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Pripravili sme päť ľudskoprávnych tém, ktoré sú rozpracované v jednotlivých kapitolách spolu s aktivitami, prílohami a pracovnými listami aj pre
samostatnú prácu detí:

1. PRÁVA DIEŤAŤA
2. PARTICIPÁCIA
3. RÓMOVIA

ÚVOD
Našou publikáciou chceme prehĺbiť podporu chápania a hodnotové ukotvenie ľudskoprávnych tém, ako aj participácie detí v školách počas vyučovacieho procesu. Zároveň chceme podporiť výuku medzipredmetových vzťahov
a hodnôt. Zámerom je prekročiť rámec úzko predmetovej výučby ľudskoprávnych tém na širšie medzipredmetové
prieniky a príležitosti. Skúsenosti hovoria, že akékoľvek medzipredmetové prierezové témy zväčša nepatria nikomu v slovenskom prísne predmetovo orientovanom školskom systéme. Chceme ukázať, že tému ľudských práv
nemožno oklieštiť len na predmet občianskej náuky alebo etiky, ale je možné takéto témy a hodnoty, ktoré téma
nesie, prinášať aj v predmetoch ako matematika, geografia, biológia, a tak podporiť aj celoškolský prístup a posilniť
výchovný aspekt. Špeciálne pri výuke týchto tém je dôležitý postoj učiteľa, to, aké metódy používa (metódy zamerané na dieťa verzus tradičné metódy), ako rešpektuje deti, aký štýl komunikácie používa (rešpektujúci, direktívny).
Rozdiel medzi formálnym kurikulom, ktoré je obmedzené na témy ľudskoprávnych dokumentov, a tzv. skrytým
kurikulom – atmosféra a kultúra školy, postoj vyučujúceho k danej téme, k menšinám, prístup vedenia k riešeniu
problémov v škole (direktívne verzus participatívne) a pod.
Slovensko býva spolu s ďalšími stredo- a východoeurópskymi demokraciami označované ako tzv. Paper approach
democracy. To znamená, že na papieri máme opísané a vymyslené takmer všetko, často až príliš odborne, ale realita a prax výrazne zaostávajú. Potvrdzuje to aj posledná správa Fundamental Right Agency, kde znalosť základných
ľudskoprávnych dokumentov u obyvateľov Slovenska je v porovnaní s inými krajinami pomerne vysoká, avšak naše
reálne postoje a správanie zhmotnené v otázkach, ako napríklad koho by sme chceli, resp. nechceli za suseda, výrazne zaostávajú za formálnymi znalosťami dokumentov.
Názov Našli sme ich! ... sme zvolili tak, aby upútal pozornosť, a teda aj zľahka provokačne, aj keď ešte stále existujú školy, kde by ste ľudskoprávneho ducha hľadali aj lupou naozaj márne. Cieľom našej publikácie je tiež zlepšiť
atmosféru v školách v prospech väčšej účasti detí na hodinách používaním interaktívnych, inovatívnych a participatívnych metód. Metódy, na ktoré chceme upriamiť vašu pozornosť, sú v prvom rade tie, v centre ktorých je
dieťa. Kľúčovou metódou celej publikácie z pohľadu didaktiky bude uplatňovanie metódy E-U-R, teda evokácia,
uvedomenie a reflexia.
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4. KLIMATICKÁ ZMENA
5. RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ
Každá téma/kapitola je štruktúrovaná nasledovne:
Teoretický úvod k téme – čo, ako a prečo sa na tému dívame, aké hodnoty chceme, aby sa s touto témou spájali a kľúčové pojmy.
Aktivity pre žiakov – vhodné k danej téme v nasledujúcej štruktúre: cieľ
aktivity, trvanie aktivity (zväčša jedna až dve vyučovacie hodiny), veková
kategória, pre ktorú je daná aktivita vhodná, pomôcky nevyhnutné na realizáciu aktivity, jej využitie vo vzdelávacej oblasti a v prierezovej téme,
samotný opis aktivity a mimoriadne dôležitá reflexia. Väčšina použitých
aktivít svojím obsahom aj formou spĺňa požiadavky nadpredmetovej hodnotovej výchovy. K niektorým aktivitám sme pripravili aj pracovné listy,
ktoré si deti môžu vypracúvať samy.
Veríme, že vám publikácia pomôže sprístupniť žiakom a žiačkam témy,
o ktorých sa v školách až tak nehovorí. Chceme podnietiť najmä diskusiu
a rozmýšľanie v daných oblastiach tak, aby ľudské práva nezostávali iba na
papieri, ale vedeli sme ich nachádzať aj v dennej realite školy.
Na tvorbe publikácie sa podieľal celý tím Otvorených škôl: Zuzana Čačová, Michaela Danišová, Erika Szabóová. Poďakovanie za pomoc, inšpiráciu
a konzultácie patrí všetkým doborvoľníkom a dobrovoľníčkam, učiteľom
a učiteľkám. Špeciálne poďakovanie patrí Dáške Vargovej za sprevádzanie
celým procesom tvorby publikácie. Samozrejme, ďakujeme za podporu
tímu Nadácie otvorenej spoločnosti a Nadácii Pontis za financie a trpezlivosť.
Zuzana Čačová
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PRÁVA
DIEŤAŤA
Zuzana Čačová

PRÁVA DIEŤAŤA
O právach dieťaťa počul takmer každý, a často ich práve deti alebo ich rodičia používajú spôsobom, ktorý sa nám
úplne nepáči a ide proti právam iných detí alebo dospelých. Vyučujúci a pedagógovia sa zvyknú pýtať – Deti majú
práva, ale čo povinnosti?
Takisto sa stretávame s častým, len formálnym chápaním, a teda vedomosťou, že existuje nejaký Dohovor práv
dieťaťa, ktorý by mal chrániť práva detí, ale zásadne chýba vedomosť, aké je jeho praktické použitie, ako vyzerá
uplatnenie práv v každodennom živote napríklad v škole a na koho sa obrátiť v prípade podozrenia na ich porušenie.
Deti sú považované za najväčšiu menšinu v spoločnosti, ktorá je vzhľadom na svoj vek najviac zraniteľná. Na rozdiel
od dospelých nemajú možnosť za svoje práva bojovať, uplatňovať ich a ani vyžadovať ich žiadnym nám známym
legitímnym spôsobom. Deti nemôžu voliť, spísať petíciu či podať žalobu alebo trestné oznámenie na súd. Deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť.
Práva dieťaťa je potrebné priblížiť deťom takým spôsobom, ktorý ich privedie k porozumeniu konceptu práv a zodpovednosti, k chápaniu odlišnosti, výuka je vedená participatívnym spôsobom, ako aj k poznaniu, že práva fungujú
len vtedy, keď ich dodržujeme.
Kapitola je vystavaná tak, aby deti postupne pochopili jednotlivé princípy Dohovoru o právach dieťaťa a začali si
okolo seba všímať iné deti. A to od pochopenia rozdielu medzi právami, potrebami a želaniami cez vnímanie odlišností a rovnosti príležitostí až k zapájaniu sa do vecí, ktoré sa dieťaťa týkajú. Téme participácie, resp. spoluúčasti sa
budeme venovať v kapitole 2.
Kľúčové pojmy: práva dieťaťa, zodpovednosť, Dohovor o právach dieťaťa, jednotlivé práva
Práva dieťaťa – detstvo je špecifické obdobie, ktoré si zasluhuje špecifickú ochranu. Aby každé dieťa dosiahlo svoj
plný potenciál, existuje od roku 1989 dokument Dohovor o právach dieťaťa, ktorý ustanovuje, čo všetko je preto
potrebné zabezpečiť.
Zodpovednosť – v súvislosti s právami hovoríme aj o zodpovednosti – povinnosť niesť následky za niečo, z etického pohľadu schopnosť zodpovedať otázku, prečo sme konali tak a nie inak, schopnosť odôvodniť svoje konanie.
Dohovor o právach dieťaťa – medzinárodný dokument, ktorý pomenúva jednotlivé práva dieťaťa, uznáva, že každé
dieťa sa narodilo so základnými slobodami a právami vlastnými každej ľudskej bytosti – s občianskymi, politickými,
ekonomickými, so sociálnymi a s kultúrnymi.
VÝVOJ PRÁV DIEŤAŤA
Vzťah k deťom sa historicky vyvíjal. Genéza vývoja práv dieťaťa prebiehala v troch obdobiach, a to pred industrializáciou, nasledovalo priemyselné obdobie a od polovice 20. storočia až po súčasnosť hovoríme o storočí dieťaťa.
To, že je deti potrebné chrániť a pristupovať k nim so špeciálnou pozornosťou, bolo jasné už ľuďom v praveku, podľa niektorých nálezísk boli deti pochovávané špeciálnym spôsobom. Neskôr vo feudalizme sa k deťom pristupovalo
skôr ako k majetku dospelých.
Koncept detstva ako jedinečného a špecifického obdobia v živote dieťaťa neexistoval ešte v 16. storočí (predindustriálne obdobie). Deti, ktoré boli staršie ako šesť rokov, považovali za tzv. „malých dospelých“ a to znamenalo,
že boli majetkom svojich rodičov a museli pracovať ako dospelí. Detská práca ako rozšírený fenomén bola bežným
javom v období pred industrializáciou a deti tak boli súčasťou hospodárskeho systému na celom svete.1
Otcovia mali nad svojimi deťmi neobmedzenú moc a mohli s nimi zaobchádzať, ako chceli, pričom telesné tresty
boli v tejto dobe súčasťou výchovy. Detská úmrtnosť bola veľmi vysoká, v priemere zomrelo ešte pred dovŕšením
jedného roku jedno zo štyroch detí. Niektorí historici tvrdia, že príčinou úmrtnosti bola emocionálna vzdialenosť
rodičov od svojich detí, čo viedlo často k vážnemu zneužívaniu až zanedbávaniu. Mnohé deti boli predávané do
otroctva a považovali ich doslova za neviditeľné v očiach spoločnosti.2
1

Children’s Rights and Social Work , Hanita Kosher, Asher Ben-Arieh, Yael Hendelsman, Springer, 2016.

² Children‘s rights in education: An historical perspective. Hart, Stuart N.; Pavlović, Zoran, Stone 1991.
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prijalo tento dokument 20. 11. 1989. Dohovor postupne ratifikovalo 195 krajín sveta (okrem USA). Štáty sa tým
zaväzujú konať vždy v najlepšom záujme dieťaťa ako univerzálnom princípe.

Takémuto chápaniu detí a detstva zodpovedalo aj časté zobrazovanie detí, typické pre
stredovek – takmer vždy bez úsmevu alebo
akéhokoľvek výrazu tváre, tvar postavy bol
v podstate len zmenšeninou dospelého.

Na Slovensku platí Dohovor o právach dieťaťa od roku 1993, keď ho sukcesiou prijalo po bývalom Československu.
Garantuje deťom najvyššiu možnú právnu ochranu, pokiaľ tak nerobí iný národný zákon. Má teda vyššiu právnu
silu ako národné zákony. Podľa Ústavy SR majú medzinárodné zmluvy ratifikované členským štátom (Organizácia
Spojených národov, Rada Európy, Európska únia) vyššiu právnu silu ako zákony štátov, ktoré medzinárodnú zmluvu
ratifikovali.8

S postupujúcou priemyselnou revolúciou
a so zvyšujúcou sa životnou úrovňou začínalo byť jasné, že kategória detstva vyžaduje
osobitnú ochranu. Po prvej svetovej vojne
a jej hrôzach dospelo ľudstvo k presvedčeniu, že je potrebné nastálo zabrániť, aby sa
podobné udalosti opakovali.

Až 250 postáv je možné nájsť na obraze známom pod názvom Detské hry autora
Pietera Bruegela st. (1525 – 1569).3

„Idea detstva“ ako zvláštnej etapy v živote človeka, odlíšená od fázy dospelosti, sa podľa Ph. Arièsa objavuje v európskom myslení až v 17. – 18. storočí. Túto myšlienku prezentoval ako určitú koncepciu charakterizovanú školskou dochádzkou tak, ako ju poznáme aj dnes vo väčšine európskych krajín.
Zároveň zdôrazňoval, že idea detstva nesmie byť zamieňaná so záľubou či s náklonnosťou k deťom. Podľa jeho názoru,
aj keď stredoveká spoločnosť nemala vzťah k detstvu a neexistoval jeho koncept ako taký, neznamená to, že by boli deti
zanedbávané, alebo by sa nimi opovrhovalo. V období stredoveku sa podľa jeho názoru detstvo vyznačovalo krátkosťou
– do piateho až siedmeho roku života dieťaťa a po tomto veku sa dieťa definitívne zaradilo do sveta dospelých.
Podľa jeho náhľadu nebola v stredoveku jasne vymedzená kategória detstva a špecifické potreby dieťaťa sa chápali len
minimálne.4
O 20. storočí hovoríme ako o storočí práv dieťaťa. Celé toto storočie je považované za storočie „boja“ o uznanie
úplnej právnej subjektivity dieťaťa a uznanie jeho práv. Táto snaha vyvrcholila v prijatí Dohovoru o právach dieťaťa.
V súčasnosti môže vzniknúť dojem, že deti môžu a majú všetko. Z médií sa na nás valia obrázky dokonale usmiatych
malých diablikov v ideálnych rodinách, alebo potom príšerné príbehy o kriminálnych prípadoch, v ktorých boli deti
buď obeťami, alebo, naopak, aktérmi. Ako to cítia deti samotné a ako vnímajú svoje miesto v spoločnosti, pomenúva viacero výskumov, mnohé z nich nájdete na webovej stránke Rady mládeže Slovenska.5
Deti samy ako najčastejšie porušované právo uvádzajú právo byť vypočutý. Majú pocit, že na ich názore nezáleží,
že dospelí ich nevnímajú ako partnerov do diskusie, že na ich názory nikto neprihliada. Smutným vyústením tohto
dlhodobého a pretrvávajúceho pocitu medzi mladými ľuďmi je aj fakt, že až jedna tretina mladých ľudí nechce zostať žiť na Slovensku.6
Práva dieťaťa tak zostávajú zľahka kontroverznou témou a ich vnímanie zásadne závisí od toho, na ktorej strane
stojíme, či sme dospeláci, alebo deti…
DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA
Dohovor o právach dieťaťa7 je najrýchlejšie ratifikovaný a najširšie platný medzinárodný dokument o ľudských právach v histórii. Na jeho znení sa dohodli predstavitelia jednotlivých štátov v roku 1989 a Valné zhromaždenie OSN
3 Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Dana Dvořáčková – Malá, Holý, Sterneck, Zelenka a kol., NLN s.r.o., 2019.
4 Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství. Dvořáčková – Malá, Holý, Sterneck, Zelenka a kol., NLN s.r.o., 2019.
5 Výskum bol realizovaný Radou mládeže Slovenska. Dostupné na: mladez.sk/vyskumy/
6	Deti o svojich právach, kvalitatívna sonda do života detí na Slovensku, Slovenský výbor pre UNICEF, Dostupné na: www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/priloha-c.-1.pdf
Výskum: Čo si myslia mladí? Dostupné na: www.vyskummladeze.sk/co-si-myslia-mladi-vysledky-vyskumu-medzi-stredoskolakmi/
7	Celé znenie Dohovoru o právach dieťaťa. Dostupné na: www.unicef.sk/kto-sme/o-nas/dohovor-o-pravach-dietata/
Dohovor o právach dieťaťa v jazyku detí a jazykoch menšín na Slovensku. Dostupné na: www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/
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Na pôde Valného zhromaždenia OSN bol prijatý Dohovor o právach dieťaťa v novembri 1989 a následne boli ratifikované aj jeho opčné protokoly. Slovenská republika ratifikovala Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1991.
K ratifikácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím došlo v roku 2010, no Slovenská republika
nemala vytvorený nezávislý mechanizmus prijímania a preskúmavania sťažností od detí a od osôb so zdravotným
postihnutím alebo v ich mene, ako ani monitorovanie implementácie uvedených Dohovorov. Táto skutočnosť bola
obzvlášť nepriaznivo hodnotená práve v súvislosti so skutočnosťou, že Slovenská republika ratifikovala a dokonca
bola aktívna pri prijímaní tzv. Tretieho opčného protokolu k Dohovoru OSN o právach dieťaťa o procedúre oznámení a rovnaký záväzok vyplýval aj z článku 33 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a z jeho
opčného protokolu. Z tohto dôvodu v roku 2015 prijala nový zákon, ktorým vytvorila nový inštitút Komisára pre
deti a Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.9
To, čo dokument priniesol iné do vnímania dieťaťa ako takého, je jeho vnímanie ako objektu práv, nielen ako subjektu. Dohovor sa riadi nasledujúcimi 4 základnými princípmi:
* nediskriminácia,
* najlepší záujem dieťaťa,
* právo na život, prežitie a rozvoj,
* právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.
Najlepší záujem dieťaťa je prvoradý a participácia je považovaná za najvyšší princíp a niečo ako ducha Dohovoru –
teda vnímať deti ako partnerov, vnímať a rešpektovať ich pohľad.
Dohovor má 54 článkov a 3 tzv. Opčné protokoly a definuje práva každého dieťaťa na svete vrátane občianskych,
kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv.
V školskom prostredí, na ktoré sa táto publikácia vzťahuje najviac, z Dohovoru o právach dieťaťa vyplývajú najmä
práva, ako sú právo na vzdelanie, právo na informácie, právo na vyjadrenie názoru, právo na dôstojné zaobchádzanie, právo na nediskrimináciu a iné.
Práva dieťaťa – prehliadaný plagát na chodbách školy
Práva dieťaťa visia na nástenke takmer každej školy, často sú však iba prehliadaným a nič nehovoriacim plagátom.
S akými najčastejšími porušeniami práv detí sa stretávame na Slovensku? Je to rôzne, závisí to od toho, koho sa
pýtame. Vyučujúci samotní najčastejšie uvádzajú šikanu ako jav, s ktorým sa stretávajú v škole a ktorý je zjavným
porušením práv dieťaťa. Ďalej sú to právo na vzdelanie, rodinu, hru...
TYPY
PORUŠENIA ĽP (%)

iné
šikanovanie
porušovanie práv inej osoby
ponuka/predaj/užívanie drog
nespravodlivé ohodnotenie od učiteľa
psychické tresty
fyzické tresty
nemožnosť prejaviť svoj názor
diskriminácia

0,5
30,8
1,3
7,1
2,2
3,2
4,9
35,9
14,1
0,0
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8	Ústava SR, Dostupné na: www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
9	Zákon o Komisárovi pre deti a Komisárovi pre osoby so zdravotným znevýhodnením, Dostupné na: www.najpravo.sk/rodinne-pravo/clanky/novy-detsky-komisar-zacne-uradovat-coskoro.html
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To nám otvára tému, akú hodnotu prisudzujeme deťom a mladým ľuďom v spoločnosti. Ako to vnímame my dospelí a ako to vnímajú deti a mladí ľudia a ako k nim naozaj pristupujeme. Častou otázkou od vyučujúcich, pedagógov, profesionálov pracujúcich s deťmi, ako aj rodičov býva – ako viesť deti k zodpovednosti? To je otázka, na ktorú
sa snažíme odpovedať pomocou navrhovaných aktivít.
Práva dieťaťa, ako aj akékoľvek iné práva nefungujú mávnutím čarovného prútika. Medzi právami a povinnosťami je
dialektický vzťah povinnosti/zodpovednosti, čiže niet práv bez povinností a zodpovednosti, aj keď to neplatí úplne
pri každom práve explicitne. V kontexte školského prostredia napríklad mám právo vysloviť svoj názor, ale mojou
zodpovednosťou je vysloviť ho slušne, bez urážky a počúvať, keď hovorí niekto iný, aj keď to neplatí úplne o každom práve. V súvislosti s právami dieťaťa teda hovoríme výlučne o zodpovednosti. Dieťa, a tým sa myslí akákoľvek
ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov, má práva a zodpovednosti. Keďže za ňu až do veku 18 rokov zodpovedajú zákonní zástupcovia alebo štát, tí nesú aj primárnu zodpovednosť za nápĺňanie jej práv. Štát je povinný chrániť všetky
deti nachádzajúce sa na jeho území, nielen jeho občanov. Naším cieľom nie je poskytnúť deatilne právnicky presný
rozbor Dohovoru, ale skôr poukázať na jeho základné princípy, ako aj priblížiť jeho chápanie deťom a mladým ľuďom v duchu participácie, zodpovednosti a ich aktivného zapojenia.
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AK TIVITA 1
IDEÁLNA KRAJINA
Cieľ:
•
•
•
•
•

vnímať a pochopiť rozdiel medzi potrebami a želaniami
uvedomiť si, ktoré potreby sú pre prežitie nevyhnutné
navrhnúť ideálnu krajinu a spoločne vytvoriť a identifikovať pravidlá jej fungovania
vnímať a pochopiť koncept krajiny, štátu, pravidiel, zákonov
diskutovať a rozmýšľať v kontexte práv dieťaťa

Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: tabuľa/flipchart/mapa sveta, farebné papieriky, papiere, ceruzky
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, etická výchova, dejepis, náuka o spoločnosti, občianska náuka
Opis aktivity:
Predstavte si, že vás čaká dobrodružná plavba k novému svetadielu. Zatiaľ na ňom nikto nebýva, takže po
príchode sa stanete úplne prvými obyvateľmi a založíte tam novú krajinu.
Úloha 1:
Vymyslite, aká bude krajina a civilizácia, ktorú vytvoríte, opíšte jej hlavné atribúty – ako to tam bude vyzerať,
čo má byť zabezpečené pre obyvateľov, ako sa budú riešiť problémy, čo sa tam nebude diať a pod. Dohodnite sa a napíšte si 30 vecí (pozor, nemusí ísť o hmotné veci), aby bolo zabezpečené všetko tak, ako ste si
pre vašu krajinu predstavovali a aby tam bolo všetkým dobre, aby sa cítili dobre, boli naplnené ich práva, sny
a túžby.
V skupinách opíšte, ako vaša krajina vyzerá:
-	kde sa nachádza,
-	ako vyzerá krajina ako celok (príroda, mestá, dediny atď.),
-	kto tu žije (akí ľudia, skupiny ľudí atď.),
-	ako sa tu žije (čím sa ľudia živia, ako prebieha starostlivosť o rôzne skupiny ľudí v ich rôznych životných obdobiach atď.),
-	ako je riadená (ako prebieha rozhodovanie),
-	doplňte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré z pohľadu vášho štátu považujete za dôležité.

2. Druhá príde pandémia koronavírusu
Štát sa rozhodne sústreďovať na riešenie aktuálnej situácie, preto sa rozhodne vzdať ďalších 7 vecí, ktoré
pre svojich obyvateľov pôvodne zabezpečoval. Pozrite sa na zvyšných 23 potrieb a túžob, ktoré máte v štáte stále k dispozícii a v skupine sa dohodnite, ktorých sa váš štát vzdá. Každé rozhodnutie musí byť prijaté
celou skupinou a musíte ho vedieť odôvodniť.
3. Tretia príde politická kríza
Štát musí riešiť svoje základné fungovanie, preto sa rozhodne vzdať ďalších 7 vecí, ktoré pre svojich obyvateľov pôvodne zabezpečoval. Pozrite sa na zvyšných 16 potrieb a túžob, ktoré máte v štáte stále k dispozícii
a v skupine sa dohodnite, ktorých sa váš štát vzdá. Každé rozhodnutie musí byť prijaté celou skupinou a musíte ho vedieť odôvodniť.
V každom štáte ostalo posledných 9 vecí. Zhodnoťte výsledok:
-	Ako ste sa vo vašom štáte rozhodovali? Kedy ste sa rozhodli jednoducho? Kedy to bolo náročné?
Vedeli ste sa v skupine zhodnúť?
-	Ako ste premýšľali nad potrebami jednotlivých skupín ľudí? Boli niektorí dôležitejší?
-	Čo vám v štáte ostalo? Ste s výsledkom spokojní? Aký by to bol štát? Máte všetko, čo potrebujete,
aby ste prežili? Je postarané o každého?

Reflexia:
Čo boli vlastne tie veci, ktoré ste mali, na ktorých ste sa dohodli v krajine? Ako prebiehala diskusia vo vašej
skupine? O ktorých veciach ste diskutovali najdlhšie?
Ako by tieto rozhodnutia fungovali, keby sa diali v skutočnom živote? Boli by obyvatelia zapojení? Myslelo
by sa na každého? Aké vládne opatrenia ste zaznamenali v poslednom období, ktoré priamo ovplyvňujú váš
život? Čo myslíte, ako sa tieto opatrenia vytvárali? Zmenili by ste ich nejako?

Konečne ste doplávali do vašej vysnenej krajiny. Žiadna krajina ani štát však nie sú oslobodené od rôznych
vonkajších alebo vnútorných vplyvov. Preto aj ten váš štát ovplyvnia 3 náročné situácie:
1. Prvá príde svetová ekonomická kríza
Štát musí šetriť, preto sa rozhodne vzdať 7 vecí, ktoré pre svojich obyvateľov pôvodne zabezpečoval. Pozrite sa na 30 potrieb a túžob, ktoré ste si zadefinovali a v skupine sa dohodnite, ktorých sa váš štát vzdá.
Každé rozhodnutie musí byť prijaté celou skupinou a musíte ho vedieť odôvodniť.

Aktivita je inšpirovaná aktivitou zo zatiaľ nepublikovanej príručky Aflateen osf.sk/aflatoun/.
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AK TIVITA 2
POTREBY A ŽELANIA
Cieľ:
•	vnímať a pochopiť rozdiel medzi potrebami a želaniami, táto aktivita umožní žiakom uvážiť, čo musia
deti dostať, aby prežili a zdravo rástli, a uvedomiť si rozdiel medzi právami a plnením materiálnych
želaní
•	pripraviť program, podľa ktorého sa môžu základné potreby považovať za práva, uvedomiť si, ktoré
potreby sú pre prežitie nevyhnutné
Trvanie aktivity: 45 minút (s použitím rôznych variácií aj 60 minút)
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: tabuľa/flipchart/mapa sveta, farebné papieriky, papiere, ceruzky, príloha 1.3 Karty želaní a potrieb
pre každú dvojicu účastníkov; na variácie bude treba niekoľko párov hracích kociek (ako na hru Človeče,
nehnevaj sa!)
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, etická výchova
Opis aktivity:
1. Žiaci vytvoria dvojice a každá dvojica dostane karty želaní a potrieb.
2. Povedzte žiakom, nech si predstavia, že vláda vytvára nový úrad, ktorého poslaním je zabezpečiť, aby boli
deťom a mladým ľuďom poskytnuté všetky základné veci, ktoré si želajú a ktoré potrebujú. Karty predstavujú zoznam želaní a potrieb, ktoré tento nový úrad spracoval. Jeho predstavitelia by chceli, aby deti a mladí
ľudia sami doplnili, čo tam podľa nich chýba. Požiadajte dvojice, aby sa dohodli na štyroch ďalších potrebách
detí a tie potom zapíšte na prázdne karty.
3. Oznámte skupine, že tento nový úrad dospel k záveru, že z politických a ekonomických dôvodov môže
deťom a mladým ľuďom poskytnúť len 16 položiek uvedených na zozname, namiesto pôvodných 24. Požiadajte dvojice, aby sa rozhodli, ktorých 8 z nich sú ochotní vzdať sa. Požiadajte ich, aby vám príslušné karty
skutočne vrátili.

3. Požiadajte členov každej skupiny, aby povedali:
•	Aký počet kariet želaní a potrieb si mali možnosť ponechať.
•	Ktoré karty sa rozhodli si ponechať.
•	Ako dospeli k rozhodnutiu.
•	Čo bolo pri rozhodovaní najťažšie.
4. Diskutujte o týchto otázkach:
•	Napĺňajú sa želania a potreby všetkých skupín v spoločnosti rovnako?
•	Ak nie, v čom sú rozdiely?
•	Je spravodlivé, aby existoval tento druh nerovnoprávnosti?
Ďalšia činnosť:
Požiadajte žiakov, aby uviedli vlastnú definíciu „práv“. Požiadajte ich, aby napísali zoznam práv, ktoré považujú za základné pre ľudí ich veku, pričom nech spočiatku vychádzajú z kariet želaní a potrieb. Následne
porovnajte tento zoznam s Dohovorom OSN o právach dieťaťa (zhrnutie na strane 19, Príloha 1.1).

Reflexia:
S celou skupinou diskutujte o nasledujúcich otázkach:
Ktoré práva boli najčastejšie vylúčené v prvom kole?
Bolo druhé vylučovacie kolo ťažšie než to prvé? Prečo?
Nevedeli ste sa so svojím partnerom vo dvojici zhodnúť na tom, čo má byť vylúčené? Čo to bolo a prečo?
Aký je rozdiel medzi želaniami a potrebami? Ktoré veci na zozname boli želaniami a ktoré potrebami?
Sú želania a potreby rôznych ľudí rôzne? Prečo alebo prečo nie? Myslíte si, že na Slovensku sú naplnené práva všetkých detí? Ktoré potreby považujete za najmenej naplnené? Ktoré práva za najdôležitejšie?
Existujú na Slovensku skupiny ľudí, ktorých práva nie sú naplnené? Prečo? Čo je potrebné urobiť, aby sa situácia zmenila?

