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MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA A HUDBA AKO METÓDA 
A PROSTRIEDOK ROZVOJA KULTIVOVANEJ OSOBNOSTI 

 
MULTICULTURAL EDUCATION AND MUSIC AS A METHOD AND 

MEANS OF CULTIVATION OF PERSONALITY 
 
 

Tomáš Oravec 
 

Abstrakt 
 

Cieľom príspevku je poukázať na blízkosť a vzájomnú prepojenosť pojmov hudba 
a multikulturalita. Veľké možnosti využitia tradičnej hudobnej kultúry v rámci  multikultúrnej 
výchovy a možné výhody jej implementácie do vyučovacej hodiny základnej umeleckej 
školy. Poznanie a porozumenie tradíciám iných národov a etnických skupín môže vytvárať 
dispozície k ich pozitívnemu vnímaniu, čiže vytvárať v osobnosti jedinca akési multikultúrne 
cítenie, ktoré môže v konečnom dôsledku vplývať na rozvoj kultivovanej osobnosti.  
 
Kľúčové slová: hudba, multikulturalita, folklór, etnické skupiny, diskriminácia, rómovia 
 
Abstract 
 

The objective of the paper is to mantion the relation of music and multiculturality.  
Great possibilities of traditional music culture in multicultural education and the possible 
benefits of its implementation in the lesson primary art school. Knowledge and understanding 
of the traditions of other nations and ethnic groups may provide conditions for their positive 
attitude and thus creates a sort of multicultural personality of an individual feeling, which may 
ultimately influences of the development of cultivated personality. 
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1. ÚVOD 
 
„Hudba je jediný jazyk ktorým sa nedá povedať nič zlé“. Slovami klasika začínam 

svoj príspevok, ktorým sa Vám pokúsim priblížiť výsledky môjho doterajšieho poznania 
literatúry, ale aj praktických skúseností z výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Kultúrou rozumieme sociálne odovzdávané poznanie obsahujúce hodnotové 
orientácie, normy, znaky a vzorce správania. Z hľadiska multikulturálneho prístupu  ju delíme 
na dominantnú (uznavajú ju najširšie vrstvy a prenáša sa z generácie na generáciu), 
konzervatívnu (orientuje sa na tradičné hodnoty, neprináša nové podnety), alternatívnu 
(subkultúra dominantnej, odlišuje sa v celom systéme znakov, v komunikácii, v hodnotách, 
správaní ... - beatnici, hippies, punk) a marginálnu (zásadný rozpor s dominantnou, členovia 
sa prejavujú asociálnym až protizákonným správaním - narkomani, delikventi, kriminálnici).  
Multikultúrna výchova podľa Průchu a kol. (1998, s. 137) vyjadruje snahy vytvárať 
prostredníctvom vzdelávacích programov spôsobilosť ľudí vzájomne chápať a rešpektovať aj 
iné kultúry ako vlastnú. Autor v inej práci zaraďuje multikultúrnu výchovu tiež medzi 
významné témy súčasnej pedagogiky a uvádza dve základné koncepcie: 
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- MV ako proces, postredníctvom ktorého si jednotlivci majú vytvárať dispozície k 
pozitívnemu vnímaniu a hodnoteniu odlišných kultúr.  
- MV ako konkrétny vzdelávací program, ktorý zabezpečuje žiakom z etnických,  rasových, 
náboženských a iných minorít také vzdelávacie prostredie a programy vyučovania, ktoré sú 
prispôsobené ich špecifickým jazykovým, kultúrnym  a iným potrebám. 
 

2. MULTIKULTURALITA A HUDBA 
 
Globalizácia sa stala súčastou života a multikultúrne otázky sú problémami sveta. 

Spojená Európa, v ktorej sa čoraz častejšie vynárajú problémy v spolunažívaní odlišných 
etnických skupín, národov a príslušníkov náboženského spoločenstva. Dalo by sa 
zjednodušene povedať, že ide o tzv. multikultúrne obyvateľstvo.  Aj na Slovensku už na ulici, 
v práci, v škole stretnete takýchto ľudí. Tento jav sa u nás zatial nejavý ako problematický, no 
v okolitých európskych krajiných sú badateľné značné nepokoje a problémy v spolužití 
odlišných národov a etník. Spomínané problémy často vrcholia násilím a tragickými 
následkami. To, čo je pravdepodobnou príčinou sa pokúšajú zistiť nespočetné skupiny vedcov 
a rovnako ako oni aj politické strany a nepolitický sektor, snažia sa nájsť riešenie tejto 
situácie.  

