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Abstrakt 
 

Príspevok sa zaoberá diskrimináciou v školstve a vymedzením dôležitých právnych 
predpisov v tejto oblasti. Poukazuje na dôsledky segregácie a na význam inklúzie a integrácie 
rómskych detí vo výchovno-vzdelávacom procese. Autorky vyzdvihujú multikultúrnu 
výchovu ako dôležitý proces výchovy a vzdelávania žiakov z rôznych etník a národov 
k vzájomnému rešpektu a spolupráci.  
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Abstract 
 

The paper deals with discrimination in education and the definition of key legislation 
in this area. Highlights the consequences of segregation and the importance of inclusion and 
integration of Roma children in the educational process. The author highlights the 
multicultural education as an important process of education of pupils from different ethnic 
groups and nations to mutual respect and cooperation. 
 
Key words: Discrimination, Anti-Discrimination Act, Segregation, Diagnostics, Inclusion, 
Integration, Multiculturalism 
 
 

1. ÚVOD 
 

Väčšina odborníkov zaoberajúcich sa rómskou otázkou (pedagógovia, sociológovia, 
demografi či sociálni pracovníci) sa zhodujú v názoroch, že základným problémom rómskeho 
etnika je nízka  vzdelanostná úroveň.  Na jednej strane - existuje zhoda v tom, že je to jedna 
z kľúčových oblastí, do ktorých je potrebná intervencia zo strany štátu, ale aj tretieho sektora 
a ďalších dôležitých aktérov. Na strane druhej však vzdelávanie a školstvo je jednou 
z posledných oblastí, kde neprebehla komplexná systémová reforma. Kritika nerovnakého 
prístupu rómskych detí ku vzdelávaniu je dlhodobá a prichádza jednak z prostredia 
slovenského tretieho sektora, ako aj zo strany medzinárodných organizácií zameraných na 
dodržiavanie ľudských práv. Potreba zlepšenia tejto situácie bola zároveň konštatovaná aj vo 
viacerých vládnych dokumentoch. 

Na Slovensku už bolo realizovaných niekoľko projektov, prostredníctvom ktorých sa 
malo zabezpečiť nesegregované školstvo, ale výsledky sa dodnes nedostavili. Príčina zlyhania 
môže byť rôzna. Jednou z príčin môže byť aj to, že projekty nie sú dlhodobou záležitosťou, 
ale trvajú často iba niekoľko mesiacov.  
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V školskom prostredí medzi žiakmi a často i medzi pedagógmi a inými školskými 
zamestnancami sa zvyšuje diskriminácia a xenofóbia voči rómskym žiakom. Riešenia, ako 
dosiahnuť integráciu rómskych žiakov v procese vzdelávania už existujú, ale doposiaľ neboli 
správne a efektívne aplikované vo vzdelávaní. Jedným riešením by mohol byť aj 
multikultúrny prístup, ktorý by pomohol majoritným, ale aj minoritným žiakom pozerať sa na 
svet inými očami.  

 
2. DISKRIMINÁCIA V ŠKOLSTVE A DÔLEŽITÉ PRÁVNE 

PREDPISY 
 

2.1 Vymedzenie pojmu diskriminácia 
 

Dôležitou oblasťou každej vyspelej modernej spoločnosti je problematika základných 
ľudských práv a slobôd a ich dodržiavania. Toto pravidlo by nemalo byť výnimkou ani pre 
Slovenskú republiku.  

,,Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa 
zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný, alebo sociálny pôvod, 
príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikto 
nemôže z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“ (Madliak, 
Srebalová, 2002, s. 15).  

V súvislosti s porušovaním týchto práv a slobôd sa často hovorí o tzv. diskriminácii. 
Stretávať sa s ňou môže každý z nás. Dôvody pre ktoré môžeme byť diskriminovaní sú rôzne, 
napríklad: pohlavie, vek, sexuálna orientácia, politické zmýšľanie, zdravotný stav, majetok, 
viera alebo náboženstvo, etnický pôvod, sociálny pôvod, rasa.   

