej, 0,1% k nemeckej národnosti a k inej (prípadne neuvedenej) národnosti  1,3%.  Podobne ako v roku 
1991 príslušníci národnostných menšín tvoria 14,2%, z čoho vyplýva pomerne stabilná etnická štruktúra 
Slovenska (Štatistický úrad Slovenskej republiky, www.portal.statistics.sk). K výrazným zmenám v rámci 
etnickej štruktúry Slovenska došlo najmä po 2. svetovej vojne, keď  boli počty nemeckej a židovskej národnosti 
zdecimované - v roku 1930 žilo na území Slovenska 145 844 Nemcov a 135 918 Židov (Podolák, 1998). 
4 Múzeá národnostných menšín tvoria spojnicu medzi materskou krajinou daného etnika a Slovenskom, pričom 
úzko spolupracujú s krajanskými združeniami a s ostatnými múzeami doma a v zahraničí. 
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2.1 Inovácie v oblasti multikultúrnej výchovy  
 

Múzeá prostredníctvom nových netradičných projektov chcú osloviť najmä mladého 
návštevníka. Organizujú prednášky (napríklad výchova k tolerancii), rôzne didaktické hry, 
dramatické čítania z diel, besedy o významných osobnostiach i s významnými osobnosťami. 
Pri múzeách pôsobia kluby priateľov, kluby mladých historikov a pod. V rámci projektu 
Škola v múzeu napríklad SNM - MKMS zoznamuje s krojmi maďarského etnika, pri ktorom 
si žiaci základných a stredných škôl môžu vyskúšať ich nosenie, SNM - MKKN v prípade 
záujmu školy inštaluje putovnú výstavu o kultúre nemeckého etnika, SNM - MKRS 
organizuje tvorivé dielne o procese vývinu života Rómov, ich histórii, pôvode, rodinných 
vzťahoch i tradíciách. SNM - MŽK sa v rámci vzdelávacích programov zameriava na tému 
Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 spojenú s premietaním 
dokumentárneho filmu, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku realizuje pre 
študentov prednášky Rozprávanie o putovaní Chorvátov a hľadanie nového domova. SNM - 
MKČS realizuje prednášky o histórii a špecifikách jednotlivých národností žijúcich na 
Slovensku, po názvom Etnická mapa Slovenska, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry realizuje 
vyučovacie hodiny priamo v skanzene, s cieľom poznávania a ochrany tradičných ľudových 
pamiatok drevenej architektúry a tvorivé dielne, kde sa žiaci aktívne zapájajú do remeselnej 
výroby a rôznych výtvarných činností. Zaujímavou je aj vyučovacia hodina  v starej škole – 
obecnej jednotriedke – nachádzajúcej sa v skanzene.  

 Interaktívne vzdelávanie v oblasti multikultúrnosti a multietnicity podporuje aj  
premietanie dokumentárnych filmov o dejinách menšín alebo realizovanie netradičných hodín 
literatúry v múzeu spojených s besedami s pozvanými spisovateľmi, literárnymi vedcami. K 
zvláštnym aktivitám patrí aj projekt Noci múzeí a galérií, ozvláštnený multimediálnymi 
prezentáciami.  

S aktivitami múzeí je spojená aj vedecká a edičná činnosť prezentovaná 
prostredníctvom odborných monografií, vedeckých zborníkov a štúdií, ktoré sú bohatým 
zdrojom informácií o histórii, kultúre, súčasnom stave národnostných menšín na Slovensku 
a predstavujú výborný študijný materiál tak pre pedagógov, ako aj pre študentov. Informácie o 
histórii a kultúre národnostných menšín je možné čerpať aj zo sprievodcov jednotlivých 
múzeí, katalógov drobných tlačí a časopisov týchto múzeí. SNM  – Múzeum židovskej 
kultúry vydáva rozsiahle dielo Encyklopédiu židovských náboženských obcí, ako aj Acta 
Judaica Slovaca,  SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku vydáva ročenku Acta 
Museologica Hungarica.  O histórii a kultúre Nemcov informuje viacero zaujímavých 
publikácií, ktoré vyšli v rámci edície Acta Carpatho-germanica.  SNM – Múzeum ukrajinskej 
kultúry vydalo niekoľko odborných monografií, okrem iného aj Sprievodcu múzea 
ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku a múzea v prírode. O bližšie poznanie Chorvátov na 
Slovensku sa zaslúžilo predovšetkým SNM v Bratislave. 5 