4. Keď všetky dvojice ukončia krok 3, oznámte im, že sú potrebné ďalšie škrty v tom, čo je vláda schopná
deťom a mladým ľuďom poskytnúť. Požiadajte dvojice, aby vylúčili ďalších 8 položiek a vrátili vám príslušné
karty.
Variácia:
1. Rozdeľte účastníkov do skupín po štyroch a každej skupine dajte karty želaní a potrieb. Dajte im niekoľko
minút, aby sa dohodli, ktoré štyri veci chcú na zoznam doplniť.
2. Vysvetlite, že každej malej skupine sa podarí presadiť len niektoré zo záležitostí, ktoré si želajú a potrebujú. Každému členovi skupiny dajte jednu kocku. Každý môže kocku hodiť len raz. Súčet hodnôt, ktoré všetci
členovia hodili, dáva počet kariet želaní a potrieb, ktoré si tá-ktorá skupina bude môcť ponechať. Požiadajte
každú skupinu, aby vylúčila príslušný počet kariet a aby vám vyradené karty vrátila.

Prevzaté z publikácie Hovorme o právach, hovorme o zodpovednosti, vydal SV pre UNICEF, 2001 www.unicef.sk/files/hovorme_o_pravach_
komplet.pdf
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AK TIVITA 3
PRÁVA DIEŤAŤA V ROZPRÁVKACH
Cieľ:
• uvedomiť si práva v reálnom živote
• identifikovať porušenia v každodennom živote
• uvedomiť si, čo je dôležité vedieť a urobiť, aby k porušovaniu práv nedochádzalo
Trvanie aktivity: 45 minút (s použitím rôznych variácií aj 60 minút)
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: papiere, ceruzky
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
Opis aktivity:
1. Rozdeľte žiakov do skupín.
2. Požiadajte ich, aby si vybrali niektorú zo známych rozprávok a nech si stručne prerozprávajú vybratú rozprávku, jej obsah, príbeh (napr. Červená čiapočka).
3. Požiadajte žiakov, aby vybratú rozprávku prerozprávali a zapísali, akoby sa odohrávala v súčasnosti (napríklad otec pošle Červenú čiapočku po pivo...).
4. Poproste ich, aby svoju modernú verziu rozprávky predstavili ostatným skupinám.
5. Poproste ich, aby sa opäť v skupinách zamysleli nad tým, aké konkrétne porušenia práv v modernej verzii
rozprávky našli.
6. Požiadajte skupiny, aby predstavili, aké konkrétne porušenia práv našli.

Reflexia:
Stretli ste aj vy v nejakej konkrétnej situácii s porušením práv dieťaťa? Čo sa dialo ?
Prečo si myslíte, že práva dieťaťa sú chránené špeciálnym zákonom – Dohovorom o právach dieťaťa?
Čo je potrebné spraviť, aby k porušeniam práv nedochádzalo? Kto by mal chrániť práva dieťaťa?
Viete, čo robiť, ak zistíte nejaké porušenia práv, napr. šikanu vo vašej triede?

PRÍLOHA 1.1
DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA1
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, majúc na
zreteli, že podľa zásad vyhlásených v Charte Spojených národov je uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a nescudziteľných práv všetkých príslušníkov ľudskej rodiny základom
slobody, spravodlivosti a mieru vo svete.
Majúc na mysli, že ľud Spojených národov v Charte znova potvrdil svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť
a hodnotu ľudskej osobnosti a že vyjadril svoje odhodlanie
podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň pri
väčšej slobode.
Uznávajúc, že Spojené národy vo Všeobecnej deklarácii
ľudských práv a v medzinárodných paktoch o ľudských právach vyhlásili a dohodli sa na tom, že každému prislúchajú
v nich ustanovené práva, a to bez akéhokoľvek rozlišovania
podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho
pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
Pamätajúc, že vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv
Spojené národy vyhlásili, že detstvo má nárok na osobitnú
starostlivosť a pomoc, presvedčené, že rodina, ako základná
jednotka spoločnosti a prirodzené prostredie pre rast a blaho všetkých svojich členov a najmä detí, musí mať nárok na
potrebnú ochranu a takú pomoc, aby mohla bezo zbytku plniť
svoju úlohu v spoločnosti.
Uznávajúc, že v záujme plného a harmonického rozvoja
osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.
Majúc na zreteli, že dieťa musí byť úplne pripravené žiť
v spoločnosti vlastným životom a vychované v duchu ideálov
vyhlásených v Charte Spojených národov, a to najmä v duchu
mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.
Majúc na mysli, že potreba zabezpečiť dieťaťu osobitnú
starostlivosť bola zakotvená v Ženevskej deklarácii práv dieťaťa z r. 1924 a v Deklarácii práv dieťaťa prijatej Spojenými
národmi v r. 1959 a uznaná vo Všeobecnej deklarácii ľudských
práv, v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických
právach (najmä v článkoch 23 a 24), v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (najmä
v článku 10) a v štatútoch a príslušných dokumentoch odborných organizácií a medzinárodných organizácií zaoberajúcich
sa starostlivosťou o blaho detí.
Majúc na mysli, že ako je uvedené v Deklarácii práv dieťaťa
prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 20. novembra 1959, „dieťa pre svoju telesnú a duševnú
nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom“.
Pamätajúc na ustanovenia Deklarácie sociálnych a právnych zásad ochrany a zabezpečenia blaha detí, s osobitným
ohľadom na vnútroštátnu a medzinárodnú úpravu umiestňovania do inštitúcií náhradnej starostlivosti, Minimálnych štandardných pravidiel OSN týkajúcich sa výkonu súdnictva za
účasti mladistvých (Pekingské pravidlá), Deklarácie o ochrane
žien a detí za mimoriadnych udalostí a za ozbrojených konfliktov.
1
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Uznávajúc, že vo všetkých krajinách sveta sú deti žijúce vo
výnimočne obťažných podmienkach a že tieto deti vyžadujú
osobitnú pozornosť.
Berúc náležitý ohľad na význam tradícií a kultúrnych hodnôt každého národa pre ochranu a harmonický rozvoj dieťaťa.
Uznávajúc význam medzinárodnej spolupráce pre zlepšovanie životných podmienok detí v každej krajine a najmä
v rozvojových krajinách, dohodli sa na nasledujúcom:
ČASŤ I
Článok 1
Na účely tohto Dohovoru sa dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.
Článok 2
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať a zabezpečiť práva ustanovené týmto
Dohovorom každému dieťaťu nachádzajúcemu sa pod ich
jurisdikciou bez akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby
pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho
pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti,
rodu a iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov alebo
zákonných zástupcov.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, urobia všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené
pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov
alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov
alebo členov rodiny.
Článok 3
1.	Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je
nevyhnutná pre jeho blaho, pričom berú ohľad na práva
a povinnosti jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo
iných jednotlivcov právne za neho zodpovedných, a robia
pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia,
aby inštitúcie, služby a zariadenia zodpovedné za starostlivosť a ochranu detí zodpovedali štandardom ustanoveným kompetentnými úradmi, najmä v oblastiach
bezpečnosti a ochrany zdravia, počtu a vhodnosti svojho
personálu, ako aj kompetentného dozoru.
Článok 4
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, urobia všetky
potrebné zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonáva-

V znení zmeny článku 43 ods. 2 Dohovoru z 12. decembra 1995.
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nie práv uznaných týmto Dohovorom. Pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uskutočňujú také opatrenia v maximálnom
rozsahu svojich prostriedkov a v prípade potreby aj v rámci
medzinárodnej spolupráce.
Článok 5
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov alebo,
v zodpovedajúcich prípadoch a v súlade s miestnou obyčajou,
členov širšej rodiny alebo obce, zákonných zástupcov alebo
iných osôb právne zodpovedných za dieťa, ktoré smerujú
k zabezpečeniu jeho orientácie a usmerňovaniu pri výkone
práv podľa Dohovoru v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami.
Článok 6
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú, že
každé dieťa má prirodzené právo na život.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú
v najvyššej možnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa.
Článok 7
1.	Každé dieťa je registrované ihneď po narodení a má od
narodenia právo na meno, právo na štátnu príslušnosť,
a pokiaľ to je možné, právo poznať svojich rodičov a právo
na ich starostlivosť.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú
vykonávanie týchto práv v súlade so svojím vnútroštátnym zákonodarstvom a v súlade so svojimi záväzkami
vyplývajúcimi z príslušných medzinárodnoprávnych dokumentov v tejto oblasti s osobitným dôrazom na to, aby
dieťa nezostalo bez štátnej príslušnosti.
Článok 8
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú
rešpektovať právo dieťaťa na zachovanie jeho totožnosti,
včítane štátnej príslušnosti, mena a rodinných záväzkov
v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov.
2.	Ak je dieťa protizákonne alebo úplne pozbavené svojej totožnosti, zabezpečia mu štáty, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohovoru, potrebnú pomoc a ochranu pre jej urýchlené
obnovenie.
Článok 9
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia,
aby dieťa nemohlo byť oddelené od svojich rodičov proti
ich vôli, ibaže príslušné úrady na základe súdneho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v príslušnom konaní určia, že také oddelenie je potrebné v záujme dieťaťa.
Také určenie môže byť nevyhnutné v niektorom konkrétnom prípade, napríklad, ak ide o zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi alebo ak rodičia žijú oddelene
a treba rozhodnúť o mieste pobytu dieťaťa.
2.	V akomkoľvek konaní podľa odseku 1 sa poskytuje všetkým dotknutým stranám možnosť zúčastniť sa na konaní
a oznámiť svoje stanoviská.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
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právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa.
4.	Ak oddelenie dieťaťa od rodičov je dôsledkom akéhokoľvek postupu štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, ako je väzba, uväznenie, vypovedanie, deportácia
alebo smrť (včítane smrti, ktorá nastala z akejkoľvek príčiny v dobe, keď dotyčná osoba bola v opatrovaní štátu)
jedného alebo oboch rodičov dieťaťa, tento štát, ktorý je
zmluvnou stranou Dohovoru, na požiadanie poskytne rodičom, dieťaťu, alebo prípadne inému členovi rodiny nevyhnutné informácie o mieste pobytu neprítomného (neprítomných) člena (členov) rodiny, ibaže by poskytnutie
takej informácie odporovalo záujmu dieťaťa. Štáty, ktoré
sú zmluvnou stranou Dohovoru, okrem toho zabezpečia,
aby podanie takej žiadosti samo o sebe nemalo žiadne nepriaznivé dôsledky pre dotknutú osobu (dotknuté osoby).
Článok 10
1.	Za účelom spojenia rodiny a v súlade so záväzkom podľa
čl. 9 ods. 1 štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru,
posudzujú žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup na
územie štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, alebo o jeho opustenie pozitívnym, humánnym a urýchleným
spôsobom. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru,
ďalej zabezpečia, aby podanie takej žiadosti nemalo žiadne nepriaznivé dôsledky pre žiadateľa alebo členov jeho
rodiny.
2.	Dieťa, ktorého rodičia sa zdržiavajú v rôznych štátoch,
má až na výnimočné okolnosti právo udržiavať pravidelné osobné kontakty a priame styky s oboma rodičmi. Za
tým účelom a v súlade so svojím záväzkom podľa čl. 9 ods.
2 štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa a jeho rodičov opustiť ktorúkoľvek krajinu,
aj svoju vlastnú, a vstúpiť do svojej vlastnej krajiny. Právo opustiť ktorúkoľvek krajinu podlieha iba takým obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú potrebné na
ochranu národnej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia alebo morálky alebo práv a slobôd iných
a ktoré sú v súlade s ostatnými právami uznanými v tomto
Dohovore.
Článok 11
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia opatrenia na potieranie nezákonného premiestňovania detí do
zahraničia a ich nenavracania späť.
2.	Za tým účelom sa budú štáty, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohovoru, usilovať o uzavretie dvojstranných a mnohostranných dohôd a o prístup k existujúcim dohodám.
Článok 12
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú
dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých
záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom
dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca
jeho veku a úrovni.
2.	Za tým účelom sa dieťaťu poskytuje najmä možnosť, aby
sa vypočulo v každom súdnom alebo správnom konaní,

ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo, alebo prostredníctvom zástupcu alebo príslušného orgánu, pričom spôsob
vypočutia musí byť v súlade s procedurálnymi pravidlami
vnútroštátneho zákonodarstva.
Článok 13
1. D
 ieťa má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne,
písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa.
2.	Výkon tohto práva môže podliehať určitým obmedzeniam, ale tieto obmedzenia budú iba také, aké ustanovuje
zákon a ktoré sú potrebné:
a)	na rešpektovanie práv alebo povesti iných;
b)	na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného
poriadku, verejného zdravia alebo morálky.
Článok 14
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
práva a povinnosti rodičov, a v zodpovedajúcich prípadoch zákonných zástupcov, usmerňovať dieťa pri výkone
jeho práva spôsobom, ktorý zodpovedá jeho rozvíjajúcim
sa schopnostiam.
3.	Sloboda prejavovať náboženstvo alebo vieru môže byť
podrobená iba takým obmedzeniam, aké predpisuje zákon
a ktoré sú potrebné na ochranu verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia alebo morálky alebo základných práv a slobôd iných.
Článok 15
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na slobodu združovania a slobodu pokojného zhromažďovania.
2.	Výkon týchto práv nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaný s výnimkou tých obmedzení, ktoré ustanovuje
zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti
v záujme národnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.
Článok 16
1.	Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, rodiny, domova alebo
korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť
a povesť.
2.	Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom
alebo útokom.
Článok 17
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú dôležitú funkciu hromadných oznamovacích prostriedkov a zabezpečujú dieťaťu prístup k informáciám a materiálom z rôznych
národných a medzinárodných zdrojov, najmä takým, ktoré sú
zamerané na rozvoj sociálneho, duchovného a mravného blaha dieťaťa a tiež jeho telesného a duševného zdravia. Za tým

účelom štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, povzbudzujú:
a)	hromadné oznamovacie prostriedky k šíreniu informácií
a materiálov, ktoré sú pre dieťa sociálne a kultúrne prospešné a ktoré zodpovedajú duchu článku 29 tohto Dohovoru,
b)	medzinárodnú spoluprácu pri tvorbe, výmene a rozširovaní takých informácií a materiálov z rôznych kultúrnych,
národných a medzinárodných zdrojov,
c)	tvorbu a rozširovanie kníh pre deti,
d)	hromadné oznamovacie prostriedky k tomu, aby brali
osobitný ohľad na jazykové potreby detí patriacich k menšinovej skupine alebo domorodému obyvateľstvu,
e)	tvorbu zodpovedajúcich zásad ochrany dieťaťa pred informáciami a materiálmi škodlivými pre jeho blaho, majúc
na mysli ustanovenia článkov 13 a 18 Dohovoru.
Článok 18
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia
všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia
majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Rodičia alebo v zodpovedajúcich prípadoch zákonní
zástupcovia, majú prvotnú zodpovednosť za výchovu
a vývoj dieťaťa. Základným zmyslom ich starostlivosti musí
pritom byť záujem dieťaťa.
2.	Za účelom zaručenia a podpory práv ustanovených týmto
Dohovorom poskytujú štáty, ktoré sú zmluvnou stranou
Dohovoru, rodičom a zákonným zástupcom potrebnú pomoc pri plnení ich úlohy výchovy detí a zabezpečujú rozvoj inštitúcií, zariadení a služieb starostlivosti o deti.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky
potrebné opatrenia na to, aby sa zabezpečilo právo detí
pracujúcich rodičov využívať služby a zariadenia starostlivosti o deti, ktoré sú pre ne určené.
Článok 19
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky potrebné zákonodarné, správne, sociálne a výchovné
opatrenia na ochranu detí pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním, včítane sexuálneho zneužívania, zanedbávaním alebo nedbanlivým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním
počas doby, keď sú v starostlivosti jedného alebo oboch
rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných
osôb starajúcich sa o dieťa.
2.	Tieto ochranné opatrenia zahŕňajú podľa potreby účinné
postupy na vytvorenie sociálnych programov zameraných na poskytnutie nevyhnutnej podpory dieťaťu a tým,
ktorým sa zverilo, ako aj iné formy prevencie. Na účely
zistenia, oznámenia, postúpenia, vyšetrovania, liečenia
a následné sledovanie uvedených prípadov zlého zaobchádzania s deťmi zahŕňajú takisto podľa potreby postupy
pre zásahy súdnych orgánov.
Článok 20
1.	Dieťa dočasne alebo trvalo zbavené svojho rodinného
prostredia alebo dieťa, ktoré vo vlastnom záujme nemôže
byť ponechané v tomto prostredí, má právo na osobitnú
ochranu a pomoc poskytovanú štátom.
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2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia
takému dieťaťu v súlade so svojím vnútroštátnym zákonodarstvom náhradnú starostlivosť.
3.	Táto starostlivosť môže okrem iného zahŕňať odovzdanie do výchovy, inštitút “kafala” podľa islamského práva, osvojenie a v potrebných prípadoch umiestnenie do
vhodného zariadenia starostlivosti o deti. Pri voľbe riešenia treba brať potrebný ohľad na žiadúcu kontinuitu vo
výchove dieťaťa a na jeho etnický, náboženský, kultúrny
a jazykový pôvod.
Článok 21
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru a ktoré uznávajú
a (alebo) povoľujú systém osvojenia, zabezpečia, aby sa v prvom rade bral do úvahy záujem dieťaťa, a:
a)	zabezpečia, aby osvojenie dieťaťa povoľovali len na to
kompetentné orgány, ktoré v súlade s príslušným zákonom a v ustanovenom konaní na základe všetkých zodpovedajúcich a spoľahlivých informácií určia, že osvojenie je prípustné z hľadiska postavenia dieťaťa vo vzťahu
k rodičom, príbuzným a zákonným zástupcom a že, ak sa
to vyžaduje, dotknuté osoby dali vedomý súhlas na osvojenie po takom prejednaní, ktoré sa môže ukázať ako potrebné;
b)	uznávajú, že osvojenie v cudzej krajine možno považovať
za náhradný spôsob starostlivosti o dieťa, pokiaľ dieťa
nemožno odovzdať do výchovy v zariadení starostlivosti
o deti alebo rodine osvojiteľa alebo sa oň nemožno starať
iným vhodným spôsobom v krajine jeho pôvodu;
c)	zabezpečia, aby dieťa osvojené v inej krajine využívalo
rovnaké záruky a práva, ktoré by platili v prípade osvojenia
vo vlastnej krajine;
d)	robia všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho,
aby osvojenie v cudzej krajine neviedlo k neoprávnenému
finančnému zisku zúčastnených osôb;
e)	podporujú v nevyhnutných prípadoch ciele tohto článku
uzavieraním dvojstranných alebo mnohostranných dohôd
alebo zmlúv a v ich rámci sa usilujú o to, aby umiestnenie
dieťaťa do starostlivosti v inej krajine uskutočňovali na to
príslušné úrady alebo orgány.
Článok 22
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dieťa žiadajúce
o priznanie postavenia utečenca alebo ktoré sa v súlade
s platným medzinárodným alebo vnútroštátnym právom
a postupom považuje za utečenca, nech už je v sprievode
svojich rodičov, iných osôb, alebo bez sprievodu, dostalo potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc pri využívaní
práv ustanovených týmto Dohovorom a inými dokumentami v oblasti medzinárodného humanitárneho práva
a ľudských práv, ktorého sú uvedené štáty zmluvnými
stranami.
2.	Za tým účelom štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, podporujú, ak to budú považovať za potrebné, súčinnosť v úsilí Spojených národov a iných príslušných
medzivládnych organizácií alebo nevládnych organizácií spolupracujúcich so Spojenými národmi na ochranu
a pomoc takému dieťaťu a na vyhľadávanie rodičov alebo
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iných členov rodiny dieťaťa - utečenca s cieľom získať informácie potrebné na jeho opätovné spojenie s rodinou.
Ak rodičov alebo iných členov rodiny nemožno nájsť, poskytuje sa dieťaťu rovnaká ochrana ako každému inému
dieťaťu z akéhokoľvek dôvodu trvale alebo prechodne
zbavenému svojej rodiny, ako je ustanovené týmto Dohovorom.
Článok 23
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú, že
duševne alebo telesne postihnuté dieťa má požívať plný
a riadny život v podmienkach zabezpečujúcich dôstojnosť, podporujúcich sebadôveru a umožňujúcich aktívnu
účasť dieťaťa v spoločnosti.
2.	
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo postihnutého dieťaťa na osobitnú starostlivosť,
v závislosti od rozsahu existujúcich zdrojov podporujú
a zabezpečujú oprávnenému dieťaťu a osobám, ktoré sa
oň starajú, požadovanú pomoc zodpovedajúcu stavu dieťaťa a situácii rodičov alebo iných osôb, ktoré sa o dieťa
starajú.
3.	Uznávajúc osobitné potreby postihnutého dieťaťa sa pomoc v súlade s odsekom 2 poskytuje podľa možnosti bezplatne, s ohľadom na finančné zdroje rodičov alebo iných
osôb, ktoré sa o dieťa starajú, a je určená na zabezpečenie
účinného prístupu postihnutého dieťaťa k vzdelaniu, profesionálnej príprave, zdravotnej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti, príprave na zamestnanie a odpočinok,
a to spôsobom vedúcim k dosiahnutiu čo najväčšieho
zapojenia dieťaťa do spoločnosti a čo najvyššieho stupňa rozvoja jeho osobnosti, včítane jeho kultúrneho a duchovného rozvoja.
4.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, v duchu
medzinárodnej spolupráce podporujú výmenu zodpovedajúcich informácií v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti a medicínskeho, psychologického a funkčného
liečenia v prípade postihnutých detí, včítane rozširovania
a prístupu k informáciám týkajúcim sa metód rehabilitačnej výchovy a profesionálnej prípravy na to, aby štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, mohli zlepšovať
svoje možnosti a znalosti a prehĺbiť tak svoje skúsenosti v týchto oblastiach. V tomto smere sa berie osobitný
ohľad na potreby rozvojových krajín.
Článok 24
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej
úrovne zdravotného stavu a na využívanie liečebných
a rehabilitačných zariadení. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú o zabezpečenie toho, aby žiadne
dieťa nebolo pozbavené svojho práva na prístup k takým
zdravotníckym službám.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sledujú plné
uskutočňovanie tohto práva a najmä robia potrebné
opatrenia:
a)	na znižovanie dojčenskej a detskej úmrtnosti;
b)	
na zabezpečenie nevyhnutnej lekárskej pomoci
a zdravotníckej starostlivosti pre všetky deti s dôrazom na rozvoj základnej lekárskej starostlivosti;

c)	na potieranie chorôb a podvýživy tiež v rámci základnej lekárskej starostlivosti, okrem iného tiež využívaním ľahko dostupnej technológie a poskytovaním
dostatočne výživnej stravy a čistej pitnej vody, pričom
sa berie ohľad na nebezpečenstvá a riziká znečistenia
životného prostredia;
d)	na poskytnutie zodpovedajúcej starostlivosti matkám
pred aj po pôrode;
e)	na zabezpečenie toho, aby všetky zložky spoločnosti,
najmä rodičia a deti, boli informované o zdraví a výžive detí, prednostiach kojenia, hygiene, sanitárnych
podmienkach prostredia detí aj o predchádzaní nešťastným prípadom, a aby mali prístup k vzdelaniu
a boli podporované pri využívaní týchto základných
znalostí;
f)	na rozvoj osvety a služieb v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti, poradenskej služby pre rodičov
a výchovy k plánovanému rodičovstvu.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky
účinné a potrebné opatrenia na odstránenie všetkých tradičných praktík škodiacich zdraviu detí.
4.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú
podporovať medzinárodnú spoluprácu na postupné dosiahnutie plného uskutočňovania práva uznaného v tomto
článku. V tejto súvislosti sa berie osobitný zreteľ na potreby rozvojových krajín.
Článok 25
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo
dieťaťa, ktoré zverili príslušné orgány do starostlivosti, ochrany alebo liečenia telesného alebo duševného zdravia náhradnému zariadeniu, na pravidelné hodnotenie zaobchádzania
s dieťaťom a všetkých ďalších okolností spojených s jeho
umiestnením.
Článok 26
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo každého dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia včítane sociálneho poistenia a robia nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie plného uskutočňovania tohto práva
v súlade s vnútroštátnym právom.
2.	Tieto výhody sa podľa situácie poskytujú s ohľadom na
zdroje a možnosti dieťaťa a osôb, ktoré sa oň starajú, ako
aj s ohľadom na všetky ďalšie hľadiská, ktoré sú spojené so
žiadosťou o poskytnutie týchto výhod podanou dieťaťom
alebo v prospech dieťaťa.
Článok 27
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo každého dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre
jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj.
2.	Rodič(ia) alebo iné osoby, ktoré sa o dieťa starajú, nesú
v rámci svojich schopností a finančných možností základnú zodpovednosť za zabezpečenie životných podmienok
nevyhnutných pre rozvoj dieťaťa.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, v súlade
s podmienkami daného štátu a v rámci svojich možností
robia potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci ro-

dičom a iným osobám, ktoré sa o dieťa starajú, na uskutočňovanie tohto práva a v prípade potreby poskytujú
materiálnu pomoc a podporné programy, najmä v oblasti
zabezpečenia potravín, šatstva a bývania.
4.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky
opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie obnovy starostlivosti o dieťa zo strany rodičov alebo iných osôb, ktoré
nesú za dieťa finančnú zodpovednosť, nech už na území
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, alebo v zahraničí. Najmä v tých prípadoch, keď osoby, ktoré nesú za
dieťa finančnú zodpovednosť, žijú v inom štáte než dieťa,
štáty ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, podporujú prístup k medzinárodným dohodám alebo uzavieranie
takých dohôd a takisto tak dosahujú iné zodpovedajúce
dohody.
Článok 28
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na vzdelanie a s cieľom postupného uskutočňovania tohto práva a na základe rovných možností
najmä:
a)	zavádzajú pre všetky deti bezplatné a povinné základné vzdelanie;
b)	podnecujú rozvoj rôznych foriem stredného vzdelania
zahŕňajúceho všeobecné a odborné vzdelanie, robia
ho prijateľným a dostupným pre každé dieťa a prijímajú iné zodpovedajúce opatrenia, ako je zavádzanie
bezplatného vzdelania a, v prípade potreby, poskytovanie finančnej podpory;
c)	všetkými vhodnými prostriedkami sprístupňujú vysokoškolské vzdelanie pre všetky podľa schopností;
d)	sprístupňujú všetkým deťom informácie a poradenskú
službu v oblasti vzdelania a odbornej prípravy na povolanie;
e)	prijímajú opatrenie na podporu pravidelnej školskej
dochádzky a na zníženie počtu tých, ktorí školu nedokončia.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky
opatrenia nevyhnutné na to, aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto Dohovorom.
3.	
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, rozvíjajú
a podporujú medzinárodnú spoluprácu vo veciach týkajúcich sa vzdelania, najmä s cieľom prispieť k odstráneniu
nevedomosti a negramotnosti vo svete a s cieľom uľahčiť
prístup k vedecko-technickým poznatkom a moderným
metódam výuky. V súvislosti s tým sa bude brať osobitný
ohľad na rozvojové krajiny.
Článok 29
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zhodujú,
že výchova dieťaťa má smerovať k:
a)	rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a rozumových
aj fyzických schopností v čo najširšom objeme;
b)	výchove zameranej na posilňovanie úcty k ľudským
právam a základným slobodám, a tiež k zásadám zakotveným v Charte Spojených národov;
c)	výchove zameranej na posilňovanie úcty k rodičom
dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám,
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k národným hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj
krajiny jeho pôvodu, a k iným civilizáciám;
d)	príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti,
rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu;
e)	výchove zameranej na posilňovanie úcty k prírodnému prostrediu.
2.	Žiadna časť tohto článku alebo článku 28 sa nesmie vykladať spôsobom obmedzujúcim slobodu jednotlivcov a organizácií zriaďovať a riadiť výchovné inštitúcie. Za všetkých okolností je však potrebné zabezpečiť dodržiavanie
princípov ustanovených v odseku 1 tohto článku a podmienok, aby vzdelanie poskytované týmito inštitúciami
zodpovedalo minimálnym štandardom ustanoveným štátom.
Článok 30
V tých štátoch, v ktorých existujú etnické, náboženské alebo
jazykové menšiny alebo osoby domorodého pôvodu, nesmie
sa dieťaťu patriacemu k takejto menšine alebo domorodému
obyvateľstvu odopierať právo spoločne s príslušníkmi svojej
skupiny používať vlastnú kultúru, vyznávať a praktikovať svoje
vlastné náboženstvo a používať svoj vlastný jazyk.
Článok 31
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre
a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako aj
na slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
a zabezpečujú právo dieťaťa na všestrannú účasť na kultúrnom a umeleckom živote a napomáhajú to, aby sa deťom poskytovali zodpovedajúce a rovné možnosti v kultúrnej, umeleckej oblasti, oddychovej činnosti a využívaní
voľného času.
Článok 32
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a pred vykonávaním akejkoľvek práce, ktorá môže
byť preň nebezpečná, alebo brániť jeho vzdelávaniu, alebo ktorá by škodila zdraviu dieťaťa alebo jeho telesnému,
duševnému, duchovnému, mravnému alebo sociálnemu
rozvoju.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, prijímajú
zákonodarné, správne, sociálne a výchovné opatrenia na
zabezpečenie vykonávania tohto článku. Za tým účelom
a s ohľadom na príslušné ustanovenia iných medzinárodných dokumentov štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, najmä:
a)	určia najnižšiu vekovú hranicu alebo hranice pre vstup
do zamestnania;
b)	určia zodpovedajúcu úpravu pracovného času a podmienok zamestnania;
c)	
určia zodpovedajúce pokuty alebo iné sankcie na
účinné zabezpečenie plnenia tohto článku.
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Článok 33
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia, včítane zákonodarných, správnych,
sociálnych a kultúrnych opatrení, na ochranu detí pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok
definovaných príslušnými medzinárodnými zmluvami a na zabránenie využívania detí pri ich nezákonnej výrobe a obchodovaní s týmito látkami.
Článok 34
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú
chrániť dieťa pred všetkými formami sexuálneho vykorisťovania a sexuálneho zneužívania. Na zabezpečenie tohto záväzku
štáty najmä prijímajú nevyhnutné vnútroštátne, dvojstranné
a mnohostranné medzinárodné opatrenia na zabránenie:
a)	zvádzania alebo donucovania detí k akejkoľvek nezákonnej
sexuálnej činnosti;
b)	využívania detí na prostitúciu alebo na iné nezákonné sexuálne praktiky za účelom finančného obohacovania;
c)	využívania detí v pornografii a pri výrobe pornografických
materiálov za účelom finančného obohacovania.
Článok 35
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, prijímajú všetky nevyhnutné vnútroštátne, dvojstranné a mnohostranné
opatrenia na zabránenie únosu detí, predávaniu detí a obchodovaniu s nimi za akýmkoľvek účelom a v akejkoľvek podobe.
Článok 36
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, chránia dieťa pred všetkými ostatnými formami vykorisťovania, ktoré
akýmkoľvek spôsobom škodia blahu dieťaťa.
Článok 37
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečia, aby:
a)	žiadne dieťa nebolo podrobené mučeniu alebo inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu
alebo trestaniu. Za trestné činy spáchané osobami mladšími ako osemnásť rokov sa nebude ukladať trest smrti
a trest odňatia slobody na doživotie bez možnosti prepustenia na slobodu;
b)	žiadne dieťa nebolo nezákonne alebo svojvoľne pozbavené slobody. Zatknutie, zadržanie alebo uväznenie dieťaťa
sa vykonáva v súlade so zákonom a používa sa len ako
krajné opatrenie a na najkratší potrebný čas;
c)	s každým dieťaťom pozbaveným slobody sa zaobchádzalo s ľudskosťou a s úctou k vrodenej dôstojnosti ľudskej
bytosti a spôsobom, ktorý berie ohľad na potreby osoby
daného veku. Predovšetkým musí byť každé také dieťa
umiestnené oddelene od dospelých, iba ak by sa uvážilo,
že neoddeľovať ho od dospelých je v jeho vlastnom záujme, a s výnimkou závažných okolností musí mať právo
udržiavať písomný a priamy styk so svojou rodinou;
d)	každé dieťa pozbavené slobody malo právo okamžitého
prístupu k právnej alebo inej zodpovedajúcej pomoci, ako
aj na právo odvolávať sa na súd alebo iný právomocný,
nezávislý a nestranný orgán proti rozhodnutiu o odňatí
slobody a v každom takom prípade na prijatie neodkladného rozhodnutia.

