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OBČIANSKE KOMPETENCIE AKO SÚČASŤ  

ŠKOLSKEJ EDUKÁCIE 

 

VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁ, JANKA FERENCOVÁ 
 

 

Anotácia: Škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní celý rad dôležitých funkcií, medzi ktoré patrí aj 

príprava žiakov na život v demokratickej spoločnosti. Jedným z kľúčových cieľov súčasnej školskej edukácie je 

príprava žiaka ako občana, rozvíjanie jeho občianskych kompetencií. V príspevku sa zaoberáme samotným 

pojmom občianske kompetencie, ich štruktúrou a možnosťami ich rozvíjania v škole prostredníctvom 

formálneho, neformálneho a skrytého kurikula školy.  

 

Kľúčové slová: občianske kompetencie, výchova k demokratickému občianstvu, formálne kurikulum, 

neformálne kurikulum, skryté kurikulum. 

 

Abstract: School as an educational institution fulfills a number of important functions, including the preparation 

of pupils for life in a democratic society. One of the key objectives of the current school education is to prepare 

the pupil as a citizen, to develop civic competences. The paper deals with the concept of civic competences, their 

structure and their development possibilities in the school through formal, informal and hidden curriculum of the 

school. 

 

Key words: civic competences, education for democratic citizenship, formal curriculum, non-formal 

curricukum, hidden curriculum. 

  

Proces školskej edukácie zohráva vo vývoji jednotlivca i spoločnosti dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. 

Okrem rodiny je to práve škola, ktorá svojím cieľavedomým pôsobením ovplyvňuje budúcnosť. Škola rozvíja 

(alebo mala by rozvíjať) celú osobnosť jednotlivca, jeho poznanie, hodnoty, postoje, pripravuje ho na život. 

V dnešnej pomerne zložitej dobe je dôležité formovať prostredníctvom školskej edukácie tzv. kľúčové 

kompetencie, ktoré sú predpokladom úspechu v rozličných činnostiach a sférach spoločenského života. Medzi ne 

patria aj kompetencie občianske, ktorých význam a potreba rozvíjania je v súčasnej demokratickej spoločnosti 

neodškriepiteľná.  

M. Blaško v Úvode do modernej didaktiky (web.tuke.sk, s. 31) občianske a kultúrne kompetencie 

charakterizuje takto: „Mať tieto kompetencie znamená uznávať hodnoty a postoje podstatné pre život v 

demokratickej spoločnosti a dodržiavať ich, konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti, konať v súlade s 

jej trvalo udržateľným rozvojom, uvedomovať si dôležitosť tvorivého vyjadrovania myšlienok, skúseností a 

emócií, podporovať hodnoty národnej, európskej i svetovej kultúry.“ Občianske kompetencie umožňujú 

jednotlivcovi zúčastňovať sa v plnej miere na občianskom živote, na základe znalostí spoločenských a 

politických konceptov a štruktúr a na základe odhodlania k aktívnej a demokratickej účasti. Občianske 

kompetencie sú podmienkou úspešnej práce jednotlivcov i skupín.  

Občianskym kompetenciám sa v roku 1999 venoval aj medzinárodný výskum CIVED (Civic Education 

Study), ktorý skúmal úroveň občianskych vedomostí, zručností a postojov u 14-ročných žiakov. Z hľadiska 

obsahu sa výskum CIVED venoval demokracii, národnej identite, regionálnym a medzinárodným vzťahom, ako 

aj sociálnej kohézii a diverzite. Popri faktografických vedomostiach z uvedených oblastí sa zaoberal aj tým, ako 

dokážu žiaci interpretovať dokumenty s občianskym a politickým obsahom, ako rozumejú súvisiacim pojmom 

(napr. demokracia, dobrý občan, štát), aké sú ich občianske postoje (napr. vzťah k vlasti, dôvera v inštitúcie, 

názor na rovnosť príležitostí), ale aj ako sa aktívne zúčastňujú na občianskych a politických aktivitách (záujem o 

politiku, problémy školy, účasť na činnosti mládežníckych organizácií atď). Projekt CIVED vytvoril testovacie 

nástroje, ktoré hodnotili 5 občianskych kompetencií: 

 

1. Vedomosti o demokratických princípoch (Poznať základné demokratické princípy a vlastnosti 

demokratickej vlády; príklady úloh na rozvíjanie a testovanie kompetencie). 

