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EDUKÁCIA DOSPELÝCH ZAMERANÁ NA ELIMINÁCIU 

SOCIÁLNEJ NEROVNOSTI 

 

EVA DENCIOVÁ 
 

 

Anotácia: V globalizujúcom sa svete sa spoločnosť čoraz viac diferencuje. Menia sa kultúrno-spoločenské 

vzory, vzorce a hodnoty. Mnohé zmeny súvisiace s integráciou a globalizáciou sa negatívne podpisujú 

predovšetkým na identite príslušníkov etnicky a kultúrne odlišných minorít a marginalizovaných spoločenských 

skupín, u ktorých narastá pocit sociálnej neslobody a nerovnosti, čím sa narúša integrita spoločnosti. Čiastočnú 

elimináciu týchto problémov ponúka občianska výchova, najmä výchova k tolerancii inakosti a multikultúrna 

výchova. Výsledkom takto orientovanej edukácie by mala byť sociálne a kultúrne vyspelá spoločnosť, v ktorej 

pojem "inakosť" sa zbavuje negatívnych konotácií a v ktorej sa namiesto napätia udomácni vzájomný rešpekt a 

úcta. 

 

Kľúčové slová: tolerancia, intolerancia, sociálna nesloboda, kultúrna  inakosť, etnická inakosť, multikultúrna 

výchova, výchova k tolerancii. 

 

Abstract: In a globalizing world, the society has become more diverse. Cultural and social patterns, formulas 

and values are changing. Many of the changes associated with integration and globalization, have a negative 

impact on identity of the ethnically and culturally different minorities and marginalized social groups with a 

growing sense of social oppression and inequality, which undermine the integrity of  society. Partial elimination 

of these problems provides civic education, especially education for tolerance of diversity and multicultural 

education. The result of such education should be socially and culturally tolerant society in which the 

notion “otherness” gets rid of negative connotations, and instead of stress get settled mutual respect and esteem. 

 

Keywords: tolerance, intolerance, social lack of freedom, cultural otherness, ethnic otherness, multicultural 

education, education for tolerance. 

  

Medzi často diskutované témy našej súčasnosti patrí morálna kríza spoločnosti. Narastajúca intolerancia 

voči minoritám, nerešpektovanie zaužívaných kultúrnych vzorov a vzorcov, odmietanie autorít sa stávajú 

obvyklým obrazom našich čias. Tieto spoločenské fenomény majú mnoho príčin., ku ktorým nepochybne patrí 

polarizácia sveta na hospodársky „mocných“ a „slabých“; delenie spoločnosti na bohatých a chudobných; na 

politicky správne/nesprávne „zorientovaných“; na kultúrne, politicky, ideologicky a spoločensky vplyvných a 

marginalizovaných a podobne. Navyše, každá spoločenská skupina sa ešte ďalej diferencuje: má svojich  

„favoritov“ i  „odpadlíkov“. 

S diferenciáciou sociálnych skupín a jednotlivcov sa stretávame v každej historickej epoche. 

Spoločenská, etnická a kultúrna nerovnosť spôsobujú rozličné tenzie v spoločnosti: kým jedna jej časť sa cíti 

slobodne a disponuje všetkými hmotnými a nehmotnými prostriedkami a na to, aby mohla napredovať 

nepotrebuje vynaložiť mimoriadne úsilie, iná – tá menej šťastná, zápasí s mnohými problémami, neraz 

i s existenčnými. Tento problém znásobuje ešte zvýšená mobilita sociálne a ekonomicky slabých 

a neprispôsobivých migrujúcich skupín, ktorých prítomnosť v diametrálne odlišných kultúrno-spoločenských 

areáloch u domáceho obyvateľstva môže vyvolať rôzne negatívne reakcie - od ignorancie až po otvorené 

protesty.   

Čím viac sa spoločnosť (či už sociálne, etnicky, ideologicky, konfesijne a kultúrne) diferencuje, tým sú 

väčšie riziká narušenia vnútornej rovnováhy jednotlivých sociálnych a kultúrnych modelov. Kohézia sociálnych 

modelov je pritom predpokladom na zachovanie sociálneho zmieru a základom zachovania regulatívov kultúrno-

spoločenského okruhu. Nemenej dôležitá je inklúzia cudzorodých kultúrno-spoločenských modelov do 

domáceho okruhu ako predpoklad bezbariérovej komunikácie medzi odlišnými sociokultúrnymi či etnickými 

skupinami. Sociálnu inklúziu však nie je možné dosiahnuť bez cielenej prípravy obyvateľstva na život 

v multikultúrnom a multietnickom priestore.  

 

Ak kultúrno-spoločenský okruh definujeme ako súbor zovšeobecnených regulatívov (noriem, pravidiel, 

kultúrno-spoločenských hodnôt, vzorov a vzorcov) jednotlivých sociokultúrnych modelov, resp. systémov a ak ho 

vnímame ako spoločný/kolektívny produkt predchádzajúcich pokolení doplnený o aktuálne (dobové) kultúrno-

spoločenské trendy a kultúrno-umelecké orientácie súčasníkov je len samozrejmé, že akékoľvek spochybnenie, 

znevažovanie alebo nabúranie ktoréhokoľvek modelu (ako organickej súčasti kultúrno-spoločenského okruhu) 

naruší integritu celého okruhu. Vznikajúce kultúrno-spoločenské napätie následne evokuje potrebu redefinovania 
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obsahov jednotlivých modelov, na čo však v období rýchlych a nepretržitých zmien spravidla nie sú vytvorené 

podmienky. 

