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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o východiskách multikultúrnosti i o možnostiach vyrovnávania sa 

s kultúrnou rôznorodosťou, ktorá vznikla ako dôsledok meniacich sa spoločenských 

podmienok, a ktorá sa nás bytostne týka. Sme na ňu pripravení? Odhliadnuc od početnej 

rómskej menšiny, na Slovensku rastie z roka na rok vlna prisťahovalcov a migrantov, ktorí tu 

prichádzajú s celými rodinami žiť a pracovať. Príspevok opierajúc sa o obojstranné adaptačné 

ťažkosti spojené s procesmi integrácie, poukazuje na potrebu fungujúceho systému 

multikultúrneho poradenstva.  

 

Kľúčové slová: Multikulturalizmus, Multikultúrna výchova, Multikultúrne poradenstvo,               

Model adaptácie.  

 

 Abstract 

SLOVAKIA IS NOT ONLY FOR SLOVAKS 

This contribution deals with the basis of multiculturality as well as with the possibilities of 

adjusting to cultural diversity, originated as result of changing social conditions, which 

concerns us very much. Are we ready for it? Regardless of numerous gipsy majority in 

Slovakia, there is growing number of immigrants, arriving with their families to live and work 

here. The contribution finding the adaptive difficulties associated with the process of 

integration points to the need for a functional system of multicultural counseling. 

 

Key words: multiculturality, multicultural education, multicultural counseling, model of 

adaptation. 

*** 

Máme problém s rôznorodosťou? Dokážeme si s ňou poradiť? 

Žijeme v dobe, kedy je možné takmer všetko. Prekonávajú sa zdanlivo neprekonateľné 

prekážky, rozširujú sa pomyselné hranice „normálnosti“. Považujeme sa za ľudí vzdelaných, 

moderných, no sú situácie, kedy máme problém spolunažívať s ostatnými. Máme radi 

rôznorodosť, no len pokiaľ sa netýka nás bytostne. Niekedy máme problém vyjsť nielen 

s inými v rámci dobrých medziľudských vzťahov, ale i so sebou samými.  
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Svet sa nestal multikultúrnym z jedného dňa na druhý. Multikultúrna výchova ako 

taká nemá na Slovensku dlhú históriu, avšak už začiatkom 20. storočia ľudia vnímali kultúrnu 

pestrosť ako dôsledok meniacich sa spoločenských podmienok. Nové podnety a trendy 

v oblasti komunikácie, globalizácie, na trhu práce ale i prosté pragmatické dôvody viedli 

filozofov, sociológov, pedagógov k hlbšiemu skúmaniu tohto javu a k schopnosti pochopiť 

spoločnosť ako interkultúrnu. Hoci je interkultúrnosť jav sprevádzajúci ľudstvo od najstarších 

dejín, k jeho skúmaniu sa pristúpilo pomerne nedávno. Každá kultúra (v minulosti menej 

ako dnes) prijíma podnety zvonku, čo nepochybne súvisí s rozvojom moderných technológií, 

internetu a so zvyšujúcim sa významom médií. 

Na Slovensku ani v minulosti ani dnes nežijú iba Slováci. Štát, ktorý vznikol 

rozpadom mnohonárodnej habsburskej ríše, dodnes nesie pozostatky multikultúrnosti 

európskeho regiónu. Jeho etnický obraz sa začína zrodom Slovenska ako jednej zo 

stredoeurópskych krajín, ktorý historici kladú do obdobia okolo roku 1000 n. l. Rekapituláciu 

toho, ako sa formoval etnický obraz Slovenska ponúka vo svojom príspevku J. Botík (2009). 

Podľa jeho slov boli v tom čase na danom území najpočetnejšie zastúpeným etnickým 

substrátom naši slovanskí predkovia, ktorí sa v podunajsko-karpatskej kotline usadili už na 

prelome 5. - 6. stor. n. l. Na rozhraní 9. – 10. stor. prenikli do tohto priestoru kmene starých 

Uhrov. V 13. – 15. stor. etnické zloženie Slovenska spestrili Nemci, Židia a Rusíni, Maďari, 