2. Interpretačné zručnosti v oblasti materiálov s občianskym a politickým obsahom (Interpretovať 

vyjadrenia s politickým obsahom, rozlíšiť medzi faktom a názorom, interpretovať krátky článok z novín, 

politický leták alebo obrázok; príklady úloh na rozvíjanie a testovanie kompetencie).  

3. Porozumenie pojmov z občianskej a politickej oblasti (Chápanie pojmov demokracia, dobrý občan a štát; 

dotazníky na zisťovanie kompetencie: demokracia, dobrý občan, štát). 

4. Občianske postoje (Postoj k politickým a ekonomickým právam žien, postoj voči prisťahovalcom, 

osobný vzťah a postoj ku konkrétnemu spoločenskému systému v danej krajine, vzťah k vlasti, dôvera v 
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inštitúcie a názor na rovnosť príležitostí v Slovenskej republike; dotazníky na zisťovanie kompetencie: 

rovnosť príležitostí, imigranti, vzťah k vlasti, dôvera v inštitúcie, dôvera v politický systém, rovnosť 

príležitostí v Slovenskej republike). 

5. Súčasná a očakávaná účasť na aktivitách, ktoré sa týkajú politiky (Záujem o politiku, záujem o 

problémy školy a dôvera v zmysel účasti na jej živote, účasť na činnosti mládežníckych organizácií a 

zamýšľané aktivity v budúcnosti; dotazníky na zisťovanie kompetencie: záujem o politiku, záujem 

o problémy školy a dôvera v zmysel účasti na jej živote). 

(http://www.ineko.sk/ostatne/obcianske-kompetencie) 

 

Podľa Európskeho referenčného rámca sú občianske kompetencie delené nasledovne:  

 rešpektovanie ľudských práv, vrátane rovnosti ako základu demokracie; 

 uvedomenie si a chápanie rozdielov medzi hodnotovými systémami rozličných náboženstiev alebo 

etnických skupín ako základ pozitívneho postoja - to znamená preukázanie zmyslu spolupatričnosti do 

určitej lokality, krajiny, Európskej únie a Európy vo všeobecnosti a do sveta a ochotu zúčastňovať sa na 

demokratickom rozhodovaní na všetkých úrovniach; 

 zmysel pre zodpovednosť; 

 preukázanie porozumenia a rešpektu voči spoločným hodnotám, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

súdržnosti spoločenstva; 

 rešpektovanie demokratických zásad; 

 podpora sociálnej rozmanitosti, súdržnosti a trvalo udržateľného rozvoja; 

 pripravenosť rešpektovať hodnoty a súkromie iných ľudí. 

(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf) 

 

Pomerne podrobnú štruktúru občianskych kompetencií uvádzame v nasledovnej tabuľke: 

 

Tabuľka 1 Kľúčové občianske kompetencie 

 

* Vedomosti, pochopenie: 

I. Pojem demokracie 

II. Pojem demokratického občianstva 

III. Fungovanie demokracie (aj občianskej spoločnosti) 

IV. Vplyv spoločnosti na jednotlivca 

V. Politické rozhodnutia a legislatíva 

VI. Občianske práva a povinnosti 

VII. Úloha politických strán a záujmových skupín 

VIII. Možnosť participácie na rozhodovacích procesoch 

IX. Ako ovplyvniť tvorbu politiky 

X. Súčasné politické problémy 

* Postoje / názory: 