Prítomnosť inorodých kultúrno-spoločenských fenoménov a elementov v odlišných kultúrno-

spoločenských okruhoch a ich modeloch – ako výsledok procesov akulturácie, sú symptómom nielen 

transkulturalizmu, ale i dôkazom svetovej globalizácie. Ak sa však cudzorodé kultúrno-spoločenské komponenty 

v s nimi nekompatibilnom sociokultúrnom prostredí správajú deštruktívne, rušivo, resp. narazia na 

nepripravených „konzumentov“, ktorí ich nedokážu (alebo i odmietajú) prijať a adaptovať do vlastného systému,  

môžu vážne narušiť kontúry kontaktovanej kultúry/spoločnosti. V konečnom dôsledku to pre atakované okruhy 

znamená destabilizáciu ich pôvodnej štruktúry. Nastáva obdobie spoločenského pnutia, sociálnych neistôt, 

občianskych nepokojov, anarchie, revolt, beznádeje a bezradnosti.  

Dôkazom toho, že komponenty cudzích modelov v odlišnom kultúrno-spoločenskom prostredí chtiac-

nechtiac (de)formujú „hostiteľskú“ kultúru/spoločnosť je rezervované až odmietavé správanie domáceho 

obyvateľstva voči príslušníkom diametrálne odlišných kultúrno-spoločenských modelov/okruhov. No ak na 

národnostne či etnicky zmiešanom území absentuje interkultúrna komunikácia, priepasť medzi odlišnými 

kultúrami/spoločenstvami ešte narastá a zvyšuje sa i prah citlivosti na „inakosť“. V takomto priestore sú pojmy 

multikulturalizmus a multietnicizmus hodnotené a vnímané ako negatívne fenomény. Navyše, ak sa dialóg medzi 

„domácimi“ a cudzorodými modelmi preruší, nekomunikujúce spoločenské skupiny sú ideologicky a politicky 

viac ovplyvniteľné a manipulovateľné.  

V období intenzívnych či živelných kultúrno-spoločenských pohybov a zmien endogénneho charakteru 

a významu (hospodárska, politická, ekonomická kríza, reforma, zmena politického systému, revolúcie a pod.) 

suverenitu jednotlivých kultúrnych a sociálnych modelov nahlodajú aj procesy uskutočňujúce sa vo 

vnútri samotného okruhu. Z uvedeného vyplýva, že integritu kultúrno-spoločenského okruhu okrem inorodých 

modelov – ako exogénnych faktorov jeho rozkladu – destabilizujú aj autodeštruktívne pochody, prebiehajúce v 

jednotlivých modeloch daného okruhu.  

V súvislosti s konštatovaným sa domnievame, že za rôznymi podobami a formami disharmónie odlišných 

kultúrno-spoločenských okruhov je potrebné hľadať inkompatibilitu ich modelov, redukciu komunikácie medzi 

jednotlivými modelmi (okruhmi) a ich reprezentantmi na minimum a napokon i absenciu kontaktov medzi 

príslušníkmi odlišných (inorodých) societ a kultúr. Ak sa lokálne či regionálne konflikty systémovo neriešia, 

nemožno vylúčiť ani eventualitu, že nezhody prerastú kontúry kultúrneho/spoločenského okruhu a naberú 

celoeurópsky/celosvetový rozmer. Jedným z nástrojov prevencie negatívnych dopadov multikulturalizmu 

a multietnicizmu na miestnu populáciu v etnicky a kultúrne heterogénnom priestore je príprava obyvateľstva na 

stret s inakosťou prostredníctvom komunitného vzdelávania. 

Sociálne napätie je výsledkom kultúrnej a spoločenskej nerovnováhy. Predovšetkým v príslušníkoch 

marginalizovaných kultúrno-spoločenských skupín diferenciácia spoločnosti na vplyvných a odsúvaných 

evokuje pocit sociálnej neslobody a nespravodlivosti. Sociálna nesloboda, ktorú charakterizujeme ako: výsledok 

diskriminácie jednotlivcov alebo spoločenských skupín na báze ich kultúrnej, etnickej, rasovej, náboženskej 

a inej inakosti; pocit stiesnenosti, odkázanosti, podradenosti, bezmocnosti a úzkosti u nositeľov inakosti vo 

vzťahu k majorite; traumu z vlastnej inakosti a zo svojho sociálneho statusu a postavenia je (ako nám to 

dokazujú i dejiny) najčastejším dôvodom narušenia krehkej spoločenskej rovnováhy; zdrojom občianskych 

nepokojov, revolúcií a mnohých kultúrno-spoločenských konfliktov. (Pozri: Denciová, 2012.)  

Sociálne napätie je markantné a citeľné predovšetkým v takej spoločnosti, ktorá nereaguje na apely 

sociálne znevýhodnených osôb a nerieši ich problémy. Skôr naopak: má tendencie „nevyhovujúcich“ jedincov 

a society spoločensky či kultúrne separovať, vytláčať na okraj (niekedy až za okraj) spoločnosti, neraz i 

prenasledovať, násilne stigmatizovať, ba až izolovať. Diskriminovaný človek v arogantnej a intolerantnej 

spoločnosti stráca kultúrno-spoločenské istoty, zápasí s pocitom osobnej neslobody, stáva sa apatickým, 

frustrovaným a neraz i flegmatickým. Po mnohých neúspešných pokusoch integrovať sa do spoločnosti sa 

prestane zaujímať o kultúrno-spoločenské dianie a nezriedka (pokiaľ tak spoločnosť ešte nespravila) sám sa 

segreguje. Dostáva sa do letargie a namiesto toho, aby využil a uplatnil svoj osobnostný potenciál, nájde sa na 

„spoločenskom smetisku“ a často sa aj sám cíti ako odpad. Spoločnosť ho odpísala a odsunula za okraj záujmu, 

čím ho prinútila vzdať sa svojich cieľov a ideálov. Namiesto sebavedomého, angažovaného a spokojného občana 

„vyprodukovala“ ľudskú trosku, ktorá sa pre ňu samotnú stáva problémom. Na celom tomto reťazci je 

najsmutnejšie to, že sa o „odpadlíka“ spoločnosť začne opätovne zaujímať až potom, keď už stratil všetko, často 

aj svoju dôstojnosť.  