Kelti či Valasi. Niektorí tu ostali dlhšie, iní tadiaľto viacmenej prechádzali. Ale takmer každý 

tu niečo zanechal a obohatil krajinu i spoločnosť. Či už o gastronomické špeciality ako 

halušky (rumunskí Valasi) alebo o architektúru (Nemci, Taliani či Židia). Počas tzv. valašskej 

kolonizácie sme prebrali slová z rumunčiny, napríklad bača, bryndza, fujara, koliba, salaš, 

vatra či žinčica. V slovenskom jazyku ostalo aj veľa slov z nemčiny (napr. cieľ, cibuľa, cukor, 

farba, papier, šunka, kuchyňa) či maďarčiny (beťár, čardáš, koč, vankúš), z latinčiny (košeľa, 

škola, čerešňa, dom, tabuľa, advokát, daň, ceruza, titul a iné. V 16. – 18. storočí prišli 

Rómovia, Chorváti, Srbi, Česi, ako aj ďalšie prúdy Nemcov, Židov a Rusínov. Na sklonku 19. 

storočia pribudli Bulhari, do začiatku 20. storočia spadá nová a masívnejšia imigrácia Čechov. 

V súčasnosti sa do etnického spektra Slovenska začleňujú skupinky utečencov, migrantov a 

azylantov z rôznych európskych, ázijských a afrických krajín. Posledné štatistické sčítanie 

obyvateľov, bytov a domov na Slovensku v roku 2001 ukázalo, že z celkového počtu 5 379 

455 občanov sa prihlásilo k príslušníkom národnostných menšín 704 315 osôb, čo predstavuje 

13,1 % z celkového počtu obyvateľov v SR. Najpočetnejšou národnostnou menšinou na 

Slovensku je podľa sčítania maďarská menšina (9,7% obyvateľstva), nasleduje rómska (1,7 

%), česká (0,8 %), rusínska (0,4%), ukrajinská (0,2 %), nemecká (0,1 %), poľská, moravská, 
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chorvátska, ruská, bulharská a židovská menšina. Vymedzenie národnostnej menšiny nie je 

vôbec jednoduché, nakoľko ako tvrdí J. Průcha (2004) „sa určité etnikum samo považuje za 

národ, ale štát v ktorom príslušníci tohto etnika žijú ich za svojbytný neuznáva. Otázky vzťahu 

národa a národnostnej menšiny vymedzujú príslušné štátne zákony.“ 

 Tak ako v každej krajine, aj na Slovensku má multikulturalizmus svoje pomerne silné 

špecifická. Badať u nás znaky multikulturalizmu, typické najmä pre jeho rané štádia: 

 Slovenské obyvateľstvo je približne z 90% biele, až na výraznú približne 10% 

menšinu Rómov, ktorá nesie skôr znaky negroidnej rasy; 

 Okrem toho tu žije silná približne 10% menšina hlásiaca sa k maďarskej národnosti, 

kde jazykový rozdiel umocnený mnohými inými faktormi spôsobuje neustále napätie 

s majoritnou spoločnosťou, najmä na politickej úrovni; 

 Vzhľadom na silnú nezamestnanosť nebadať na Slovensku vôbec jav, kedy by isté 

povolania nebola vôľa vykonávať; 

 Slovensko je chápané ako tranzitná krajina pre väčšinu prisťahovalcov; 

 Azylová politika je v porovnaní s inými štátmi dosť prísna, aj deď je stále silnejší tlak 

o jej zmiernenie, čo sa prejavuje v praxi; 

Po vstupe do EÚ však najmä vo väčších mestách badať nárast čiernych a žltých obyvateľov, 

ktorí vzhľadom na ich počty nepreukazujú znaky patologického správania a aj preto ich 

obyvateľstvo relatívne akceptuje a prijíma. 

Učme sa od iných. Slovensko má výhodu v tom, že je ešte len na začiatku migračných 

pohybov. Môže sa preto na prílev cudzincov pripraviť a poučiť sa z chýb iných európskych 

krajín. Ako tvrdí E. Mistrík (2001) v jednej zo svojich téz o multikultúrnej výchove, 

„východiskovým problémom multikultúrnej výchovy nie je kultúrna rôznorodosť v súčasnom 

svete. Východiskom je nedostatočné uznanie tejto rôznorodosti, snaha o homogénnosť 

v heterogénnom svete“. 

Európa, tiež nazývaná „starý kontinent“ je priestorom, kde žije množstvo osobitných 

kultúr so silnými tradíciami a vlastnou históriou. Ich príslušníci nemajú záujem splynúť do 

jednej homogénnej masy. Zvlášť Angličania sa výrazne odlišujú od ostatných Európanov. 