Mojou snahou je pripojiť sa k takejto iniciatíve, avšak využitím úplne novej metódy. 
Výber vhodnej metódy MV ako prostriedok, ktorým aplikujeme multikultúrne poznanie záleží 
od realizácie výchovného štýlu, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvňuje typológia osobnosti 
edukátora a edukanta a rovnako aj na štýle osobnej komunikácie medzi aktérmi 
komunikačného procesu. Je teda potrebné nájsť metódu multikultúrnej výchovy, ktorá by 
vychádzajúc  a opierajúc sa o všetky doterajšie metódy priniesla progres a inováciu do 
multikultúrnej výchovy. V širšom poňatí sa domnievam, že práve hudba je metódou-cestou, 
ktorej použitie v multikultúrnej výchove môže viesť k pozitívnym výsledkom a rýchlejšiemu 
pochopeniu a akceptácií iných kultúr jedincom tej-ktorej kultúry. V užšom poňatí pôjde o 
konkrétny druh hudby a to tradičnú hudbu – dedičstvo predchádzajúcich generácií. Išlo by 
teda o zážitkové poznanie a zblíženia sa so zvykmi a obyčajmi cudzej kultúry.  

Pojmy multikultúra a hudba majú podľa môjho názoru k sebe bližšie, akoby sa zdalo. 
Ak je multikulturalita vedou o spolunažívaní odlišných kultúr, potom tradičné hudobné 
umenie je ako základná jednotka duchovného dedičstva národa/etnika predmetom disciplíny 
multikultúrnej výchovy. Folklór, ako sa zvykne označovať tradičná hudobná kultúra, je 
prameňom, z ktorého môžeme čerpať inšpiráciu a nápady pre tvorbu ciest, postupov 
a spôsobov rozvíjania mravnej identity osobnosti edukantov.  

Hudba je tu od nepamäti. Od pravekých kmeňov až po súčasnosť je hudba priateľom 
človeka. Ak ju človek neprodukuje, tak ju konzumuje. Aktívne či pasívne ju príjímame 
takmer na každom kroku. V televízii, rádiu, hromadnej doprave a obchodných centrách. 
Žiaden človek nemôže povedať že by hudbu nepočúval, aspoň nie podvedome. Plní množstvo 
funkcií. Niekedy relaxačnú, niekedy motivačnú a často ju človek necháva pri sebe ako tzv. 
pracovné pozadie. V množstve štýlov a druhov si každý môže nájsť to svoje. Aktívnym 
spôsobom ju produkujú umelci, ale aj bežní ľudia. A práve o to nám ide, o tradičné hudobné 
umenie, tzv. ľudové, ktoré je vnútorne prežité so silnou vypovednou hodnotou. Taká je 
tradičná ľudová hudba ľudí jednotlivých národov, etnických skupín či národnostných menšín. 
Skrýva sa v nej celá ich história, filozofia radosti a starosti, svetonázor, či fantázija. Čo iné 
viac vypovedá o myslení a vnútornom presvedčení, ako ľudmi vytvorená estetická hodnota 
v podobe piesne, skladby, rytmu či harmónie. Domnievam sa, že práve hudba je 
najvhodnejším prostriedkom k dosahovaniu pozitívnych výsledkov v rámci multikultúrnej 
výchovy naších žiakov a rozvíjania ich osobnosti v oblastiach spolunažívania, sociálneho 
cítenia, tolerancie k nepoznanému a cudziemu.   
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3. MULTIKULTURALITA V PRAXI 
 
V rokov 2008 – 2011 som zrealizoval 3 grantové projekty v spolupráci s UVSR a 

MKSR.  
ČIERNOBIELA SVADBA   -  Výskum a archivácia  (2008-2009) 
    -  Nahrávka a vydanie CD  (2009) 
    -  Koncertné turné   (2010) 

Prvotným podnetom realizácie projektov bolo zozbieranie a archivácia tradičného 
rómskeho hudobného materiálu v jednom tématickom  celku.  Postupným  vývojom  
myšlienky  sa orientácia upriamila na spoluprácu majority a minority pri tejto činnosti. 
Začlenenie rómskych umelcov, ktorí nemali dostatočné možnosti na prezentáciu svojej práce 
a zúročenia svojích schopností. Počas troch projektov sme vytvorili podmienky k dobrej 
spolupráci, ako interpretačnej, tak aj názorovéj súhre. Dlhodobým pozorovaním som zistil, že 
multikultúrna skupina umelcov, ktorá vďaka týmto snahám vznikla, je vysoko profesionálna 
a umelecky veľmi hodnotná. Ich činnosť pokračuje ďalej a spolupracujú bez vážnejších 
problémov.  