Vrátiť sa zo spoločenského prepadliska je veľmi ťažké. Vyžaduje to zainteresovanosť a súčinnosť 

všetkých zložiek, ktoré sa na integrácii/inklúzii podieľajú. Predovšetkým je to nachádzanie a využívanie 

najvhodnejších foriem, metód a prostriedkov pri obnovení naštrbenej dôvery vo fungovanie štátnej mašinérie a 

pri korekcii negatívnych skúseností sociálne vylúčenej osoby/skupiny pri pokusoch začleniť sa do spoločnosti. 

Aby sa predchádzalo takýmto situáciám je potrebné, aby štát a kompetentné orgány kládli väčší akcent na 

primárnu prevenciu pri ochrane a začleňovaní kultúrne a sociálne znevýhodnených indivíduí a sociálnych skupín 

do spoločnosti a urobili patričné opatrenia na odstránenie príčin ich diskriminácie.  
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Za efektívny prostriedok sociokultúrnej kohézie, ako aj eliminácie tenzie medzi príslušníkmi 

odlišných kultúrno-spoločenských skupín považujeme cielenú občiansku edukáciu širokých más. V rámci 

občianskeho vzdelávania sú to predovšetkým výchova k tolerancii inakosti a multikultúrna výchova, ktoré 

naberajú čoraz intenzívnejšiu spoločenskú dôležitosť a opodstatnenosť. Ich orientácia na formovanie tolerantnej, 

kultúrne a morálne vyspelej a „zdravej“ spoločnosti patrí medzi elementárne požiadavky dnešných dní. Sme 

presvedčení, že iba vzdelaný, sebavedomý, no zároveň empatický a tolerantný človek je schopný koexistovať 

s príslušníkmi iných kultúr a spoločenstiev. K tomu je potrebné, aby enkulturácia a socializácia obyvateľstva sa 

realizovali nielen v intenciách inštitucionalizovaného vzdelávania, ale aj na úrovni rodiny a celej spoločnosti.  

 

Výchova k tolerancii inakosti 

 

I keď tolerancia patrí medzi pertraktované pojmy súčasnosti, často nám nie je úplne jasné, ktoré 

kultúrno-spoločenské fenomény máme, môžeme, resp. nesmieme tolerovať. Často sa na ňu odvolávame, 

dožadujeme sa jej, no napriek tomu našu prítomnosť charakterizuje skôr bezohľadnosť, arogancia, dešpekt a 

ignorancia. 

  Naopak, slovo intolerancia (neznášanlivosť), ako na to poukazuje i R. Palouš (1995), používame na 

označenie negatívnych postojov k odlišným kultúram, spoločenským a politickým názorom,  elementom, 

komponentom. Svojou entitou je opozitom výrazu tolerancia a vzťahuje sa na nerešpektovanie inakosti. Žiaľ, 

v dnešnom globalizujúcom sa svete tento pojem skloňuje čoraz častejšie. Intolerancia inakosti je častým 

problémom multikultúrnej/multietnickej spoločnosti, ktorá kvôli svojej kultúrno-spoločenskej pestrosti a 

mnohorakosti je vystavovaná mnohým jej podobám a prejavom. 

Intoleranciu inakosti môžeme deliť na demonštratívnu (názornú) a na latentnú (utajovanú, skrytú). 

Pri demonštratívnej intolerancii ľudia patriaci do tejto skupiny sa otvorene hlásia k neznášanlivosti voči 

nositeľom inakosti. Prejavom demonštratívnej intolerancie sú verbálne alebo fyzické ataky, verejná 

dehonestácia, prenasledovanie, ba až fyzická likvidácia odlišných minorít. Latentná intolerancie sa navonok 

nedeklaruje, je však rovnako nebezpečná. 

Medzi najrozšírenejšie prejavy intolerancie inakosti patria: extrémny etnocentrizmus ústiaci do 

nacionalizmu, rasizmus, náboženský fundamentalizmus, šovinizmus a xenofóbia. Zdrojom intolerancie môžu 

byť i predsudky, fanatizmus, "prisúdenie" kolektívnej viny príslušníkovi určitého spoločenstva za „historické 

hriechy" a neprávosti, negatívny spoločenský status niektorých subkultúr/kontrakultúr, povery a pod. 

Pod inakosťou v tomto príspevku rozumieme tie odlišné kultúrno-spoločenské fenomény, elementy 

a produkty, ktoré sa do štruktúry pôvodnej kultúry dostali prostredníctvom minorít alebo migrujúcich skupín. 

Teda tie komponenty kultúry, ktorých odlišný pôvod je evidentný a ktoré svojím charakterom, obsahom, 

významom a formou sa líšia od kultúrno-spoločenských zložiek prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Podľa 

charakteru a obsahu inokultúrne a inospoločenské fenomény a elementy môžeme diferencovať na: 

 tie, ktoré s hodnotami a normami "hostiteľskej" kultúry/spoločnosti nekorešpondujú; narúšajú jej 

rovnováhu a hodnoty;  

 a na tie, ktoré sú s kontaktovanou kultúrou/spoločnosťou kompatibilné, obohacujú ju a - napriek svojmu 

odlišnému pôvodu - sa postupne stávajú jej súčasťou. Časom sa cudzie kultúrno-spoločenské prvky s 

domácimi môžu natoľko splynúť, že ich identifikácia sa stáva takmer nemožná a aj zbytočná.     

Rovnako ako „udomácnené“ cudzie kultúrno-spoločenské zložky, ani integrovaný nositeľ inakosti nemusí 

„vyčnievať z davu“; líšiť sa na prvý pohľad od príslušníkov majority. Na základe vonkajších znakov nositeľa 

inakosti môžeme hovoriť o morfologickej (vizuálnej, otvorenej) a o manifestovanej (vizualizovanej, 

zverejňovanej, zámerne odhaľovanej ) inakosti. 