Autorky V. Durbáková a N. Richterová (2008) vysvetľujú, že  diskriminácia sa deje 
vtedy, ak sa s človekom v istej situácii zaobchádza horšie a to preto, že sa odlišuje od 
ostatných napríklad: farbou pleti, vekom a podobne. Takéto horšie zaobchádzanie sa môže 
diať v rôznych oblastiach života, v práci, u lekára aj v škole. Väčšinou sa s ňou ale stretávajú 
Rómovia, ktorí sú farbou pleti a spôsobom života majoritnou spoločnosťou odmietaní  a často 
diskriminovaní v pracovnej, zdravotnej oblasti, v oblasti prístupu k službám. 

Proti diskriminácii možno bojovať pomocou zákona, keďže ide o protiprávne konanie. 
Diskrimináciu zakazujú medzinárodné zmluvy i slovenské zákony a jedným z nich je aj tzv. 
,,antidiskriminačný zákon“. 

 
2.2 „Antidiskriminačný zákon“ 

 
Keď hovoríme o „antidiskriminačnom zákone“ máme na mysli  zákon č. 365/2004 

Z.z. o rovnom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. 
Ide o súčasný diskriminačný  predpis, ktorý  platí od 1. júla 2004. Jeho podstatou je úprava 
zásady rovnakého zaobchádzania a stanovenie prostriedkov právnej ochrany, ak dôjde 
k porušeniu tejto zásady (Cuperová, Durbáková, 2010).  

Zákon umožňuje aby sa obeť diskriminácie mohla domáhať svojich práv na súde. 
Obete diskriminácie sa môžu obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré 
poskytuje právnu pomoc a môže ich zastupovať v konaní pred súdom bezplatne. Zákaz 
diskriminácie sa vzťahuje napríklad na sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú na úradoch, 
lekárov, učiteľov v škole, čašníkov, majiteľov reštaurácii či barov a pod.  
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Zákaz diskriminácie zakotvujú i novelizované zákony, ktoré upravujú jednotlivé 
oblasti právnych vzťahov, na ktoré sa zákaz diskriminácie vzťahuje. A tak nájdeme zákaz 
diskriminácie aj v zákone o zdravotnej starostlivosti, v školskom zákone, v zákonníku práce, 
v zákone o sociálnych službách a iných. 

  
2.3 Diskriminácia v školstve 

 
Rómovia majú v zásade rovný prístup ku vzdelaniu či už v základnom, alebo 

stredoškolskom a vysokoškolskom stupni. Tak prečo v skutočnosti len  veľmi málo detí 
navštevuje materské školy a na školách zaznamenávajú porovnateľne menší pokrok ako ich 
majoritní rovesníci? Podľa viacerých odborníkov (napr. E. Krigrelová, 2004) je v oblasti 
vzdelávania Rómov veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a nefunkčným 
systémom vzdelávania v SR. Tieto dva  javy sú prepojené a je takmer nemožné presne 
identifikovať kedy nastáva diskriminácia.  

S. Rigová a M. Maczejková (2001) uvádzajú, že na Slovensku nie sú zvlášnosťou 
diskriminačné postoje vedenia škôl, segregované triedy a školy. Diskriminácia v škole je 
fakt, ktorý si uvedomuje aj vláda Slovenskej republiky, ale doposiaľ nenašla riešenie, ktoré by 
túto situáciu vyriešilo a tak sa na školách prehlbuje a čoraz častejšie vyskytuje segregácia 
v triedach, školských jedálňach a iných zariadeniach. Najvážnejším problémom sa stáva 
segregovanie rómskych detí do špeciálnych škôl, resp. špeciálnych tried. Ak je dieťa zaradené 
do špeciálnej triedy zo zdravotných dôvodov, ktoré mu neumožňujú študovať v bežnej triede, 
tak nejde o diskrimináciu. O diskriminácii hovoríme, ak sú deti zaradené do špeciálnych tried 
na základe etnického pôvodu (národnosti, farbe pleti), týmto škola porušuje antidiskriminačný 
zákon.  

D. Šlosár (2009, s. 63) tvrdí, že: ,,jedna z najdôležitejších funkcií školského systému, 
menovite príprava študentov pre úspešný vstup na trh práce je často zanedbávaná“. Vzdelanie 
totiž  umožňuje, každému jedincovi vyššiu možnosť pracovného uplatnenia, dôstojnejšie 
životné podmienky, vyšší životný štandard.  