Článok 38
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú
uznávať a zabezpečovať dodržovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa na ne vzťahujú v prípade ozbrojených konfliktov a ktoré sa dotýkajú dieťaťa.
2.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky
vykonateľné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osoby, ktoré nedosiahli vek pätnástich rokov, priamo nezúčastnili na bojových akciách.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zdržujú povolávania do svojich ozbrojených síl osôb mladších
ako pätnásť rokov. Pri povolávaní osôb, ktoré dosiahli vek
pätnásť rokov, ale mladších ako osemnásť rokov, prijímajú
prednostne osoby staršie.
4.	V súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného humanitárneho práva, ktoré majú vzťah k ochrane civilného obyvateľstva za ozbrojených konfliktov, štáty, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohovoru, prijímajú všetky vykonateľné opatrenia na zabezpečenie ochrany detí postihnutých
konfliktom a starostlivosti o ne.
Článok 39
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky nevyhnutné opatrenia na podporu telesného a duševného zotavenia a sociálnej reintegrácie dieťaťa, ktoré je obeťou akejkoľvek formy zanedbania, využívania za účelom finančného
obohacovania alebo zneužívania, mučenia alebo inej formy
krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo ozbrojeného konfliktu. Zotavenie a reintegrácia sa uskutočňujú v mieste a prostredí podporujúcom
zdravie, sebaúctu a dôstojnosť dieťaťa.
Článok 40
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú
právo dieťaťa obvineného, obžalovaného alebo uznaného
za vinné z porušenia trestného práva na také zaobchádzanie, ktoré rozvíja zmysel dieťaťa pre dôstojnosť a česť,
ktoré znovu posilňuje úctu dieťaťa k ľudským právam a základným slobodám iných a berie ohľad na vek dieťaťa, napomáha znovuzačlenenie a zapojenie dieťaťa do prospešného pôsobenia v spoločnosti.
2.	Za tým účelom a s ohľadom na príslušné ustanovenia medzinárodnoprávnych dokumentov štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, najmä zabezpečujú, aby:
a)	žiadne dieťa nebolo obvinené, obžalované alebo uznané za vinné z porušenia trestného práva pre konanie
alebo opomenutie, ktoré nezakazovalo vnútroštátne
alebo medzinárodné právo v čase, keď k nim došlo;
b)	každé dieťa obvinené alebo obžalované z porušenia
trestného práva malo prinajmenšom tieto nasledujúce záruky:
		 i)	považovať ho za nevinné až dovtedy, keď je podľa
zákona preukázaná vina;
		 ii)	okamžite a priamo v potrebných prípadoch prostredníctvom jeho rodičov alebo zákonného zástupcu informovať ho o obvineniach proti nemu
vznášaných, a mať pri príprave a uplatnení svojej
obhajoby právnu alebo inú potrebnú pomoc;
		 iii)	aby vec bez odkladu rozhodol v súlade so záko-

nom príslušný, nezávislý a nestranný úrad alebo
súdny orgán v spravodlivom procese v prítomnosti právneho zástupcu alebo inej zodpovedajúcej
osoby a v prítomnosti rodičov alebo zákonných
zástupcov dieťaťa, ibaže by sa zvážilo, že ich prítomnosť, najmä s ohľadom na vek a situáciu dieťaťa, nie je v jeho záujme;
		 iv)	
aby nebolo nútené vypovedať alebo priznávať
vinu; aby sa mohlo oboznamovať s výpoveďami
svedkov buď priamo, alebo prostredníctvom iných
a aby sa zabezpečila rovnoprávna účasť svedkov
obhajoby a hodnotenie ich výpovedí;
		 v)	ak bolo rozhodnuté, že sa dieťa previnilo proti
trestnému zákonu, aby toto rozhodnutie, ako aj
akékoľvek v dôsledku toho prijaté opatrenia, boli
v súlade so zákonom preskúmateľné vyšším právoplatným, nezávislým a nestranným orgánom
alebo súdnym orgánom;
		 vi)	aby sa mu zabezpečila bezplatná pomoc tlmočníka, ak dieťa nerozumie jazyku používanému v konaní alebo ním nehovorí;
		 vii)	aby sa vo všetkých štádiách konania plne uznávalo
jeho súkromie.
3.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa usilujú
o vypracovanie zákonov a zákonných procedúr, o zriaďovanie orgánov a inštitúcií osobitne určených pre deti
obvinené, obžalované alebo uznané za vinné z porušenia
trestného práva a najmä o:
a) určenie najnižšej vekovej hranice, pred ktorej dosiahnutím
sa deti považujú za nespôsobilé porušiť trestné právo;
b)	v prípade potreby prijatia opatrení na zaobchádzanie
s takými deťmi bez použitia súdnej procedúry za predpokladu plného dodržiavania ľudských práv a právnych záruk.
4.	Je nevyhnutné vytvoriť rôzne záruky, ako je opatrovateľská služba, pravidlá o poradenstve a dozore; konzultatívne
služby; zavedenie skúšobnej lehoty; náhradná starostlivosť; programy vzdelávania a prípravy zabezpečenia takého zaobchádzania s deťmi, ktoré zodpovedá ich blahu,
ako aj ich pomerom a spáchanému deliktu.
Článok 41
Nič v tomto Dohovore sa nedotýka ustanovení, ktoré vo
väčšej miere napomáhajú uskutočnenie práv dieťaťa a ktoré
môžu byť obsiahnuté v
a)	právnom poriadku štátu, ktorý je zmluvnou stranou, alebo
b)	medzinárodnom práve, ktoré je pre taký štát záväzné.
ČASŤ II
Článok 42
Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú s využitím zodpovedajúcich prostriedkov široko informovať o zásadách a ustanoveniach tohto Dohovoru tak medzi dospelými, ako aj medzi deťmi.
Článok 43
1.	Pre zisťovanie pokroku dosiahnutého štátmi, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohovoru, pri plnení záväzkov prija-
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tých týmto Dohovorom sa zriaďuje Výbor pre práva dieťaťa, ktorý vykonáva určené funkcie.
2.	
Výbor sa skladá z osemnástich odborníkov vysokého
morálneho charakteru a uznávaných schopností v oblasti, ktorá je predmetom tohto Dohovoru. Členov výboru
volia štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, z radov
ich štátnych príslušníkov a vykonávajú túto funkciu ako
súkromné osoby, pričom sa berie ohľad na spravodlivé
zemepisné rozdelenie a na zastúpenie hlavných právnych
systémov.
3.	Členovia výboru sa volia tajným hlasovaním zo zoznamu
osôb navrhnutých štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru,
môže zo svojich občanov vymenovať jednu osobu.
4.	Prvé voľby do výboru sa konajú najneskôr do šiestich
mesiacov odo dňa, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť, a potom každé dva roky. Najmenej štyri mesiace
predo dňom konania každých volieb generálny tajomník
Spojených národov listom vyzve štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, aby do dvoch mesiacov predložili
svoje návrhy. Generálny tajomník potom pripraví zoznam
všetkých takto navrhnutých osôb v abecednom poriadku s udaním štátu, ktoré tieto osoby navrhli, a predloží ho
štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru.
5.	Voľby sa konajú na zasadaniach štátov, ktoré sú zmluvnou
stranou Dohovoru, zvolaných generálnym tajomníkom do
sídla Spojených národov. Na týchto zasadaniach, na ktorých dve tretiny štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, tvoria kvórum, sú do výboru zvolené tie osoby,
ktoré dostanú najväčší počet hlasov a absolútnu väčšinu
hlasov prítomných a hlasujúcich zástupcov štátov, ktoré
sú zmluvnou stranou Dohovoru.
6.	Členovia výboru sa volia na obdobie štyroch rokov. Vystupujúceho člena možno voliť znova, ak je navrhnutý.
Funkčné obdobie piatich členov výboru zvolených v prvých voľbách uplynie koncom druhého roka; bez meškania po prvých voľbách predseda vyžrebuje na zasadaní
mená týchto piatich členov.
7.	Ak člen výboru zomrie alebo odstúpi alebo oznámi, že
z akéhokoľvek dôvodu nemôže ďalej plniť svoje povinnosti vo výbore, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru
a ktorý ho navrhol za kandidáta, vymenuje iného svojho
občana, ktorý so súhlasom výboru vykonáva funkciu po
zvyšok funkčného obdobia.
8.	Výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok.
9.	Výbor zvolí svojich funkcionárov na obdobie dvoch rokov.
10.	Zasadania výboru sa normálne konajú v sídle Spojených
národov alebo v inom vyhovujúcom mieste určenom výborom. Výbor sa pravidelne schádza raz ročne. Dobu trvania zasadania výboru určujú a v prípade potreby kontrolujú
štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, na svojom zasadaní, s výhradou schválenia Valným zhromaždením.
11.	Generálny tajomník Spojených národov poskytne personál a zariadenie potrebné na účinné plnenie funkcií výboru podľa tohto Dohovoru.
12.	So súhlasom Valného zhromaždenia dostanú členovia výboru utvoreného podľa tohto Dohovoru odmenu z prostriedkov Spojených národov za podmienok, o ktorých
rozhodne Valné zhromaždenie.
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Článok 44
1.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú
predkladať prostredníctvom generálneho tajomníka Spojených národov správy o opatreniach prijatých na uvedenie práv uznaných v tomto Dohovore do života a o pokroku, ktorý sa dosiahol pri používaní týchto práv:
a)	do dvoch rokov odo dňa, čo sa stali zmluvnou stranou
Dohovoru;
b)	potom každých päť rokov.
2.	V správach podľa tohto článku sa poukáže na prípadné
skutočnosti a ťažkosti, ktoré sa týkajú stupňa plnenia záväzkov podľa tohto Dohovoru. Správy takisto obsahujú
informácie dostatočné na to, aby sa zabezpečil úplný prehľad výboru o vykonávaní Dohovoru v príslušnej krajine.
3.	Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, ktorý predložil
výboru komplexnú úvodnú správu, nemusí v nasledujúcich správach predložených na základe odseku 1 písm. b)
opakovať základné informácie prv poskytnuté.
4.	Výbor môže od štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, požadovať ďalšie informácie významné pre vykonávanie Dohovoru.
5.	Výbor prostredníctvom Hospodárskej a sociálnej Rady
predkladá Valnému zhromaždeniu Spojených národov
každé dva roky správu o svojej činnosti.
6.	Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, svoje správy
sprístupňujú širokej verejnosti vo vlastnej krajine.
Článok 45
Pre zabezpečenie účinného vykonávania Dohovoru a podnecovania medzinárodnej spolupráce v oblasti upravenej týmto
Dohovorom:
a)	Odborné organizácie, UNICEF a iné orgány Spojených
národov majú právo byť prítomné na rokovaní o vykonávaní tých ustanovení tohto Dohovoru, ktoré spadajú do
oblasti ich činnosti. Výbor môže vyzvať odborné organizácie, UNICEF a iné príslušné orgány podľa svojej úvahy,
aby podali názory odborníkov na vykonávanie Dohovoru
v oblastiach spadajúcich do ich činnosti.
b)	Výbor podľa svojej úvahy postupuje odborným organizáciám, UNICEF a iným príslušným orgánom správy, ktoré
došli od štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru,
obsahujúce požiadavku alebo ukazujúce na potrebu technickej rady alebo pomoci, prípadne doplnené o poznámky
alebo návrhy výboru týkajúce sa týchto požiadaviek alebo
oznámení.
c)	Výbor môže odporučiť Valnému zhromaždeniu, aby požiadalo generálneho tajomníka, aby z poverenia Valného
zhromaždenia vykonal zisťovania týkajúce sa špecifických
otázok, ktoré majú vzťah k právam dieťaťa.
d)	Výbor môže robiť návrhy a všeobecné odporúčania založené na informáciách získaných na základe článkov
44 a 45 tohto Dohovoru. Tieto návrhy a všeobecné odporúčania sa postupujú dotknutému štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, a oznamujú Valnému zhromaždeniu zároveň s prípadnými pripomienkami štátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohovoru.

ČASŤ III
Článok 46
Tento Dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom.
Článok 47
Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sa ukladajú u generálneho tajomníka Spojených národov.
Článok 48
Tento Dohovor zostáva otvorený na prístup všetkým štátom.
Listiny o prístupe sa ukladajú u generálneho tajomníka Spojených národov.
Článok 49
1.	Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsiaty deň po dátume uloženia dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo listiny
o prístupe u generálneho tajomníka Spojených národov.
2.	Pre každý štát, ktorý Dohovor ratifikoval alebo k nemu
pristúpil po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo
listiny o prístupe, nadobudne Dohovor platnosť tridsiaty
deň po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 50
1.	Ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru,
môže navrhnúť zmenu Dohovoru a predložiť ju generálnemu tajomníkovi Spojených národov. Generálny tajomník potom oboznámi s pozmeňovacím návrhom štáty,
ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, so žiadosťou, aby
mu oznámili, či sú pre zvolanie konferencie štátov, ktoré
sú zmluvnou stranou Dohovoru, ktorá by návrh posúdila
a rozhodla o ňom. Generálny tajomník zvolá túto konferenciu pod záštitou Organizácie Spojených národov, ak
sa vysloví aspoň tretina štátov pre jej usporiadanie. Každý pozmeňovací návrh prijatý väčšinou štátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohovoru, prítomných a hlasujúcich na
konferencii sa predloží Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov na schválenie.
2.	Zmena odsúhlasená na základe odseku 1 tohto článku nadobudne platnosť, ak bude schválená Valným zhromažde-

ním Spojených národov a prijatá dvojtretinovou väčšinou
štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru.
3.	Ak nadobudne zmena platnosť, stáva sa záväznou pre štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, ktoré ho prijali.
Ostatné štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sú
naďalej viazané len ustanoveniami tohto Dohovoru a ktorýmikoľvek predchádzajúcimi zmenami, ktoré prijali.
Článok 51
1.	Generálny tajomník Spojených národov prijíma a rozosiela všetkým štátom text výhrad, ktoré štáty urobili pri ratifikácii alebo prístupe k Dohovoru.
2.	Výhrada nezlučiteľná s predmetom a účelom tohto Dohovoru, sa nepripúšťa.
3.	Výhrady môžu byť kedykoľvek odvolané oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov, ktorý o tom informuje všetky štáty. Také oznámenie je účinné
dňom, v ktorom bolo doručené generálnemu tajomníkovi.
Článok 52
Štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, môže tento Dohovor vypovedať písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Spojených národov. Vypovedanie sa stane účinným
jeden rok po dni, v ktorom bolo doručené generálnemu tajomníkovi.
Článok 53
Tento Dohovor bude uložený u generálneho tajomníka Spojených národov.
Článok 54
U generálneho tajomníka Spojených národov bude uložený
pôvodný text tohto Dohovoru, ktorého anglické, arabské,
čínske, francúzske, ruské a španielske znenie má rovnakú
platnosť.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí sú na to
riadne poverení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor.
Dané v New Yorku 20. novembra 1989.
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PRÍLOHA 1.2

Dohovor o právach dieťaťa v detskom jazyku1
Dohovor o právach dieťaťa v rómskom jazyku

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá
Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali
v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo. Je samozrejmé, že aj vy máte určitú zodpovednosť a povinnosti
voči ostatným deťom a dospelým, pretože aj oni majú svoje
práva. Nie všetci tento Dohovor poznajú a tak je aj na tebe,
ako rýchlo sa o ňom dozvedia. Ak niekto porušuje tvoje práva
alebo vidíš, že sú porušované práva iných detí, môžeš kedykoľvek zavolať na Linku detskej istoty UNICEF na bezplatné
anonymné číslo 116 111.
Kanastar pes irinelas berš 1989 existinel maškarothemutno
dokumentos, savo pes vičinel Dohovoris angal o práva prekal
o čhave. O Dohovoris vakerel so savoro kampel te kerel angalo savore čhave pro calo sevtos, vašoda he angal tumende,
kaj te baron andro sasťipen, andro bezpečis kaj šaj me phiren
andre sikhľardi, tumaro nazoris mejel avri šundo kaj me zaobchadzinen pes tumenca spravodlivo. Kada hin samozrejme
kaj te tumen hin varesavo zodpovednostis a povinnostis angal aver čhavore te bare manuša, bo te len hin lengere práva.
Na sako kada Dohvoris pridžarel a kavke hin pre tute či pes
palal dodžanena. Te vareko porušunel tire prava abo dikhes
hoj varesave aver čhavorenge hin lengere prava porušimen
šaj akarkana vičines pre Linka čhavorengeri istota UNICEF
pro bezplatno anonymno číslos 116 111.
Článok 1
Každý človek do 18 rokov života má všetky práva uvedené
v tomto Dohovore.
Savore manušen so lenge hin 18 berša andro lengero dživipen (dešochto berša andro sslengero dživipen) hin savore
prava so hin pisimen andre kada Dohovoris.
Článok 2
Tieto práva máš bez ohľadu na to, kto si, kto sú tvoji rodičia,
akú máš farbu pleti, akého si pohlavia či vierovyznania, čo si
myslíš, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý/á, alebo či si bohatý/á alebo chudobný/á.
Ala prava tut hin angal koda, ko sal, ko hin tiri daj te o dad,
savi barva tut e cipa, či sal čhaj abo murš, savi viera tut hin,
so dumines, sava čhibaha vakeres, či sal teštostar postihnimen abo varesar inak postihnimen, či sal barvalo abo čororo.

E vlada majinej te kerel prekarkoda savoro, kaj tire prava mijen andre ikerde.
Článok 5
Tvoji rodičia či opatrovníci majú právo a zodpovednosť
usmerňovať ťa tak, aby si mal/a z tvojich práv najväčší osoh.
Tira da te le dades abo tire opatrovnicen hin právos te
usmerňinel tut avka, kaj mejel tut angal tire práva so jekhbareder hasna.
Článok 6
Máš právo na život a rozvíjať sa tak, aby si využil/a svoj plný
potenciál.
Hin tut právos pro dživipen a te phuterel pes avka, kaj te
džanes te využinel tiro potenciális.
Článok 7, 8
Máš právo na registráciu tvojho mena a štátnu príslušnosť.
Máš právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť.
Hin tutu právos pre registracia tiro menos a te pro than. Hin
tut právo ste prindzarel tira da te tire dades a hin tut právos
kaj me starinen pes paltute.
Článok 9
Od svojich rodičov by si nemal/a byť oddelený/á, iba ak by takéto odlúčenie bolo pre teba to najlepšie. Ak sa tvoji rodičia
rozhodnú žiť oddelene, aj keď budeš bývať len z jedným z nich,
máš právo stýkať sa s obidvomi rodičmi, pokiaľ ti to neubližuje.
Tira datar te tire dadestar nakampijahas te aves ávrether, ča
akor šajaves ávrether, te ujahas prekal tute jekhfeder. Te tiri
daj te o dad pes rozhodnindehas te dživel ávrether a tu te
dživeha ča jekheha angal lende hin tut právo ste arakhel pes
sale dujenca te oda tuke na ubližinel.
Článok 10
Ak ty a tvoji rodičia musíte žiť v iných krajinách, máš právo žiť
spolu s rodičmi v jednej krajine. Ak tvoji rodičia žijú v rôznych
krajinách, máš právo navštevovať oboch rodičov.
Te tiri daj te o dad dživen andro aver foros hin tut právo te
dživel lenca andro jekh foros. Te tiri daj te o dad dživen andro aver fora hin tut pravos te navštivinel sa le dujen.

Článok 3
Dospelí musia robiť vo vzťahu k deťom len to, čo je pre ne
najlepšie.
O bare manuša majinen te kerel le čhavorenge ča oda so hin
lenge jekhfeder.

Článok 11
Nikto ťa nesmie uniesť ani ti brániť vrátiť sa domov, a ak sa tak
náhodou stane, vlády sa musia zo všetkých síl snažiť o tvoje
navrátenie.
Nikto tut našti lidžel varekaj kaj tu na kames našti tuke bráninel kaj te džas khere, te pes kajso vareso ačhel kampel kaj
e vlada me kere prekalkoda savoro kaj te aves khere.

Článok 4
Vlády musia urobiť všetko preto, aby tvoje práva boli dodržiavané.

Článok 12
Máš právo povedať svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa
ťa týkajú a tvoj názor musí byť braný vážne.
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Hin tut pravos tedel duma palsoste tu kames, save tut tíkinen a tiri duma mušinen telel peske važne.
Článok 13
Máš právo vyhľadávať informácie a povedať, čo si myslíš, či
už ústne, písomne, formou umenia, avšak tvoj prejav nemôže
útočiť na iných.
Hin tut právos te rodel avri informácia a te phenel so palende dumunes, či mujeha, írášiha, umeniha ale kada tiro prejavis našti žal ellen varekaske avreske.
Článok 14
Máš právo myslieť si, čo chceš, a vyznávať také náboženstvo,
aké chceš. Tvoji rodičia by ti mali pomôcť naučiť ťa rozlišovať,
čo je dobré a čo zlé.
Hin tutu pravo ste gondoľ inel so kames, te bararel le Devles
sar kames. Tiri daj te o dad kampijahas kaj me pomožinen
tuke te sikľol te rozlišiel maškaro lačho te makrako naláčho.
Článok 15
Máš právo stretávať sa, kamarátiť sa a združovať sa s inými
ľuďmi, pokiaľ to nezasahuje do práv iných.
Hin tut právo ste rakhel pes le kamaratenca te aver manušenca mejg oda na zasahinel avre manušenge andro lengere
prava.
Článok 16
Máš právo na súkromie. Môžeš si napríklad viesť denník, do
ktorého nemá nikto právo nazrieť.
Hin tut právos te jel korkoro. Šaj tuke irines dennikos andro
savo nane nikas pravos kaj me ginel.
Článok 17
Máš právo získavať informácie z médií z celého sveta. Dospelí
musia zabezpečiť, aby si dostával/a informácie, ktorým dokážeš porozumieť.
Hin tut pravo ste ziskinel informacia angal e media angal
o calo svetos. O bare manuša mušinen te zabezpečinel, kaj te
chudes ajse informacia savenge rozumines.
Článok 18
Obidvaja tvoji rodičia sa musia podieľať na tvojej výchove
a robiť pre teba len to najlepšie.
Tiri daj te o dad mušinen tut dedel vychova a te kerel prekal
tute ča oda so hin tuke jekhfeder.
Článok 19
Nikto ti nesmie ubližovať (ani tvoji rodičia). Dospelí musia
zabezpečiť, aby si bol/a chránený/á proti zneužívaniu, násiliu
a zanedbávaniu.
Niko tuke našti ubližinej (ani tiri daj te o dad). O bare manuša mušinen te zabezpečinel kaj te aves chranimen anglo
chasňaliben avri, máriben a angalo zanedbavovanie.
Článok 20
Ak nemáš rodičov, alebo ak pre teba nie je bezpečné, aby si
so svojimi rodičmi žil/a, máš právo na ochranu a opateru rešpektujúcu tvoje náboženstvo, kultúrnu identitu a jazyk.
Te náne tut daj te dad, abo te nane tuke bezpečno kaj te

džives tira daha te le dadeha hin tut právos pre ochrana te
opatera savi rešpektinel sar barares le Devles, tiri kulturna
identita a te tiri čhib.
Článok 21
Ak ťa majú adoptovať, musí všetko prebiehať takým spôsobom, aby to bolo pre teba najlepšie.
Te kamel tut vareko te adoptinel mušunel sa pes avka te prebehninel kaj mejel tuke jekhfeder.
Článok 22
Ak si utečencom (to znamená, že si museli opustiť tvoju krajinu, pretože život v nej by pre teba nebol bezpečný), máš právo na zvláštnu ochranu a pomoc.
Te sal utečencis (so znameninel, že mušunďal te mukel o than
kaj dživehas bo nahas odoj tuke bezpečno) hin tut právos pre
zvlaštno ochrana te pro šegitišagos.
Článok 23
Ak si postihnutý/á, buď mentálne alebo fyzicky, máš právo na
špeciálnu starostlivosť a vzdelávanie, ktoré ti pomôžu vyrásť
rovnakým spôsobom, ako ostatné deti.
Te sal postihnimen mentalne abo teštostar, hin tut pravos
pro špecoalno starostlivosť he sikľaviben, save tuke pomožinen te barol avri sar okla čhavore.
Článok 24
Máš právo na zdravie. Znamená to, že keď si chorý, máš nárok na profesionálnu starostlivosť a lieky. Vlády sa musia zo
všetkých síl snažiť, aby deti neochoreli a to najmä tým, že im
poskytnú zdravotnú starostlivosť, čistú vodu, zdravú stravu
a čisté životné prostredie. Bohatšie krajiny musia v tomto pomáhať tým chudobnejším.
Hin tut pravos pro sasťipen. Kada znameninel hoj te sal nasvalo hin tut právos pro profesionálno starostlivosť te pro
lieky. E vláda mušinel te kerel preklakoda savoro kaj o čhavore tenaen nasvale a ov keren koda avka že starinen pes
palengero saťipen, žužo paňi, sasto chaben a žužo than kaj
dživen. O barvale thana mušinen te pomožinel ando savoro
le čore thanenge.
Článok 25
Ak žiješ mimo domova (napríklad si v nemocnici, v náhradnom ústavnom zariadení alebo vo väzení), máš právo na pravidelnú kontrolu a hodnotenie ako sa s tebou zaobchádza
a ako je o teba postarané.
Te na džives khere (sal andre špitaja, andro nahrado ústavno
abo andre beretna) hin tut právos pre kontrola sar pes paltute starinen.
Článok 26
Vláda musí poskytnúť pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré sú
v sociálne slabej situácii, vrátane sociálneho poistenia.
E vlada mušinel te poskytninel pomoc le rodinenge so len
hin čhavore, save hine andre sociálno slabo situacia, ada isto
pes platinel te pre socialna poistovňa.
Článok 27
Máš právo na primeranú životnú úroveň. To znamená, že majú

Preklad do rómskeho jazyka: Bc. Nikola Horváthová. Dostupné na www.unicef.sk
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byť naplnené tvoje fyzické, psychické a sociálne potreby. Ak
si to rodičia nemôžu dovoliť, musí pomôcť vláda.
Hin tut právos pro primerano dživipen. Ada znameninel, že
kampelas kaj mejel tire fyzické, psichické a te tire sociálne
potreby naplnimen.
Článok 28
Máš právo na vzdelanie. Základné vzdelanie musí byť bezplatné. Mal/a by si tiež mať možnosť chodiť do strednej školy.
Hin tut právos pre sikhľardi. Tiro sikhadľ ipen mušinel tejel
jeva (hijaba). Kampijas kaj mejel tut šanca te džal te sikhľol
dureder.
Článok 29
Účelom tvojej výchovy je plne rozvinúť vašu osobnosť, talent
a duševné a fyzické schopnosti. Výchovou by si mal/a získať
úctu voči ľudským právam, kultúrnej identite, životnému prostrediu ako i voči hodnotám a kultúrnej identite iných.
Cielos tira vychovake hin kaj plne te rozvinines tiro osobnostis, talentos a tiri vóď i a teštoskere schoplnosti. Tiri vychova kampijahas kaj te ziskines pačiv angle aver manušengere práva, kulturna identita, dživipeneskero than a te angal
o hodonty ke ávrengeri kulturna identita.
Článok 30
Ak si členom menšiny, máš právo na vlastnú kultúru, vyznávanie a praktizovanie vlastného náboženstva a používanie vlastného jazyka.
Te patrines ke varesavi menšina hin tutu pravos pre vlastno
kultura, te bararel le Devles sar tu kames a te použinel šajatni čhib.
Článok 31
Máš právo hrať sa, právo na oddych a voľný čas a právo na
účasť na kultúrnych a umeleckých aktivitách.
Hin tut pravos te khelel pes, právos te pihenilel a právos te
účastninel pes pro kultúrno he umelecko aktivita.
Článok 32
Máš právo na ochranu pred prácou na miestach alebo v podmienkach, ktoré by mohli uškodiť tvojmu zdraviu alebo prekážať tvojmu vzdelávaniu. Ak na tvojej práci niekto zarába,
mal/a by si dostať spravodlivo zaplatené.
Hin tut právos pre ochrana angle buči pro thana, save by šaj
škodinen tire sasťipeneske abo šaj prekážinen andri tiro sikľardo. Te keres buči a vareko pre tute chudel love kampijahas by kaj te tuke te počinen vaše.
Článok 33
Máš právo byť chránený/á pred drogami a ľuďmi, ktorí sa živia
výrobou a predajom drog.
Hin tut pravos te jel chranimen anglo drogy a anglo manuša,
save keren buťi drogenca a te bikinen drogy.
Článok 34
Máš právo na ochranu proti pohlavnému zneužívaniu. Znamená to, že nikto nesmie s tvojim telom robiť nič, čo sám/sama
nechceš, napríklad fotiť a dotýkať sa ho, alebo nútiť ťa hovoriť
veci, ktoré povedať nechceš.