Morfologická inakosť je zreteľná, ľahko identifikovateľná. Zaraďujeme sem napríklad rasovú a pohlavnú 

inakosť. Naše úsudky a predstavy o nositeľovi inakosti kreované na báze jeho morfologických znakov však 

môžu byť mylné a zavádzajúce. Aj evidentná inakosť napriek jej evidentnosti môže „klamať“, a hoci je 

prirodzenou stigmou, ktorú nemožno zmyť, vyzliecť či zahodiť môže „maskovať“ človeka, ktorý je s našou 

kultúrou už úplne identifikovaný. 

Vizuálna odlišnosť je pravdepodobne najčastejším dôvodom na diskrimináciu a polarizáciu spoločnosti 

na „našich“ (vyhovujúcich) a na „odlišných“ (nevyhovujúcich). Spája sa s predsudkami, ktoré vo všeobecnosti 

zohrávajú veľkú rolu pri hodnotení na „prvý pohľad“. Niektoré etnické skupiny, napriek ich úsiliu byť platným 

členom spoločnosti, sú z nej vyčleňovaní len preto, lebo ich fyziognómia nezodpovedá kritériám alebo aj 

predstavám majority.  

Škála diferencujúcich vonkajších znakov  je veľmi široká, od farby pleti až po hodnotenie postavy. 

Svedectvo nám o tom podáva Samuel Augustini ab Hortis, keď vo svojej publikácii z roku 1775 konštatuje: 

„Výzor tohto ľudu (Cigánov/Rómov, pozn. E.D.) vykresľujú všetci spisovatelia, ktorí im venujú pozornosť tak, 

ako pri opise ich duševných vlastností bez výnimky v špatných farbách... Ešte aj Toppeltinus píše: Majú škaredé 

ženy a celé cigánske pokolenie má od prírody čierne sfarbenie, čo ich tak špatí, že všetci obyvatelia 

Sedmohradska sa ich stránia a nikto sa s nimi dôvernejšie nestýka.“ ( ab Hortis, 1995, s. 36.)  Autor 
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spochybňujúc kritériá hodnotenia ďalej pokračuje takto: „Keď ale uvážime, že podstata krásy ľudského tela, keď 

vychádzame z pravidiel rozumu, nespočíva vo farbe, odeve a v podobných náhodných bezvýznamnostiach, ale 

oveľa viac v harmonickej pohyblivosti, v spojení všetkých častí navzájom a medzi sebou, potom bude ťažké 

povedať, že výzor Cigána je sám o sebe odpudzujúci a nepekný.“ (Tamže, s. 36.)   

Predsudky sú spúšťačom mnohých konfliktov a nedorozumení. Môžu sa opierať o negatívne skúsenosti získané 

z priameho kontaktu, no obvykle sa vytvárajú na základe referencií, ktoré mnohé fakty a mnohí „informátori“ 

(často aj zámerne) deformujú. Predsudky dokážu vyvolať silné vášne. Ak sa vytvárajú bez toho, aby sa 

sprostredkovane získané a neoverené informácie konfrontovali s realitou, obyčajne sa stávajú príčinou separácie 

a prenasledovania „neželaných“ a nedávajú ani najmenšiu šancu na kreovanie kultúrne, spoločensky a etnicky 

rovnej spoločnosti. Nebezpečenstvo pre spoločnosť predstavujú najmä tie predsudky, ktoré príslušníkov 

etnických a sociálnych skupín vopred odsudzujú a vykazujú na okraj spoločnosti tým, že ich kriminalizujú 

a démonizujú. Je potrebné si uvedomiť, že nič nemožno zovšeobecniť a nič na svete nemá absolútnu a 

neobmedzenú platnosť.  

Manifestovaná inakosť sa vizualizuje (demonštruje) nosením symbolov, insígnií, uniforiem a pod. Ide tu 

o inakosť, ktorá je verejne komunikovaná, a to buď dobrovoľne alebo z donútenia. O dobrovoľnej manifestácii 

inakosti hovoríme pri otvorenej prezentácii svojej inakosti na báze vlastného slobodného rozhodnutia.  

Komunikovanie inakosti z donútenia sa u jej nositeľov vynucuje/nariaďuje (najčastejšie ich stigmatizovaním, 

označovaním). V histórii nachádzame niekoľko príkladov na násilné stigmatizovanie (napríklad tetovanie 

otrokov; označovanie príslušníkov židovského národa žltou hviezdou a podobne), ktoré potvrdzujú, že 

„puncovanie“ je symptómom morálneho a kultúrneho úpadku spoločnosti a nástrojom ponižovania zaznávaných, 

nežiaducich minorít. Patrí medzi najnebezpečnejšie a najpotupnejšie formy diskriminácie a diferenciácie 

spoločnosti.  

I keď odlišné kultúry a spoločenstvá sa od počiatku ľudských dejín stretávali a intenzívne komunikovali,  

až multikultúrna spoločnosť (ktorú možno považovať za produkt masovej kultúry) prináša akútnu potrebu 

výchovy k tolerancii inakosti. Prirodzená a vynútená migrácia obyvateľstva, obchodovanie a anektovanie 

cudzích území boli najčastejšou príčinou stretu a komunikácie rozličných kultúr, spoločenstiev a etník. Víťazi 

podrobené národy často ponižovali, kultúrne a spoločensky dehonestovali, ignorovali ich problémy a ničili ich 

hodnoty. V histórii nájdeme viacero príkladov na to, že ochota pomôcť sociálne slabším sa podmieňuje ich 

lojalitou, slepou oddanosťou a podriadenosťou. Sú to absurdné praktiky a neoprávnené požiadavky, ktoré 

s ideami humanizmu a poslaním humanitárnych organizácií vôbec nekorešpondujú, ba nemajú nič spoločné ani 

s charitou. Napriek tomu, že takéto praktiky otvorene odsudzujeme, aj dnes bývame svedkami falošnej pomoci. 