Projekty „Čierno-biela svadba“ poukazovali aj na podobnosti a odlišnosti rómskeho a 
nerómskeho hudobno-zvykoslovného folklóru. Tie boli znázornené prostredníctvom 
ne/rómskych piesní a skladieb v hudobnom spracovaní autorov projektu a interpretácii 
známymi umelcami ne/rómskeho pôvodu a samozrejme aj vybranými nositeľmi týchto 
tradícii, objavenými počas výskumu.  

Pod vplyvom rôznych záujmových skupín sa v súčasnosti stále viac prehlbuje 
nevraživosť medzi majoritou a minoritou. Vnútornými faktormi sú v tomto prípade 
subjektívne skúsenosti jedincov, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Ako vonkajšie 
faktory tohto problému sa javia všetky vplyvy mikro a makro prostredia, ponúkajúce 
jedincovi, ale aj celej spoločnosti množstvo riešení, avšak žiadne nepoužiteľné. Dali by sa 
však zhrnúť do skupín s radikálnym riešením a na druhej strane až naivne liberálnym. 
Spoločným menovaťeľov týchto riešení je však stale opakujúca sa chyba. Tou je časové 
hľadisko. Spoločnosť demotivovaná nesplnenými sľubmi hľadá čo najefektívnejšie a hlavne 
najrýchlejšie riešenie otázky spolužitia majoritnej časti obyvateľstva s minoritnou. 

Posledným z projektov bolo koncertné turné, ktorého úlohou bolo prostredníctvom 
hudby poukázať na možnosť nie rýchleho, ale postupného riešenia problému spolužitia 
odlišných kultúr občanov Slovenskej republiky. Metódami názornosti, pozitívneho príkladu, 
pozorovania a ústretovej reakcie na publiká ukázať cestu akou sa dá ísť k vytváraniu 
dispozícií k pozitívnemu vnímaniu odlišných kultúr navzájom.  

Turné bolo živým príkladom spolupráce zástupcov rómskeho etnika a nerómov 
z rôznych folklórnych regiónov (Šariš, Zemplín, Abov, Spiš, Goral). 

 
4. HUDBA AKO INOVAČNÝ PRVOK ROZVOJA KULTIVOVANEJ 

OSOBNOSTI 
 
Výsledky môjho výskumu a spomínaných projektov chcem v budúcnosti využiť vo 

výskumnej časti mojej dizertačnej práce. Nový projekt s novou metódou multikultúrnej 
výchovy s implementáciou folklóru - „Multietnická letná folklórna škola“. Základným 
súborom nášho výskumu budú žiaci ZUŠ na východnom Slovensku. Ceľom bude 
systematickým rozvíjaním hudobno-folklórnych vedomostí a zručností žiakov II. stupňa 
základných umeleckých škôl zvýšovať mieru ich pozitívneho vnímania iných kultúr. Žiaci 
s už absolvovaným základným hudobným vzdelaním disponujú už dostatočnou úrovňou 
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techniky hry na svojom hudobnom nástroji a majú teda všetky predpoklady k požadovanému 
hlbokému prežitiu neznámej kultúry, ktorú počas experimentu spoznajú.   

Naším experimentálnym priestorom bude prostredie školy v prírode, kde sa uskutoční 
letný hudobný kurz „Multietnická letná folklórna škola“. Motiváciou pre nich bude obsadenie 
miest lektorov známymi umelcami pôsobiacimi v oblasti hudobného folklóru. 
Z predchádzajúceho vyplýva, že výberovy súbor vznikne samovýberom. Tvoriť ho budú 
všetci účastníci kurzu, ktorí po prihlásení splnili podmienky absolvovania prvého stupňa 
štúdia na základnej umeleckej škole. Výberový súbor budú tvoriť vybraní žiaci II. stupňa ZUŠ 
východného Slovenska. Hlavným cieľom experimentu bude skúmať a overiť možnosti a 
podiel inštitucionálne vzbudzovaných a systematicky rozvíjaných hudobno-folklórnych 
vedomostí a zručností žiakov II. stupňa základných umeleckých škôl pri utváraní 
multikultúrneho cítenia (pozitívne vnímanie iných kultúr).  