Veľa sa píše o životnom štýle Talianov, Nemcov, Španielov, či o špecifickom, 

stredoeurópskom regióne (Slovensko, Česká republika, Poľsko). Zvyšujúci sa počet 

migrantov otriasol a otriasa kultúrnymi základmi väčších i menších krajín, ktoré chápu 

nevyhnutnosť začlenenia multikultúrnej výchovy nielen do vzdelávania učiteľov, ale aj do 

celého radu tzv. pomáhajúcich profesií. v krajinách s vysokou úrovňou multikultúrnej 

výchovy pomoc učiteľom i rodinám poskytujú nielen pedagogické organizácie, ale 
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i nepedagogické, štátne či cirkevné organizácie, internetové weby, televízne a rozhlasové 

stanice. Medzi „multikultúrne pokrokové krajiny môžeme jednoznačne zaradiť Nemecko. 

Práve vo Frankfurte bol zriadený tzv. Úrad pre multikultúrne záležitosti, ktorého internetové 

stránky sú k dispozícii okrem nemčiny v angličtine, francúzštine, španielčine, taliančine 

a turečtine. Dokonca existujú stránky, ktoré sa zameriavajú na zoznamovanie ľudí iného 

etnického pôvodu. Okrem televízneho vysielanie je možné naladiť si tam „Radio Multikulti“ 

či kúpiť si multikultúrny dámsky magazín Gazelle. U nás sa podobné podporné opatrenia 

realizujú vo vzťahu k Rómskej menšine (rómska národnostná tlač, rómske divadlo Romathan 

a i.), bohužiaľ sa dotýkajú príliš malého počtu adresátov. Nechajme sa poučiť od krajín, kde 

dlhodobá systematická príprava v oblasti multikultúrnej výchovy už priniesla pozitívne 

výsledky.  

Novinkou v oblasti multikultúrneho prístupu je nepochybne multikultúrne poradenstvo, 

ktorého dôsledky pre prax sú ešte vo vývoji. Na Slovesnku sú jednou z najrozšírenejších 

oblastí multikultúrneho poradenstva programy pre študentov so záujmom o štúdium 

v zahraničí. Vstupom do EÚ sa nám otvorili hranice okolitých štátov, čo mladí ľudia čoraz 

častejšie využívajú vycestovaním za prácou alebo na štúdium. Každý kratší či dlhší pobyt 

v cudzine predstavuje záťaž na celú osobnosť človeka, pričom súčasťou tejto záťaže je 

i adaptácia na novú kultúru a aktívne zapojenie sa do bežného života v nej. Podľa Sue a Sue 

(In M. Jaššová, 2008), autorov modelu adaptácie na novú kultúru, proces adaptácie prebieha 

v niekoľkých fázach: 

1. fáza: Konformita – novoprichádzajúci prežíva eufóriu a vzrušenie; všetko je 

pre neho nové a zaujímavé; rýchlo a povrchne prijíma hodnoty majoritnej 

kultúry; 

2. fáza: Disonancia – nadšenie zo začiatku upadá; prehlbuje sa stres 

z jazykovej bariéry a z nedorozumení; prichádza únava; 

3. fáza: Rezistencia a zahĺbenie – v tomto období prichádza návrat 

k svetonázorom vlastnej kultúry, tie sú vnímané ako protikladné voči novej 

kultúre; 

4. fáza: Introspekcia alebo re-orientácia – dá sa nazvať obdobím rastúceho 

realizmu; človek začína vnímať dobré a zlé v oboch kultúrach; 

5. fáza: Integračné uvedomenie – človek už je zorientovanejší a skúsenejší, 

nadviazal kontaky z ľuďmi z novej kultúry; obyčajne tu odchádza 

k integrácii vlastnej  novej kultúry; 
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6. fáza: Re-integrácia a návrat – nastáva u všetkých, ktorých pobyt v zahraničí 

bol dočasný; táto fáza prináša špecifické problémy ako ľútosť za priateľmi 

a prostredím, opätovné prispôsobovanie sa pôvodnej kultúre.  