Diskriminácia je však, ako sme už spomenuli, zakázaná ústavou a zákonmi našej 
republiky. Ak je niekto diskriminovaný či už v škole, alebo v bežnom živote, mal by sa 
brániť. Štát a jeho orgány sú potom povinné mu pomôcť. 
  

3. DÔSLEDKY SEGREGÁCIE  
 
Segregácia sa objavuje vo všetkých oblastiach verejného života a výrazne ju 

podporuje majoritné obyvateľstvo, polícia, politické strany a žiaľ často sa prejavuje aj 
v školstve, čo nijako nie je v súlade s pedagogickou etikou.  

Nový školský zákon neobsahuje definíciu ani ďalšie zmienky o možných 
desegregačných opatreniach a programoch, a tak  na Slovensku vznikajú špeciálne školy ako 
,,huby po daždi“, predtým známe ako osobitné školy, ktoré pre našu spoločnosť nemajú 
žiadny prínos. Školská reforma podľa M. Hapalovej a S. Daniela (2008) zlyháva pri 
vysporiadaní sa s fenoménom vzniku segregovaných škôl a zároveň umožňuje vytváranie 
oddelených tried. Segregácia ako taká nie je protizákonná, ak v  špeciálnych triedach sú deti 
s mentálnym znevýhodnením. Na školách sa však stretávame s tým,  že tieto špeciálne triedy 
navštevujú  rómske deti, ktoré nemajú mentálne znevýhodnenie, ale sú do týchto tried 
zaradené na základe farby pleti a etnika a tým sa aj podľa Ústavy SR stáva segregácia 
protizákonná. Existuje aj množstvo dôkazov, že veľká časť rómskych detí je zaradených do 
špeciálnych tried neodôvodnene, niektoré deti nerobia ani psychologické testy a sú preradené 
do týchto tried. Pritom sú to často deti, ktoré nevedia uspieť v bežnej základnej škole - čo sa 
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môže stať každému dieťaťu a nemusí to byť Róm. Môže to byť spôsobené napr. sociálnym 
zanedbaním. Problém je vo vzdelávacom systéme, ktorý si s nimi nevie poradiť inak, ako 
zariadením do školy pre mentálne znevýhodnených.    

M. Čermák a kol. (2010) tvrdia, že na školách sa podľa odborníkov  rozširuje mýtus, 
že v oddelených  triedach môže byť rómskym žiakom poskytovaná lepšia edukácia ako 
v bežných triedach. ,,Oddelené vzdelávanie detí s inou špeciálnou vzdelávacou potrebou, 
ako je zdravotné postihnutie, je zo zákona neprípustné a nie je ani prínosné. Ako ukazuje 
prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu USA Brown v. Boardo of Education z roku 1954, 
segregácia vo vzdelávaní na základe rasy, aj keby ostatné hmotné faktory boli rovné, odopiera 
príslušníkom minority právo na rovné vzdelávanie. V rozsudku sa ďalej zmieňuje, že 
segregácia na školách má na deti značný dopad“ (Čermák a kol. 2010, s. 31). 
Rómska tlačová agentúra v článku E. Matovej (2010) uvádza rozhovor s riaditeľom základnej 
školy Hanušovce nad Topľou, ktorý sám potvrdil, že segregácia rómskych detí  neprináša 
v školstve nič dobré a dokonca to zle vplýva na všetky deti (dostupné na: http: // 
www.mecem.sk/ rpa/ ?/ ang = slovak, dňa 22. 12.2010). 
 