30

Hin tut právos pre ochrana kaj tut niko teštostar te na zneužinel. Ada znameninel, že niko našti kerel tire teštoha nič,
so korkoro na kames, napriklad te fotinel abo te dotkninel,
abo te vakerel varesave veci, save tu te vakerel na kamnes.
Článok 35
Nikto ťa nesmie uniesť alebo predať.
Nikto tut našti lidžel varekaj kaj tu na kames ani našti tut
bikinel.
Článok 36
Musíš byť chránený/á aj pred všetkými inými formami zlého
zaobchádzania.
Mušines teel chranimen angal savore nalačhe veci.

Článok 41
Ak určité zákony v jednotlivých krajinách chránia deti vo väčšej miere ako vyžaduje Dohovor, potom musia tieto ostať
v platnosti.
Te varesave zákony andre varesave krajiny chraninen le čaven buter sar phenel o Dohovoris, palis musaj kala zákony te
ačol.
Článok 42
Všetci dospelí a všetky deti musia tento Dohovor poznať.
Savore bare manuša a te o čhavore mušinen ada Dohovoris
te pindžarel.

Článok 43-54
Tieto články hovoria o tom, ako by vlády, medzinárodné organizácie ako UNICEF a iné organizácie na ochranu práv detí
mali pracovať, aby sa zabezpečila ochrana tvojich práv.
Ala članky den duma pal o da, kaj e vlada, maškarthanutárne organizacija sar hin o UNICEF te aver organizaciji prekal
e ochrana so hin o prava le čhavoren kampijahas me keren
buči kaj mejel zabezpečimen tire prava.

Článok 37
Aj keď spravíš niečo nesprávne, nikto ťa nesmie potrestať
spôsobom, ktorý by ťa ponižoval, alebo ti ubližoval. Nikdy by
ťa nemali zatvoriť do väzenia a keď, tak len v krajnom prípade,
len na nevyhnutný čas a nie s inými dospelými. Ak si uväznený/á, máš právo na zvláštnu starostlivosť a pravidelné návštevy tvojich príbuzných.
Te kereha vareso na láčo, niko tut našti trestinel avka, kaj tut
te ponižinkerel, abo tuke te ubližinel. Nikda by tut namajinenas
te phandel andre bertena a te, ta ča andre krajina abo, ča pro
varesavo časos a na avrenca dospelenca. Te sal phandlo/li hyn
tut právos pre aver starostlivosť a te pre navševa tíra fajtatar.
Článok 38
Máš právo na ochranu v časoch vojny. Ak ešte nemáš pätnásť
rokov, nesmieš byť v armáde ani sa zúčastňovať bojov.
Hin tut pravos pre ochrana kana hin vojna. Te nane tuke
15 berš našti džas andre armada ani našti zučastnines tut pre
nisave maribena.
Článok 39
Ak si sa stal/a obeťou zanedbávania, zneužívania, vykorisťovania, mučenia alebo si obeťou vojny, máš právo na osobitú
starostlivosť a špeciálnu pomoc, ktorá ti pomôže obnoviť
zdravie, dôstojnosť a sebaúctu.
Te vareko tut zanedbinel, zneužinel, vykorisťinel, mučinel,
abo sal andre vojna, hin tutu právos pro osobitno starostlivosťis a pre špecijálno šegitišegos, savi tuke pomožinel te
obnovinel tiro sasťipen, paťiv a tiri sebaucta.
Článok 40
Ak si bol/a obvinený/á z porušenia zákona, polícia, právnici
a sudcovia s tebou musia zaobchádzať s úctou a rešpektom
a zabezpečiť, že rozumieš všetkému, čo sa okolo teba deje.
Máš právo na pomoc právnika a spravodlivý proces, ktorý berie do úvahy tvoj vek a stav. Ochrana tvojho súkromia musí
byť rešpektovaná.
Te vareko tut obvininel že porušindžal varesave zakony,
o pravnici te o sudci mušinen tuha te zaobchadzinel pes
paťivaha a rešpektoha a te zabezpečinel, že rozumines saoreske so maškar tute mes ačhol. Hin tut právos po šegitišegos le pravnikostar a pro spravodlivo prosecis, savo lel peske
andre uvaha tire berša a tiro stavos. Tiri ochrana mušinel tejel rešpektimen.
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PRÍLOHA 1.3

Karty želaní a potrieb

1. Výživná strava

2. Čistá voda

7. Moja vlastná izba

8. Rýchle občerstvenie

3. Smartfón

4. Bicykel

9. Ochrana pred diskrimináciou

10. Výchova a vzdelávanie

5. Možnosť vyjadrovať vlastné názory a byť vypočutý

6. Zdravotná starostlivosť, keď ju potrebujem

11. Možnosť míňať peniaze tak, ako sa mi páči

12. Cestovanie na dovolenky
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13. Slušné bývanie

14. Možnosť praktizovať svoje náboženstvo

15. PC laptop

16. Oblečenie podľa najnovšej módy

17. Č
 istý vzduch

18. Ochrana pred zneužívaním a zanedbávaním

34

19. Bezdrôtové slúchadlá

20. Ihriská a rekreačné strediská
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PARTICIPÁCIA
Zuzana Čačová

PARTICIPÁCIA
Slovo participácia znie múdro a takmer zovšadiaľ... Participatívne rozpočty, participatívne rozhodovanie, politická, občianska participácia, deti a rodičia by mali participovať na chode školy a pod. V tejto kapitole vám priblížime význam
tohto slova, jeho skutočné žitie v rôznych situáciách a máme na mysli predovšetkým participáciu detí a mladých ľudí.
Témou participácie detí a mladých ľudí sme sa v Nadácii otvorenej spoločnosti intenzívne zaoberali najmä posledných 5 rokov, konkrétne v programme Otvorené školy. Pripravili sme aj množstvo koncepčných materiálov a publikácií, ktoré s touto témou pracujú.
Kľúčové pojmy: participácia, aktívna účasť, demokracia
Participácia – spoluúčasť alebo spolupodieľanie sa občanov vrátane detí a mladých ľudí na tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní verejných politík.
Aktívna účasť – mať možnosť spolupodieľať sa na tvorbe,
mať možnosť prispievať nápadmi, aktivitou, pričom váha
nápadu, aktivity je rovnaká.
Demokracia – politický systém alebo zriadenie, v ktorom je
zdrojom štátnej moci ľud.
Slovník ekonomie a sociálních věd, 1995: „Demokracia je forma spoločenského a politického usporiadania, kde každý
jedinec je pánom svojho vlastného osudu i osudu celého
spoločenstva a v ktorom sa sloboda jedného človeka končí
tam, kde sa začína sloboda druhého.“
Všeobecný encyklopedický slovník, 2002: „Demokracia – vláda ľudu; mnohoznačný termín, ktorým sa zvyčajne označuje
politický princíp založený na účasti ľudu na riadení spoločnosti, podriadení väčšine a uznaní slobody a rovnosti občanov.“
„Pod participáciou rozumieme spoluúčasť alebo spolupodieľanie sa občanov vrátane detí a mladých ľudí na tvorbe,
realizácii a vyhodnocovaní verejných politík. Zmysluplná je
predovšetkým aktívna participácia, ktorá znamená náležité posudzovanie pripomienok (konzultovanie), zdieľanie
rozhodovacej právomoci (spolurozhodovanie) a kontrolu
rozhodovania a reálneho výkonu právomocí. Základným
dokumentom upravujúcim participáciu detí a mladých ľudí
je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý v článku 12 hovorí, že
štáty ,musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať
o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa
názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni‘.“1
S témou participácie a zvlášť s participáciou detí a mladých
ľudí to nie je také jednoznačné, čo dobre ilustruje známa
aktivistka Gréta a reakcie na ňu.

1	Pozičný dokument Participácia detí a mladých ľudí, Dostupné na: https://osf.
sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
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Pár príkladov: „Čo by tie deti ešte chceli? Mali by sedieť v laviciach a učiť sa… To budú deti sedieť v dozorných radách a rozhodovať?“
Chápanie verejnosti býva často skreslené a téma participácie nesprávne uchopená. Participáciu je možné vnímať
z rôznych uhlov a pohľadov. „Princíp participácie vychádza z dvoch základných ľudských potrieb – bezpečia a prijatia.
Obe potreby podporujú sebaurčenie a identitu jednotlivca. Participácia je v prvom rade prístup a v druhom rade nikdy
sa nekončiaci proces. Participácia na rozhodovaní si však vyžaduje určitú kultúru komunikácie, ktorú podmieňuje aj
kultúra dôvery. Práve takúto kultúru sa snažíme v našom programe podporiť. Na Slovensku sa často stretávame len
s jej deklaratórnym a formálnym uplatňovaním, ktoré je okrem toho chápané len veľmi oklieštene a ako okrajová téma.
Participácia detí je duchom celého Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý tvorí základ ľudských práv detí a ktorého
kópia visí v takmer každej škole. Žiaľ, až príliš často zostáva len v tejto podobe.“2
Na túto tému existuje aj množstvo zaujímavých dát a prieskumov. Deti a mladí ľudia považujú právo byť vypočutý
za najčastejšie porušované právo na Slovensku. Na tomto sa už roky nič nemení.3

„Spoluúčasť, účasť na rozhodovaní vyžaduje najprv kultúru počúvania a následne participácia na rozhodovaní vyžaduje
kultúru komunikácie, ktorá musí niesť isté znaky, aby bola naozaj efektívna a prínosná pre všetkých. Kľúčovým parametrom v tomto smere je, aby v procese participácie boli vypočutí naozaj všetci a ich hlas mal aj skutočnú váhu. To však
vyžaduje, aby kultúra komunikácie bola obojsmerná a rovnocenná. Čo sa však ukazuje v rôznych výskumoch a naplno sa
prejavilo aj v tomto kvalitatívnom výskume, nie vždy to tak naozaj je. Bez ohľadu na to, či hovoríme o žiackych školských
radách, alebo o celkovej komunikácii medzi deťmi a dospelými (v tomto prípade učiteľmi), ukazuje sa, že v slovenskom
prostredí ešte stále prevláda pomerne hierarchické uvažovanie a definovanie vzájomných vzťahov, ktoré sa premieta aj
do spoločnej komunikácie a rozhodovania. Táto hierarchia sa premieta do vzťahov medzi vedením a učiteľmi („čo povie
riaditeľka, je sväté“), ale prenáša sa aj z učiteľov na žiakov („učitelia majú vždy pravdu“). Mladí ľudia veľmi intenzívne
cítia a vnímajú nespravodlivosť, ktorá vyplýva z nedôvery učiteľov voči „zrelosti“ žiakov a z pocitu, že učitelia vraj vždy
vedia, čo je pre žiakov najlepšie.“6
Korene toho, prečo je to na Slovensku tak, možno hľadať najmä v minulom režime a školskom systéme, ktorý participáciu akéhokoľvek druhu naozaj nepodporoval. „Žili sme navyše tak, že s deťmi sa nediskutovalo. Deti mohlo byť
vidieť, ale nesmelo ich byť počuť, preto žiadne dieťa nekládlo otázky. Pýtať sa znamenalo veci spochybňovať, a to
sa nesmelo. Všetci sme sa snažili odpozorovať a uhádnuť, čo robiť, aby sme v reálnom živote prežili.“7

Ako vyplýva z prieskumov, ktoré realizovala Rada mládeže Slovenska,4 až 76 % respondentov v konzultáciách
uviedlo, že nemajú vplyv na politické rozhodnutia. Ba čo viac, pandémia COVID-19 pocit odstrihnutia od možnosti
ovplyvniť verejné dianie a politické rozhodovanie ešte viac prehĺbila. Mladí pociťujú silnú politickú bezmocnosť
v mnohých oblastiach, ktoré sa týkajú ich každodenného života. Na čele tohto rebríčka je riadenie krízy COVID-19.
Až 59 % respondentov má pocit, že k tejto téme nemajú priestor vyjadriť sa. Silný pocit bezmocnosti však pozorujeme aj pri takých témach, ako sú rozvoj vidieckych oblastí, začleňovanie menšín, ale aj politika duševného zdravia.
Nie je všetko len beznádejné. Vo verejnom priestore sa postupne vytvára priestor aj pre to, aby zaznel vo väčšej
miere hlas mladých ľudí. Oblasťou, kde sa tak deje, sú životné prostredie a klimatická kríza. V tomto prípade viac
ako polovica respondentov (54 %) deklarovala pocit, že sa k téme môžu vyjadriť.5

Naša skúsenosť z práce s deťmi však hovorí, že vedia nielen veľmi presne pomenovať problémy, ale nachádzať
aj efektívne riešenia. Sú takpovediac expertmi v ich vlastných životoch, majú jedinečný a systémom nezaťažený
pohľad na vec, vedia často vystihnúť situáciu oveľa lepšie a jednoduchšie ako dopelí a „udrieť klinec po hlavičke“.
Participatívny prístup k deťom a mladým ľuďom podnecuje ich záujem o spoločný záujem, veci verejné, vytvára
pozitívny pocit a aktívne nastavenie k riešeniu problémov – podieľam sa na niečom, viem veci ovplyvniť. Podporuje
pocit spolupatričnosti, podporuje chápanie, ako veci skutočne fungujú, upevňuje vedomosti a postupy, čo je potrebné urobiť, aby sa veci zmenili, a tiež pocit, že deti a mladí ľudia nie sú len vo vleku udalostí, nie sú len pasívnymi
účastníkmi vo svojich životoch, ale ich aktívnymi tvorcami. Bariérami bývajú najčastejšie postoj dospelých a nazeranie na deti ako na neschopné zrealizovať nejakú úlohu, prevziať zodpovednosť. Ďalej skepsa dospelých k schopnosti detí a mladých ľudí, ale aj strach zo straty vlastnej autority na strane dospelých, ako aj náročnosť procesu
(čas, financie, množstvo energie vloženej do procesu). Zapájanie detí a mladých ľudí do tvorby pravidiel a aj verejných politík zvyšuje súdržnosť a medzigeneračnú solidaritu, poskytuje nový/iný pohľad na problémy a situácie,
vytvára demokratické prostredie a odstraňuje mocenské rozdiely, ako aj podporuje občiansku angažovanosť, zodpovednosť a aktívne občianstvo. To sú všetko hodnoty, ktoré sa snažíme podporovať aj našimi aktivitami v Nadácii
otvorenej spoločnosti a mala by na nich stáť demokratická krajina v 21. storočí v strede Európy.

2	Publikácia Čo by na to povedal Jan Amos? Dostupné na: https://osf.sk/wp-content/uploads/2020/11/Co-by-na-to-povedal-Jan-Amos_-final.pdf
3 Výskum realizovaný Iuventou, Dostupné na: www.minedu.sk/co-si-myslia-mladi-vysledky-vyskumu-medzi-stredoskolakmi/
4 Výskum realizovaný Radou mládeže Slovenska, Hodnoty mladých, Dostupné na: mladez.sk/2021/01/31/hodnoty-mladych-veria-mladi-v-demokraciu/

6 Publikácia Čo by na to povedal Jan Amos? osf.sk/wp-content/uploads/2020/11/Co-by-na-to-povedal-Jan-Amos_-final.pdf

5	Európsky dialóg s mládežou, Dostupné na: eudialogsmladezou.sk/2021/11/30/mladi-ludia-a-politicke-rozhodnutia-dve-strany-priepasti/?fbclid=IwAR05googCkCulXNLuasEhbLFO-Gw-sg_JbXDOJBVnvPhE3RtqPTQ_Ua4rrw

7	Z rozhovoru so Zuzanou Szatmáry. Dostupné na: dennikn.sk/2544253/zuzana-szatmary-je-velke-stastie-ze-som-dokazala-svoje-skusenosti-z-detstva-spracovat-a-vychovat-syna-tak-aby-nezazil-to-co-ja/?fbclid=IwAR2L6As18eRBUAc0QLIkVepPJdW_Sk_XsM7B_YqFPdjj_kfs14A5hnq7OfU
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AK TIVITA 1
REBRÍK ÚČASTI/PARTICIPÁCIE
Cieľ:
•	vnímať a pochopiť význam participácie
•	pochopiť význam participácie ako práva
•	zamyslieť sa nad spôsobmi, akými sa môžu mladí ľudia zúčastniť a faktormi, ktoré bránia alebo uľahčujú ich účasť
•	vnímať a pochopiť participáciu vo vlastnej miestnej komunite
•	rozvíjať schopnosti spolupracovať, organizovať a konať spoločne s ostatnými
•	pestovať zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy
Trvanie aktivity: 120 minút, aktivitu je možné rozdeliť na 2 časti
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: tabuľa/flipchart, farebné papieriky, post-it (lepiace papieriky), čisté papiere, ceruzky, nožnice,
Príloha č. 2.1 – Rebrík účasti
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, etická výchova, náuka o spoločnosti,
občianska náuka
Opis aktivity:
Príprava: Vytvorte kópie podkladov, jednu pre každú malú skupinu. Vytvorte 6 znakov: prekážky, kontrola,
žiadna kontrola, umožňujúce faktory, kontrola, žiadna kontrola.
Úloha 1:
Aký je rebríček účasti? (90 minút)
1.	Opýtajte sa účastníkov, čo chápu pod pojmom „participácia mládeže“.
2.	Rozdajte schému rebríčka účasti a vysvetlite, že toto je jeden z modelov, ako premýšľať o rôznych spôsoboch účasti. Stručne diskutujte o rôznych úrovniach.
3.	Rozdeľte skupinu na 8 malých skupín. Každej skupine prideľte jednu úroveň účasti a požiadajte ich, aby
pripravili krátku 2- až 3-minútovú rolovú hru na ilustráciu úrovne, ktorá im bola pridelená.
4.	Keď sú skupiny pripravené, pozvite ich, aby postupne predstavili svoje rolové hry.
Je vhodné ponechať aj čas na komentáre medzi rôznymi hrami rolí, ak si to účastníci želajú.
Úloha 2:
Ako sa zúčastňujeme?
5.	Požiadajte účastníkov, aby pracovali individuálne 5 minút a snažili sa nájsť príklady pre seba – žijú toľko
z 8 úrovní, koľko môžu. Povedzte im, aby premýšľali o tom, čo všetko robia, aké sú aspekty ich života –
doma, v škole, na krúžkoch, v kluboch, v práci, s rodinou a priateľmi...
6.	Potom vyzvite účastníkov, aby sa podelili o svoje príklady v malých skupinách 4 – 5 ľudí. Počas diskusie
o príkladoch požiadajte účastníkov, aby prišli s nápadmi na prekážky (veci, ktoré ich zastavujú, neumožňujú im pohybovať sa po rebríčku) a umožňujúce faktory (veci, ktoré im pomáhajú posunúť sa vyššie).
Každý nápad by mali napísať na samostatný „post-it/lepiaci papierik“.
7.	Kým skupiny diskutujú, nalepte pripravené nadpisy „prekážky“ a „umožňujúce faktory“ na stenu vo vzdialenosti asi 2 metre od seba. Potom priveďte skupiny do pléna a poproste ich, aby nalepili svoje papieriky
na stenu.
8.	Prezrite si dva zoznamy s účastníkmi. Požiadajte o objasnenie akýchkoľvek nejednoznačných vyhlásení
a pokúste sa vyriešiť akékoľvek nezhody medzi účastníkmi týkajúce sa umiestnenia vyhlásenia.
9.	Teraz umiestnite nadpisy „kontrola“ a „bez kontroly“ na stenu pod prvé nadpisy a požiadajte účastníkov,
aby roztriedili každý zoznam do dvoch podzoznamov podľa toho, či sú výroky o veciach, ktoré majú
(alebo by mohli mať) pod kontrolou, alebo či výroky odkazujú na vonkajšie faktory, ktoré sú mimo ich
kontroly.
10.	Nakoniec skontrolujte pozície článkov v štyroch zoznamoch. Potom prejdite na hodnotenie a brífing.

Ďalšie tipy:
V časti 2 povzbuďte účastníkov, aby vymysleli toľko rôznych spôsobov, ako sa zapojiť, ako je len možné. Nápady nájdete v časti o občianstve a participácii na webovej stránke Rady Európy.1
Keď uvádzate rebrík účasti, dajte jasne najavo, že sa tým nemyslí model, treba jasne naznačiť, že byť na „najvyššej“ úrovni nie je vždy a za každých okolností tá najlepšia vec. V rôznych situáciách a v závislosti od odbornosti ľudí, časovej dostupnosti alebo úrovne záujmu môže byť najvhodnejšie zúčastniť sa napríklad ako
poradca alebo zástupca. Vo svojej podstate neexistuje nič „nesprávne“, keď s ním v určitých situáciách len
konzultujú (alebo dokonca len informujú). Spodné tri priečky manipulácie, dekorácie a symboliky však nie sú
prijateľné, nemožno ich považovať za „účasť“, pretože zapojenie a príspevok sú minimálne, resp. neexistujúce. Mali by ste zdôrazniť tento bod a byť si istí, že o tom nikto nepochybuje.
Keď sa skupina snaží premýšľať o faktoroch a prekážkach, ktoré im to umožňujú, pomôžte im, aby dali čo
najviac vyhlásení v kategórii „kontrola“. Možno budete chcieť uviesť niekoľko príkladov alebo im pripomenúť, že „prekážky“ môžu byť psychologické, ako aj fyzické alebo štrukturálne.
V diskusiách povzbudzujte účastníkov, aby našli spôsoby, ako vyriešiť veci, ktoré sa zdajú byť prekážkami,
napríklad, ak navrhnú, že „autorita (učitelia alebo správna rada v klube alebo vysoká škola) nám to nedovolí“,
zistite, či sa skúsili opýtať!
Ak povedia: „Nemyslíme si, že to dokážeme,“ opýtajte sa, ako by mohli dokázať, že to dokázali! Ak povedia: „Mojich rodičov/učiteľov/miestne úrady by to len nahnevalo,“ poproste ich, aby našli iné spôsoby, ako
položiť otázku tak, aby sa osoba alebo osoby, na ktoré sa odkazuje, reagovali inak. Možno budete chcieť
využiť túto aktivitu ako príležitosť hovoriť o členoch skupiny o účasti na hodinách alebo klubových aktivitách všeobecne. Mohli by ste skúmať spôsoby, akými by bolo možné umožniť väčšie zapojenie a preberanie
iniciatív zo strany detí a mladých ľudí.
Nechajte skupinu, aby zostavila zoznam vecí vo svojej miestnej komunite, ktoré by chceli zmeniť. Potom ich
požiadajte, aby na tomto zozname označili jednu alebo dve položky, o ktorých si myslia, že môžu byť schopní mať na ne vplyv a skúmať, ako možno ich hlas počuť alebo ako by mohli ovplyvniť zmenu iným spôsobom.
Potom ich povzbuďte, aby presadzovali tieto myšlienky v praxi!
Variácia tejto hry je s použitím kartičiek v prílohe 2.2. Prečitajte deťom jednotlivé situácie a diskutujte, na
ktorú úroveň rebríka spoluúčasti by ste danú situáciu zaradili.
1

Manual for Human Rights Education for young people Compass. Dostupné na: www.coe.int/compass

Reflexia:
Pomohla vám aktivita jasnejšie premýšľať o rôznych spôsoboch, akými sa zúčastňujete v rôznych oblastiach vášho
života? Čo vás/skupinu najviac prekvapilo? Myslíte si, že účasť detí a mladých je vo všeobecnosti vysoká alebo
nízka – vo vašej škole, v klube a komunite? Aké sú dôvody? Je dôležité, či sa mladí ľudia zúčastňujú aktívne, alebo
nie? Prečo? Považujú účastníci aktivity nízku účasť za dôsledok prevažne vnútorných (psychických) faktorov, prípadne väčšinou v dôsledku vonkajších faktorov?
Ako sa ľudia cítia, keď sú schopní participovať efektívne, keď ich účasť nie je len symbolická? Chceli by účastníci
v skupine mať možnosť zúčastniť sa na vyššej priečke, ako robia momentálne? Ak áno, v ktorých oblastiach? Aké
sú dôvody pre a aké sú dôvody proti? Chceli by účastníci v skupine mať možnosť zúčastniť sa na nižšej priečke,
ako robia v súčasnosti? Ak áno, v ktorých oblastiach? Aké sú dôvody pre a aké sú dôvody proti?
Koľko ľudí má pocit, že by sa mohli zúčastniť viac ako v súčasnosti a koľkí majú pocit, že tak urobia? Ak áno, ako
a kedy? Ako je v dokumentoch o ľudských právach garantované právo podieľať sa na rozhodovaní?

Aktivita je prevzatá z publikácie Compass https://rm.coe.int/compass-eng-rev-2020-web/1680a08e40, s. 238.
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AK TIVITA 2
AKO DLHO
– AKO UROBIŤ PARTICIPÁCIU ZMYSLUPLNOU
Cieľ:
•	pochopiť význam efektívnej a zmysluplnej participácie
•	pochopiť význam participácie ako práva
•	zamyslieť sa nad spôsobmi, akými sa môžu mladí ľudia zúčastniť a faktormi, ktoré bránia alebo uľahčujú ich účasť
•	vnímať a pochopiť relevanciu požiadaviek pre jednotlivých aktérov a ako dosiahnuť niektoré spoločné ciele
Trvanie aktivity: 45 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: tabuľa/flipchart, farebné papieriky, post-it (lepiace papieriky), čisté papiere, ceruzky, nožnice,
9 bodov/požiadaviek na účasť pripravených na samostatnom papieri

Ďalšie tipy:
Pri vytváraní malých skupín sa môžete rozhodnúť, či budete mať skupiny deti a dospelých zmiešané, alebo
oddelené. Takto upravená aktivita môže fungovať aj ako plánovací nástroj. Nástroj tiež umožňuje deťom
a dospelým otvorene diskutovať o tom, čo očakávajú od seba a od seba navzájom. Čo ten druhý potrebuje
podľa požiadavky a čo musím poskytnúť ja? Pri každej z uvedených variácií by sa skupiny museli vrátiť ako
jedna skupina, aby si navzájom prediskutovali svoje závery a potom zvážili možnosti, ako to podporiť v ich
konkrétnom kontexte.
Aktivitu je možné upraviť prechodom každej z 9 požiadaviek na práva a zodpovednosti, a môžete tak diskutovať o právach a zodpovednostiach spojených s každou požiadavkou.

Reflexia:
Následne veďte diskusiu, či spolu jednotlivé požiadavky súvisia, sú niektoré požiadavky dôležitejšie ako iné, vedeli
by nájsť konkrétne príklady z bežného života školy, kedy nebola naplnená ani jedna požiadavka a, naopak, kedy boli
naplnené všetky.