Na druhej strane i tí, ktorí ostávajú „doma“ sa musia, síce v menšej miere, ale tiež 

vyrovnávať so zvyšujúcou sa rozmanitosťou obyvateľstva. Integrácii sa treba učiť. Nestačí 

pripraviť len samotnú školu, ale i odborníkov z tzv. pomáhajúcich profesií. Väčšina z nich 

pracuje v školách, poradenských centrách (pedagogicko-psychologických poradniach, 

poradniach pre jednotlivcov, pár a rodinu, poradniach pôsobiacich v sektore práce, sociálnych 

vecí), alebo inak prichádza do kontaktu s klientmi žiakmi a študujúcou mládežou 

pochádzajúcou z etnických minorít. K zvyšovaniu profesionality a tiež odbornosti poradcu 

nepochybne prispieva aspekt multikultúrnosti. To však zároveň kladie zvýšené nároky na jeho 

multikultúrne kompetencie. Pederson (1994) navrhol širokú definíciu multikultúrneho 

poradenstva, ktorá zahŕňa:  

 ● etnografické premenné, akými sú etnicita, národnosť, náboženstvo a jazyk; 

● demografické premenné, akými sú vek, pohlavie a bydlisko; 

● statusové premenné, akými sú sociálny stav, vzdelnie a ekonomika; 

● príslušnosť, vrátane príslušnosti k rodine, alebo organizácii, alebo informálne 

príslušnosti k myšlienkam alebo životnému štýlu. 

Pri tak široko koncipovanej definícií je nám jasné, že multikulturalizmus je spätý s 

každým klientom, ktorý do poradne prichádza, aj keď z rozličných dôvodov. Uvedomujeme 

si, že poradcovia nie sú na prácu s multikultúrnym poradenstvom primerane pripravení 

a žiadna špeciálna príprava v tejto oblasti doposiaľ nefunguje. Zriedkavo sa u nás objavuje 

multikultúrny prístup zameraný na majoritnú skupinu obyvateľov, jej hodoty a spôsob života. 

Otvorenými otázkami aj naďalej ostávajú napr. Potrebujeme vôbec multikultúrnych 

poradcov? Má táto profesia perspektívu? Má byť multikultúrny poradca a výchovný poradca 

v školách tá istá osoba? Aké má mať vlastnosti, kompetencie? V tomto príspevku nám nejde 

o zavedenie novej funkcie v poradniach a školách, ale skôr o rozšírenie platformy už 

existujúcich kompetncií poradcov. Zamysleli sme sa nad slovami M. Jaššovej (2008), podľa 

ktorej „multikultúrne poradenstvo nastupuje všade tam, kde by mohlo dôjsť alebo už dokonca 

dochádza kvôli interkultúrnym rozdielom k ťažkostiam“ a zdá sa nám, že takýchto situácií je 

v našom živote viac než dosť. Uvedomili si to aj zahraniční autori v oblasti multikultúrneho 

poradenstva (Sue, Bimrose, Locke, Jackson, a i.), ktorí radia v praxi diskutovať o možných 

cvičeniach, schémach, metódach vhodných pre pomoc konkrétnemu žiakovi (klientovi), 

v konkrétnych podmienkach, aby lepšie pochopil odlišnosti a využil ich v prospech seba 
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i druhých. Nakoľko ide často o citlivé otázky, spätná väzba môže pomôcť budovať dôveru 

medzi poradcom a klientom, učiteľom a žiakom. Ak majú byť poradcovia v školách 

a v poradenských centrách kompetentní pre túto oblasť, mali by prispôsobiť svoje schopnosti 

potrebám určitých skupín klientov, žiakov. Poradca, resp. výchovný poradca by mal začať od 

samého seba, zamyslieť sa nad vlastnou mierou tolerancie voči inakosti a vyhodnotiť úroveň 

svojich komunikačných schopností. Predpokladom úspešnej a efektívnej komunikácie je 

podľa J. Gaburu (1995) „umenie počúvať klienta“. Okrem techniky verbálnej komunikácie 

a aktívneho počúvania by mal mať zvládnutú prácu s otázkami, vhodne používať jazyk, voliť 

slovnú zásobu, akceptovať klienta a byť empatický, neprotirečivý. Zvýšenú opatrnosť si 

vyžaduje neverbálne správanie, nakoľko práve ním sa dajú rýchlo zistiť, ale i modifikovať 

predsudky. Poradca by mal mať preto zvládnutú komunikáciu prostredníctvom tváre 

(mimiku), neverbálnu komunikáciu rúk (gestikuláciu), neverbálnu komunikáciu 

prostredníctvom dotyku (haptiku), nakoľko niektorým kultúram sú dotyky nepríjemné, 

neverbálnu komunikáciu prostredníctvom vzdialenosti medzi komunikujúcimi (proxemiku), 

nakoľko každý človek má okolo seba pomyselné zóny, do ktorých si púšťa určitých ľudí. 