V súčasnosti sa zvyšuje počet žiakov rómskeho etnika v pomere k žiakom iného 
etnického pôvodu. Ich stúpajúci počet na školách je podľa môjho názoru momentálne 
determinovaný plynutím finančných prostriedkov z rôznych vnútroštátnych fondov a 
finančných mechanizmov Európskej únie. Sú teda rómske deti vzdelávatelné na takomto type 
škôl a sú učitelia kompetenčne pripravení na ich vzdelávanie, ktoré si bude zrejme vyžadovať 
úpravu - modifikáciu učebných osnov a textov. Na tieto otázky sa v nasledujúcich riadkoch 
pokúsim nájsť odpoveď.  

Hudba bola u Rómov zamestnaním, ktorého príslušníci dosahovali najvyššiu úroveň 
v celej vtedajšej spoločnosti. Je možné, že v niektorých rodinách sa muzikantstvo ako 
zamestnanie tradovalo už v najstarších obdobiach. Išlo pravdepodobne o rytmický sprievod 
bubienka, prípadne iného nástroja. No nie všade sa Rómovia stávali hudobníkmi. V širšom 
meradle môžeme hovoriť o bývalom Uhorsku, Rusku, Rumunsku a Španielsku. Rómovia sa 
prispôsobovali vkusu a gustu obyvateľstva, medzi ktorým žili. Postupne od nich prevzali 
hudobné nástroje. Hru na nástroji však nikdy neštudovali a išlo skôr o samovzdelávanie. Mali 
aj vlastné piesne, ale aj v tomto smere sa rýchlo prispôsobili vkusu a do repertoáru 
zaradzovali piesne miestneho obyvatelstva, no vo svojom podaní. U nás hrávali rómski 
muzikanti tak pre roľníkov ako aj pre šľachticov. Išlo už ale o kvalitnejších hudobníkov. 
(Daňo, Ďuričeková, 2006).  

Tieto fakty je potrebné brať na zreteľ ako dôležité východisko pri hudobnom 
vzdelávaní Rómov. Je zjavné, že toto etnikum má silné muzikálne korene, do značnej miery 
postavené na slobodných a pudových základoch. Úspešnosť učiteľa v ich vzdelávaní 
a výchove je teda podmienená schopnosťou primerane kombinovať úlohy s presným zadaním 
a úlohy s úplnou voľnosťou uplatnenia fantázie a tvorivosti žiaka. Tento postup sa týka tak 
samotného hrania, ako aj teoretických vedomostí o hudbe. Nie však dejín hudby, ktorých 
zvládnutie a osvojenie patrí samozrejme do skupiny úloh s presným zadaním, bez možnosti 
fantazírovania. Výchova k hudbe u Rómov bola jednoduchá, v muzikantských  rodinách už 
odmalička priúčal otec synov svojmu umeniu. Talentovaní hudobníci žili lepšie ako iní 
Rómovia. Snažili sa priblížiť k tej spoločnosti, ktorú mali stále pred očami. Rodiny rómskych 
hudobníkov sa preto najrýchlejšie asimilovali a vytvorili svojskú skupinu Rómov so svojským 
štýlom života.  

Rómske deti – väčšina z nich je nadaná na hudbu, nebránia sa jej, vyhľadávajú ju, 
pomáha im v ich živote nielen ako uvoľňujúca činnosť, ktorá keď je spojená s pohybom, 
rytmom, melódiou, dá im možnosť vyniknúť, prežiť úspech, byť takými, ak nie lepšími ako sú 
druhí. V hudbe a pohybe vidia a majú nezávislosť, svoju slobodu, dáva im priestor pre 
vyjadrenie citov. Práve táto skutočnosť sa dá považovať za významný oporný a východzí bod 
v ich vedení, edukácii, pretože ten žiak, vlastne aj človek, ktorý má šancu prežiť niečo 
príjemné, pekné, v čom nie je v porovnaní s ostatnými zaznávaný, má väčšiu šancu 
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a príležitosť na rýchly rozvoj. A to nie je zanedbateľné. Rómovia ak chcú, dokážu všetko – 
len musia sami chcieť! (Daňo, Ďuričeková, 2006).  