3.1 Segregácia rómskych detí spôsobená zlou diagnostikou 
 

 Hoci vláda deklaruje znížiť percento dochádzky rómskych detí do špeciálnej školy, 
počet presunov žiakov do štandardných tried  zostáva v priebehu rokov na jednej úrovni. M. 
Hapalová, S. Daniel (2008, s.10) v  správe Rovný prístup rómskych detí ku kvalitnému 
vzdelávaniu poukazovali na dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že pri 
diagnostike detí existujú isté nedostatky (napr. jazyková bariéra pri diagnostickom vyšetrení 
detí a ďalšie). „Nedostatky diagnostických postupov môžu mať za následok vysoký počet 
rómskych detí, ktoré sú umiestnené do špeciálnych škôl napriek tomu, že netrpia 
ireverzibilným mentálnym postihnutím“. 
 J. Tomatová (2004) vo svojom príspevku vysvetľuje  proces preraďovania 
a zaraďovania rómskych detí v základnom školstve, bežnom a špeciálnom. Pri vstupe do 
primárneho vzdelávania na základe psychologického vyšetrenia sa posudzuje spôsobilosť 
dieťaťa pre zaradenie do bežného ročníka. Ak sa vykazujú u dieťaťa známky nezrelosti, 
rozhoduje sa v takom prípade o odklade školskej dochádzky do nultého ročníka, alebo 
prípravného ročníka, alebo o zaradení do špeciálnej triedy.  Do špeciálnej základnej školy 
môže byť podľa platnej legislatívy zaradené/preradené len také dieťa, u ktorého bola 
stanovená diagnóza mentálnej retardácie. Stanovenie úrovne mentálnej retardácie vykonáva 
psychológ pomocou psychodiagnostickych intelektových testov. Posúdenie mentálnej úrovne 
a určenie diagnózy mentálnej retardácie pomocou testov intelektu však nie je jednoduchou, 
priamočiarou záležitosťou, ale v tomto procese existujú viaceré problematické faktory. J. 
Tomatová (2004, s.35) ďalej uvádza: ,,v súčasnosti sa odborníci zhodujú, že klasické 
intelektové testy merajú len určitý výsek zo schopností, ktoré radíme k inteligencii a tiež, že 
nie je možné ich používať bez obmedzení u príslušníkov minoritných skupín, pokiaľ test 
nebol na danej skupine štandardizovaný.“   
 Klasické testy intelektu používané na Slovensku na diagnostiku detí podľa hodnotení 
a výskumov nezodpovedajú požiadavke kultúrnej nepredpojatosti a nízky výkon 
rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v nich nemusí byť vôbec zapríčinený 
mentálnym zaostávaním. 
  Na Slovensku poznáme dve metodiky pre objektívnejšie posúdenie rómskych detí 
v kontexte vzdelávania. Prvá je posudzovanie školskej spôsobilosti sociálne znevýhodnených 
detí pri vstupe do primárneho vzdelávania. Druhou je diferenciálno-diagnostická testová 
batéria na vylúčenie mentálnej retardácie u detí zaškolených v špeciálnych základných 
školách tzv. (,,RR screening“). Táto metóda bola konštruovaná  tak, aby umožnila u tejto 
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skupiny posúdenie skutočných poznávacích predpokladov žiaka, teda rozlíšenie možného 
sociálneho zaostávania a fyziologicky podmieneného mentálneho zaostávania. Poskytuje 
normy len pre rómske deti zaškolené v špeciálnych základných školách.  
  Správa ECRI o Slovensku, ktorá bola uverejnená 26. mája 2009 informovala 
spoločnosť, že špeciálne základné školy dostavajú tri krát vyššie finančné prostriedky ako 
bežné školy, čo tieto školy motivuje k tomu aby prijímali rómske deti.  
  Školský zákon zakazuje segregáciu vo vzdelávaní a ustanovuje aj opatrenia v tejto 
oblasti. Najznámejšie opatrenie s cieľom bojovať proti segregácii, ktoré príslušné orgány 
prijali, boli nulté ročníky.  
 Dnes sa však v praxi stretávame s tým, že aj po absolvovaní nultých ročníkov rómske 
deti pokračujú v štúdiu na špeciálnych školách, a len málo týchto detí sa učí v štandardných 
triedach spolu s majoritou. Nulté ročníky spravidla u rómskych detí nahradzujú prípravu, 
ktorú by deti mali absolvovať v materskej škole. Do materskej školy nie sú prijímané buď 
kvôli kapacitným obmedzeniam, alebo -  čo je častejšie -  kvôli svojej etnickej príslušnosti – 
kedy sa rodičia z majority ohradzujú voči prítomnosti rómskych detí v materskej škole. To, že 
je rómske dieťa zaradené do nultého ročníka v rámci predškolskej výchovy spravidla 
znamená, že ďalej pokračuje v štúdiu v osobitnej škole, triede či v tom ,,lepšom“ prípade 
v zmiešanej triede v rámci tzv. integrovaného (či integračného) plánu. I keď deti zaradené do 
integrovaného plánu dosahujú omnoho lepšie výsledky, ako keby ostali v špeciálnych triedach 
či školách pre ich ďalší život to znamená, že nemôžu po skončení základnej školy pokračovať 
v štúdiu na ,,normálnych“ stredných školách v odboroch s maturitou a už vôbec nie na 
vysokých školách. Tým sa znižuje šanca pracovného uplatnenia a možností vymaniť sa 
z chudoby, žiť v dôstojných životných podmienkach.  
     