 

Vychádzajúc z požiadaviek doby, v ktorej sa stret rôznorodých kultúr a ich príslušníkov neustále 

zintenzívňuje a v ktorej sa mnohé migrujúce skupiny čoraz viac mobilizujú a presúvajú i na vzdialenejšie 

teritóriá, za ciele výchovy k tolerancii považujeme: 

 prispieť k akceptácii inakosti vo svojom okolí s cieľom vnímať ju ako sprievodný jav európskej integrácie 

a svetovej globalizácie; 

 poukázať na kultúrnu, rasovú, etnickú, náboženskú, ideologickú, politickú... rozmanitosť a naučiť ju 

vnímať ako prirodzený kultúrno-spoločenský fenomén; 

 prispieť k rešpektovaniu kultúrnych, spoločenských a iných odlišností minorít majoritou; 

 naučiť majoritu k solidarite a empatii voči sociálne a kultúrne slabým sociálnym a kultúrnym skupinám; 

 vymedziť hranice tolerancie inakosti a poukázať na možné riziká jej expanzie v cudzom kultúrno-

spoločenskom prostredí, resp. areáli; 

 zabrániť genocíde a rôznym iným formám, podobám a prejavom diskriminácie a prenasledovania na báze 

odlišnosti/inakosti; 

 poskytnúť pomoc v podobe charity na takúto pomoc odkázaným. 

 

Výchova k tolerancii je integrálnou zložkou edukácie orientovanej na formovanie spoločnosti. V jej 

intenciách je možné pripraviť obyvateľstvo nielen na stret s inakosťou, ale zapojiť ho aj do rozličných 

charitatívnych podujatí, zameraných na elimináciu sociálnej a kultúrnej nerovnosti/nerovnováhy a taktiež do 

aktivít, ktoré si za cieľ kladú pozdvihnutie sociálne a kultúrne labilných, ohrozených či málo suverénnych 

spoločenských skupín a indivíduí.  

Mnohé minority sú odkázané na pomoc spoločnosti. Máme sklony k tomu, aby tých, ktorých inakosť 

prezrádza už ich vonkajší vzhľad sme v našom kultúrno-spoločenskom priestore považovali za menej vyspelých, 

slabo adaptovaných, málo socializovaných a možno i menej spoľahlivých či zodpovedných. Z tohto dôvodu naša 

solidarita je často predstieraná a viac-menej iba deklarovaná. Z inakosti, i keď si to neradi priznávame, máme 

často aj strach. Za xenofóbne prejavy na Slovensku môžeme považovať napríklad demonštrácie domáceho 

obyvateľstva proti presťahovaniu Rómov z osád do blízkosti ich obydlí, zákaz  nosenia náboženských symbolov 

v školských zariadeniach vo Francúzsku a rovnako i protesty poľských kresťanov proti postaveniu mešít na 

území ich štátu. Uvedené príklady ilustrujú i skutočnosť, že strach z inakosti je výsledkom negatívnej skúsenosti 
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domácich zo spolužitia s príslušníkmi iných kultúr/societ, ktorí sa často nedokážu (alebo nechcú?) prispôsobiť 

majorite. Keďže sa pocit kultúrnej a sociálnej diskriminácie a neslobody u príslušníkov minorít po takýchto 

zásahoch majority do ich kultúry a životného štýlu má stúpajúcu tendenciu, ich krivka nespokojnosť s vlastným 

sociálnym statusom sa tiež zvyšuje. Aj z tohto dôvodu je potrebné, aby výchova k tolerancii inakosti bola 

koncipovaná komplexne, realizovala sa celoteritoriálne, no pritom adresne: zohľadňovala problémy jednotlivých 

regiónov a rovnako i potreby a záujmy všetkých zložiek obyvateľstva. Koniec koncov výchova k tolerancii je 

štrukturálnou súčasťou občianskeho vzdelávania, ktorá – ako to už samotný jej názov naznačuje – je orientovaná 

na každého jednotlivca, na každého občana bez ohľadu na jeho pôvod, názory alebo príslušnosť.    

K tomu, aby spoločnosť prosperovala je potrebné vytvoriť také spoločenské prostredie, v ktorom vládne 

otvorenosť, synergia, solidarita, ústretovosť a vzájomnú úcta. Základnou požiadavkou fungovania takejto 

spoločnosti je zbavenie sa predsudkov a predstáv i o vlastnej dokonalosti a neomylnosti. Na opačnej strane 

myslieť si, že absolútne tolerovanie všetkého odlišného je všeliekom na dosiahnutie sociálnej a kultúrnej 

harmónie, zárukou stability spoločnosti, je prinajmenšom naivné. Niektorí spoločensky neprispôsobiví jedinci 

majú sklony k tomu, aby benevolentný sociálny systém tolerantnej spoločnosti a jej ústretovosť voči migrujúcim 

sociálne slabým skupinám zneužili a profitovali z neho. Paradoxne, tolerantná spoločnosť práve tým, že 

prehliada a toleruje i nekalé a špekulatívne praktiky asociálov vydávajúcich sa za členov znevýhodnených 

skupín, môže doplatiť na svoj veľkorysý systém sociálnej pomoci. Z konštatovaného vyplýva, že je potrebné 

vyznačiť aj kontúry tolerancie; určiť jej hranice a zadefinovať pravidlá koexistencie rôznorodých komunít.   