XI. Záujem o sociálne a politické záležitosti 

XII. Národná identita 

XIII. Úcta k demokracii 

XIV. Smerovanie k demokratickému občianstvu 

XV. Politická dôveryhodnosť 

XVI. Politická efektívnosť 

XVII. Sebadisciplína 

XVIII. Lojalita 

XIX. Tolerancia a poznanie vlastných predsudkov 

XX. Rešpektovanie ostatných jednotlivcov 

XXI. Hodnoty európskej civilizácie 

XXII. Hodnoty, na ktorých je postavená Európa (demokracia, sociálna spravodlivosť, ľudské práva) 

XI. Záujem o sociálne a politické záležitosti 

http://www.ineko.sk/ostatne/obcianske-kompetencie
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sk.pdf
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* Intelektuálne schopnosti: 

XXIII. Zhromažďovanie a absorbovanie politických informácií prostredníctvom rôznych médií 

XXIV. Kritický prístup k informáciám, politike, názorom 

XXV. Komunikačné schopnosti (byť schopný zdôvodniť, obhájiť a vyjadriť vlastné názory) 

XXVI. Opísať procesy, inštitúcie, funkcie, charakterizovať ciele atď. 

XXVII. Používať nenásilné riešenie konfliktov 

XXVIII. Prevzatie zodpovednosti 

XXIX. Schopnosť rozhodovať 

XXX. Zvoliť si možnosť, zaujať stanovisko 

* Participačné schopnosti / zručnosti: 

XXXI. Ovplyvňovanie politiky a rozhodnutí (petície a lobovanie) 

XXXII. Uzatvárať koalície a spolupráca s partnerskými organizáciami 

XXXIII. Účasť na politických diskusiách 

XXXIV. Účasť na spoločenských a politických procesoch (členstvo v politickej strane, záujmové 

organizácie, aktívna účasť vo voľbách, demonštrovanie atď.) 

Zdroj: Education for Democratic Citizenship, 1997 

 

Základy vyššie štruktúrovaných občianskych kompetencií sa vytvárajú predovšetkým v rodine a škole, 

ich formovanie je však celoživotný proces.  

Občianske kompetencie sa uvádzajú v štátnom vzdelávacom programe ako cieľové kategórie školskej 

edukácie v rámci profilu absolventa. Štátny vzdelávací program je najvyšším kurikulárnym dokumentom. 

Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu, podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na 

ktorých je výchova a vzdelávanie založené. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah 

výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí. Štátny 

vzdelávací program podporuje celostný prístup pri rozvíjaní kognitívnych (poznávacích) a nonkognitívnych 

(mimopoznávacích) spôsobilostí detí na danej úrovni vzdelávania. Predstavuje východisko a záväzný dokument 

pre vytvorenie školských vzdelávacích programov – kurikulárnych dokumentov špecifických pre obsah výchovy 

a vzdelávania v jednotlivých typoch škôl s ohľadom na ich lokálne podmienky. Občianske kompetencie sú tu 

štruktúrované takto: 

- schopnosť uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie, 

- schopnosť vyvážene chápať svoje záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

- schopnosť uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispievať k naplneniu práv iných, 

- otvorenosť kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

(http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/isced2_spu_uprava.pdf ) 

Ak má byť rozvíjanie občianskych kompetencií jednou z priorít školskej edukácie, potom je dôležité, aby 

sa v rámci škôl využívali všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Učenie sa občianstvu sa 

realizuje: 

• prostredníctvom školského étosu alebo podvedomej reči (atmosféra, skupinové podvedomie, dominantné  

symboly, štýly vyučovania) 

• prostredníctvom demokratickej spoluúčasti v triedach 

• prostredníctvom formálnych učebných osnov 

• prostredníctvom neformálneho učiva 
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Dürr, Spajič-Vrkaš a Martins  predstavili školu ako demokratické mikrospoločenstvo. Vnútorným hnacím 

motorom tohto učiaceho sa spoločenstva je posilňovanie jednotlivcov aj kolektívu prostredníctvom 

každodenných udalostí. 