4. VÝZNAM INKLÚZIE A INTEGRÁCIE RÓMSKYCH DETÍ 
 
 T. Loran je sociálny andragóg a vysokoškolský učiteľ sociálnej práce, ktorý je 
presvedčený o tom, že nie za všetko nedobré si môžu samotní Rómovia. Zdôrazňuje, že 
Rómovia edukačnú paradigmu nevytvorili a tá súčasná je nevyhovujúca. Dôkazom sú 
neustále sa zvyšujúce počty špeciálnych škôl. Vláda prijala množstvo opatrení na zlepšenie 
integrácie, ale v súčasnosti žiadne zmeny nevidno (Loran, 2009). 
  Na Slovensku bolo realizovaných niekoľko projektov, ktorých cieľom bolo integrovať 
deti zo špeciálnych tried do bežných, ale výsledky týchto projektov neboli úspešné. M. 
Tannenbergerová a K. Krahulová (2010, s.8) vysvetľuje základné pojmy inklúzie 
a integrácie. ,,Inklúzia nie je niečo, čo si musí človek zaslúžiť splnením základných 
požiadaviek, ale automatické právo. Dieťa ma právo navštevovať bežnú triedu, a to najlepšie 
od prvej triedy v mieste bydliska. U integrácii ide o jav opačný. Dieťa navštevuje školu 
špeciálnu, a ak sa odborníkom a rodičom zdá, že by mohlo zvládnuť aj bežnú základnú školu, 
býva preradené“. 
  V súčasnosti je inklúzia chápaná podľa spoločnosti ako totožný pojem s integráciou. 
Pričom inklúzia je odlišný prístup, ktorý predpokladá zaradenie všetkých detí do bežnej školy. 
Aby došlo k takýmto zmenám, je potrebná radikálna zmena v školskom systéme, čo nie je 
také jednoduché a realizovateľné v najbližšej budúcnosti, ale skôr beh na dlhú trať 
s občasnými prekážkami. Podľa E. Kriglerovej (2006) riaditelia a riaditeľky berú integráciu 
ako dobrý nástroj k zlepšeniu vzdelania rómskych žiakov, ale jej realizácia v danej situácii sa 
vidí veľmi problematická. Základné školy a hlavne pedagogický zbor nie je pripravený 
a dostatočne kvalifikovaný na vzdelávanie integrovaných žiakov. Aby došlo k zmenám vo 
vzdelávaní, učitelia by mali byť schopní:  

 zistiť špecifické potreby každého žiaka a reagovať na nich pomocou odpovedajúcich 
pedagogických prístupov a stratégii,  
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 podporovať rozvoj mladých ľudí v autonómii a k celoživotnému vzdelávaniu,  
 pracovať v multikultúrnom prostredí, 
 spolupracovať s ďalšími kolegami, rodičmi a širšou verejnosťou 

(dostupné na: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9235/pripravenost-pedagogu-pro-inkluzivni-
vzdelavani.html/ dňa 22.12. 2010).  
  K. Ballard (2003) najviac zdôrazňuje, že inkluzívne vzdelávanie je otázkou sociálnej 
spravodlivosti. Inkluzívne pedagogické kompetencie, sa významnou mierou formujú až 
v samom priebehu profesionálnej dráhy.  
Priebeh takého formovania je ovplyvnený:  

 charakterom a kvalitou predchádzajúcej teoretickej a praktickej prípravy v rámci 
prípravného a ďalšieho vzdelávania,   

 skúsenosťami z inkluzívnej i segregovanej orientovanej pedagogickej praxe, 
 vplyvom profesionálneho prostredia (pôsobením ostatných pedagógov v zbore školy),  
 reflexívne  vzdelávacie reality (Hájková, Strnadová, 2010).  