Je viac ako isté, že žiaci rómskeho etnika sú vzdelávateľní. Zo strany učiteľa nemusí 
ísť v tomto prípade ani o zvlášť náročnú činnosť, značne namáhavejšiu ako pri práci 
s ostatnými deťmi. Dôležitá je voľba správnych metód a postupov. Nemôžeme sa spoľahnúť 
iba na tradičné metódy. O to viac, že ide o ZUŠ, ktorých výchovno-vzdelávací proces je 
zastaralý a príliš konzervatívny. Cesty dosahovania vyžadovaných znalostí a schopností 
absolventa umeleckej školy nemôžu využívať len opakovanie, memorovanie a tvrdý dril. Tie 
koniec koncov neplatia ani pri ostatných žiakoch, nieto ešte  pri rómskom etniku.  
Vychádzajúc z predchádzajúceho, si dovolím domnievať sa, že učiteľ pracujúci s rómskymi 
deťmi nemôže byť úspešný, pokiaľ nepozná históriu a zmýšľanie tohto u nás určite 
špecifického etnika. Pochopením a poznaním ich pohľadu na svet a život je už takmer na krok 
od úspešnosti výchovno-vzdelávacieho procesu s týmito deťmi. Ten posledný, no zvlášť 
podstatný krok, je podľa môjho názoru dostačujúca multikultúrna kompetenčná vybavenosť 
učiteľa.  
 

5. MULTIKULTÚRNE KOMPETENCIE UČITEĽA 
 

Pedagogická práca v multikultúrnom prostredí si vyžaduje rešpektovať špecifické 
rozdiely v edukačnom prostredí. Tieto rozdiely môžu vyplývať z rodinného, školského alebo 
mimoškolského prostredia, z postojov pedagogických pracovníkov a rodičov k edukácii, 
osobnosti žiaka, kultúrnych a historických tradícií príslušného etnika. Pedagogická 
komunikácia ako osobitá vedná disciplína skúmajúca podstatu kultúry, jej vplyv na interakciu 
ľudí v interpersonálnej komunikácii. S ňou úzko súvisí kompetencia ako taká. Tá sa 
v odbornej literatúre považuje za široký pojem, zahŕňajúci vhodné a efektívne správanie 
v určitej situácií.  

Problematike kompetencií učiteľa je venovaná v odbornej literatúre pomerne značná 
pozornosť. Nás bude predovšetkým zaujímať multikultúrna kompetencia, za ktorú sa 
považuje schopnosť, resp. súbor schopností určitého správania sa človeka v konkrétnej 
situácii. Neznamená teda akékoľvek správanie, ale len také, ktoré je vhodné a efektívne 
v určitej konkrétnej situácii. Pre multikultúrne kompetentného učiteľa sú dôležité jeho 
osobnostné kvality. Tie podmieňujú jeho vzťah k iným osobám, schopnosť vedieť sa 
prispôsobiť zmeneným sociálnym podmienkam (Kominarec, Kominarecová 2005). 

Podľa S. Kučerovej (1996) ide hlavne o tieto osobnostné kvality: autenticitu, čiže 
schopnosť byť reálnym a objektívne posudzovať edukačnú situáciu; tvorivosť, ako 
pohotovosť a originálnosť v riešení pedagogických problémov aj v netradičných situáciách; 
sloboda, určená slobodným rozhodnutím učiteľa v jeho pedagogickej práci, ale súvisiaca 
s úctou k tejto etickej hodnote; zodpovednosť k vlastnej práci za jej výsledky, ktorá súvisí so 
spoločenským postavením učiteľa; mnohostrannosť – schopnosť vnímať zložitosť 
edukačných javov, vyhýbanie sa stereotypom a usilovanie sa o sebareflexiu; no a ako 
poslednú uvádza autorka celistvosť, ktorá vyjadruje vyrovnaný prístup osobnosti učiteľa 
k edukačným javom a zahŕňa rozumovú, emocionálnu a vôľovú zložku.  