S. Freud prirodzený narcizmus zaradil medzi základné charakteristiky človeka. Poukázal na skutočnosť, 

že samoľúbosť je nám daná do vienka, navyše túžime po slasti a moci. To, čo na sebe obdivujeme, často u iných 

kritizujeme a odsudzujeme. Tolerancii k iným spoločenstvám, kultúram a ich modu operandi sa preto musíme 

učiť. Tolerancia, ako to akcentuje aj M. Hargašová (1997), však musí byť aj o kompromisoch, bez 

jednoznačných víťazov a porazených. Iste, tolerantná komunita sa vždy bude usilovať o spoločenskú rovnováhu, 

vzájomnú úctu a rešpekt. Úctu a uznanie si však nemožno vynútiť, treba si ich zaslúžiť. 

Keďže tolerancia inakosti je elementárnou požiadavkou aj spolužitia viacerých odlišných sociokultúrnych 

modelov v jednom kultúrno-spoločenskom okruhu je potrebné (ako sme na to už vyššie poukázali), aby 

obyvatelia multikultúrnych, resp. multietnických areálov dokázali inakosti na svojom teritóriu nielen prijať, ale 

aj považovať ju za špecifický kolorit a organickú súčasť svojej (ne)všednej každodennosti. Treba však opätovne 

podčiarknuť, že imigranti pochádzajúci z markantne odlišnej kultúry by sa mali prispôsobiť normám, hodnotám 

a pravidlám majority. Z tohto dôvodu je žiaduce, aby tie kultúrno-spoločenské komponenty, ktoré príslušníkov 

adoptívnej spoločnosti z rozličných dôvodov iritujú nedemonštrovali spôsobmi, ktoré domáce obyvateľstvo 

považuje za neprípustné, spoločensky či kultúrne nevhodné. To však neznamená, že sa svojich tradícií a zvykov 

musia vzdať. Ideálne je, ak svoje "hostiteľskou" krajinou rozpačito prijímané obyčaje, rituály a iné kultúrno-

spoločenské komponenty praktizujú v „zákulisí“.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti konštatujeme, že harmonické spolužitie odlišných spoločenstiev 

vyžaduje vzájomnú úctu, podporu a v neposlednom rade i pokoru. Multikultúrne prostredie by malo zaručovať 

pre každého jednotlivca pocit bezpečia, komfortu, spolupatričnosti a slobody. Rovnosť šancí a podmienok pre 

všetkých je základom spravodlivej spoločnosti, v ktorej neexistuje žiadna diskriminácia.  

 

Multikultúrna výchova 

 

Svet sa spája, integruje. Kým priemyselná a hospodárska unifikácia sveta už s väčšími/menšími úspechmi 

prebieha, kultúrna integrácia – nech sa už opiera aj o tie najoptimistickejšie teórie hlásajúce toleranciu voči 

inakosti a nech je vynaložené aj to najväčšie úsilie na vytvorenie spoločného kultúrno-spoločenského modelu, 

ktorý by rešpektoval kultúrnu rôznorodosť s cieľom nenarušiť integritu odlišných kultúr – nemôže byť garanciou 

kultúrnej egality, ani kultúrnej autonómie. Garantovať rovnoprávnosť etnických spoločenstiev, ktorých kultúrno-

spoločenské hodnoty a životný štýl sú dichotomické; vedieť prijať a rešpektovať diametrálne odlišnú kultúru vo 

svojom kultúrnom okruhu nedokáže vyriešiť žiadny politický dohovor ani medzinárodný dokument. Inakosť, 

najmä ak prichádza v podobe kultúrneho šoku, môže nami i poriadne otriasť. Na stretnutie s ňou je (aj) preto 

potrebné obyvateľstvo pripraviť. Predovšetkým edukátori dospelých by mali mať na zreteli, že iba tolerantní 

a zároveň sebavedomí ľudia sú schopní cudzorodé kultúrne fenomény a elementy akceptovať, rešpektovať 

a prípadne ich i importovať do vlastného kultúrno-spoločenského modelu/okruhu. 

Multikultúrna výchova – ako súčasť občianskeho vzdelávania – sa prioritne zameriava na bezproblémovú 

koexistenciu príslušníkov odlišných kultúr, spoločenstiev, etník, konfesií... nachádzajúcich sa v spoločnom 

geografickom priestore. Jej ciele sledujú kultúrno-spoločenské potreby a kopírujú priority integrujúceho sa sveta. 

Medzi atribúty multikultúrnej výchovy zaraďujeme: rešpektovanie práva jednotlivcov a sociálnych skupín na 

inakosť; ochranu autentických kultúrno-umeleckých výtvorov, artefaktov, regulatívov a iných hodnôt všetkých 

kontaktujúcich sa kultúr a spoločenstiev; rovnosť pre všetkých bez ohľadu na ich pôvod, pohlavie a príslušnosť.  

E. Mistrík (2001) za ciele multikultúrnej výchovy z aspektu prípravy odborníkov pre túto oblasť považuje: 
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 vychovávať medzikultúrne empatických študentov schopných porozumieť kultúrnym diferenciám 

a schopným akceptovať kultúrnu rôznorodosť; 

 prispieť k medzikultúrnemu porozumeniu v slovenskej spoločnosti; 

 odstrániť konflikty, ktoré pramenia z rozporov medzi rôznymi kultúrami na Slovensku; 

 odstrániť predsudky a diskrimináciu každého druhu; 

 budovať predpoklady pre rovnosť životných šancí pre všetkých členov slovenskej spoločnosti. (Mistrík, 

2001, s.12.). 