                                                            
5 BOTÍK, J. 2001. Slovenskí Chorváti. Etnokultúrny vývin z pohľadu spoločenskovedných poznatkov. Bratislava: 
Lúč, 2001. 
BOTÍK, J. 2003. Chorvátska šľachta na Slovensku. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Historické 
múzeum, 2003. 
MEŠŤAŇ, P., KRIVOŠOVÁ, J., KISSOVÁ, D. 2002. Architektúra synagóg na Slovensku. Bratislava: SNM – 
Múzeum židovskej kultúry, 2002. 
PÖSS, O. 1999. Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Komárno, 1999. 
PÖSS, O. 2005. Dejiny a kultúra karpatských Nemcov. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Múzeum 
kultúry karpatských Nemcov, 2005. 
SOPOLIGA, M. 2006. Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku,  sprievodca, 1956-2006. Svidník: 
SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry, 2006. 
ZELINOVÁ, H. 2000. Česi na Slovensku. Martin: SNM Martin, 2000. 
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Jedinečným je  projekt Múzeá a etniká, v rámci ktorého sa od roku 1995 realizuje 
múzejná prezentácia spoločných tém približujúcich tradičnú ľudovú kultúru (svadba, remeslá 
a jarmok, tradície staviteľstva a bývania, obyčajové tradície spojené s úmrtím 
a pochovávaním, strava a stravovanie). Výstupom projektu sú okrem výstav aj monotematické 
zborníky. Projekt je svojim zameraním a výstupmi názorným príkladom kultúrnej 
rozmanitosti, jej tvorby, výrazu a v neposlednom rade aj významu.  

  
3. ZÁVER 

 
Múzeá národnostných menšín  sú  inštitúciami, ktoré  napĺňajú potrebu zachytiť, 

zaznamenať, dokumentovať a prezentovať kultúrny prínos národností žijúcich na Slovensku 
v stredoeurópskom priestore.  Ide o hodnoty dôležité nielen pre príslušníkov minorít,  
posilňujúce ich sebaidentifikáciu, ale nespochybniteľný je aj ich vklad do kultúrneho 
bohatstva Slovenska, v zmysle zachovania kultúrnej diverzity. Svojou činnosťou integrujú 
kultúru národnostných menšín do širšieho rámca slovenskej a európskej kultúry, čím okrem 
iného  prispievajú aj  k zmazávaniu negatívnych postojov voči menšinám (Darulová, 
Koštialová, 2008). Výrazne teda participujú na zachovaní a prezentovaní kultúrneho dedičstva 
aj v prospech multikultúrnej výchovy. Ich väčšia popularizácia medzi mladými ľuďmi by 
mohla byť vhodným nástrojom multikultúrnej výchovy.  

V súčasnosti je evidentná snaha EÚ o budovanie interkultúrnej spoločnosti, 
charakteristickej  rovnoprávnym dialógom jednotlivcov a skupín pochádzajúcich z 
rozdielneho kultúrneho prostredia, dialógom majority s minoritami. Aby nedochádzalo ku 
kultúrnej anonymite, ktorá len veľmi málo rešpektuje kultúrnu, národnú, jazykovú, etnickú a 
konfesionálnu diverzitu, je nanajvýš potrebné uvedomiť si, naučiť sa vnímať a chápať 
existujúce kultúrne rozdiely. Je teda nemožné, aby tieto sociálne, ekonomické, kultúrne väzby 
ostali vo vzťahu k edukácii - výchove a vzdelávaniu – nepovšimnuté.  Bez poznatkov o 
reálnych historicko-kultúrnych súvislostiach Slovenska a kontextoch kultúry národnostných 
menšín to však nie je možné. Významným mediátorom pri tejto úlohe môžu byť zmieňované 
múzeá národnostných menšín, ktoré sa na tejto činnosti podieľajú viacerými spôsobmi: 
samotnou existenciou,  zbierkovými fondmi,  prezentáciou v rámci expozícii a výstav,  
projektmi, edičnou činnosťou.  

 
4. LITERATÚRA 
 

BOTÍK, J. 2007. Etnická história Slovenská. K problematike etnicity, etnickej identity, 
multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava:  FFUKF Nitra, SNM, 
Archeologický ústav SAV Nitra, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7114-650-6.  
 
DARULOVÁ, J., KOŠTIALOVÁ, K. 2008.  Kultúrne dedičstvo v kontexte multikultúrnej 
spoločnosti a jeho sprostredkovanie mládeži. In: Krišková, Z., Jaďuďová, J. (eds.): Múzeum a 
muzeológia - ich determinanty a perspektívy v súčasnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja 
Bela, Fakulta prírodných vied, 2008, s. 72-82. ISBN 978-80-8083-596-5. 
 
DARULOVÁ, J., KOŠTIALOVÁ, K.  2010. Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry 
národnostných menšín na Slovensku. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu, Univerita 
Mateja Bela, 2010,  s. 262.  ISBN 978-80-557-0018-2.   
 
PODOLÁK, P. 1998. Národnostné menšiny v Slovenskej republike z hľadiska demografického 
vývoja. Martin: Matica slovenská, 1998. 91 s. ISBN 80-7090-506-9.  



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
52 

 

PRŮCHA, J. 2001.  Multikulturní výchova. Teorie – praxe – výzkum. Praha: ISV 
nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. 
 
PRŮCHA, J. 2006: Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. 
263 s. ISBN 80-7254-866-2. 
 
Štatistický úrad Slovenskej republiky: www.portal.statistics.sk 
Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva č.91/2001 Z.z., 
www.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo 
 
Kontaktné údaje 
 
Meno a Priezvisko:  Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. 
 
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta 

Humanitných vied  
Cesta na amfiteáter , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Email:    jolana.darulova@umb.sk 
 
 
Meno a Priezvisko:  PhDr. Katarína Koštialová, PhD. 
 
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta 

Humanitných vied 
Cesta na amfiteáter , 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Email:    katarina.kostialova@umb.sk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