9 požiadaviek na účasť (v zmysle procesu, prístupu, prostredia...):
• Transparentné a informatívne.
• Dobrovoľný.
• Úctivý.
• Relevantné.
• Vhodné pre deti.
• Inkluzívne.
• Podporené školením.
• Bezpečné a citlivé.
• Zodpovedný.
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, etická výchova, náuka o spoločnosti,
občianska náuka
Opis aktivity:
Týchto 9 požiadaviek je medzinárodne známym a akceptovaným súborom smerovaní, ktoré nám pomôžu
urobiť účasť detí a mladých ľudí naozaj zmysluplnou, dokonca, aby bol jej efekt aj merateľný, čo nám môže
pomôcť. Každá z 9 požiadaviek je napísaná na papieri. Bolo by dobré uviesť dôležité body pre každú požiadavku a pridajte ich do vysvetlenia, ak je to potrebné.
Úloha 1:
Vysvetlite skupine „9 požiadaviek na zmysluplnú účasť detí“ a všetky ich vysvetlite skupine.
Úloha 2:
Vytvorte skupiny okolo každej požiadavky (v závislosti od veľkosti skupiny), nech si ju preštudujú a vysvetlia
si, ako ju chápu v rámci skupiny. Požiadajte každú skupinu, aby prediskutovala: Čo znamená pre teba požiadavka? Ako môžeme dosiahnuť túto požiadavku? Poproste skupiny, aby k jednotlivým požiadavkám našli čo
najviac konkrétnych príkladov z bežného života.
Úloha 3:
Požiadajte jednotlivé skupiny, aby vysvetlili svoju požiadavku ostatným skupinám.
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AK TIVITA 3
REPREZENTÁCIA
– VEREJNÉ POSTAVY, ČINITELIA, OSOBNOSTI
Cieľ:
•	pochopiť význam reprezentácie, princíp zastupiteľskej demokracie, priame a nepriame zastúpenie
•	pochopiť význam participácie, reprezentácie, zodpovednosti
•	zamyslieť sa nad spôsobmi, akými môžu mladí ľudia reprezentovať
•	pochopenie povedomia mladých ľudí ako skupiny a ich sociálnej identity, spolupatričnosti
Trvanie aktivity: 45 minút

DOMÁCA ÚLOHA:
Na akých rozhodnutiach sa podieľate vo vašej rodine?
Zistite možnosti participácie vo vašej škole.
Vo vašom meste, v obci...
Námet na diskusiu:
Majú deti pocit, že vedia zmeniť svet? V čom konkrétne?

Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: fotografie rôznych verejných činiteľov, ako sú prezident krajiny alebo známy športovec, lepiace
papieriky, fixky s tenkým hrotom, tabuľa/flipchart.
Opis aktivity:
Úloha 1:
Pripravte si množstvo obrázkov rôznych ľudí v zastupujúcich rolách offline a online. Nechajte všetkých, aby
sedeli alebo stáli v polkruhu a umiestnili pred seba prvý obrázok známej osobnosti. Požiadajte všetkých, aby
sa zamysleli nad tým, čo pre nich táto osoba predstavuje a prečo. Účastníci sa môžu striedať a zdieľať svoj
názor. Všimnite si, že v prvom kole sa názory môžu viac zamerať na viditeľné veci. Po prvom kole nápadov
skúste každého povzbudiť, aby premýšľal viac o neviditeľných vlastnostiach. Príkladmi môžu byť húževnatosť, autentickosť, odolnosť atď. Pozrite sa, čo osoba predstavuje zo štyroch perspektív: Aké idey a hodnoty? Čo pocity a postoje? Aké akcie a úspechy? Akú identitu, resp. vieru reprezentujú?
Úloha 2:
Požiadajte všetkých, aby sa rozdelili do skupín po 3 a prediskutovali tieto otázky:
– Čo/koho vy zastupujete? Môžete použiť uvedené 4 perspektívy.
– Ako môžete zastupovať tých, ktorí nie sú ako vy, alebo majú podobný život a skúsenosti?
Požiadajte jednu osobu z každej skupiny, aby poskytla spätnú väzbu o tom, o čom diskutovali. Môžete požiadať skupiny, aby uviedli ľudí, ktorých majú radi alebo nemajú radi, a uviedli dôvod. Napríklad Donald Trump,
ako príklad, alebo kráľovná Anglicka a uviesť pozitívne aj negatívne dôvody. Pridať ďalšiu vrstvu reflexie, kde
prevrátime perspektívu a myslíme si, čo by mohlo byť u napr. Donalda Trumpa pozitívne pre tých, ktorí sú
jeho podporovateľmi. Tiež je možné, a veľmi vhodné uviesť tak pozitívne, ako aj negatívne postavy, osobnosti spoločenského života v Slovenskej republike.

Reflexia:
Diskusia na tému kto a pre koho, čo reprezentuje. Uvedomiť si, že vždy pre niekoho niečo reprezentujeme, sme
oči verejnosti – a že existuje to, čo si myslíme, že nás niekto zastupuje, a čo si myslia ostatní o tom, čo zastupuje.
Uvedomenie si vrstiev zastúpenia, napr. štát Slovensko, Európska únia, muži, ženy, mladí ľudia, menšiny... A tiež,
že môžem pre niekoho reprezentovať niektoré veci a pre iných niektoré ďalšie veci, iní to tak nemusia mať, napr.
„nepredstavuje niečo také pre mňa“. Kto vás v škole reprezentuje – diskusia o žiackej školskej rade.

Aktivity 2 a 3 sú prevzaté z publikácie We are here, ktorú vydal Eurochild www.eurochild.org/resource/we-are-here-a-child-participation-toolbox/
Podklad k diskusii Článok Denník N, Dostupné na: dennikn.sk/2566871/slovenski-tinedzeri-neveria-ze-mozu-zmenit-svet-pisa-ukazuje-ze-stredoskolaci-maju-problem-so-sebadoverou/?ref=inc&cst=8d898498a317a5a1f1b48845d384cc5f05596cc7&fbclid=IwAR2ZjY7On6w9Zl0gpTcA-0L-TeLdhelaKuNSdfFMQMrp7GbtqOuvArrY3PM
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PRÍLOHA 2.1

Rebríček spoluúčasti
8. Rozhodnutie
navrhnuté deťmi
a prijaté spoločne
s dospelými

Situácia: Školu požiadali, aby vybrala žiaka, ktorý
ju bude reprezentovať na porade, ktorá sa bude
týkať zmien v miestnom parku (úprav ihriska, verejného priestranstva a pod.).
Riešenie: Riaditeľka školy narýchlo vybrala žiačku, ktorá sa vždy slušne oblieka a správa, ale
ktorá vôbec nebýva v tej štvrti, o ktorej sa bude
diskutovať.

Stupne spoluúčasti

7. Navrhnuté
a zorganizované
deťmi

6. Navrhnuté
dospelými, ale
prijaté spoločne
s deťmi

5. P
 o porade
a konzultácii s deťmi

4. N
 a príkaz, ale
informovaný

1. Manipulovane
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Bez spoluúčasti

B
D
F
H

Karty spoluúčasti

Situácia: Televízna spoločnosť chcela získať nejaké námety na televízne programy pre deti.
Riešenie: Tieda siedmakov strávila celé dopoludnie s ľuďmi z televízie. O niekoľko týždňov
neskôr sa redaktori televízie do triedy vrátili, aby
predviedli, čo pripravili na vysielanie, a požiadali
žiakov o ich názor.

Situácia: Rodičia sa zúčastnili na demonštrácii
v Bratislave, cieľom ktorej bolo upozorniť na nedostatok miest v materských školách.

Situácia: Starosta organizoval pohostenie (recepciu) pre 50 významných ľudí, účastníkov
konferencie, ktorá sa konala v meste.

Riešenie: Rodičia so sebou zobrali malé deti
a dali im do rúk transparenty s nápismi: Chcem
chodiť do škôlky.

Riešenie: Starosta požiadal spevácky zbor
miestnej školy, ktorý vyhral niekoľko súťaží, či by
mohol na recepcii zaspievať.

Situácia: Mestské zastupiteľstvo si objednalo od
architektov plán modernizácie sídliska.

Situácia: Niektorí žiaci ôsmej triedy sa dopočuli
o „rovevesníckom sprostredkovaní“* ako spôsobe riešenia konfliktov v škole. Mali záujem zaviesť v ich škole podobný systém.

Riešenie: Každého obyvateľa sídliska si pozvali na
stretnutie, účelom ktorého bolo povedať si, ako
urobiť veci pre každého čo najlepšie. Architekti sa zaujímali najmä o predstavy detí všetkých
vekových skupín a vytvorili pracovné skupiny,
v rámci ktorých deti s architektmi spolupracovali.

3. Náznakom
(formálne)

2. Dekoratívne
(na ozdobu)

A
C
E
G

PRÍLOHA 2.2

Situácia: Škola chcela žiakom vytvoriť lepšie
podmienky a vybudovať zariadenia, ktoré by
mohli žiaci využívať počas prestávok a obeda.
Riešenie: V škole sa konali voľby a žiakov požiadali, aby navrhli svojich kandidátov do výboru,
úlohou ktorého bolo zistiť predstavy a potreby
žiakov. Výbor potom organizoval práce na budovaní zariadení.

Riešenie: Najskôr o systéme informovali ostatných spolužiakov. Potom so svojou predstavou
oboznámili vedenie školy. Učitelia s tým súhlasili
a pomohli ôsmakom tento systém zaviesť.
*
Systém rovesníckeho sprostredkovania je založený na výcviku
sprostredkovateľov z radov žiakov, ktorí sa snažia urovnať vznikajúce konflikty medzi ostatnými žiakmi.

Situácia: Škola potrebovala, aby niektorí z jej
žiakov sprevádzali dôležitú návštevu počas prehliadky budovy. O pomoc požiadali ôsmakov.
Riešenie: Žiaci ôsmeho ročníka si uvedomili, že
návštevníci by mohli pomôcť presadiť významné
zmeny v škole a jej zariadeniach. Návštevníkov
preto sprevádzali s radosťou.
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RÓMOVIA
Erika Szabóová

RÓMOVIA
O spôsobe života Rómov sa traduje mnoho stereotypov, mýtov či poloprávd. Rómovia a Rómky boli – a v rôznych formách ostávajú dodnes – vystavení asimilačnému tlaku. Donedávna nielenže neexistoval oficiálny záujem
o poznanie rómskej kultúry, aj pomenovanie „Róm“ by ste hľadali márne, keďže normou bolo práve pomenovanie
„Cigán“. Týmto obyvateľom, ktorí boli v minulosti považovaní za zaostalú sociálnu skupinu, boli dlhodobo upierané základné ľudské a národnostné práva. Napriek istému pokroku v tejto oblasti musíme uznať, že aj v súčasnosti
sú Rómovia nálepkovaní ako problematická, spoločensky neakceptovaná národnostná menšina a z tohto pohľadu
často vyplýva aj postoj k ich právam.
Kľúčové pojmy: propaganda, stereotypy, predsudok, diskriminácia, rasizmus, rómsky holokaust
Propaganda – narábanie s významom symbolov (slová, gestá, hudba a i.) s cieľom ovplyvňovať myslenie, správanie,
postoje a hodnoty ľudí a následne dosiahnuť požadovanú reakciu, ktorá je v súlade s úmyslom a potrebami šíriteľov
propagandy. Propaganda je dlhodobá a koncepčná, používa prostriedky masovej komunikácie, pričom využíva vedomú úpravu informácií a skutočností.1
Stereotypy – pevné a vžité typy, predstavy alebo vzory, na ktoré sa človek odvoláva, aby ospravedlnil svoj pozitívny
alebo negatívny predsudok. Stereotypom chýba opora vo faktoch, majú ospravedlniť a obhajovať nejaké správanie
alebo postoj. Vo väčšine prípadov sú stereotypy súbormi nelichotivých predstáv o príslušníkoch spoločenských
skupín, vrstiev, etník atď. na základe rasových a spoločenských predsudkov. Spoločenské stereotypy hrajú kľúčovú
rolu v masovej propagande.2
Predsudok – antipatia alebo (pozitívna) zaujatosť, ktorá vychádza z chybného a nadmerného zovšeobecnenia.
Môže byť namierený proti skupine ako celku alebo proti jedincovi, ktorý do danej skupiny patrí. Predsudok vzniká
na základe opakovanej skúsenosti.3
Diskriminácia – nerovné zaobchádzanie založené na charakteristikách človeka, ktoré sú pre danú situáciu nepodstatné ako niekoho pôvod, náboženstvo, vek, sexuálna orientácia alebo pohlavie/rod.4
Rasizmus – nevedecká teória hlásajúca nerovnocennosť rás, pripisujúca určitej rase význam vo vývine ľudstva, pričom označuje niektoré rasy za „nižšie“ a „neplnocenné“; vedomá, ale aj nevedomá viera v nadradenosť jednej rasy
nad inou, pričom tej prvej rase osobuje právo vládnuť nad tou druhou rasou. Termín „rasizmus“ zahŕňa správanie
tak jednotlivcov, ako aj skupín.5
Rómsky holokaust – pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v Európe počas druhej
svetovej vojny. Týmito perzekúciami boli postihnuté mnohé enklávy rómskeho obyvateľstva v tej časti Európy, kde
sa presadila nemecká rozpínavosť, resp. jeho spojenci.6
DEJINY RÓMOV7
O pôvode Rómov dodnes kolujú rôzne mýty. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Avšak už koncom
18. storočia sa na základe komparatívnej lingvistiky preukázalo, že pravlasťou Rómov je indický subkontinent. Širšie
výskumy ukázali, že patrili k chudobnej skupine obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom – živobytie si zaobstarávali kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, dreva a prútia (výrobou metiel a košíkov), chovom a predajom koní
alebo ostatných zabávali hudbou a tancom. Vedci sa domnievajú, že v Indii patrili ku skupine Dómov, ktorí tam žijú
dodnes.
1	
Propaganda. Mediálna výchova. Centrum mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. Dostupné
na: medialnavychova.sk/propaganda/.
2	
Stereotyp. Rodová rovnosť. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Dostupné na: www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/stereotyp/.
3	
Predsudok. Rodová rovnosť. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Dostupné na: www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/predsudok/.
4	
Čo je diskriminácia? Stories that Move. Dostupné na: www.storiesthatmove.org/sk/zaciname/pedagogicky-pristup/zaoberanie-sa-zlozitymi-otazkami/co-je-diskriminacia/.
5	Kolačanová, J.: Rasizmus a xenofóbia. IUVENTA, 2005. ISBN 80-8072-029-0. Dostupné na: www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/xenofobia_a_
rasizmus/xenofobia_a_rasizmus_na_web.pdf.
6	
Rómsky holokaust. Ústav pamäti národa. Dostupné na: www.upn.gov.sk/data/files/skladacky-2017-5_6.pdf.
7	
Dejiny Rómov. Úrad splnomocnenca vlády SR pre pre rómske komunity. Dostupné na: archiv.vlada.gov.sk/romovia/3632/dejiny-romov.html.
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O dôvodoch, prečo predkovia dnešných Rómov začali opúšťať Indiu, zatiaľ existujú iba hypotézy, migračné vlny
mohli súvisieť s potrebou hľadať a rozširovať okruh záujemcov o ich výrobky a služby. Podnetom mohlo byť i hľadanie lepšieho živobytia v oblastiach, ktoré majú priaznivejšie klimatické podmienky. Dôvody mohli byť aj vonkajšie,
napríklad expanzia mongolských či arabských kmeňov do Indie.
Doposiaľ najstaršia známa písomná zmienka o Rómoch v Európe je z roku 1068. Najstaršie známe správy o pobyte
Rómov na Slovensku sú z druhej polovice 14. storočia, v rokoch 1377 a 1381 sa spomínali aj v Zemplínskej župe.
Prichádzajúcich Rómov obyvateľstvo spočiatku prijímalo pohostinne. Šľachtici, panovníci i pápež im vydávali
ochranné listiny – glejty. Jednu takúto listinu pre „cigánskeho vojvodu Ladislava“ vystavil v roku 1423 cisár Žigmund Luxemburský na Spišskom hrade.
Od polovice 15. storočia sa vzťah európskeho obyvateľstva k Rómom začal meniť. Predstavitelia vtedajšej cirkvi
upozorňovali na to, že sa správanie kočujúcich Rómov nezhoduje s vtedajšou predstavou o kresťanských kajúcnikoch. Rozhodujúcim podnetom, pre ktorý sa v Európe zmenil postoj k Rómom, bola ich exkomunikácia z cirkvi parížskym arcibiskupom v roku 1427. Dôvodom malo byť porušovanie kresťanskej morálky – nedodržiavanie pôstov,
veštenie, hádanie z ruky, drobné krádeže. Pôvodná pohostinnosť sa zmenila na otvorené nepriateľstvo. Pre Rómov
sa začalo obdobie krutého prenasledovania. V jednotlivých krajinách boli postavení mimo zákona, odvšadiaľ ich
vyháňali. Na hraniciach boli osadené stĺpy s veľkými tabuľami, na ktorých bolo zobrazené to, čo čakalo Rómov po
prekročení hranice – mučenie, zmrzačenie tela, poprava. Takýto prístup pretrval v západnej Európe až do polovice
18. storočia.
Prenasledovanie Rómov v západnej Európe spôsobilo, že v priebehu 16. a 17. storočia prichádzali na územie Uhorska početné rómske skupiny. Usadzovaniu nových skupín sa v tomto období snažili administratívne brániť jednotlivé uhorské stolice, ale aj mestá. Vydávali rôzne nariadenia a opatrenia, ktoré zabraňovali pobytu kočovných skupín.
K novým prístupom k rómskemu obyvateľstvu prišlo v období osvietenstva, keď sa Mária Terézia a Jozef II. pokúsili
o asimiláciu rómskeho obyvateľstva na území Uhorska. Podľa nariadení z rokov 1761 a 1773 sa z nich mali stať roľníci
– mala im byť pridelená pôda, mali prijať kresťanské meno, nemali byť viac nazývaní Cigánmi, ale „novosedliakmi“
(Neubauer, Új-Magyar). Pod trestom palicovania nesmeli používať vlastný odev, vlastný jazyk, nemali medzi sebou
uzatvárať sobáše, deti z takýchto manželstiev im mali byť odnímané a dávané na výchovu k sedliakom. Jozef II.
kládol vo svojich nariadeniach (z roku 1782) dôraz na školskú dochádzku, vyučenie sa remeslu, povinnú návštevu
kostola a na zlepšenie hygienických podmienok.
Aj keď sa mnohé ich predstavy nedali uskutočniť, obsahovali viaceré moderné myšlienky (napr. dôraz na školskú
dochádzku, výchovu detí). Podľa týchto nariadení Rómov po prvý raz v dejinách nevyháňali, ale počítali s nimi ako
s obyvateľmi svojej krajiny. Nariadenia oboch panovníkov sa stali vzorom pre riešenie prístupu k rómskemu obyvateľstvu aj v ďalších európskych krajinách. Po smrti Jozefa II. ustali aj snahy o ovplyvňovanie života Rómov. Isté
snahy o asimiláciu sa ešte objavovali aj neskôr, ale boli nesystematické, čiastkové a nenašli reálny ohlas v živote
Rómov. Opätovné snahy o reguláciu života Rómov sa prejavili až koncom 19. storočia.
Po vzniku prvej ČSR prevládala snaha zaviesť opatrenia proti kočujúcim Rómom. V roku 1927 bol prijatý Zákon o potulných Cigánoch, určujúci povinnosť hlásiť sa v domovských obciach, dostaviť sa na vyzvanie a zavádzajúci „cigánske legitimácie“. Zákon upravoval podmienky kočovania, obmedzoval pohyb osôb, určoval veľkosť kočujúcej skupiny
a vymedzoval miesta na táborenie. Zákon sa stal príkladom legislatívneho postupu aj pre iné štáty Európy a na našom
území bol prvým zákonom, ktorý vyjadroval spoločenský odstup majoritného obyvateľstva voči Rómom. Jednotlivé
ustanovenia zákona boli v rozpore s vtedy platnou ústavou zaručujúcou rovnoprávnosť občanov republiky.
Tzv. Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi vydané v roku 1935 a na ne nadväzujúce vyhlášky klasifikovali Cigánov – podobne ako Židov, černochov, telesne a mentálne postihnutých... – ako
„element zabraňujúci čistote rasy“, čo v nacistickom Nemecku viedlo k hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín
obyvateľstva.
Vojnový Slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade Československa, v mnohom napodobňoval diskriminačné rasové zákony nacistického Nemecka. V apríli 1941 vydalo ministerstvo vnútra vyhlášku „o úprave niektorých pomerov Cigánov“, olašským Rómom bolo zakázané kočovanie. Usadlí Rómovia boli povinní odstrániť svoje
obydlia od štátnych alebo verejných ciest. Rómovia nesmeli cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, mali
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obmedzený vstup na verejné miesta, do miest a obcí smeli vstupovať len počas vymedzených dní a hodín. Platná
legislatíva umožňovala gardistom uplatňovať voči Rómom rôzne formy priamej fyzickej agresie.
Jedným z opatrení Slovenského štátu, ktoré boli namierené proti Rómom, bolo zakladanie táborov perzekučného
charakteru. Spočiatku to boli tzv. pracovné útvary, do ktorých boli umiestňovaní najmä mladí rómski muži. Boli
zneužívaní na najťažšie manuálne práce pri stavbách priehrad, ciest a železničných tratí. Perzekúcia slovenských
Rómov dosiahla svoj vrchol v rokoch 1944 – 1945.
Po skončení druhej svetovej vojny nastalo významné presídľovanie Rómov zo Slovenska do českých krajín, kde
nachádzali nielen prácu, ale i možnosť lepšieho bývania než v rómskych osadách. Za druhú etapu migrácie Rómov
do českých krajín môžeme považovať 50. roky, keď odchádzali – často v dôsledku organizovaných náborov – do
priemyselných centier severozápadných Čiech.
Štátne orgány v povojnovom období odmietli k Rómom pristupovať ako k osobitnému etniku. Domnievali sa, že
svoju zaostalosť môžu Rómovia prekonať iba tak, že sa vzdajú svojho doterajšieho života a čo najviac sa prispôsobia väčšinovému obyvateľstvu. Takým bolo aj usadzovanie dovtedy kočovných olašských Rómov. Vtedajší politici
dospeli k presvedčeniu, že bývanie v domoch je lepšie ako kočovanie. V roku 1958 bol vydaný zákon o zákaze kočovania, na základe ktorého ich vo februári nasledujúceho roku „usadili“ tak, že im pobrali kone a kolesá od vozov.
Nemali sa zakladať rómske folklórne súbory, mládežnícke alebo športové kluby, v školách sa nesmeli spievať rómske piesne, nesmeli vychádzať rómske knihy a časopisy, v televízii nesmeli vysielať rómske večerníčky. Nepoužívalo
sa ani označenie Rómovia alebo Cigáni, ale „občania cigánskeho pôvodu“.
V roku 1969 vznikla pri slovenskom ministerstve práce a sociálnych vecí „Komisia vlády pre otázky cigánskych
obyvateľov“. Svoju činnosť zameriavala na riešenie problémov zamestnanosti, bývania, výchovy mládeže a obmedzovania kriminality. V jednotlivých okresoch boli zriaďované okresné komisie, pri ktorých postupne vznikala sieť
sociálnych terénnych pracovníkov – kurátorov. Títo mali za úlohu robiť prostredníkov medzi rómskymi obyvateľmi
danej obce a štátnymi orgánmi. Každoročne vyhotovovali hlásenia o počte rómskeho obyvateľstva, o jeho problémoch v oblasti bývania, zamestnanosti, školskej dochádzky detí. O tom, koho zaradiť do zoznamu „občanov cigánskeho pôvodu“, rozhodovali jedine na základe vlastného uváženia.
V roku 1969 vznikol Zväz Cigánov-Rómov. Cieľom rómskej inteligencie bolo rovnoprávne a bezkonfliktné spolužitie majoritného a rómskeho obyvateľstva. Deklarovali tak záujem budovania etnickej identity a nechuť podriadiť sa
štátom riadenej asimilácii. V čase normalizácie, v roku 1973, bol Zväz Cigánov-Rómov zrušený. Rómovia v Československu na dlhé obdobie opäť stratili možnosť rozvíjať svoju etnickú identitu a naďalej boli považovaní za sociálne
retardovanú skupinu, ktorú je potrebné „prevychovať“.
Významným medzníkom najnovších rómskych dejín sa stal rok 1989. Krátko po novembrových udalostiach vznikla
prvá rómska politická strana – Rómska občianska iniciatíva, po nej ďalšie strany a kultúrne zväzy. V prvých voľbách
v roku 1990 bolo na skrátené funkčné obdobie dvoch rokov zvolených 10 rómskych poslancov do vrcholných
orgánov vtedajšieho Česko-Slovenska. Významným medzníkom bolo aj prijatie Zásad vládnej politiky Slovenskej
republiky k Rómom (9. apríla 1991). Dokument vo všeobecnosti navrhoval prístup k riešeniu problematiky v oblasti
etnickej, sociálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a v oblasti ekonomického zabezpečenia. Základnou zásadou v etnickej oblasti bolo v legislatívno-právnom systéme, počnúc ústavou republiky, uznať etnickú svojbytnosť Rómov na
úrovni ostatných etnických minorít žijúcich na území Slovenskej republiky. V praxi to znamenalo, že Rómovia boli
zrovnoprávnení s ostatnými národnostnými menšinami. Pri sčítaní ľudu v rokoch 1991 a 2001 bola rómska národnosť taxatívne vymenovaná a bolo možné sa k tejto národnosti prihlásiť.
Snaha o riešenie postavenia časti rómskej populácie si vyžiadala systémové riešenie na úrovni štátnej správy – preto od roku 1998 pôsobí na Slovensku menovaný splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.8 V súčasnosti
túto pozíciu zastáva Ján Hero.
Od roku 1990 si každoročne 8. apríla pripomíname Svetový deň Rómov. Práve 8. apríla 1971 sa uskutočnilo prvé
veľké medzinárodné stretnutie zástupcov Rómov neďaleko Londýna, v Orpingtone. Na stretnutí sa zúčastnilo toľko zástupcov z toľkých štátov, že sa ho jeho organizátori rozhodli vyhlásiť za prvý zjazd Svetového rómskeho kongresu. Jedným z uznesení prijatých na tomto prvom zjazde bolo odporúčanie používať namiesto etnonyma Cigán
etnonymum Róm, Rómovia. Na prvom stretnutí sa zúčastnení zástupcovia tiež zhodli na podobe vlajky a piesni,
ktoré by reprezentovali všetkých Rómov vo svete.9
8 Tlačové správy. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Dostupné na: www.romovia.vlada.gov.sk/.
9	
Pýtali ste sa nás, čo je Rómstvo, Rómovia, 8. apríl a prečo Deň Rómov. Centrum komunitného organizovania, 2021. Dostupné na: dennikn.sk/blog/2379195/pytaliste-sa-nas-co-je-romstvo-romovia-8-april-a-preco-den-romov/.
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Dve tretiny obyvateľov z rómskych komunít bývajú legálne, t. j. v bytoch alebo skolaudovaných rodinných domoch
na majetkovo vysporiadaných pozemkoch. Čím je koncentrácia od obce vzdialenejšia, tým častejšie sa v nej vyskytujú neštandardné obydlia s horším vybavením a so značne zníženou kvalitou bývania.

RÓMSKA HYMNA
Za rómsku hymnu sa považuje rómska pieseň „Gejľem, gejľem“ (v slovenskom preklade Šiel som,
šiel som), známa tiež pod názvami „Geľem, Geľem“, „Djelem, Djelem“, „Opre Roma“, „Romale, čhavale“ a pod. Melódia rómskej hymny pochádza zo starobylej piesne známej pôvodne v Rumunsku
a Srbsku z prvej polovice 20. storočia. Rómska hymna často znie na stretnutia rómskych aktivistov
alebo pri oslavách Svetového dňa Rómov.

Charakteristickým znakom všetkých typov koncentrácií je preľudnenosť, ktorá má negatívny vplyv na kvalitu bývania. V celoslovenskom priemere pripadajú na jedno obydlie menej ako traja ľudia, v koncentráciách je to takmer
sedem ľudí na jedno obydlie. Viac ako pätina ľudí z rómskych komunít žije v nájomných bytoch, kde je priemerná
hustota viac ako šesť ľudí na jedno obydlie.
Vypočujte si hymnu
na Youtube.

RÓMSKA VLAJKA
Rómska vlajka sa skladá z dvoch
pruhov – zo spodného zeleného,
ktorý symbolizuje prírodu, a z horného modrého, predstavujúceho
oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi
špicami. Keďže také isté koleso je
aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia
sa týmto spôsobom prihlásili ku
krajine, z ktorej ich predkovia odišli
pred tisícročím.

Kvalita infraštruktúry je v rómskych komunitách v porovnaní s obydliami majoritnej populácie výrazne horšia. Verejný vodovod využíva 64 % obyvateľov z rómskych komunít (v prípade majority je to 93 %). Z neštandardného, nezabezpečeného zdroja čerpá vodu približne 33-tisíc ľudí. Kanalizáciu využíva 40 % obyvateľov z rómskych komunít
(majorita v rovnakých obciach ju využíva na 83 %).
Významné sú aj rozdiely v pokrytí a vo využívaní inžinierskych sietí medzi obcami a k nim prislúchajúcimi koncentráciami. V pomere využívania vodovodu medzi majoritou a rómskou komunitou sú obrovské rozdiely. Podobná je
aj situácia s kanalizáciou, elektrickou sieťou a s pripojením na rozvody plynu.
Situácia sa v porovnaní so zisteniami predošlých atlasov zlepšuje. Pri porovnaní obcí, ktoré boli skúmané vo všetkých predchádzajúcich atlasoch, zistíme, že v roku 2004 v nich využívalo verejný vodovod 49 % obyvateľov, v roku
2013 57 % a v roku 2019 64 % ľudí. Podobný trend možno badať aj vo využívaní verejnej kanalizácie (20 % v roku
2004, 30 % v roku 2013, 37 % v roku 2019).