 

 

Zdroj: Education for Democratic Citizenship, 1997 

  

V rámci kurikula má škola viacero možností rozvíjania občianskych kompetencií žiakov. Výchova 

k občianstvu by sa mala realizovať prostredníctvom: 

- Formálneho kurikula – ako samostatný predmet (občianska výchova, občianska kultúra, výchova 

k občianstvu, občianska náuka, náuka o spoločnosti); v rámci rôznych vyučovacích predmetov (dejepis, 

slovenský jazyk a literatúra,, náboženská, etická výchova a pod.) využitím vhodných vyučovacích metód 

(metóda morálnych dilem, metódy tvorivej dramatiky, situačné a inscenačné metódy, metódy 

podporujúce kritické myslenie žiakov a pod.)  

- Neformálneho kurikula – prostredníctvom rôznych akcií a činností realizovaných školou, nie však ako 

súčasť bežného vyučovania. Konkrétne ide napr. o: účasť v školských orgánoch  (Rada školy, Detský 

parlament, Miestne zastupiteľstvo), mimoškolskú výchovu (návštevy, exkurzie, projekty), členstvo v 

rôznych kluboch, spolkoch a záujmových skupinách, aktivity v rámci miestnej komunity (dobrovoľné 

aktivity, aktivity cirkevného charakteru, stretnutia s politickými reprezentantmi regiónu, stretnutia s 

príslušníkmi polície), skúsenosti so svetom práce (návšteva podnikov a výučba k tomu, ako si založiť a 

viesť vlastný podnik). 

- Skrytého kurikula – tvoria ho každodenné situácie, ktoré sa v živote školy vyskytujú. Nie je vyjadrené 

v žiadnych dokumentoch, no napriek tomu, je významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje učebnú činnosť 

žiakov a výchovno-vzdelávací proces v škole. Skryté kurikulum nám odráža vzťah k vzdelávaniu, 

k hodnotám, poukazuje na vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a vedením a taktiež poukazuje aj na klímu 

školy a triedy. Základom dobrého a prospešného skrytého kurikula je klíma školy, ktorá sa následne 

premieta aj do klímy v triede. V demokratickom type školy má väčšina žiakov veľmi dobrý vzťah 

k učiteľovi, pre ktorý je charakteristická dôvera, primeraná dávka tolerancie, primerané nároky na učebnú 

činnosť žiakov, vzájomné rešpektovanie sa subjektov zúčastňujúcich sa na vyučovaní a objektívnosť 

hodnotenia. Toto skryté kurikulum vytvárajú predovšetkým aktéri vyučovacieho procesu – učitelia 

a žiaci, nepriamo aj rodičia. Predovšetkým sú to však učitelia, ktorí svojím edukačným štýlom, spôsobom 

komunikácie a pod. vytvárajú klímu. Učiteľ, ktorý vytvára vhodné prostredie školy ako demokratického 

spoločenstva, a tým rozvíja u žiaka jeho občianske kompetencie disponuje: schopnosťou vidieť problém 

z pohľadu žiaka, schopnosťou vidieť a prijímať rozdiely medzi ním a žiakmi a medzi žiakmi navzájom, 

rešpektom k právam žiakov a citlivosťou k ich potrebám a záujmom, schopnosťou vidieť seba, ako aj 

žiaka ako aktívnu súčasť lokálneho, národného i globálneho spoločenstva, vierou v pozitívny vývoj 

udalostí, schopnosťou nechať spolurozhodovať žiakov o dôležitých otázkach týkajúcich sa vyučovania, 

školy, ochotou priznať si chyby a poučiť sa z nich, schopnosťou otvorene diskutovať o problémoch a pod. 