Spomínaný autor ešte píše o priestore v ktorom komunikujeme (teritorialite), o polohe 

a pohyboch tela ktorými sa tiež vyjadrujeme (posturológii a kinezike), a vôbec o všetkých 

sprievodných fenoménoch verbálnej komuniácie, tzv. paralingvistike. Zvlášť pri klientovi 

z inej kultúry alebo etnika môže zohrávať veľkú úlohu úprava zovňajšku, oblečenie, účes 

poradcu a iné faktory. Jednou z kompetencií tak poradcu ako aj multikultúrneho poradcu je 

nepochybne voľba vhodných metód práce s klietom, ktorých škála je dostatočne široká 

a zahŕňa napr. pozorovanie, rozhovor, interview, anamnézu, dignostiku, interpretáciu, tréning, 

ale aj relaxačné techniky.  

Skúsenosti zo zahraničia poukazujú na fakt, že úspešná integrácia si vyžaduje 

predovšetkým dobrý manažment, usporiadanie verejných služieb a procesov, ktoré by mali 

byť zastrešované jednou ústrednou inštitúciou. Takýto manažment sa odvíja od lokálnej 

úrovne, kde sa s integráciou začína. Podľa záverečnej správy Konferencie s názvom 

„Integrácia cudzincov na Slovensku: od koncepcie k implementácii“ je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť otázkam jazykovej prípravy cudzincov, mzdovej a bytovej politiky, 

zamestnanosti, sociálnemu zabezpečeniu a zdravotnej starostlivosti ako rozhodujúcim 

integračným faktorom. Navrhovali by sme tiež pouvažovať o lepšej zaangažovanosti vedeckej 

obce, výskumných a štatistických inštitúcií v oblasti zberu a zhromažďovania relevantných 

štatistických údajov a databáz o cudzincoch. 
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 Nuž, poradenstvo je jednou z výziev na ktorú netreba zabúdať, zvlášť na jeho 

internetovú a skupinovú podobu. Odporúča sa štúdium integračných stratégií a programov, 

využívanie a aplikácia dobrých skúseností a praxe v oblasti integrácie cudzincov, najmä 

expertízy tradičných imigrantských krajín, resp. skúseností z integračných programov z 

Českej republiky. 

 

Použitá literatúra: 

1. BOTÍK, J. 2009. Multietnické Slovensko a jeho kultúrne súradnice. In Európske 

kontexty interkultúrnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

konferencie. Nitra: Filozofická fakulta UKF. s. 13-20. ISBN 978-80-8094-564-0. 

2. GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1995. s. 30-44. ISBN 80-85850-10-9.  

3. http://www.slovakia.culturalprofiles.net/ Dostupné [online] na oficiálnych stránkach 

SR. [2009.12.26].  

4. http://sk.metapedia.org/wiki/Multikulturalizmus. Spracované podľa  

Multikulturalizmus a Slovensko. Dostupné [online] [cit. 2009.01.19].  

5. HIRTLOVÁ, P. - SRB, V. 2009. Multikulturalizmus v školskej praxi. In: DOBIÁŠ, D. 

- GBÚROVÁ, M. - MATTOVÁ, I.: Medzikultúrny dialóg, stav, kontexty, perspektívy. 

Prešov: FHPV PU. s. 336-344. ISBN 978-80-555-000-3. 

6. JAŠŠOVÁ, M. 2008. Multikultúrne poradenstvo pre študentov. In Východiská 

a perspektívy interkultúrneho dialógu v EÚ a jeho prínose a výzvach vo výchovnom 

poradenstve. Bratislava: SAAIC, 2008. s. 4-8. 

7. MISTRÍK, E. 2001. Tézy o zmysle multikultúrnej výchovy. In Civitas, č. 20, 1/2001, 

s. 1. ISSN 1335-2652. 

8. PEDERSON, 1994 In KOPČANOVÁ, D. 2009. Multikultúrne poradenstvo – nové 

výzvy pre poradenstvo na Slovensku. In Vychovávateľ, roč. LVII, č. Marec/2009. 

ISSN 0139-6919.  

9. PRŮCHA, J. 2004. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004, s. 59. ISBN 80-

7178-885-6. 

Kontaktná adresa 

Mgr. Lucia Zalčíková, FHPV PU Prešov, Katedra pedagogiky, Ul. 17. novembra 1 

081 16 Prešov 

Email: zalcik@unipo.sk 