 

Ohrozujú kultúrnu a národnú identitu majoritného obyvateľstva etnické minority? Takéto a podobné 

otázky si kladieme čoraz častejšie. Multikultúrna spoločnosť prináša mnoho fenoménov a problémov, ktoré – 

ako sa to v ostatných rokoch ukazuje, majú tendenciu prehlbovať sa. Iste, koexistencia viacerých národov, 

prítomnosť viacerých kultúr v tom istom priestore nemá len svoje výhody, ale aj mnohé úskalia. Medzi výhody 

spolužitia je možné zaradiť spoznávanie iných kultúr, zvykov, tradícií, ale rovnako aj možnosť konfrontovať 

vlastnú kultúru s inou. Cez prizmu odlišnej kultúry si viac uvedomuje svoju kultúru; naučíme sa akceptovať 

právo na inakosť; dokážeme nájsť, pomenovať a rozpoznať svoje miesto na kultúrnej mape sveta. Na druhej 

strane častým negatívnym symptóm multikultúrnej spoločnosti je xenofóbia; pokusy o násilnú asimiláciu 

nositeľov inakosti s majoritou; u príslušníkov diaspór a etnických minorít je to najmä pocit kultúrnej/etnickej 

osamelosti a frustrácie z dôvodu vlastnej odlišnosti v cudzom prostredí a rovnako i obavy o stratu svojej 

národnej, kultúrnej a jazykovej identity.  

V netolerantnom multikultúrnom a multietnickom priestore narastá sociálne pnutie, ktoré sa podpisuje 

pod interpersonálne kontakty medzi príslušníkmi odlišných kultúr. Určenie pravidiel spolužitia, hľadanie 

systémového riešenia na odstránenie kultúrnych a sociálnych konfliktov, eliminácia spoločenského napätia 

a redukcia rôznych podôb a foriem extrémizmu i prostredníctvom občianskeho vzdelávania sú dôležité najmä 

preto, lebo tu neraz ide o (možno z aspektu majority banálne) problémy minority, ktorých neriešenie pre 

dotknuté minority môžu mať ďalekosiahle negatívne následky.     

Jedným z mnohých dôsledkov kultúrno-spoločenského napätia je nútená, nedobrovoľná migrácia 

niektorých sociálnych a etnických skupín, ktorá časom môže nadobudnúť kontúry ekonomického turizmu. Posun 

sociálne slabších vrstiev do vyspelejších krajín je potom už stimulovaná vidinou výhodnejšieho zamestnania 

alebo ziskom vyššieho spoločenského statusu a životného štandardu, čo môže domáce obyvateľstvo iritovať 

a vyvolávať u neho pocit nespokojnosti s vlastnou kultúrou. Občianske vzdelávanie (podobne ako komunitné 

vzdelávanie) by teda malo zohľadňovať i regionálne a lokálne priority, ako aj požiadavky a očakávania 

majoritného obyvateľstva vo vzťahu k migrujúcim minoritám. Od edukátorov to vyžaduje veľkú dávku taktu, 

citlivého prístupu a trpezlivosti.  

Podceňovanie lokálnych a regionálnych kultúrno-spoločenských treníc na národnostne a kultúrne 

zmiešanom území je v istej miere teda aj zlyhaním edukačných programov a projektov orientovaných na civilné 

obyvateľstvo.  

 

Ak nám kompetentné orgány neustále prízvukujú, že ich nečinnosť voči neprispôsobivým indivíduám 

a spoločenským skupinám pochádzajúcim z iných etník a kultúr je „vyčkávacou taktikou“ a súvisí so snahou ich 

nenásilnej a dobrovoľnej integrácie do majority, je to číry nezmysel. Ak príslušné orgány a inštitúcie nekonajú, 

tak sa nečudujme, že sklamanie domáceho obyvateľstva z "nečinnosti" kompetentných môžu vyústiť do potreby 

vziať si spravodlivosť do vlastných rúk. Musíme urobiť všetko preto, aby sme prostredníctvom občianskeho 

vzdelávania predchádzali takým skutkom, akým bola šialená streľba nórskeho extrémistu Andersa Breivika 22. 

júla 2011. Napriek tomu, že Breivik, ktorý v mene „ochrany svojej kultúry“ so zbraňou v rukách šiel zabrániť 

rozmachu (podľa jeho úsudku nebezpečného) multikulturalizmu bol odsúdený a uväznený, jeho hlas stále počuť. 

Zarážajúce pritom  je, že jeho burcujúce výzvy odznievajú v masmédiách, ktoré takýmto spôsobom Breivikovi 

(i keď so sprievodným komentárom) udeľujú slovo  a vytvárajú tak priestor na šírenie jeho nenávistnej ideológie. 

Pravdou však ostáva, že názory o škodlivosti kultúrneho pluralizmu sa môžu opierať aj o „vystrihnuté“ útržky 

výrokov niektorých politikov (napr. slová Angely Merkelovej o tom, že multikulturalizmus zlyhal). Z uvedeného 

vyplýva, že vyhlásenia čelných politikov (aby sa predišlo ich dezinterpretácii) je potrebné širokej verejnosti 

sprostredkovať aj s uvedením  kontextu, v ktorom boli vyslovené. 

Sociálne napätie však vyvolávajú aj autoritatívni a fanatickí vodcovia a politici, ktorí nedokážu prekročiť 

svoj vlastný tieň. Ani tá najlepšie mienená výchova k tolerancii nemôže byť úspešná, pokiaľ naši najvyšší 

„pronárodne“ orientovaní politickí predstavitelia rozsievajú semienka neznášanlivosti voči svojim „odlišným“ 

spoluobčanom. Neuvážené a nezriedka i dehonestujúce či ironické poznámky na adresu príslušníkov niektorých 

minorít a sociálnych skupín narúšajú harmóniu multikultúrnych a multietnických komunít, deformujú 

spoločenské prostredie a často sa podpisujú pod osobné animozity a intolerantné názory ľudí, ktorí ich 

nerozvážnej propagande uverili. Občianske vzdelávanie by malo zohľadňovať aj túto skutočnosť. 

Konflikty vyvolané prítomnosťou príslušníkov odlišných kultúr a societ v našom kultúrnom areáli sú 

potvrdením toho, že človek – ako spoločenský tvor a ako príslušník konkrétneho spoločenstva – si vytvára svoj 
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vlastný kultúrno-spoločenský systém, svoj individuálny i kolektívny rebríček hodnôt, ktoré mu ako kultúrne 

dedičstvo odovzdali jeho predkovia a ktoré prostredníctvom socializácie a enkulturácie si osvojuje a dotvára. 