(http://www.nefmi.gov.hu/letolt/nemzet/eu/Education%20for%20Democratic%20Citizenship.pdf) 

 

Školy  ako 

demokratické 

spoločenstvo 

  

posilňujú možnosti jednotlivcov aj 

kolektívu na zmenu 

horizontálne rozdeľujú práva 

a povinnosti všetkých 

poskytujú mnohé 

príležitosti na učenie 

a osobný rast 

rozvíjajú spoluprácu 

a partnerstvo medzi aktérmi 

zaisťujú bezpečné a 

podporujúce  prostredie 

podporujú začlenenie 

a sociálnu súdržnosť 
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V súvislosti s vyššie uvedeným nás zaujalo, akým spôsobom je výchova k občianstvu realizovaná na 

našich stredných školách. S týmto zámerom sme uskutočnili prieskum, cieľom ktorého bolo zmapovať na 

základe obsahovej analýzy základných pedagogických dokumentov, aký je stav rozvoja občianskych 

kompetencií žiakov stredných škôl v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania na vybraných stredných 

školách . Vychádzajúc z hlavného cieľa prieskumu sme si stanovili nasledujúce úlohy: 

 

1. Uskutočniť analýzu školských vzdelávacích programov na vybraných gymnáziách a stredných odborných 

školách a vzájomne ich porovnať v kontexte s problematikou nášho prieskumu. 

2. Na základe obsahovej analýzy školských vzdelávacích programov zistiť, ako sa občianske kompetencie 

premietajú do cieľov výchovy a vzdelávania jednotlivých škôl, do poslania škôl a profilov absolventov. 

3. Zistiť, aké sú možnosti rozvoja občianskych kompetencií žiakov na jednotlivých školách prostredníctvom 

formálneho a neformálneho kurikula. 

 

Prieskum sme realizovali prostredníctvom obsahovej analýzy školských vzdelávacích programov desiatich 

gymnázií a piatich stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska. 

 

Stručná analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 

 

Občianske kompetencie sú súčasťou kľúčových kompetencií žiakov, pre rozvoj ktorých by každá škola 

mala vytvárať vhodné podmienky a adekvátny priestor.  Preto nás zaujímalo, ako sa tieto kompetencie odrážajú 

v samotných cieľoch daných škôl, v ich poslaniach a v profiloch absolventov. Na základe našej analýzy sme 

dospeli k týmto výsledkom. V oblasti cieľov gymnáziá kladú dôraz na tieto aspekty občianskych kompetencií: 

rozvoj národného povedomia a vlastenectva, rozvoj sociálnej a hodnotovej oblasti žiakov (zmysel pre sociálnu 

vzájomnosť, spravodlivosť, toleranciu, rešpektovanie  iných názorov, kultúrnej odlišnosti, rozvoj postojov proti 

prejavom rasizmu a neznášanlivosti). Podobne aj ciele, ktoré majú vytvorené stredné odborné školy, sú zamerané 

na rozvoj základných ľudských hodnôt (vzájomná úcta, dôvera, sloboda a zodpovednosť),  na rozvoj schopnosti  

oceňovať rôznorodosť názorov a postojov, akceptovať odlišnosti a protikladné postoje, vyjadrujú snahu 

posilňovať úctu k ľudským právam, základným slobodám a zásadám ustanovených v Dohovore o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd. Medzi základné ciele patrí príprava jedinca na zodpovedný život 

v spoločnosti v duchu porozumenie a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami, vzájomná náboženská tolerancia a i. Školy tiež podporujú rozvoj komunikačných a kooperatívnych 

kompetencií, ktoré sú dôležité aj z hľadiska občianskych kompetencií. 

Profil absolventa školy by mal obsahovať charakteristiku základných vedomostí, zručností, schopností, 

návykov, postojov a pod., ktoré by absolvent danej školy mal získať v procese vzdelávania a výchovy a ktoré mu 

umožnia uplatniť sa v pracovnom, spoločenskom i osobnom živote. Preto okrem odborných kompetencií, 

viažucich sa na daný typ školy, by mal obsahovať aj  charakteristiku ďalších, kľúčových kompetencií, 

nevyhnutných pre jeho budúci život a rozvoj.  Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že profily 

absolventov jednotlivých škôl obsahujú aj popis jednotlivých kľúčových kompetencii, medzi nimi aj občianske. 