Rómovia: mýty a fakty
Ak chcete lepšie porozumieť Rómom, problematike (sociálneho) vylúčenia či nájsť odpovede na
mnohé otázky spojené s touto témou, odporúčame vám publikáciu organizácie Človek v ohrození n. o. Vďaka nej budete vedieť lepšie pracovať s vašimi postojmi, no aj s postojmi vašich žiakov
a žiačok.

SITUÁCIA RÓMOV NA SLOVENSKU PODĽA ATLASU RÓMSKYCH KOMUNÍT 2019
Do Atlasu rómskych komunít 201910 bolo zaradených 825 obcí. V týchto obciach žije 417-tisíc rómskych obyvateľov, čo predstavuje približne 7,6 % celkového obyvateľstva Slovenska a zodpovedá to všeobecnému odhadu
450-tisíc obyvateľov rómskeho pôvodu na Slovensku. V porovnaní s údajmi z roku 2013 to zodpovedá nárastu približne o 13 %.
Samosprávou s najvyšším počtom rómskych obyvateľov je mestská časť Luník IX v Košiciach (približne 6 900 obyvateľov), nasledujú koncentrácia na okraji mesta Trebišov (6 700 obyvateľov) a obec Jarovnice (6 000 obyvateľov).
Preferovaným komunikačným jazykom v 47 % rómskych komunít je rómčina (najmä v komunitách na strednom
a východnom Slovensku). V 35 % komunít je to slovenčina a v 18 % maďarčina (prevažne na juhu Slovenska).
Atlas rómskych komunít hovorí o tzv. koncentráciách11 v obciach. V nich žije podľa Atlasu 300-tisíc Rómov, 56-tisíc Rómov býva v koncentráciách mimo obce, 151-tisíc na okraji obce a 92-tisíc vo vnútri obce. Zvyšných 117-tisíc
Rómov býva podľa dát Atlasu integrovane spolu s majoritnou populáciou. Ak do týchto výpočtov zaradíme aj
odhadovaných 33-tisíc Rómov, ktoré nezachytil Atlas rómskych komunít 2019, môžeme povedať, že dve tretiny
Rómov na Slovensku bývajú koncentrovane a zvyšná tretina býva integrovane medzi majoritnými obyvateľmi.
Koncentrácie sa od majoritnej populácie líšia výrazne horšími životnými podmienkami – no líšia sa aj navzájom. Vo
všeobecnosti platí, že čím ďalej je osídlenie od jadra obce, tým sú kvalita bývania, pokrytie inžinierskymi sieťami,
dostupnosť služieb a úroveň infraštruktúry nižšie. Tieto faktory negatívne ovplyvňujú všetky aspekty života rómskych komunít a prispievajú k udržiavaniu a prehlbovaniu generačnej chudoby.12
	Ravasz, Á., Kovács, Ľ., Markovič, F.: Atlas rómskych komunít 2019. Veda, 2020. ISBN 978-80-224-1874-4. Uvádzaný text je spracovaný z Atlasu rómskych
komunít 2019. Atlas nie je sčítaním Rómov v Slovenskej republike; primárne sa zameriava na údaje o infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, ako aj o občianskej
vybavenosti.

10

	Koncentrácie nie sú len tzv. osady – do tejto kategórie patria aj obce s rómskou majoritou, „rómske susedstvá“ a „rómske ulice“.

11

	
V čom je chudoba Rómov, ktorí žijú v osadách, iná? Človek v ohrození, 2021. Dostupné na: clovekvohrozeni.sk/v-com-je-chudoba-romov-ktori-ziju-v-osadach-ina/.

12
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AK TIVITA 1
INFLUENCERI A RÓMOVIA
Cieľ:
•	vedieť vysvetliť pojem marginalizované/vylúčené rómske komunity a rozumieť problémom, s ktorými
sa ľudia žijúci v týchto komunitách stretávajú
•	posúdiť pravdivosť/nepravdivosť informácií o Rómoch vo videách influencerov, prípadne v médiách
Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: počítač s pripojením na internet
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
•	prierezové témy – Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj
Opis aktivity:
Vyučujúci predstaví tému, ktorej sa budú žiaci venovať, spôsobom, ktorý je pre nich pútavý a prepojí zdanlivo vzdialený svet influencerov s témou vylúčených komunít. Vysvetlí im pojem marginalizované/vylúčené
komunity, priblíži problémy, s ktorými sa ľudia žijúci v týchto komunitách stretávajú. Spoločne si pozrú videá
a diskutujú o nich. V reflexii sa vyučujúci venuje rozdielnemu obrazu, ktorý nám poskytujú médiá či influenceri a prepája tieto zobrazenia s osobnými skúsenosťami žiakov alebo seba samého. Podporuje žiakov
v pochopení, čo môžu spôsobiť skreslené informácie či hoaxy a ako dokážu ovplyvniť životy ľudí, ktorých sa
týkajú.
VIDEO 11
Nina Skalíková, fotografka
Otázky:
•	Ako boli vykreslení Rómovia
v tomto videu?
•	Aké boli Ninine pocity pred
cestou?
•	
Aká bola jej motivácia zrealizovať tento výlet/natočiť
toto video?
•	
Čo bol podľa vás najsilnejší moment tohto videa? Čo
vám najviac utkvelo v pamäti?
•	Čo vás na videu prekvapilo?
Čo nové ste sa dozvedeli?
•	Sú vo videu Rómovia zobrazení stereotypným spôsobom?
•	Čo je podľa vás prínosom spôsobu zobrazovania Rómov, ktorý využila Nina?
•	Aké môžu byť jeho úskalia?

Ďalšie zdroje
DESATORO NOVINÁRA
PÍŠUCEHO O RÓMSKEJ TÉME2

Ďalšie zdroje
RÓMOVIA, NOVINÁRI A MÉDIÁ.
MEDIÁLNA ANALÝZA 20143
Návod na čítanie QR kódov nájdete napríklad tu: www.hardreset.info/sk/articles/qr-code/.
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VIDEO 24
Matej Slažanský („Selassie“), youtuber/influencer
Otázky:
•	Ako boli vykreslení Rómovia v tomto videu?
•	Sú vo videu Rómovia zobrazení stereotypným spôsobom?
•	Aká bola Matejova motivácia zrealizovať tento výlet/natočiť toto video?
•	Čo bol podľa vás najsilnejší moment
tohto videa? Čo vám najviac utkvelo v pamäti?
•	Dozvedeli ste sa niečo nové, s čím
ste sa doteraz nestretli?
•	Aký ste mali pocit z tohto videa?
•	
Zhoduje sa Matejovo zobrazenie
s tým, čo vidíme v médiách?
Ďalšie otázky k diskusii:
•	Líšili sa v niečom tieto dve videá? Kde vidíte najväčšie rozdiely? V čom sa videá naopak podobali?
•	Akú úlohu zohrávali Rómovia v Nininom videu? Akú úlohu zohrávali v Matejovom videu?
•	Ktoré zobrazenie Rómov sa vám páčilo viac? Ktoré vám bolo bližšie svojím spracovaním? Čo to spôsobilo?
•	Ktoré video vám prinieslo viac nových informácií?
•	Skúste sa zamyslieť – zmenili sa vaše názory na Rómov po tom, ako ste videli tieto videá?
•	Ak sa rozprávate o tejto téme s kamarátmi, rodičmi, s akými názormi sa stretávate?
•	Je obraz Rómov, ktorý je zobrazený vo videách, taký, s akým sa stretávate bežne vo vašom živote, v médiách?
•	Čo môžu podľa vás dať takéto videá ľuďom – mladým, ale aj dospelým? Má vôbec význam točiť takéto
videá?
•	Ak niekedy počujete výraz „rómska osada“, čo si predstavíte?
•	Zhoduje sa vaša predstava so všetkým, čo ste videli vo videách? Našli ste tam niečo, čo sa od vašej predstavy odlišovalo?
•	S akými problémami sa podľa vás stretávajú ľudia, ktorí žijú v takýchto vylúčených komunitách?
•	Aký je podľa vás ich prístup k verejným službám?
•	Čo by sa muselo udiať, aby sa ich situácia zlepšila?
Tip:
Aktivita môže byť rozšírená aj o časť, keď si budú žiaci sami vytvárať spravodajské texty o Rómoch či o vylúčených komunitách. Ďalšou možnosťou na rozšírenie aktivity je revidovať reálne texty z novín tak, aby
rešpektovali „Desatoro novinára píšuceho o rómskej téme“.

Reflexia:
Aký je obraz Rómov, s ktorým sa bežne stretávate vo vašom živote?
Aký je obraz Rómov, ktorý je bežne prezentovaný v médiách?
Je obraz Rómov, ktorý je zobrazený vo videách, taký, s akým sa stretávate bežne vo vašom živote, v médiách?
Žijú všetci Rómovia na Slovensku tak, ako je to zobrazované v týchto videách?
1 Skalíková, N.: Navštívila som rómsku osadu pod Tatrami. Nina Skalíková, 2019. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=hD_ULj07GzY.
2 Desatoro novinára píšuceho o rómskej téme. Romano Kher – Rómsky dom, 2014. Dostupné na: romanokher.sk/wp-content/uploads/2014/12/DESATORO_novinara_pisuceho_o_Romoch.pdf.
3	
RÓMOVIA, NOVINÁRI A MÉDIÁ. MEDIÁLNA ANALÝZA. NEWTON Media spol. s r.o., 2014. Dostupné na: romanokher.sk/wp-content/uploads/2014/12/Analyza_Medialny_obraz_Romov.pdf.
4 Slažanský, M.: VŠETCI NIE SÚ ROVNAKÍ! #VýletyNaslepo. menameselassie, 2016. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=75D67efHuuc&t=143s.
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AK TIVITA 2
ANALÝZA DOBOVÝCH TEXTOV
Cieľ:
•	kriticky analyzovať dobový text
•	vedieť vysvetliť pojmy propaganda, predsudok, stereotyp, diskriminácia, rasizmus
•	prepojiť udalosti z histórie s našou súčasnosťou, vysvetliť vplyv predsudkov, diskriminácie, no aj propagandy na životy vylúčených komunít na Slovensku
Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: text „Po Židoch ďalšia naša pliaga“ – Príloha 3.1
Poznámka: Text je pomerne rozsiahly – dôvodom je snaha o ponúknutie rozličných aspektov podnecujúcich
diskusiu. Vyučujúci môže pracovať s celým materiálom alebo s jeho časťami podľa časových možností a podľa
vyspelosti skupiny žiakov.

VÝVOJ POČTU RÓMOV NA SLOVENSKU PODĽA
CENZOV, SÚPISOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝCH
ZISŤOVANÍ
Cieľ:
•	aplikovať matematické operácie pri výpočtoch slovných úloh
•	pochopiť význam vypracúvania štatistík z rôznych oblastí, ich prínosy, pozitíva a negatíva
Trvanie aktivity: 45 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: text „Vývoj počtu Rómov na Slovensku podľa cenzov, súpisov štátnej správy a iných zisťovaní“ –
Príloha 3.5, kalkulačka

Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
•	prierezové témy – Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj

Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika a práca s informáciami
•	prierezové témy – Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj

Opis aktivity:
Vyučujúci v krátkosti zarámcuje obdobie, ktorému sa bude venovať aktivita. Vysvetlí, odkiaľ je text, prečo
používa špecifické pojmy a slovné spojenia, kto je jeho autorom. V krátkosti im vysvetlí pojmy ako Hlinkova
garda a to, prečo sa v texte objavuje slovo „Cigán“. Rozdelí žiakov do skupín, každý člen skupiny dostane
text na prečítanie (Príloha 3.1). Po prečítaní sa o ňom môžu v skupinách porozprávať, upozorniť na dôležité
časti. V skupine sa venujú pojmom propaganda, predsudok, stereotyp, diskriminácia, rasizmus. Následne
spoločne všetci diskutujú o týchto otázkach:
• Prečítali ste si úryvok. Aký z neho máte pocit?
• Je v texte niečo, čomu nerozumiete?
• Viete, kto boli ľudáci a gardisti?
•	Skúste v krátkosti prerozprávať tento text, akoby ste ho hovorili kamarátovi alebo kamarátke. Vedeli by
ste nájsť paralely (prepojenia) aj so súčasnou situáciou Rómov na Slovensku?
• Aké názory podľa vás tento text prezentuje?
•	Stretli ste sa už niekedy s pojmom propaganda? Viete toto slovo vysvetliť? Viete povedať príklady propagandy (kedy sa používa/-la, akých tém sa týkala a pod.).
• Stretli ste sa s podobnými názormi aj v súčasnosti? Kde ste na ne narazili/kto ich prezentoval?
•	Je nejaký rozdiel medzi používaním slova „Cigán“ a slova „Róm“? Ktoré z nich by sa podľa vás malo používať?
• Poznáte slová predsudok a stereotyp? Viete ich vysvetliť? Vidíte medzi nimi nejaký rozdiel?
• Poznáte slová diskriminácia a rasizmus? Viete ich vysvetliť?
• Stretli ste sa už niekedy s predsudkami či diskrimináciou? Opíšte tieto situácie.
Vyučujúci sa snaží viesť diskusiu tak, aby tému dostatočne vysvetlil. Používa výrazy, ktorým žiaci rozumejú
a overuje si správne pochopenie používaných pojmov. V reflexii následne prepojí udalosti z textu so súčasnosťou.

Opis aktivity:1
Vyučujúci začne aktivitu predstavením témy – načrtne, kedy a ako sa na územie Slovenska dostali Rómovia,
aké boli ich osudy a postavenie od obdobia Márie Terézie, počas 2. svetovej vojny a po nej až do súčasnosti.
Žiakom rozdá textový materiál (Príloha 3.5). Vzhľadom na to, že text je pomerne rozsiahly, môže vyučujúci
pracovať s celým materiálom alebo s jeho časťami podľa časových možností a podľa vyspelosti skupiny žiakov. Taktiež môže text ponechať v ponúkanom členení (odsek + otázky) alebo zoskupiť texty a otázky uviesť
na konci. Úlohou žiakov je vyriešiť slovné úlohy.
Aktivita cieli nielen na správne používanie matematických operácií, ale predovšetkým na pochopenie
toho, kde všade sa používajú matematika a štatistika a aké je využitie týchto odvetví v reálnom živote. Aktivita neopomína ani ľudskoprávny rozmer témy – vyučujúci sa venuje aj tomu, ako dokážu štatistiky pomáhať
pri zlepšovaní života vylúčených obyvateľov.

Reflexia:
Aký bol podľa vás význam tohto textu, ktorý bol v roku 1942 zverejnený v časopise Náš boj?
Máte pocit, že sú Rómovia na Slovensku vystavení rasizmu?
Počuli ste o tzv. systémovom rasizme? Myslíte si, že sa týka aj Rómov na Slovensku?
Počuli ste o sterilizáciách rómskych žien na Slovensku?
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AK TIVITA 3

Reflexia:
Na čo nám vlastne slúžia rôzne štatistiky či súpisy? Čo z nich vieme zistiť?
Čo pozitívne nám môžu priniesť štatistiky a ich analýzy? Majú štatistiky aj nejaké úskalia?
Na Slovensku zatiaľ nie je povolené zbierať údaje o etnickom pôvode obyvateľov – aké má podľa vás tento prístup
pozitíva? Má aj nejaké negatíva?

1	Matlovičová, K., Matlovič, R., Mušinka, A., Židová, A.: Rómovia na Slovensku. Základné charakteristiky Rómskej populácie na Slovensku s dôrazom na priestorové
aspekty ich diferenciácie. In Penczes, J., Radics, Z. (Eds.): Roma population on the peripheries of the Visegrad countries. Spatial trends and social challenges.
Debrecen 2012, ISBN 978-615-5212-07-9. Dostupné na: www.unipo.sk/public/media/16282/R%C3%B3movia_na_Slovensku_(2012)_Z%C3%A1kladn%C3%A9_
charakteristiky_R%C3%B3mskej_popul%C3%A1cie_na_Slovensku_s_d%C3%B4razom_na%20priestorov%C3%A9_aspekty_ich_diferenci%C3%A1cie.pdf.
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AK TIVITA 4
MA BISTEREN!
Rómsky holokaust – poznaný, nepoznaný

Cieľ:
•	vedieť vysvetliť pojmy rómsky holokaust1, transporty, koncentračný tábor, zaradenci, diskriminácia,
gardisti, perzekúcie, okupácia a vyjadriť svoj názor na ne
•	dokázať zakresliť dôležité miesta na mape Slovenska a využiť pri tom moderné technológie

Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: text 1 (pre učiteľov) – Príloha 3.2, text 2 (pre žiakov) – Príloha 3.3, slepá mapa Slovenskej republiky – Príloha 3.4, mobilné telefóny s pripojením na internet

Dodatočné zdroje
Pozrite si dokument2
Krátky dokumentárny film Baro mariben (2013) rozpráva o perzekúciách a ťažkom živote Rómov na
Slovensku počas 2. svetovej vojny. Zoznámite sa v ňom aj s osobnými príbehmi Rómov, ktorí prežili
dramatické okamihy vojny.
Pozrite si televíznu diskusiu3
Téme rómskeho holokaustu sa venovala aj diskusia Večera s Havranom. Zdroj odporúčame ako doplnkový predovšetkým pre pedagógov.
Oral history
Veľmi zaujímavým spôsobom, ako spraviť históriu pre deti niečím skutočným, a nie iba vetami v učebnici dejepisu, je využívanie osobných príbehov ľudí, ktorých životov sa dotkli konkrétne historické udalosti. Využiť môžete príbehy z portálu Pamäť národov (www.pametnaroda.cz/cs/romove).

Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika a práca s informáciami
•	prierezové témy – Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj
Opis aktivity:
Vyučujúci žiakom predstaví širšie pozadie témy – norimberské rasové zákony, kto za nimi stál, čo bolo ich
cieľom a ako sa prejavovali v životoch obyvateľov (dôraz pritom kladie na Židov a na Rómov). Predstaví im
text, ktorému sa budú venovať, uistí sa, že žiaci rozumejú slovám ako transporty, koncentračný tábor, zaradenci, diskriminácia, gardisti, perzekúcie, okupácia. Vysvetlí žiakom, prečo sa v texte objavujú slová „Cigán“,
„cigánsky“. Na lepšie pochopenie témy môže využiť aj dokument a osobné príbehy Rómov.
Vyučujúci rozdelí žiakov do skupín, pričom každá skupina dostane text (Príloha 3.3) a slepú mapu (Príloha
3.4). Každá skupina musí mať k dispozícii mobilný telefón s pripojením na internet alebo počítač s pripojením na internet. Vyučujúci žiakom vysvetlí, ako sa vyhľadávajú miesta podľa GPS súradníc. Po zakreslení
miest žiakmi skontroluje správnosť určenia lokalít a ich zakreslenie na mape. V reflexii sa podrobne venuje
pocitom žiakov, opätovne preberie tému rómskeho holokaustu a zdôrazní dôležitosť poznania tejto témy.
Úlohy pre žiakov:
1.	Niektoré názvy obcí sú v texte nahradené ich GPS súradnicami. S pomocou Google Maps alebo iného
prostriedku nájdite, aká obec či miesto sa skrýva pod uvedenými súradnicami a vpíšte tento názov na
určené miesto.
2.	Na slepej mape vyznačte všetky miesta, ktoré sa spomínajú v texte, napr. pracovné a zaisťovacie tábory,
miesta, kde Rómovia pracovali počas svojich umiestnení v pracovných táboroch.
3. Na slepej mape vyznačte aj miesta, kde dochádzalo k popravám Rómov.
4. Majú všetky tieto obce (mestá, dediny) aj v súčasnosti rovnaký názov?
5. Sú medzi nimi aj nejaké zaniknuté obce? Prečo tieto obce zanikli?
Reflexia:
Ktorá informácia uvedená v texte bola pre vás nová? Našli ste v texte niečo, čo vás prekvapilo? Ako sa cítite po
prečítaní tohto textu?
Čo viete o rómskom holokauste? Aký má význam učiť sa o takýchto témach?
Vedeli ste o tom, že aj Rómovia sa zúčastnili na Slovenskom národnom povstaní?
Učili ste sa v škole o udalostiach opisovaných v texte? Napríklad o tom, že Rómovia sa podieľali na výstavbe
Oravskej priehrady, cesty na Čertovicu a pod.? Aký z toho máte pocit?
Čo viete o miestach, kde dochádzalo k popravám Rómov – napríklad o Kremničke, o Osvienčime? Skúste si
o týchto miestach vyhľadať nejaké informácie, fotografie a odprezentujte ich nabudúce pred spolužiakmi.
1

 lovo holokaust s prívlastkom rómsky zostáva zatiaľ najzrozumiteľnejšie pre širokú rómsku i nerómsku verejnosť. Termín holokaust je umelý pojem, ktorý od
S
roku 1958 zaviedol Elie Wiesel, nositeľ Nobelovej ceny za mier. Postupne sa ujal ako termín jednotiaci, pre genocídu viacerých národov a skupín počas druhej
svetovej vojny. V 90-tych rokoch bol tlak aj na použitie skupinového termínu pre genocídu Rómov, predovšetkým v USA. Vzniklo viacero pomenovaní, porrajmos/poraimos, samudaripen, baro murdaripen.
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2 Združenie Jekhetane-Spolu: Baro mariben. Združenie Jekhetane-Spolu, 2014. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=gX9kh_bYsL0.
3 Večera s Havranom (Rómsky holokaust). RTVS, 2016. Dostupné na: www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/101762#73.
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PRÍLOHA 3.1
Anton Hruboň (ed.):

Ľudácka čítanka – Sila propagandy, propaganda sily.
Vydavateľstvo Premedia 2019.

O knihe:
Výber textov, ktorý by mal čitateľom pomôcť pochopiť mentálny svet budovaný ľudáckym režimom. Jednotlivé texty v čítanke
pochádzajú z archívnych prameňov, dobovej tlače a dobových publikácií a sú uvádzané v pôvodnom znení, bez úpravy dobovej
gramatiky, štylistiky či opráv vtedajšieho spisovného jazyka. Pri čítaní textov je dôležité vnímať ich v kontexte doby a kriticky.
V uvádzanom výňatku sú vynechané časti označené troma bodkami v hranatých zátvorkách.
„Po Židoch ďalšia naša pliaga“ (s. 237 – 249)1
Cigánov sme si my Slováci v minulosti dosť málo všímali, hoci je smutne-známa skutočnosť, že náš národ,
podobne ako väčšina kultúrnych národov sveta, napadnutý bol dvoma príživníkmi: Židmi a Cigánmi. Vedľa
židovstva teda nesmieme prehliadnuť ani druhého cudzopasníka, Cigána.
Nebezpečenstvo so strany Cigánov pre náš národ
je iného druhu ako so strany Židov. Cigán žije viac na
periférii štátu, zatiaľ čo Žid usiloval sa vniknúť do najvyšších postavení politických a kultúrnych. Cigáni sú
na najprimitívnejšom stupni kultúry a zpravidla sa tým
ani netaja. Ale v každom národe je istá spodná vrsstva,
ktorá stojí blízko Cigánom svojím spôsobom života. Sú
to tuláci a iné typy vagabundov. Ba čo viac, stáva sa, že
za istých okolností niektoré vrstvy národa sa pocigánčia, takže často nie je ľahké, nájsť presnú hraničnú čiaru
medzi oboma národmi.
[...]
Cigáni sú pre nás niečo celkom cudzie svojím výzorom,
svojou rečou, spôsobom života, slovom všetkým.
[...]
Cigánske hordy prenikly vo viacerých vlnách do prednej Ázie, do Europy, ba aj za Oceán. V Europe v silnejšom počte nachádzajú sa od polovice 15. storočia, keď
sa prvý raz spomínajú v súčasných listinách.
O ceste Cigánov dajú sa zistiť rozličné okolnosti,
pravda, nie dotazmi u samotných Cigánov, ktorí nemajú
ani dejín, ani písomných pamiatok.
[...]
Máme teda tu do činenia s rasou, ktorej pôvod siaha
ďaleko až do končín Indie a ktorej cesty viedly mnohými
krajinami. Je to cudzopasný živel, ktorého menejcennosť vysvitá už z celého ponímania života. Život Cigána
je celkom odlišný od nášho a naplnený je surovosťou,
pôverčivosťou a rozličnými čarami. Hľa, okolo čoho sa
1	Pôvodný zdroj: Kubička, R.: Pôvod Cigánov a ich cesty k nám. In: Náš boj, roč.
1, 1.11.1942, č. 4, s. 87 – 90; Kubička, R.: Cigánska otázka – otázka krvi. In: Náš
boj, roč. 1, 15.11.1942, č. 5, s. 115 – 119). In: Hruboň, A. (ed.): Ľudácka čítanka
– Sila propagandy, propaganda sily. Vydavateľstvo Premedia 2019. ISBN
978-80-8159-761-9
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točí myseľ Cigána: Keď Cigán zočí na ceste klince, vlasy, črepiny alebo pazúry, je to zlý znak, zatiaľ čo trus,
výkaly a pod. znamenajú šťastie.

novi obraz, aký je vo svojom vystupovaní, vo svojom
spôsobe života a vo svojom držaní. Videli sme všade
cudzie ťahy. Neradi by sme žičili nášmu ľudu, aby čo len
niekoľko takých čŕt musel mať na sebe. Preto je potrebné, aby sa podrobne ako židovská otázka aj otázka
cigánska riešila zo stanoviska krvi. To znamená toľko, že
žiadnemu Cigánovi nesmie sa dať možnosť, aby tým, že
sa priznáva k slovenskej reči alebo ku kresťanskému náboženstvu, mohol krv nášho národa otráviť. Cigán ostane Cigánom, nech hovorí akoukoľvek rečou alebo sa
priznáva k akémukoľvek vierovyznaniu.
V tomto zmysle treba predovšetkým zasiahnuť tam,
kde došlo už k premiešaniu a naším národom. Na
druhej strane úpravy zo strany štátnych orgánov musia byť také, aby sa krvné styky Cigánov s naším náro-

dom v budúcnosti nemohly viac opakovať. Predovšetkým treba odmietnuť snahy, ktoré dávajú do výhľadu
usadenie Cigánov, lebo týmto podporoval by sa vzrast
a šírenie sa týchto kočovníkov v našom slovenskom životnom priestore. Môže tu byť teda jedine reč o takých
nariadeniach, ktoré ťahajú jasnú hraničnú čiaru medzi
nami a touto menejcennou ľudskou rasou.
[...]
Úfam, že týmito vývodmi som dokázal, že cigánsku
otázku u nás nemožno vyriešiť s hľadiska hospodárskeho, rečového alebo náboženského. Ide tu, podobne ako
u židovskej otázky, o to, aby sme ju vyriešili radikálne
s hľadiska rasového a populačno-politického.