Názory o zaradení multikultúrnej výchovy (ďalej MV) do prípravy učiteľov sa rôznia. 
Výskum MV na slovenských univerzitách uskutočnený Katedrou sociológie FF UK 
Bratislava v roku 2000 ukázal, že MV pripravujúcich sa učiteľov u nás prakticky neexistuje 
v jednotnej podobe. Uplatňuje sa len vo výučbe rôznych predmetov bez vymedzenia 
v učebných osnovách. (Mistríková, Valo, 2001). Podľa E. Mistráka (1999) by sa mala stať 
súčasťou viacerých vyučovacích predmetov a jej otázky by mali byť zakomponované aj do 
kurikula jednotlivých odborov a predmetov štúdia na vysokých školách učiteľského smeru. 
Na niektorých sa MV realizuje prostredníctvom cudzieho jazyka a literatúry (Hrehovčík, 
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Uberman, 2003), ako aj zavádzaním výberových seminárov, resp. prednášok z tejto 
problematiky. Súhlasím však s názorom Kominarca a Kominarecovej (2005), že tento stav je 
len prechodným riešením a vhodnejší spôsob je zavedenie samotného predmetu s touto 
obsahovou náplňou, s možnosťou jeho včlenenia do rámca pedagogických disciplín. V USA 
je multikultúrna výchova súčasťou edukačného systému na vysokých školách pripravujúcich 
budúcich učiteľov. U nás sa venovalo tejto výchove málo pozornosti, čoho dôsledkom sú 
minimálne vedomosti a skúsenosti učiteľov. V prípade učiteľov základných umeleckých škôl 
môžeme dokonca hovoriť o absolútnej neznalosti veci a domnievam sa, že vo väčšine 
prípadov by táto skupina pedagógov ani nedokázala vysvetliť pojem Multikultúrna výchova. 
Ako vo svojej knihe ďalej uvádzajú hore uvedení autori, úroveň vlastného multikultúrneho 
vedomia slovenských učiteľov je pomerne nízka.  

O to viac to platí pre ich prácu s rómskymi deťmi. Špecifiká práce s týmito deťmi sú 
ovplyvnené sociálnym prostredím, z ktorého tieto deti pochádzajú a ich vnútornými 
dispozíciami. Na základe doterajších výskumov vyšpecifikovali autori tieto odlišnosti 
rómskych detí pochádzajúcich z menej podnetného prostredia. Ide o rozdiely, ktoré sú 
ovplyvnené ich psychickými, sociálnymi a antropologickými odlišnosťami: psychické – 
menšia mentálna zdatnosť, slabšia pamäť, slabšia pozornosť a myslenie, nižšia úroveň 
predstáv a fantázie; sociálne – rečová zaostalosť súvisiaca s nepoznaním slovenského jazyka 
a nedostatočná rozvinutosť jazykového kódu, menšia miera disciplinovanosti v edukačnom 
prostredí; antropologické – vyššia pohyblivosť, nižšia telesná hmotnosť, rozdiely vo 
vonkajších telesných znakoch, vyšší kostný vek, pohlavné a imunologické rozdiely.  

 
6. ZÁVER 

 
V závere by som ešte rád uviedol niekoľko postrehov a názorov vyplývajúcich z 

vlastných skúseností z pôsobenia na ZUŠ a práce s rómskymi žiakmi. Je nevyhnutné, aby na 
Slovensku existovala príprava budúcich pedagógov v rámci samostatného predmetu 
multikultúrna výchova. Ako už vyplýva z vyššie spomenutých odlišností, žiaci rómskeho 
etnika sú čo sa týka umenia, úplne iní ako žiaci ostatných etník. Ich pohľad na hudbu je skôr 
jednoduchší a prirodzenejší. Berú ju ako súčasť života. Nie ako čo si vážne (tzv. vážna 
hudba), čoho sa treba báť. Ich ponímanie výchovy a vzdelávania je taktiež odlišné. Deti sa od 
rodičov učia hlavne napodobovaním a jednotlivé zručnosti nadobúdajú primitívnym 
opakovaním po nich. Väčšina ZUŠ sa ešte stále rada pasuje do polohy edukátora vážnej 
hudby, čo je samo o sebe omylom. Rómski muzikanti berú akúkoľvek hudbu rovnako. Je to 
pre nich niečo nádherné a zároveň obyčajné. Umenie nedelia na vážne, avantgardné, klasické 
či moderné. To znamená, že ak je v našom záujme aby dosiahli patričnú umeleckú úroveň, 
základné hudobné vzdelanie a stali sa tak vzdelanými hudobníkmi, musíme poznať ich 
kultúru a snažiť sa chápať ich postoje a názory. Podľa môjho skromného názoru je aj hudba 
ako metóda multikultúrnej výchovy spôsobom ako rozvíjať a kultivovať osobnosť jedinca.  
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