Profily absolventov gymnázií väčšinou uvádzajú: Na základe získanej občianskej spôsobilosti by žiaci mali byť 

schopní rešpektovať a uvedomovať si základné humanistické hodnoty, poznať a uplatňovať základné ľudské 

práva, zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie, sledovať 

a posudzovať udalosti verejného života, zaujímať k nim stanoviská a i.  

Profily absolventov stredných odborných škôl podobne uvádzajú spôsobilosť byť demokratickým občanom, 

ktorú bližšie vymedzujú nasledovne: Absolventi školy budú chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti 

jednotlivca, národov, štátov. Dokážu sa orientovať v problematike etnických, rasových a náboženských 

konfliktov, terorizmu a budú schopní navrhovať cesty na ich odstránenie, budú chápať pojmy ako sú: 

spravodlivosť, sloboda, zodpovednosť, budú dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich 

kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii, uplatňovať hodnoty demokracie, 

uznávať tradície a hodnoty svojho národa, zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete 

a i. Je zaujímavé, že aj pri popise odborných kompetencií sa môžeme stretnúť s pojmami, ktoré patria aj do 

oblasti občianskych kompetencií. Napríklad do okruhu vedomosti zaradili: absolvent sa má orientovať 

v základných predpisoch a ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva, 

orientovať sa pre potrebu výkonu svojho budúceho povolania v právach a povinnostiach občana, dokáže 

vysvetliť ľudské práva, popísať sociálnu politiku, jej systém a nástroje, vysvetliť systém sociálno–právnej 

ochrany a i. Do okruhu zručností sú zaradené: zručnosti súvisiace s prácou v tíme, absolvent má vedieť pracovať 

s právnymi normami a záväznými predpismi, ktoré súvisia s činnosťou jeho odboru, má vedieť citlivo a taktne 

komunikovať s ľuďmi, vytvárať prostredie dôvery, bezpečia a optimizmu a pod. Pri osobnostných 

predpokladoch a vlastnostiach zdôrazňujú toleranciu, zodpovednosť, sebadisciplínu, priateľskosť a pod. 

Z uvedeného vyplýva, že rozvoj občianskych kompetencií má nadpredmetový charakter a že stredné odborné 

školy dokázali podporiť ich rozvoj nielen prostredníctvom všeobecnovzdelávacích, ale aj odborných predmetov. 
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Možnosti rozvoja občianskych kompetencií prostredníctvom formálneho a neformálneho kurikula 

 

Gymnázia – formálne kurikulum 

 

Na gymnáziách sa občianske kompetencie rozvíjajú najmä v predmete Občianska náuka. Do jeho obsahu 

sú zaradené tematické  okruhy, ktoré umožňujú žiakom osvojiť si vedomosti, ktoré priamo súvisia s našou 

problematikou. Ako príklad uvádzame tieto témy: Znaky štátu, Ústava SR, Formy štátu, Formy vlády, Princípy 

a formy demokracie, Politický systém, politické strany, Vývoj a štruktúra ľudských práv, Systémy ochrany 

ľudských práv, práva dieťaťa, Ochrana menšín a národnostné zloženie SR, Orgány OSN. Rada Európy a i. 

Avšak rozvoj občianskych kompetencií má nadpredmetový charakter, tzn., že tieto kompetencie sa rozvíjajú aj 

v rámci ďalších predmetov. Sú to  najmä: dejepis, geografia, etická výchova/náboženská výchova, umenie 

a kultúra, slovenský jazyk, cudzie jazyky. Pri našej analýze sme zistili, že tak pri vymedzovaní cieľov 

jednotlivých predmetov, ako aj pri výbere jednotlivých tém, učitelia sledujú a vhodne aplikujú dané učivo, ktoré 

im umožňuje realizovať stanovené ciele pre oblasť občianskych kompetencií. Naša metodika prieskumu nám 

neumožňuje zistiť, nakoľko takto realizovaná výučba ovplyvňuje rozvoj jednotlivých zložiek občianskych 

kompetencií (okrem vedomostí aj schopnosti, zručnosti, postoje, motívy, presvedčenie, záujmy), pretože toto je 

podmienené viacerými činiteľmi, napr. štýl vyučovania, metódy a formy, postoje učiteľa a i. 