[...]
Pri všetkej tejto zdanlivvej naivnosti je Cigán rafinovaný
a vypočítavý. Vieme, že na našich dedinách pokúšali sa
Cigáni privábiť do krážov svojich povier a čarov aj ľahkoverných našich ľudí, aby od nich vylákali peniaze alebo potraviny.
[...]
Rasa sa neprejavuje len vystupovaním jednotlivých ľudí,
ale skôr ich výzorom: pohľadom, spôsobom chôdze,
mimikou, pohybom rúk, rečou atď. U Cigána zvlášť výrečným orgánom je oko. Je v ňom čosi nepokojné a nestále. Oko, zdá sa bez prestania čosi hľadá, číha po koristi a isto ju nachádza. Pohľad u Cigána je akoby čuch.
Stačí mu hodiť krátky pohľad a spoznáva, aké výhľady
má na korisť. Keď do cudzej izby vstúpi Cigánka, storáz
viac vidí ako my.
Zvlášť výrazná je u Cigána jeho chôdza. Nikdy nekráča
pevne a pravidelne, ako náš sedliak. Jeho nestály spôsob života nedáva mu vnútorného pokoja pre vyrovnanú chôdzu. Jeho kroky sú ľahké a kolísavé. Často sa zdá,
že sa vari ani nedotýka pôdy. To často súvisí s jeho náturou, ktorá ho ženie kradnúť, pričom však treba tíško
vystupovať.
Cigán ostal nestálym kočovníkom, tak ako kedysi pradávno. Aj dnes tak ako kedysi zameraný je na „najdenie“
a nie na produktívnu prácu. Ale kým ako primitívny kočovník na svojej vandrovke nachádzal kapustu, korene
a iné, siaha dnes po veciach, ktoré už majú vlastníkov,
t.j. kradne.
Práce, ktoré dnes tu a tam ešte vykonáva, nepatria
k najctihodnejším: vykonáva úlohu šintra (pozn. šinter je
archaické pomenovanie lapača psov, šarhu), čističa kanálov a kloák a aj tieto „remeslá“ vykonáva len zdánlivo;
lebo tieto „práce“ obyčajne spája s krádežou, ba často
ich používa ako prostriedok k tomuto cieľu.
[...]
Pokúsili sme sa v predošlých vývodoch podať o Cigá-
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PRÍLOHA 3.2 1, 2
Text 1 (pre učiteľov)
Tzv. norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi a cti vydané v roku 1935 a na ne nadväzujúce vyhlášky klasifikovali Cigánov – podobne ako Židov, černochov, telesne a mentálne postihnutých... – ako „element
zabraňujúci čistote rasy“, čo v nacistickom Nemecku viedlo
k hromadnému vyvražďovaniu týchto skupín obyvateľstva.3
Na území nacistickej Tretej ríše boli zriadené pracovné
a zberné tábory, kam boli internovaní Rómovia. Odtiaľto potom odchádzali transporty do vyhladzovacích koncentračných táborov, najmä do Osvienčimu.
Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo
300 000 európskych Rómov.
V koncentračnom tábore Osvienčim II. – Brzezinka
(Auschwitz II. – Birkenau)/GPS 50°02’04.8”N 19°10’33.0”E bol
nariadením v roku 1942 zriadený špeciálny „cigánsky rodinný
tábor“. Tam boli privezení Rómovia z Čiech a Moravy, Holandska, Belgicka, zo severného Francúzska, z Poľska a zo štátov
vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Táborovým lekárom bol Dr.
Josef Mengele (prezývaný „Anjel smrti“), ktorý vykonával
svoje „vedecké pokusy“ najmä na tehotných ženách, novorodencoch a jednovaječných dvojčatách. Táborom prešlo
viac ako 22 000 európskych Rómov, vyše 19 000 z nich tu
našlo svoju smrť. Dňa 2. augusta 1944, po tom, čo boli izolovaní mladí rómski väzni, bolo počas jednej noci odvezených
do plynových komôr 2 897 obyvateľov cigánskeho tábora.
2. august si európski Rómovia pripomínajú ako Pamätný deň
rómskeho holokaustu.
Vojnový Slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade Československa, v mnohom napodobňoval diskriminačné
rasové zákony nacistického Nemecka. Na základe branného zákona z roku 1940 boli Rómovia spolu so Židmi zbavení
možnosti stať sa príslušníkmi brannej moci. Aktívnu vojenskú
službu potom vykonávali v špeciálne zriadenom VI. prápore
Pracovného zboru Ministerstva národnej obrany, boli nasadzovaní na zemné a pomocné stavebné práce.
V apríli 1941 vydalo ministerstvo vnútra vyhlášku „o úprave
niektorých pomerov Cigánov“, ktorá rušila kočovnícke listy
(zavedené v Československu v roku 1927) a nariadila Rómom
zdržiavať sa v domovských obciach alebo tam, kde sa často
vracali – v zimoviskách. Opustiť ich mohli iba s povolením
veliteľa žandárskej stanice. Ak to boli aspoň tri rodiny, správa
obce im schválila vajdu, ktorý podliehal miestnemu starostovi. Svoj majetok – vozy a kone – museli rozpredať, ak to neurobili, úrady im ho zhabali a odpredali v dražbe. V rozpore
1

 urinová, P.: Za uznanie holokaustu Rómovia aj hladovali. SME Rómovia,
Ď
2016. Dostupné na: romovia.sme.sk/c/20228051/nepoznany-holokaust.
html

2	Jancura, V.: Cigáni sa museli pratať z cesty preč. Kesaj Tchave, 2011. Dostupné tu: m.kesaj.eu/aktuality/cvicebnica-romske-realie/z-historie-/a19411945/slovensky-stat/
3	Vypracovaním „vedeckej teórie o Cigánoch“ poveril ríšsky vodca SS
Heinrich Himmler psychiatra Dr. Roberta Rittera, ktorý sa v novembri 1936
stal šéfom novozriadeného Výskumného ústavu pre rasovú hygienu a populačnú biológiu v Berlíne. Ten vo svojej „vedeckej teórii o spôsobe zisťovania
prítomnosti cigánskej krvi“ dospel k záveru, že „Cigánov charakterizuje
vrodená asociálnosť a zločinnosť a tento znak ich rasy je nevykoreniteľný“.
Za jediné „riešenie“ v takomto prípade považoval „Sonderbehandlung“
(zvláštne zaobchádzanie), čo v nacistickom Nemecku znamenalo začiatok
deportácií do vyhladzovacích koncentračných táborov.

66

s dodnes prevládajúcou mienkou však väčšina slovenských
Rómov žila už pred prijatím týchto opatrení usadlým spôsobom. Výnimkou boli olašskí Rómovia (Vlachiko Roma).
Usadlí Rómovia boli povinní odstrániť svoje obydlia od
štátnych alebo verejných ciest. Rómovia nesmeli cestovať
verejnými dopravnými prostriedkami, mali obmedzený vstup
na verejné miesta, do miest a obcí smeli vstupovať len vo vymedzených dňoch a hodinách. Nesmeli vlastniť psov, v obchodoch a pohostinstvách im nesmeli predávať alkoholické
nápoje, opakovane boli vystavovaní ponižujúcim telesným
prehliadkam.
Pri plnení diskriminačných opatrení proti Rómom boli mimoriadne aktívni príslušníci polovojenskej organizácie – Hlinkovej gardy. Platná legislatíva umožňovala gardistom uplatňovať voči Rómom rôzne formy priamej fyzickej agresie, akými
boli nočné razie v rómskych osadách, pri ktorých kontrolovali
povinnú prítomnosť všetkých jej obyvateľov; nedodržanie vymedzených hodín pre vstup do mesta či obce trestali fyzickým násilím.
Pod zámienkou odvšivovania prepadávali rómskych mužov,
a najmä ženy, ktorých potupne ostrihali, niekedy im hlavy úplne vyholili. Aktívne spolupracovali so žandárskymi stanicami
pri zaisťovaní práceschopných mužov a ich násilnom transportovaní do pracovných útvarov. Svoju agresivitu si vybíjali
pri demoláciách rómskych osád a vyháňaní Rómov na odľahlejšie miesta mimo obcí.
Jedným z opatrení Slovenského štátu, ktoré boli namierené proti Rómom, bolo zakladanie táborov perzekučného
charakteru. Spočiatku to boli tzv. pracovné útvary, do ktorých boli umiestňovaní najskôr mladí rómski muži, neskôr
celé rodiny.4 Boli zneužívaní na najťažšie manuálne práce
pri stavbách priehrad, ciest a železničných tratí. Prvé pracovné útvary vznikali už v roku 1941. Nachádzali sa v Očovej/GPS 48°35’56.2”N 19°17’11.6”E, Moste na Ostrove/GPS
48°8'32"N, 17°16'19"E a horárni Trnava. Medzi najväčšie patrili pracovný útvar v Dubnici nad Váhom/GPS 48°57'27"N,
18°9'57"E (1942 – 1944) a pracovné útvary na východe Slovenska (1942 – 1943).
Na východe Slovenska vznikol komplex pracovných útvarov
v Hanušovciach nad Topľou/GPS 49°1'35"N, 21°30'1"E, Bystrom/GPS 49°0'33"N, 21°32'32"E, pod Petičom a v Nižnom
Hrabovci/GPS 48°51'16"N, 21°45'13"E. Rómovia na východnom Slovensku sa podieľali na výstavbe železničnej trate Prešov – Strážske. Pod hospodársku správu v Hanušovciach nad
Topľou patril aj pracovný útvar v Jarabej/GPS 48°53'24"N,
19°41'18.96"E (1942), kde zaradenci budovali štátnu cestu
Čertovica – Mýto pod Ďumbierom. Menší pracovný útvar bol
v roku 1943 otvorený v Ilave/GPS 48°59'58"N, 18°14'10"E: určený bol na dokončovacie práce na tamojšom vodnom diele.
V rokoch 1943 – 1944 bol v prevádzke pracovný útvar v Revúcej/GPS 48°40'59"N, 20°6'48"E: jeho zaradenci budovali
4

 iektorí richtári Rómov zatajili pred úradmi a tak ich zachránili. Napriek
N
protirómskym náladám v spoločnosti, zákonmi a nariadeniami legalizovanou nevraživosťou, vzťah majoritného obyvateľstva vojnového Slovenského
štátu k Rómom nebol všade rovnaký: v niektorých lokalitách, kde boli vzájomné vzťahy tradične dobré, sa obyvatelia „svojich“ Rómov zastali. Takto
to bolo napríklad pri zaraďovaní Rómov do pracovných útvarov: podľa vyhlášky ministra vnútra č. 419/1942 sem mohli byť zaradení aj „Cigáni mimo
pracovného pomeru“. Výber „asociálnych osôb“ bol zverený obecným
notárskym úradom, žandárskym staniciam a richtárom jednotlivých obcí.
Stačilo, aby richtár alebo niektorý sedliak vyhlásil o konkrétnom Rómovi,
že ho potrebuje na prácu, napríklad na pasenie dobytka, na poľné práce; na
takéhoto človeka sa vyhláška nevzťahovala a bol ponechaný vo svojej obci.

úseky železnice Revúca – Tisovec. Posledným väčším pracovným útvarom bolo Ústie nad Oravou. Rómski zaradenci
tu pracovali na jednej z najväčších a najvýznamnejších stavieb
Slovenského štátu – Oravskej priehrade. Zaradenci z útvaru
v Očovej pracovali v lesoch a v Moste na Ostrove zabezpečovali výstavbu cestných komunikácií. Viaceré z týchto útvarov však zanikli už koncom roka 1941, aby sa v nasledujúcom
roku obnovili alebo vznikli ďalšie na iných miestach.
O protirómskom zameraní týchto útvarov svedčí skutočnosť, že keď tieto ukončovali svoju činnosť, nerómski zaradenci bývali prepúšťaní na slobodu, kým Rómov premiestňovali do iných táborov.
Perzekúcia slovenských Rómov dosiahla svoj vrchol v rokoch 1944 – 1945. Na mieste pracovného útvaru v Dubnici
nad Váhom vznikol v novembri 1944 Zaisťovací tábor pre
Cigánov. Do tábora boli deportované celé rómske rodiny.
Počet Rómov bol zakrátko oveľa vyšší ako kapacita tábora –
v decembri 1944 tu bolo viac ako 700 väzňov. Mimoriadne
studená zima a zlé hygienické pomery v tábore sa podpísali najmä pod zdravotný stav detí a starých ľudí. Najvážnejšia
bola epidémia škvrnitého týfusu. V priebehu januára 1945 zachvátila viacero zaradencov. V tomto čase prevzali kontrolu
nad táborom Nemci, ktorí vo februári 1945 nariadili popravu
26 chorých (boli medzi nimi aj ženy a deti). Na jar 1945 dozor
tábora pred postupujúcim frontom ušiel a tábor bol rozpustený.
Po potlačení Slovenského národného povstania bolo územie vojnového Slovenska obsadené nemeckou okupačnou
armádou. Represálií voči vojenským osobám, povstalcom
a civilnému obyvateľstvu sa dopúšťali príslušníci Wehrmachtu, jednotiek SS a pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy.
Väčšina represívnych akcií voči Rómom – zatýkanie, mučenie
a vyvražďovanie sa uskutočňovala od novembra 1944 do januára 1945. Pravdepodobne prvým miestom, kde boli zavraždení Rómovia, bola Kvetnica v okrese Poprad, 15.septembra
1944 tu bolo zavraždených sedem osôb.
Represálie najviac postihli Rómov na strednom Slovensku.
Ojedinele sa uskutočnili aj na Považí a v iných častiach Slovenska. Dôvodom na prenasledovanie bolo aktívne pôsobenie Rómov medzi partizánmi, stačilo však aj podozrenie zo
spolupráce. Niektoré komunity boli totiž situované v blízkosti
lesa a tvorili tak spojku medzi partizánmi a obcami. Po potlačení povstania bývali rómske komunity obvinené z pomoci
partizánom a niektoré po vypálení osád vymazané z regionálnych máp.
Rómovia boli popravovaní na mieste– tak tomu bolo
v Čiernom Balogu/GPS 48°44'50"N, 19°39'22"E, vo Svätom Kríži nad Hronom/GPS 48°35'31"N, 18°51'12"E, v Motyčkách – v osade Štubňa. V mnohých prípadoch boli násilne deportovaní a zavraždení na masových popraviskách
v Kremničke/GPS 48°41'49.99"N, 19°7'40.08"E, Nemeckej/
GPS 48°48'39"N, 19°25'2"E, Kováčovej/GPS 48°36'5.41"N,
19°6'5.1"E, Dolnom Turčeku a na židovskom cintoríne vo Zvolene. Najviac rómskych obetí bolo z obce Ilija pri Banskej
Štiavnici/GPS 48°25'9"N, 18°53'56"E, Čierneho Balogu, Tisovca, Lutily/GPS 48°36'52.62"N, 18°50'28.2"E a Krupiny/
GPS 48°21'13"N, 19°4'0"E.
Vo viacerých prípadoch boli rómske ženy pred popravou
znásilnené (tak to bolo medzi Krupinou a Babinou, v Rimav-

ských Zalužanoch, Čiernom Balogu, Slatine, na ceste medzi
Podlavicami a Šalkovou).
Presný počet Rómov, ktorí zahynuli v dôsledku represálií,
stále ešte nepoznáme.
Výpočet lokalít, v ktorých došlo k perzekúciám rómskych
komunít a k fyzickej likvidácii Rómov, určite nie je konečný.
Počet priamych rómskych obetí, ktoré boli zavraždené v období september 1944 – apríl 1945, sa odhaduje na viac ako
tisíc.
Viedenskou arbitrážou v novembri 1938 sa južné a východné oblasti Slovenska stali súčasťou horthyovského Maďarska.
Okrem iného sa začali zriaďovať evidencie „nepriateľských
živlov“, do ktorých boli zaraďovaní aj príslušníci iných etník
vrátane Židov a Rómov. Historička Anna Jurová v tejto súvislosti upozorňuje na málo známy fakt, že 2. novembra 1938 vydal Krajinský úrad v Bratislave výnos, ktorým nariadil vytlačiť
čo najviac Rómov na územia, ktoré sa majú odstúpiť južnému susedovi. „V Slovenskej republike zostala približne polovica početného stavu Rómov z konca prvej Československej
republiky, ak nie menej,“ tvrdí Jurová. Krátko predtým ich na
Slovensku žilo okolo 100 000.
Podobne ako na Slovensku aj v odstúpených častiach súčasne s evidenciou dochádzalo k dramatickému zhoršovaniu životných podmienok. Rómovia boli postupne vytláčaní zo spoločenského života, nesmeli vstupovať na verejné
priestranstvá a navštevovať školy. Prijatá legislatíva umožňovala žandárom vykonávať poriadkové razie v rómskych obydliach a zadržiavať „podozrivých“.
Situácia sa radikalizovala a k vyostreniu došlo začiatkom
roka 1944 po obsadení Maďarska nemeckým vojskom. Veľká
časť Rómov bola deportovaná do pracovných táborov a do
koncentračných táborov. Odhaduje sa, že z územia vtedajšieho Maďarska, vrátane území zabratých Viedenskou arbitrážou, bolo deportovaných asi 25 000 – 30 000 rómskych
mužov a žien.
Z okupovaných území východného a južného Slovenska
(vrátane Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty, Lučenca, Komárna, Nových Zámkov a Dunajskej Stredy) boli Rómovia deportovaní do zaisťovacieho tábora v Komárne. Odtiaľ potom
boli vypravované vlaky do koncentračného tábora Dachau.
V tomto koncentračnom tábore zostala však iba malá časť
Rómov, väčšina z nich putovala ďalej, do iných koncentračných táborov.
K vystupňovaniu represií a vyvražďovaniu rómskych komunít došlo aj na územiach južného Slovenska, napríklad
v obci Slatina pri Krupine alebo aj na Žitnom ostrove, na majeri v Trhovom Mýte.
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PRÍLOHA 3.3 1, 2
Text 2 (pre žiakov)
Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo
300 000 európskych Rómov.
V koncentračnom tábore __________________________
GPS 50°02’04.8”N 19°10’33.0”E bol nariadením v roku
1942 zriadený špeciálny „cigánsky rodinný tábor“. Tam boli
privezení Rómovia z Čiech a Moravy, Holandska, Belgicka, zo
severného Francúzska, z Poľska a zo štátov vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Táborovým lekárom bol Dr. Josef Mengele
(prezývaný „Anjel smrti). Táborom prešlo viac ako 22 000 európskych Rómov, vyše 19 000 z nich tu našlo svoju smrť. Dňa
2. augusta 1944, po tom, čo boli izolovaní mladí rómski väzni, bolo počas jednej noci odvezených do plynových komôr
2 897 obyvateľov cigánskeho tábora. 2. august si preto európski Rómovia pripomínajú ako Pamätný deň rómskeho holokaustu.
Vojnový Slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade Československa, v mnohom napodobňoval diskriminačné
rasové zákony nacistického Nemecka.
Jedným z opatrení Slovenského štátu, ktoré boli namierené
proti Rómom, bolo zakladanie táborov perzekučného charakteru. Spočiatku to boli tzv. pracovné útvary, do ktorých boli
umiestňovaní najskôr mladí rómski muži, neskôr celé rodiny.3
Boli zneužívaní na najťažšie manuálne práce pri stavbách priehrad, ciest a železničných tratí. Prvé pracovné útvary vznikali
už v roku 1941. Nachádzali sa v __________________________
GPS 48°35'56.2"N 19°17'11.6"E, __________________________
GPS 48°8'32"N, 17°16'19"E a horárni Trnava. Medzi najväčšie patrili pracovný útvar v __________________________
GPS 48°57'27"N, 18°9'57"E (1942 – 1944) a pracovné útvary
na východe Slovenska (1942 – 1943).
Na východe Slovenska vznikol komplex pracovných útvarov v __________________________ GPS 49°1'35"N, 21°30'1"E,
__________________________ GPS 49°0'33"N, 21°32'32"E,
pod Petičom a v __________________________ GPS
48°51'16"N, 21°45'13"E. Rómovia na východnom Slovensku sa
podieľali na výstavbe železničnej trate Prešov – Strážske. Pod
hospodársku správu v Hanušovciach nad Topľou patril aj pracovný útvar v __________________________ GPS 48°53'24"N,
19°41'18.96"E (1942), kde zaradenci budovali štátnu cestu
Čertovica – Mýto pod Ďumbierom. Menší pracovný útvar bol
v roku 1943 otvorený v __________________________ GPS
48°59'58"N, 18°14'10"E: určený bol na dokončovacie práce
na tamojšom vodnom diele. V rokoch 1943 – 1944 bol v pre1	Ďurinová, P.: Za uznanie holokaustu Rómovia aj hladovali. SME Rómovia, 2016.
Dostupné na: romovia.sme.sk/c/20228051/nepoznany-holokaust.html
2	Jancura, V.: Cigáni sa museli pratať z cesty preč. Kesaj Tchave, 2011. Dostupné tu: m.kesaj.eu/aktuality/cvicebnica-romske-realie/z-historie-/a19411945/slovensky-stat/
3

 iektorí richtári Rómov zatajili pred úradmi a tak ich zachránili. Napriek
N
protirómskym náladám v spoločnosti, zákonmi a nariadeniami legalizovanou nevraživosťou, vzťah majoritného obyvateľstva vojnového Slovenského
štátu k Rómom nebol všade rovnaký: v niektorých lokalitách, kde boli vzájomné vzťahy tradične dobré, sa obyvatelia „svojich“ Rómov zastali. Takto
to bolo napríklad pri zaraďovaní Rómov do pracovných útvarov: podľa vyhlášky ministra vnútra č. 419/1942 sem mohli byť zaradení aj „Cigáni mimo
pracovného pomeru“. Výber „asociálnych osôb“ bol zverený obecným
notárskym úradom, žandárskym staniciam a richtárom jednotlivých obcí.
Stačilo, aby richtár alebo niektorý sedliak vyhlásil o konkrétnom Rómovi,
že ho potrebuje na prácu, napríklad na pasenie dobytka, na poľné práce; na
takéhoto človeka sa vyhláška nevzťahovala a bol ponechaný vo svojej obci.
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PRÍLOHA 3.4
vádzke pracovný útvar v __________________________ GPS
48°40'59"N, 20°6'48"E: jeho zaradenci budovali úseky železnice Revúca – Tisovec. Posledným väčším pracovným útvarom bolo Ústie nad Oravou. Rómski zaradenci tu pracovali na
jednej z najväčších a najvýznamnejších stavieb Slovenského
štátu – Oravskej priehrade. Zaradenci z útvaru v Očovej pracovali v lesoch a v Moste na Ostrove zabezpečovali výstavbu
cestných komunikácií. Viaceré z týchto útvarov však zanikli už
koncom roka 1941, aby sa v nasledujúcom roku obnovili alebo
vznikli ďalšie na iných miestach.
O protirómskom zameraní týchto útvarov svedčí skutočnosť, že keď tieto ukončovali svoju činnosť, nerómski zaradenci bývali prepúšťaní na slobodu, kým Rómov premiestňovali do iných táborov.
Perzekúcia slovenských Rómov dosiahla svoj vrchol v rokoch 1944 – 1945. Na mieste pracovného útvaru v Dubnici
nad Váhom vznikol v novembri 1944 Zaisťovací tábor pre Cigánov. Do tábora boli deportované celé rómske rodiny.
Po potlačení Slovenského národného povstania bolo územie vojnového Slovenska obsadené nemeckou okupačnou
armádou. Väčšina represívnych akcií voči Rómom – zatýkanie, mučenie a vyvražďovanie sa uskutočňovala od novembra 1944 do januára 1945. Pravdepodobne prvým miestom
kde boli zavraždení Rómovia, bola Kvetnica v okrese Poprad,
15. septembra 1944 tu bolo zavraždených sedem osôb.
Represálie najviac postihli Rómov na strednom Slovensku.
Ojedinele sa uskutočnili aj na Považí a v iných častiach Slovenska. Dôvodom na prenasledovanie bolo aktívne pôsobenie Rómov medzi partizánmi, stačilo však aj podozrenie zo
spolupráce.
Rómovia boli popravovaní na mieste – tak tomu bolo
v __________________________ GPS 48°44'50"N, 19°39'22"E,
vo __________________________ GPS 48°35'31"N, 18°51'12"E,
v Motyčkách – v osade Štubňa. V mnohých prípadoch boli
násilne deportovaní a zavraždení na masových popraviskách v __________________________ GPS 48°41'49.99"N,
19°7'40.08"E,
__________________________
GPS
48°48'39"N, 19°25'2"E, __________________________ GPS
48°36'5.41"N, 19°6' 5.1"E, Dolnom Turčeku a na židovskom
cintoríne vo Zvolene. Najviac rómskych obetí bolo z obce
__________________________ GPS 48°25'9"N, 18°53'56"E,
Čierneho Balogu, Tisovca, __________________________ GPS
48°36'52.62"N, 18°50'28.2"E a __________________________
GPS 48°21'13"N, 19°4'0"E.
Presný počet Rómov, ktorí zahynuli v dôsledku represálií,
stále ešte nepoznáme.
Viedenskou arbitrážou v novembri 1938 sa južné a východné oblasti Slovenska stali súčasťou horthyovského Maďarska.
Z okupovaných území východného a južného Slovenska (vrátane Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty, Lučenca, Komárna,
Nových Zámkov a Dunajskej Stredy) boli Rómovia deportovaní do zaisťovacieho tábora v Komárne. Odtiaľ potom boli vypravované vlaky do koncentračného tábora Dachau. V tomto
koncentračnom tábore zostala však iba malá časť Rómov, väčšina z nich putovala ďalej, do iných koncentračných táborov.
K vystupňovaniu represií a vyvražďovaniu rómskych komunít došlo aj na územiach južného Slovenska, napríklad
v obci Slatina pri Krupine alebo aj na Žitnom ostrove, na majeri v Trhovom Mýte.
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PRÍLOHA 3.5

Vývoj počtu Rómov na Slovensku podľa cenzov,
súpisov štátnej správy a iných zisťovaní

Rozmiestnenie Rómov v 70. a 80. rokoch 18. storočia je možné čiastočne rekonštruovať zo súpisov, ktoré boli realizované
za Márie Terézie a Jozefa II. Najviac rómskych rodín žilo v Bratislavskej stolici (v r. 1782 vyše 500 – najmä na Žitnom ostrove), Nitrianskej stolici (v r. 1785 452 rodín, zväčša v jej južnej
časti), Tekovskej stolici (v r. 1774 246 rómskych rodín, najviac
v Leviciach a okolí), Gemerskej stolici (v r. 1785 327, najviac
v Štítniku a Dobšinej), Šarišskej stolici (v r. 1775 277 rodín),
Trenčianskej stolici (v r. 1785 116 rodín, najviac opäť v južnej
časti), Spišskej stolici (v r. 1775 197 rómskych rodín, z ktorých
až tri štvrtiny žili v južnej časti). V ďalších stoliciach už bolo
rómske osídlenie skromnejšie – napr. vo Zvolenskej stolici
(v r. 1769 53 rodín), v Turčianskej stolici (v r. 1782 15 rodín).
•	Koľko rómskych rodín žilo podľa odhadov na našom území
v 70. a 80. rokoch 18. storočia?
•	Ktorá stolica mala percentuálne najväčší podiel rómskych
rodín a ktorá najnižší?
•	Je toto rozmiestnenie podľa vášho názoru podobné aj
v súčasnosti?
Podľa odhadov a prepočtov na báze celouhorského súpisu rómskeho obyvateľstva žilo v r. 1893 na území Slovenska
36 231 Rómov, z toho bolo 92,9 % usadených, 5,4 % bolo
čiastočne usadených a 1,7 % kočovalo. Najviac Rómov žilo
v Gemerskej župe (5 552), Nitrianskej (4 303), Bratislavskej
(4 173) a Šarišskej župe (3 261). Od 2- do 3-tisíc Rómov žilo
v Zemplínskej (3 081), Spišskej (2 792), Abovskej (2 782)
a v Tekovskej župe (2 034). Od tisíc do 2-tisíc Rómov žilo
v Novohradskej, Trenčianskej, Komárňanskej, Hontianskej
a vo Zvolenskej župe. Menšie počty boli zaznamenané v Liptove, Turci a na Orave.
•	Koľko Rómov bolo v roku 1893 usadených/čiastočne usadených/kočovalo?
Rozmiestnenie Rómov v polovici 20. storočia nám umožňuje
rekonštruovať prvý povojnový súpis rómskeho obyvateľstva
z r. 1947. Jeho rozsah bol ovplyvnený presídľovacími procesmi
zo Slovenska do českého pohraničia a priemyselných oblastí severných Čiech. Odhaduje sa, že v r. 1945 žilo v dôsledku rómskeho holokaustu v Čechách a na Morave menej ako
1 000 Rómov, v r. 1947 ich bolo už 16 752. Na Slovensku žilo
v r. 1947 84 438 Rómov, ktorí boli prevažne koncentrovaní na
južnom a východnom Slovensku. Priestorovú diferenciáciu je
možné sledovať podľa územných obvodov pátracích staníc
Zboru národnej bezpečnosti. Najviac Rómov žilo v obvodoch
Košice (9 208), Levoča (8 773), Prešov (8 202), Bratislava
(6 802), Nitra (6 191), Michalovce (5 579), Rožňava (5 354),
Humenné (5 238), Rimavská Sobota (4 912), Trnava (4 426)
a Levice (4 047). Menšie počty Rómov žili v obvodoch Komárno (3 499), Banská Bystrica (3 291), Lučenec (3 194), Trenčín
(2 090), Martin (1 628), Ružomberok (1 205) a Žilina (799).
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•	K akému nárastu počtu Rómov došlo v Čechách a na Morave od roku 1945 do roku 1947? Koľko to predstavuje
v absolútnych číslach? Koľko v percentách?
•	Viete, prečo došlo k tomuto nárastu?
•	Vypočítajte percentuálne zastúpenie Rómov v jednotlivých obvodoch Slovenska podľa údajov Zboru národnej
bezpečnosti.
Na základe terénneho výskumu realizovaného v r. 1955
bolo identifikovaných na území Slovenska 1 305 izolovaných
rómskych osád, v ktorých bolo 14 935 obydlí a žilo v nich
95 092 obyvateľov, čo podľa odhadov bolo cca 83 % celkového počtu Rómov na Slovensku. Najvyššie počty osád boli
zistené vo vtedajšom Banskobystrickom (327), Prešovskom
(317) a Košickom kraji (275). Najmenej osád bolo v Žilinskom
kraji (93). Najvyšší počet obyvateľov osád vykázal Košický kraj
(29 264), nasledovali Prešovský (22 937) a Banskobystrický
kraj (19 983). V týchto troch krajoch žilo až 75,9 % z celkového počtu obyvateľov rómskych osád na Slovensku. Najmenej
obyvateľov v rómskych osadách bolo zistených v Žilinskom
kraji (2 617).

•	Koľko obyvateľov malo Slovensko v roku 1980?
•	Koľko Rómov žilo v južnej časti stredného Slovenska a na
východnom Slovensku?

južné a východné Slovensko koncentrovali 66,7 % všetkých
Rómov. Na západnom Slovensku žilo 22,2 % celkového počtu
Rómov a na strednom Slovensku žilo 57 460 Rómov.

Posledné zisťovanie rómskeho obyvateľstva v období reálneho socializmu sa uskutočnilo v r. 1989. Celkový počet
rómskeho obyvateľstva dosiahol 253 943. Tvorili 4,8 % celkového počtu obyvateľov. Počet rómskych osád sa znížil na
278, z toho 230 ich bolo na východnom Slovensku. V týchto
osadách bolo 1 973 chatrčí a žilo v nich 14 988 obyvateľov.
Najviac Rómov žilo na východnom Slovensku (140 241). Na
juhu stredného Slovenska (vtedajšie okresy Rimavská Sobota,
Lučenec) žilo 11,5 % celkového počtu Rómov. Celkovo teda

•	Aký bol celkový počet obyvateľov Slovenska v roku 1989?
•	Koľko % rómskych osád sa nachádzalo na východnom
Slovensku?
•	Koľko obyvateľov pripadalo na 1 chatrč?
•	Aký bol percentuálny podiel Rómov žijúcich na východnom Slovensku?
• Koľko Rómov žilo na juhu stredného Slovenska?
• Koľko Rómov žilo na západnom Slovensku?
• Koľko percent Rómov žilo na strednom Slovensku?