  Aby sa žiaci mohli vzdelávať v rámci inkluzívneho vzdelávania, je potrebná dobrá 
príprava učiteľov, ale aj žiakov napríklad prostredníctvom multikultúrnej a interkultúrnej 
edukácie.  
 

4.1 Multikulturalistický prístup 
 
 V odborných literárnych článkoch existujú nejasnosti medzi pojmami multikultúrny, 
interkultúrny a pluralitný. Ich definície môžeme nájsť  u J. Balvína (2008, s.68), ktorý ich 
definoval takto: ,,multikultúra, multikulturalita, multikultúrnosť, multikulturalizmus, 
multikultúrna výchova, multikultúrna výchova a vzdelávanie: pojmy, ktoré vyjadrujú 
skutočnosť, že vo svete existujú rôzne kultúry vedľa seba a vyvíjajú sa relatívnej 
samostatnosti a majú právo na svoju samostatnú existenciu, autonómiu, svoju vlastnú 
existenciu. Interkultúra, interkulturalita, interkultúrnosť, interkulturalizmus, interkultúrna 
výchova, interkultúrna výchova a vzdelávanie: pojmy, ktoré vyjadrujú skutočnosť, že tieto 
rôznorodé kultúry spolu musia komunikovať a viesť dialóg. Pluralitný, pluralita, plurálnosť, 
pluralizmus, pluralitná výchova, pluralitná výchova a vzdelanie: pojmy, ktoré vyjadrujú 
skutočnosť, že tieto rôznorodé kultúry majú v sebe určité hodnoty, ktoré sú do iných 
kultúrnych systémov nepreložiteľné, neporozumiteľné, uzavreté“. 
 Jednou z ciest, ktoré by mohli byť v budúcnosti pozitívne pri riešení vzťahov medzi 
majoritnou spoločnosťou a rómskou menšinou, je vzájomná tolerancia a posilňovanie dôvery 
pri potlačení postojov intolerancie. Dôležitá rola bude fyzický kontakt s ľuďmi z majoritnej 
spoločnosti a komunikácia medzi nimi. Takýto vzťah sa môže relatívne zlepšiť 
multikultúrnou výchovou v školstve. Multikultúrna výchova je zameraná na to, aby naučila 
žiakov z rôznych etník,  národov vzájomne sa rešpektovať a spolupracovať. Malo by sa to 
realizovať prostredníctvom rôznych programov a aktivít v škole a v mimoškolských 
zariadeniach. Cieľom multikultúrnej výchovy je, aby sa žiaci naučili a pochopili, že 
príslušníci každej kultúry majú prirodzené právo na ich existenciu, uchovanie a ďalší rozvoj. 
Naučiť sa spoznávať,  tolerovať, komunikovať a žiť s príslušníkmi odlišných skupín. Žiaci sa 
ďalej môžu naučiť čo je kultúra, etnikum, diskriminácia, rasizmus. J. Balvín a kol. (2005, s. 
72) sa domnieva,  že: ,,práve transformujúci sa systém edukácie a školstva v Slovenskej 
republike môže predstavovať veľmi významný nástroj riešenia problému zlepšovania kvality 
v slovensko-menšinových vzťahoch na báze vytvorenia a zavedenia nových výchovných 
a sociálnych programov založených na rozvíjaní všeľudských hodnôt a multikultúrnej 
výchovy“. 
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 K. Rýdl (2009) považuje multikultúrnu výchovu za súčasť inkluzivného vzdelávania. 
Multikultúrna výchova a vzdelávanie na Slovensku je ešte len na začiatku, vznikajú nové 
projekty, ktoré by mohli zabezpečiť prostredníctvom špeciálnych pedagógov kurzy 
multikultúrnej a interkultúrnej výchovy  pre učiteľov základných škôl.   
 A. Preissová Krejčí (2009) uvádza, že ak sa chceme vydať určitou cestou, musíme si 
byť vedomí cieľa, ku ktorému chceme prísť, alebo aspoň smerom, ktorým sa chceme uberať.  
Inšpiráciou pre učiteľov, ale aj pre Slovensko by mohli byť Škandinávske krajiny ako 
Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko a Island, ktoré sa vyznačujú koherentnou politikou v oblasti 
demokracie, sociálnou spravodlivosťou, a inkluzívnym vzdelávaním na školách pre všetky 
spoločenské vrstvy. Škandinávska inkluzívna výchova zahŕňa všetky skupiny obyvateľstva. 
V triedach sú deti s etnickými, národnostnými, zdravotnými, ale aj sociálnymi odlišnosťami 
od majoritnej skupiny. Základnou hodnotou škandinávskej multikultúrnej výchovy je 
rešpektovanie každého dieťaťa z hľadiska vzdelávacieho procesu a dôležitý je aj prístup 
učiteľov k deťom. 
 Slovensko sa zaraďuje medzi demokratické krajiny, pre ktoré by mal byť 
multikulturalizmus samozrejmosťou, stále tu však existuje problém presadiť multikultúrne 
myslenie u tradične zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú problém pripustiť fakt, že existujú aj iné 
kultúry, ako je ich vlastná. Ľudia zväčša iné kultúry, ako je ich vlastná, považujú za podradné. 
Etnocentrizmus je hlavnou prekážkou k vzájomnému porozumeniu a tolerancii. Je potrebné 
na školách zaviesť multikultúrnu výchovu, ktorou by sa žiaci naučili prekonávať a eliminovať 
zaužívané predsudky, odmietavé postoje k odlišnostiam napríklad prostredníctvom 
vštepovania pozitívnych hodnôt, ktoré by neboli pre žiakov ohrozením, ale naopak zdrojom 
tvorivosti, sebapoznania a obohatenia.  
 N. Živčaková (2009) si myslí, že ak Rómovia dostanú príležitosť sa bližšie zoznámiť 
s majoritnou spoločnosťou, môže im to napomôcť k ich integrácii. Nejedná sa teda len 
o jednosmerný proces zo strany majority k minorite, ide o interaktívny a rovnoprávny vzťah 
medzi majoritou a minoritou.  
 