 

Stredné odborné školy – formálne kurikulum 

 

S podobnou situáciou sa stretávame aj na SOŠ, ktoré rozvoj občianskych kompetencií spájajú s tými 

istými predmetmi, ktoré sme uviedli pri gymnáziách. Rozdiel je pri časovej dotácii, ktorá je pre SOŠ nižšia, 

keďže okrem všeobecnovzdelávacích predmetov musia do učebných plánov zaradiť aj odborné predmety. 

Napriek tomu sme zistili, že školy, ktoré boli predmetom nášho prieskumu, využili aj časť odborných 

predmetov, ktoré im svojim zameraním vytvorili priestor pre rozvoj občianskych kompetencií (pedagogická 

a sociálna akadémia, hotelová akadémia).  

 

Gymnázia – neformálne kurikulum 

 

Okrem formálneho kurikula jednotlivé gymnázia podporujú rozvoj občianskych kompetencií aj 

prostredníctvom aktivít, ktoré môžeme zaradiť do oblasti neformálneho kurikula. Významné miesto tu má 

zapájanie sa do projektov ako sú: Projekt modelový európsky parlament, ktorý bol vytvorený nadáciou Model 

European Parlament Foundation v holandskom meste Haag a realizuje sa v jednotlivých štátoch EÚ, Projekt 

Európa v škole, Projekt TEHLIČKA – zameraný na medzinárodnú pomoc pre rozvojové krajiny, Projektová 

súťaž ACES, Projekt OBČAN, ktorého organizátorom je združenie Orava a je zameraný na výchovu 

k demokratickému občianstvu. Z ďalších aktivít školy realizujú besedy s predstaviteľmi politického či 

spoločenského života, organizujú exkurzie a poznávacie zájazdy ( Osvienčim, Dachau, Krakov). Zapájajú sa do 

súťaži a olympiád a taktiež realizujú benefičné a humanitné aktivity. Dôležitým prostriedkom je aj podpora 

činnosti žiackych rád, študentských parlamentov, ktoré umožňujú žiakom rozvoj schopností a zručností, ktoré 

priamo súvisia s občianskymi kompetenciami. 

 

Stredné odborné školy – neformálne kurikulum 

 

Nami sledované školy v oblasti neformálneho kurikula realizujú najmä besedy (s pracovníkmi polície, 

súdov, besedy o ľudských právach, o právach dieťaťa a žien, o utečencoch a azylovej politike a i.), exkurzie 

(návšteva parlamentu v Bratislave, Európskeho parlamentu v Bruseli), zapájajú sa do projektov (Európa v škole), 

zapájajú sa do Olympiády ľudských práv, organizujú súťaže a prezentácie umeleckých prác, spolupracujú so 

školami v zahraničí. Podporujú aj záujmovú činnosť žiakov (krúžok ľudských práv) a i. Podporujú žiacke rady 

a študentské parlamenty. 

 

Rozvíjanie občianskych kompetencií je zložitý, dlhodobý proces, na ktorom sa podieľa viacero činiteľov. Škola 

by v ňom však mala zohrávať kľúčovú úlohu. Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, disponuje viacerými 

prostriedkami, ktoré sú využiteľné v procese formovania občana demokratickej spoločnosti. Na základe našej 

analýzy môžeme konštatovať, že gymnáziá i stredné odborné školy v súčasnosti venujú značnú pozornosť 

rozvoju občianskych kompetencií žiakov prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania. Ostáva však 

otázkou, či takto koncipované kurikulum, kde rozvoj občianskych kompetencií má skôr nadpredmetový 

charakter a občianska náuka ako vyučovací predmet obsahuje aj poznatky z iných disciplín (napr. psychológia, 

filozófia a i.) je postačujúca a efektívna. Problémom je aj nedostatok učebných materiálov, a to predovšetkým na 

stredných odborných školách a nižšia dotácia vyučovacích hodín pre všeobecnovzdelávacie predmety.  
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