Kolízie nekompatibilných hodnôt, noriem, pravidiel, vzor(c)ov; pocit ohrozenia kultúrou „votrelcov“ sú čoraz 

častejším a obvyklejším obrazom našej súčasnosti a sú dôkazom  stavu (ne)pripravenosti občanov na život 

v kultúrne a etnicky rozmanitom svete.   

 Na základe uvedeného konštatujeme, že medzi ciele občianskeho vzdelávania zameraného na elimináciu 

kultúrno-spoločenského napätia je potrebné zaradiť aj korekciu narušených interpersonálnych kontaktov 

v multikultúrnom/multietnickom priestore, pričom v rámci prevencie je potrebné sa zamerať aj na 

diagnostikovanie ich spúšťačov/príčin. 

 

Zrejme skutočnosť, že v multikultúrnom a multietnickom Uhorsku Slováci koexistovali niekoľko storočí 

bez väčších problémov s príslušníkmi iných národov sa podpisuje pod skutočnosť, že sa donedávna nepociťovala 

akútna spoločenská potreba systémovo pristupovať k občianskemu vzdelávaniu. Dnes je už kreovanie 

multikultúrnej spoločnosť s trvalo udržateľnou rovnováhou medzi príslušníkmi odlišných kultúr bez edukácie 

širokých más k tolerancii inakosti takmer nemožné. Medzi edukátormi existuje všeobecná zhoda, že škodlivé a 

neželané spoločenské fenomény je potrebné neodkladne eliminovať. Občianske vzdelávanie by z tohto dôvodu 

malo zohľadňovať aj požiadavky multikultúrnej spoločnosti, t.j. profilovanie mravne a kultúrne vyspelých 

občanov schopných tolerovať inakosť bez straty svojej národnej a kultúrnej identity. V neposlednom rade by 

sme sa prostredníctvom občianskeho vzdelávania mali zamerať i na sociálnu inklúziu osôb žijúcich v sociálnom 

vylúčení, chudobe, biede, diskriminácii a nevzdelanosti a dosiahnuť, aby ich ambíciou sa stala potreba zlepšiť 

svoj sociálny status aj zmenou životného štýlu; korekciou vlastných handicapov (napríklad analfabetizmu) 

a morálno-etických nedostatkov, ako aj prehodnotením postojov k svojmu okoliu. Vyžaduje si to ich aktívnu 

účasť na veciach verejných a kultúrno-spoločenských. Vo svojej podstate tu ide o prerod pasívneho 

a letargického človeka na aktívneho, sebavedomého občana. 

Občianske vzdelávanie – ako na to poukazoval aj Albert Schweitzer (1986) – by malo prebiehať aj 

v súlade s výchovou k humanizmu a so vštepovaním úcty k životu: „Úcta k životu nastoľuje taký ideál 

materiálneho a duchovného bytia človeka, v zmysle ktorého by všestranným rozvinutím svojich schopností a v čo 

najväčšej materiálnej a duchovnej slobode bojoval o to, aby bol úprimný k sebe samému a aby poskytoval 

úprimnú a nápomocnú účasť každému živému stvoreniu navôkol. ...Pravá ľudskosť má preňho znamenať byť 

etickým v hlbokom prisviedčaní svetu a životu úcty k životu.“ (Schweitzer, 1986, s. 382) Prostredníctvom takto 

orientovanej výchovy si okrem všeľudských hodnôt, pravidiel a noriem osvojujeme aj vlastnú kultúru, naučíme 

sa ctiť si, zveľaďovať a ochraňovať jej umelecké, morálno-etické a spoločenské výtvory. Zároveň tým, že si 

uvedomujeme význam svojej kultúry a jej produktov v našom živote pochopíme, že každý národ má svoje 

vlastné kultúrno-spoločenské hodnoty a produkty, ktoré je takisto potrebné rešpektovať a ochraňovať.    

 

Pohnuté dejiny ľudstva a aj naša súčasnosť nás presviedčajú o tom, že inakosť nedokážeme automaticky 

akceptovať a prijať. Na to, aby sme sa v našom kultúrno-spoločenskom prostredí cítili slobodnými 

a sebavedomými, potrebujeme mať pocit vzájomnej ústretovosti, spolupatričnosti a  prepojenosti. Habermas 

v kontexte kolektívnej identity konštatuje, že každý má právo na svoju kultúru a tradície, práva jednotlivca však 

musia byť podriadené kolektívnym právam (Habermas, 2001, s. 6).  

 

Keď tvrdíme, že výchova a vzdelávanie sú kľúčom od dverí do lepšieho, morálne a kultúrne 

vyspelejšieho sveta, urobme všetko preto, aby výchova k tolerancii spolu s multikultúrnou výchovou sa stali 

organickou súčasťou edukácie širokých más, nástrojom eliminácie sociálnej nerovnosti a prioritou spoločnosti.  

Ak uveríme falošnej propagande hlásajúcej teóriu bezhraničných možností založenej na absolútnej rovnosti 

šancí, sme krátkozrakí a možno aj naivní; ak však uveríme manipulátorom, ktorí tvrdia, že spoločnosť sa vždy 

diferencovala a sociálna nesloboda je výplod fantázie, je to chyba a možno i hazard. Nesmieme uveriť ani tým, 

ktorí tvrdia, že odstrániť sociálnu nerovnosť a neslobodu nie je v ľudských silách. Je načase zboriť prekážky, 

ktoré bránia rozvoju spravodlivejšej a humánnejšej spoločnosti. Koniec koncov, aj veterné mlyny sú súčasťou 

scenérie, a to aj tie, ktoré bránia výhľadu na horizont. 
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