5. ZÁVER 
 
 Škola ako inštitúcia, má veľký význam pre každého z nás či už patríme do majoritnej, 
alebo minoritnej spoločnosti. Škola je priestor, kde si dieťa rozvíja svoje vedomosti, 
zručnosti, spôsobilosti pomocou pedagógov, asistentov učiteľa, vychovávateľov, školských 
sociálnych pracovníkov a pod.    
 V posledných rokoch sa na základných školách hlavne na východnom Slovensku 
zvyšuje rasizmus, xenofóbia medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi, ale aj rómskymi žiakmi 
a učiteľmi. Jeden z dôvodov je zaraďovanie rómskych žiakov do špeciálnych tried 
a rómskych tried. Deti sa spolu nestretávajú ani cez prestávky, ani na obedoch a dokonca 
nechodia spolu ani na výlety, čím dochádza k izolácii rómskych detí od ostatných detí na 
etnickom základe, znamená to negáciu všetkých pozitívnych, nielen pedagogických princípov 
a zásad, ale aj tých najzákladnejších všeľudských etických hodnôt. A to i napriek tomu, že už 
niekoľko rokov celkom jednoznačne celá naša spoločnosť kladie v riešení rómskej 
problematiky na prvé miesto potrebu zvyšovať vzdelanosť rómskych žiakov, deklaruje sa 
potreba integrovať ich do školských tried a likvidovať segregované triedy a taktiež rómske 
triedy. Je potrebné prehodnotiť systém zaraďovania rómskych detí  do špeciálnych 
základných škôl.  
 Iste integrácia rómskych žiakov do školských tried nie je, ani nemôže byť 
jednorazovým krokom, no rovnako nie je možné zotrvávať pri segregovaní rómskych žiakov 
a túto segregáciu rozširovať. 
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