Poznámka:
Aktuálne sa odhaduje, že na Slovensku žije 417-tisíc rómskych obyvateľov (Atlas 2019), resp. 450-tisíc obyvateľov rómskeho pôvodu (všeobecný odhad, pretože v Atlase 2019 nie sú zahrnutí všetci Rómovia).
Priemerná hustota počtu obyvateľov v jednom obydlí je 6,9 obyvateľa, čo viac než dvojnásobne prevyšuje celoslovenský priemer 2,9 obyvateľa.

•	Koľko obydlí pripadalo priemerne v roku 1955 na 1 izolovanú rómsku osadu?
•	Koľko obyvateľov pripadalo v roku 1955 na jedno obydlie
nachádzajúce sa v izolovanej rómskej osade?
•	Koľko obyvateľov žilo v roku 1955 priemerne v 1 izolovanej
rómskej osade?
•	Koľko % z celkového počtu osád tvorili osady v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji?
•	
Ak v izolovaných rómskych osadách žilo v roku
1955 95 092 Rómov, čo predstavovalo 83 % celkového
počtu Rómov na Slovensku, koľko Rómov žilo v tomto
období na Slovensku?
•	Aký bol percentuálny podiel obyvateľov rómskych osád
v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji z celkového počtu obyvateľov rómskych osád v roku 1955?
Podľa zisťovaní štatistického úradu žilo koncom r. 1967 na
Slovensku 164 526 Rómov, z toho vo Východoslovenskom
kraji bolo zistených 89 697, v Západoslovenskom kraji
41 498 a v Stredoslovenskom kraji 33 331 Rómov.
•	Koľko % Rómov žilo v roku 1967 vo Východoslovenskom
kraji/v Západoslovenskom kraji/Stredoslovenskom kraji?
Pri sčítaní ľudu v r. 1980 bolo na Slovensku zistených
199 853 Rómov, ktorí tvorili 4 % celkového počtu obyvateľstva. Rozmiestnenie Rómov bolo naďalej regionálne diferencované s prevažnou koncentráciou v južnej časti stredného
Slovenska a na východnom Slovensku (tu žilo 68 % celkového
počtu Rómov).
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KLIMATICKÁ ZMENA
Erika Szabóová

KLIMATICKÁ ZMENA
Klimatická zmena je zmena v klimatickom režime Zeme spôsobená ľudskou činnosťou. Pre súčasných viac než
7 miliárd ľudí predstavuje riziko na niekoľkých úrovniach. Niekoľko tisíc rokov stabilné počasie, na ktorom sme
postavili naše poľnohospodárstvo, sa začína meniť, vyššia teplota atmosféry prináša viac extrémneho počasia, čo
znamená jediné – nestabilitu výnosov rastlín, od ktorých sme závislí. A zmena distribúcie vodných zrážok je samozrejme spojená s rizikom nedostatku vody.
Vedci sa pokúšajú identifikovať hrozby a riziká, ktoré by mohli z kaskádovitej klimatickej katastrofy vyplynúť pre
ľudské spoločenstvá.1, 2
Udalosti spôsobené klimatickou krízou (lokálne záplavy, sucho, ním spôsobený hlad alebo stúpanie morských hladín) môžu odštartovať aj utečeneckú a migračnú krízu. Organizácia Spojených národov, Medzivládny panel OSN
pre klimatickú zmenu aj Úrad vysokého komisára pre utečencov dnes pracujú s odhadom viac ako 200 miliónov
klimatických utečencov v polovici storočia. Svetová banka v rozsiahlej analýze hovorí o 143 miliónoch klimatických
utečencov v roku 2050.
Kľúčové pojmy: klimatická zmena, klimatická kríza, uhlíková stopa
Klimatická zmena – dlhodobá zmena podnebia spôsobená ľudskou činnosťou, je pozorovateľná od priemyselnej
revolúcie a spôsobuje nárast priemernej teploty na Zemi (globálne otepľovanie). Je považovaná za najväčšiu hrozbu pre ďalšiu existenciu ľudstva.
Klimatická kríza – tento pojem v sebe obsahuje klimatickú zmenu a zároveň negatívne dôsledky na ľudskú civilizáciu.
Uhlíková stopa – množstvo emisií takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú vplyv na podnebie Zeme,
pričom tieto emisie sú spôsobené činnosťou človeka. Tieto plyny produkujeme pri väčšine našich aktivít, napríklad
pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny.3
To, čoho sme dnes svedkami, nie je prvá klimatická zmena, ktorú náš druh prežíva – sme totiž uprostred šiesteho
masového vymierania druhov.4 Táto zmena je však na rozdiel od tých predchádzajúcich veľmi rýchla a pre našu
prírodu a ľudskú spoločnosť doposiaľ najzávažnejšia. Veľkosť zmeny a jej rýchlosť prakticky znemožňujú prirodzenú
adaptáciu rastlín a živočíchov, čo je ešte sťažené naším využívaním prírodných zdrojov a krajiny.
Sme aj uprostred radikálneho rozpadu biotopov veľ kých dažďových pralesov. Pralesy strácajú schopnosť zachytávať oxid uhličitý. Pokračuje zásadné odlesňovanie, čím sa uhlík uložený v živej hmote dostáva do ovzdušia. Sme aj
uprostred katastrofického sucha – už pred 10 rokmi nemalo 8 z 37 najväčších svetových zásobární podzemnej vody
takmer žiadny prirodzený prírastok objemu. Sme uprostred procesu rozpadu arktického a grónskeho ľadovca, ktorý
mizne bezprecedentným tempom a dosahuje najnižšiu hodnotu od začiatku pozorovaní. Roztápanie a otepľovanie
oceánov prináša dvíhanie morskej hladiny, ktoré, ak bude pokračovať, zasolí poľnohospodársku pôdu a vyženie obyvateľov pobreží do vnútrozemia. Nehovoriac o negatívnom vplyve klimatickej zmeny na environmentálnu stabilitu
oceánov. Zvýšenie teploty a zníženie pH oceánov v dôsledku vyššej koncentrácie CO₂ v atmosfére už zničilo veľkú
časť koralových útesov, od ktorých je potravinovo závislá časť ľudskej populácie. Z dôvodu globálneho otepľovania
sa topí aj sibírsky permafrost, ktorý následne uvoľňuje do ovzdušia ešte viac skleníkových plynov.5
Dôsledky klimatickej zmeny sa dotýkajú všetkých oblastí ľudskej činnosti a omnoho negatívnejšie vplývajú na chudobných ľudí a chudobné krajiny, ktoré nemajú prostriedky sa prispôsobiť. Pritom len 1 % najbohatších je svojím
životným štýlom zodpovedných za viac ako dvojnásobok emisií skleníkových plynov ako najchudobnejších 50 %
1	
Prejavy klimatickej zmeny na globálnej úrovni. Slovenský hydrometeorologický ústav. Dostupné na: www.shmu.sk/sk/?page=1379.
2	Viac o tejto téme sa dočítate na www.cascades.eu.
3	
Kalkulačka uhlíkovej stopy. Inštitút environmentálnej politiky, 2020. Dostupné na: https://iep.sk/Kalkulacka .
4	Rýchlosť miznutia druhov veľkých stavovcov počas minulého storočia stonásobne vzrástla. Od roku 1900 vyhynulo viac ako 400 druhov stavovcov. Každý rok
vo svete zmizne 2,5 % z celkového množstva hmyzu. (In: Filo, J.: Naša klimatická zmena. Petit Press, a.s., Bratislava 2021. ISBN 978-80-559-0723-9.)
5	Emisie skleníkových plynov stále rastú a podľa projekcií na základe prísľubov jednotlivých štátov budú rásť aj najbližšie desaťročia. Ako budú pribúdať, bude rásť aj
globálna teplota: pri koncentrácii 450 častíc CO2 dosiahne oteplenie 1,8 °C; pri koncentrácii 600 častíc CO2 dosiahne oteplenie 3 °C; pri koncentrácii 900 častíc
CO2 dosiahne oteplenie 4,5 °C.
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svetovej populácie.6 Uvedený výpočet je len drobným nahliadnutím do komplexných dopadov zvyšujúcej sa globálnej priemernej teploty na našu planétu. A práve preto hovoríme o klimatickej kríze.7, 8
Ľudský druh je na tejto planéte iba 200-tisíc rokov. Keby sme celý geologický čas premietli na jednu hodinu, tak
človek sa objavil v poslednej stotine. A za ten krátky čas sme dokázali Zem zmeniť tak, že našu epochu pomenovali
antropocén.
Parížska deklarácia vyjadruje zámer, aby sa globálna teplota nezvýšila o viac ako 1,5 °C. Jedným z dôvodov na stanovenie tejto hranice je snaha o neprekročenie tzv. bodov zlomu.9 Vtedy totiž dôjde k zániku nám známych ekosystémov a ku kolapsu svetovej ekonomiky, ktorá sa s následkami zmien klímy nebude vedieť vyrovnať.10

produkcii hliníka. Pri ťažbe uhlia, ropy, zemného plynu a spaľovaní biomasy sa uvoľňuje veľké množstvo metánu.
Veľké množstvo metánu sa uvoľňuje pri únikoch a poruchách potrubia zemného plynu.
d) Doprava
Doprava sa na celkovej spotrebe energie podieľa jednou tretinou a emisie CO₂ z tohto sektora predstavujú takmer
25 % z celkových emisií.
Cestná doprava vyprodukuje 91 – 97 % škodlivých emisií zo všetkých druhov dopravy.

Skleníkové plyny – príčina klimatickej zmeny

V období medzi rokmi 1990 a 2004 narástli emisie z leteckej dopravy o 86 %. Dopravou najviac zaťažená vrstva
atmosféry sa nazýva tropopauza. V tejto výške je prirodzený výskyt vody minimálny, počasie v tejto výške už nemá
žiaden vplyv, chýba čistiaci účinok dažďa. Škodlivé látky preto zostávajú a pôsobia v tejto vrstve atmosféry až niekoľko tisíckrát dlhšie ako v troposfére, v ktorej si škodliviny svoje pôsobenie udržia väčšinou len niekoľko hodín.

Najvýznamnejšie zdroje skleníkových plynov sú:11

e) Odlesňovanie (deforestácia)

a) Fosílne palivá

Ročne je zničených 105 000 km² lesov, hlavne tropických pralesov, čo je 2-krát viac, ako je rozloha územia Slovenska. Každú minútu zmizne 20 ha tropických dažďových pralesov, t. j. za rok je to vyše 10 miliónov ha. Pri zachovaní tohto tempa hrozí, že okolo roku 2057 zostaneme bez pralesov. Dažďové pralesy sú vystavované sústavnému
tlaku rastúcej populácie, ktorá potrebuje pôdu. Tropické dažďové lesy rastú na chudobných pôdach, takže poľnohospodárske plochy, ktoré vznikli vyrúbaním lesa, nevydržia dlho vyživovať plodiny. Po zániku vegetácie je pôda
vystavená prírodným živlom, je splavená, zanáša rieky a jazerá. Súbežne s miznutím lesov miznú rôzne druhy živočíchov a rastlín. Odlesňovaním dochádza k narušovaniu klimatických pomerov, ktorého dôsledkom je rast oxidu
uhličitého v globálnej atmosfére, čím dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Ničenie pralesov vytvára 10 – 30 %
celosvetových emisií oxidu uhličitého.

1. Uhlie
–	pri spaľovaní uhlia vzniká oxid uhličitý spolu s premenlivým množstvom oxidu siričitého v závislosti od kvality
spracovávaného uhlia,
– pri nedokonalom spaľovaní vznikajú ďalej oxid uhoľnatý, vodík, nižšie uhľovodíky a sadze,
–	oxid siričitý reaguje s vodou za vzniku kyseliny siričitej, ak sa dostane do atmosféry, reaguje s vodnou parou
a vznikajú kyslé dažde,
–	emisie z uhoľných elektrární predstavujú najväčší umelý zdroj oxidu uhličitého, čím výrazne prispievajú ku
globálnemu otepľovaniu.
2. Ropa
3. Zemný plyn
4. Rašelina
Pri spaľovaní uhlia, ropy, plynu, pri výrobe elektrickej energie alebo priemyselnej činnosti sa do atmosféry uvoľňuje
veľké množstvo skleníkových plynov. Atmosféra v dôsledku týchto plynov zadržiava teplo medzi povrchom Zeme
a kozmickým priestorom, a tým sa zvyšuje teplota v atmosfére. V polárnych oblastiach sa zvýšenie tepla prejavuje
roztápaním ľadovcov, čím sa zvyšuje hladina vody v oceáne.
b) Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je významným producentom skleníkovo-aktívnych plynov, čím priamo prispieva k zmenám ich
prirodzenej koncentrácie v atmosfére. V 80-tych rokoch vedci prvýkrát zistili nárast koncentrácie ďalších skleníkových plynov (metán, oxid dusný a iné), pričom ich príspevok ku skleníkovému plynu predstavuje asi 50 %. Koncentrácia metánu narástla ako dôsledok extenzívnej poľnohospodárskej výroby, resp. ťažby a spracovania fosílnych
palív v porovnaní s predindustriálnym obdobím o 145 %. Najvýznamnejšiu rolu pri poľnohospodárskej produkcii
metánu hrá pestovanie ryže a chov dobytka. Emisie metánu dnes prispievajú 15 – 20 % k zosilnenému skleníkovému javu.

f) Urbanizácia
Populačný rast a rozvoj ľudských sídiel, asfaltovanie, betónovanie, zastrešovanie, kanalizovanie, využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej i lesnej krajiny urýchľujú procesy posilňovania skleníkového efektu a otepľovania klímy. Toto pretváranie, predovšetkým kanalizovanie dažďovej vody z krajiny, prináša so sebou riziká obmedzenej akumulácie vôd v krajine, znižuje výpar do atmosféry a zvyšuje odtok dažďových vôd do potokov, riek a oceánu.
Obmedzovanie prirodzenej akumulácie a zvyšovanie odtoku dažďovej vody znižuje objem vody v malom vodnom
cykle (vyparovanie a kondenzácia vody nad pevninou). Kanalizovanie dažďovej vody obmedzuje prirodzenú akumuláciu dažďových vôd v krajine, vysušuje celé regióny a znižuje výpar vody do atmosféry.
g) Odpady
Skládky komunálneho odpadu a odpadové vody sú významnými producentmi metánu. Na Slovensku sa v skládkach skladuje takmer 80 % všetkého odpadu. Viac odpadu skladujú na skládkach v Taliansku, až 90 %, vo Veľkej
Británii – 83 %, ale napríklad v Japonsku skladujú len 31 %, v Dánsku 30 %, vo Švajčiarsku 15 % a v Rakúsku asi len
10 % odpadu.

c) Priemysel
Veľké množstvo CO₂ vzniká v priemysle najmä v technologických procesoch pri výrobe cementu, vápna, magnezitu a v potravinárskom priemysle (kvasné procesy). Významné sú aj produkcia koksu a emisie CO₂ vznikajúce pri

Zistite, aký je váš vplyv na životné prostredie
Kalkulačka uhlíkovej stopy Inštitútu environmentálnej politiky12

	
Carbon emissions of richest 1 percent more than double the emissions of the poorest half of humanity. Oxfam International, 2020. Dostupné na: www.oxfam.org/
en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity.

6

	
Čo je klimatická zmena? Kríza, ktorej sme už dnes svedkami. Greenpeace Slovensko, 2020. Dostupné na: www.greenpeace.org/slovakia/clanok/3842/co-je-klimaticka-zmena-kriza-ktorej-sme-uz-dnes-svedkami/.

7

	Aj v prípade udržania globálneho oteplenia pod 2 °C v rámci najoptimistickejšieho scenára bude postihnutých 190 miliónov ľudí, z ktorých väčšina bude musieť
opustiť svoje domovy. Stanú sa klimatickými utečencami.

8

Kalkulačka uhlíkovej stopy – Global Footprint Network13

	Situácia, keď pre zvyšujúce sa oteplenie skolabuje nejaký dôležitý planetárny systém. Kým pri oteplení o 1,5 °C sú koralové útesy ohrozené, oteplenie o 2 °C
môže priblížiť ku kolapsu väčšinu z nich. Od začiatku priemyselnej revolúcie sa už svet oteplil o 1 °C. Viac info o tejto téme nájdete na www.faktaoklimatu.cz.

9

	Voľne spracované podľa: Filo, J.: Naša klimatická zmena. Petit Press, a.s., Bratislava 2021. ISBN 978-80-559-0723-9.

10

	Vojtilla, S., Široký, P.: Globálne otepľovanie a klimatická zmena vo svete. O. z. ZA MATKU ZEM a Slovenská klimatická koalícia, 2009.

11
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Kalkulačka uhlíkovej stopy. Inštitút environmentálnej politiky, 2020. Dostupné na: iep.sk/Kalkulacka.

12

	
What is your ecological footprint? Global Footprint Network. Dostupné na: www.footprintcalculator.org/home/en.

13
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Príklady kampaní vedených na sociálnych sieťach
Ako sa môžeme zapojiť do riešenia klimatickej zmeny?
Emisie skleníkových plynov potrebujeme znížiť extrémne rýchlo. Musíme sa naučiť mnohé veci, ktoré nám možno
zatiaľ nie sú prirodzené a ktoré sme doteraz bežne nemuseli robiť.
Čo môže robiť jednotlivec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odpojiť mobil, tablet, notebook z elektriny, ak sú plne nabité,
nosiť si vlastnú tašku do potravín a obchodov,
vyhýbať sa nakupovaniu vecí v plastových obaloch,
separovať odpad,
sprchovať sa namiesto kúpania sa,
vymeniť jazdenie autom za chodenie pešo, na bicykli alebo MHD,
nakupovať oblečenie v second handoch,
dať si pokazené veci opraviť,
jesť menej mäsa a stravy živočíšneho pôvodu,
rozprávať sa o klimatickej zmene s rodinou a kamarátmi,
napísať email politickým predstaviteľom (starosta/-tka, poslanci atď.),
podpisovať petície na ochranu životného prostredia.

Zmeny na individuálnej úrovni sú dôležité a nevyhnutné, bez podpory zásadných systémových zmien však nedokážu priniesť zmeny postačujúce na zvrátenie klimatickej katastrofy.
Oveľa dôležitejšie bude čo najskôr zmeniť naše systémy dopravy, poľnohospodárstva, stavebníctva, energetiky –
transformovať ekonomiku na uhlíkovo neutrálnu.
Nesmierne dôležité bude zapojiť sa do snahy o zásadnú zmenu verejných politík. Keď chceme znížiť počet áut
na cestách, potrebujeme mať pre ľudí kvalitnú a dostupnú alternatívnu dopravu (MHD, vlaky, cyklistické cesty),
musíme zmeniť spôsob prepravy ľudí, no aj tovaru. Keď chceme znižovať objem leteckej dopravy, musíme mať
k dispozícii sieť vlakovej dopravy, ktorá je fyzicky aj ekonomicky dostupná. Aby sme znížili množstvo odpadu, ktorý
vyprodukujeme, bude nevyhnutné vybudovať dostupný a zrozumiteľný systém cirkulárnej ekonomiky. Keď chceme
znížiť emisie z poľnohospodárstva a zo živočíšnej produkcie, potrebujeme mať k dispozícii lokálne a šetrné poľnohospodárstvo a jeho výrobky, ako aj dostupné rastlinné alternatívy. Potrebujeme rozsiahlu zmenu energetických
politík, energetickú obnovu budov a podporu obnoviteľných zdrojov energie.
Potrebujeme zmenu spôsobu, akým sa pozeráme na prírodu, jej zdroje, na človeka a jeho vplyv nielen v súčasnosti,
ale aj v budúcnosti.14

Podcast
Mladí čakajú, že sa budú mať horšie ako ich rodičia

	Voľne spracované podľa: Filo, J.: Naša klimatická zmena. Petit Press, a.s., Bratislava 2021. ISBN 978-80-559-0723-9.
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AK TIVITA 1
CESTA TRIČKA
Cieľ:
•	vedieť vysvetliť, čo tvorí skutočnú cenu oblečenia, ktoré kupujeme
•	vyjadriť svoj názor na sociálne, ekonomické a environmentálne dopady globálneho textilného priemyslu
•	navrhnúť zmeny vo vlastnom spotrebiteľskom správaní
Trvanie aktivity: 45 minút (prípadne 90 minút, ak budú zaradené aj videá)
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: tabuľa/flipchart/mapa sveta, farebné papieriky, text „Sledovanie skutočných nákladov na bavlnu“
– Príloha 4.1, text „Skutočná cena bavlneného trička“ – Príloha 4.2, počítač s pripojením na internet
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana
života a zdravia
Opis aktivity:1
V tejto aktivite sa žiaci dozvedia o sociálnych, ekonomických a ekologických nákladoch na bavlnené tričko.
Budú sa venovať aj téme porušovania ľudských práv súvisiacich s týmto problémom.
Úloha 1: Čo máme na sebe?
Úlohou žiakov bude pozorne si prezrieť oblečenie, ktoré na sebe majú – musia nájsť štítky, na ktorých je
napísané, odkiaľ pochádza ich oblečenie a z čoho je vyrobené. Vyučujúci nakreslí na tabuľu mapu sveta,
na ktorú budú žiaci dokresľovať malé piktogramy znázorňujúce ich oblečenie tam, kde sa nachádza krajina
pôvodu ich oblečenia. Žiaci zväčša vedia alebo dokážu odhadnúť, koľko stáli jednotlivé kusy ich oblečenia.
Vyučujúci ich požiada, aby túto informáciu taktiež napísali na mapu k „svojmu“ kusu oblečenia. (Pozn.: Mapa
nakreslená na tabuli môže byť nahradená reálnou mapou sveta, na ktorú budú žiaci prilepovať farebné lepiace papieriky s napísanými informáciami o svojom oblečení.)
Vyučujúci na konci tejto časti aktivity na tabuľu alebo flipchart vypíše krajiny, z ktorých pochádzalo oblečenie a ku každej pripíše aj počet kusov oblečenia, ktoré na sebe identifikovali žiaci.
Tip:
Aktivitu môžete rozšíriť aj o zrátanie počtu kusov rovnakých druhov oblečenia vyrobeného z rovnakého
materiálu v tej istej krajine (napr. 4 bavlnené tričká z Bangladéša, 2 bavlnené mikiny z Turecka). Na základe
odhadovaných cien jednotlivých kusov oblečenia nechajte žiakov vyrátať, aká bola priemerná cena napr.
1 bavlneného trička z Bangladéša.
Úloha 2: Čo je na tom tričku vlastne také problematické?
Úlohou vyučujúceho bude v tejto časti vysvetliť žiakom, že oblečenie, ktoré kupujeme, a všetky naše rozhodnutia majú aj sociálne, ekonomické a environmentálne dopady.
Žiaci budú v tejto časti pracovať s textami „Sledovanie skutočných nákladov na bavlnu“ (Príloha 4.1) a „Skutočná cena bavlneného trička“ – Príloha 4.2. Na ich prečítanie budú potrebovať približne 5 minút.
Po prečítaní textov pokračuje vyučujúci diskusiou o problémoch, ktoré sú spojené s textilným priemyslom
(napríklad o právach pracovníkov, detskej práci, o ekologických nákladoch na výrobu – o využívaní zdrojov,
napr. vody a paliva, o poškodzovaní životného prostredia pesticídmi a inými toxínmi, no aj o dôsledkoch
globalizácie/globálneho trhu).

1	Aktivita vychádza z aktivity Beware, we are watching. Compass, Manual for Human Rights Education with Young People. 2012 edition – fully revised and updated. Council of Europe, 2012. ISBN 978-92-871-7320-1.
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Otázky:
•	Čo by ste mohli spraviť, aby ste nemuseli toľko nakupovať, prípadne, ako by mali vyzerať vaše nákupy či
nákupy vašich rodičov?
•	Ktoré značky deklarujú férový prístup k svojim zamestnancom a ekologickú výrobu? Čo si predstavíte
pod pojmom „férový prístup k zamestnancom“? Aká výroba je podľa vás ekologická?
•	Čo si myslíte o nakupovaní v second handoch? Ak ste už niekedy boli v takomto obchode, ako by ste
opísali vašu motiváciu nakupovať tam, no aj vašu skúsenosť z nákupu?
•	Myslíte si, že by ste dokázali v tejto oblasti niečo zlepšiť aj vy ako jednotlivci alebo vy ako kolektív? Ako by
ste postupovali, koho by ste oslovili či kontaktovali? V čom by ste chceli docieliť zmenu?
• Premýšľali ste niekedy nad tým, z čoho všetkého je zložená cena, ktorú zaplatíte za svoje tričko?
•	Aký vplyv môže mať výroba textilu na životné prostredie? Koľko vlastne stojí tento „vplyv na životné
prostredie“?
•	Aký máte názor na detskú prácu? Obliekli by ste si tričko, keby ste vedeli, že ho šilo dieťa vo vašom veku
za mzdu niekoľkonásobne nižšiu, ako je cena, ktorú ste zaplatili za tričko?
•	V akých podmienkach by mali pracovať ľudia, ktorí vyrábajú textil? Ako a kde by podľa vás táto výroba
mala prebiehať?
•	Koľko by podľa vás malo stáť bežné, obyčajné bavlnené tričko? Ste si istí, že ste do tejto ceny zarátali
všetko?
•	Viete o tom, že výrobcovia majú aj oddelenia venujúce sa ich spoločenskej zodpovednosti? Čo podľa vás
tieto oddelenia riešia?
•	Dokáže vás pri vašich nákupoch ovplyvniť reklamná kampaň? Aká je podľa vás dobrá reklamná kampaň?
•	Myslíte si, že spoločnosť venuje dostatok pozornosti ochrane práv pracovníkov? Ktoré organizácie majú
túto oblasť na starosti? Je niečo, čo by mohli robiť lepšie?
Tip:
Túto aktivitu môžete využiť ako dlhodobú úlohu (môže sa jej venovať žiacka školská rada alebo sa môže stať
súčasťou akčného plánu školy). Podporte žiakov, aby sa téme venovali aj samostatne a pomôžte im pripraviť
realistické aktivity, ktoré povedú aspoň k drobným zmenám v ich spotrebiteľskom správaní. Pomôžte im
stať sa zodpovednými spotrebiteľmi, ktorí berú pri nakupovaní do úvahy okrem svojej peňaženky aj všetky
ostatné náklady, ktoré sú spojené s ich rozhodnutiami.

Reflexia:
Keď už máte všetky tieto informácie, zmenil sa nejako váš pohľad na nakupovanie?
Viete opísať sociálne, ekonomické a ekologické náklady textilného priemyslu?
Myslíte si, že by ste sa podobne dokázali pozrieť aj na iné odvetvia priemyslu či na poľnohospodárstvo?
Má podľa vás význam venovať sa tejto téme? Viete váš názor odôvodniť?

Dodatočné zdroje
Pozrite si dokument: The True Cost2
Dokument o oblečení, ktoré nosíme, o ľuďoch, ktorí ho vyrábajú a o vplyve tohto priemyslu na náš
svet. Aká je skutočná cena nášho oblečenia?
Pozrite si reality show: Sweatshops – Deadly Fashion3
Frida, Anniken a Ludwig žijú módou a snívajú o nej. Každý mesiac minú stovky eur na oblečenie a živia
sa propagáciou najnovších trendov na prehliadkových mólach. Nad ľuďmi, ktorí vyrábajú ich oblečenie,
nikdy príliš nepremýšľali. Teraz si svoje pohodlné životy vymenia so životmi kambodžských robotníkov.
2 T he True Cost: Who Pays the Real Price for YOUR Clothes | Investigative Documentary. ENDEVR, 2021. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=5-0zHqYGnlo
3 Sweatshop – deadly fashion. Aftenposten, 2016. Dostupné na: www.aftenposten.no/norge/i/4d1nl9/Video-fra-Aftenposten?category=10514
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AK TIVITA 2
TITULKA NOVÍN
Cieľ:
•	vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi médií a spôsobmi ich informovania
•	navrhnúť vlastnú titulnú stránku novín podľa pokynov a stanovenej témy
•	posúdiť dôležitosť médií a spôsobu, ktorý si zvolia pri informovaní o téme klimatickej zmeny a ľudských práv
Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ
Pomôcky: výtlačky rôznych druhov novín (niekoľko kusov z každého výtlačku), A3 papier pre každú skupinu,
nožnice, lepidlá, ceruzky, fixky
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Ochrana
života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Opis aktivity:1
Aktivita bude predstavovať simuláciu večera v redakcii novín, kde skupina novinárov pracuje na titulnej strane svojich novín.
Úlohou vyučujúceho bude preto hneď na začiatku žiakom predstaviť reálne príklady rôznych typov novín,
ktoré vychádzajú na Slovensku (pri predstavovaní novín je dôležité nezabudnúť aj na „bulvárne“ noviny a regionálne noviny). Vyučujúci spolu so žiakmi nájde spoločné znaky titulky, identifikujú odlišnosti v používanom jazyku či type fotografií a rôznorodosť tém, ktoré si nájdu miesto na titulnej strane novín. Poukážu na
rozloženie titulnej strany. Pre lepšiu názornosť je vhodné priniesť príklady novín z toho istého dňa.
Vyučujúci rozdelí žiakov do skupín podľa počtu druhov novín, ktoré má k dispozícii (počet skupín by však
nemal byť nižší ako 4).
Skupiny si v tichosti prezrú všetky titulné strany novín. Následne si po vzájomnej dohode vyberú noviny,
s ktorými budú pracovať pri prvej spoločnej úlohe. Je dôležité, aby pri plnení úlohy sedeli od seba v dostatočnej vzdialenosti, aby sa navzájom nerušili.
Úloha 1: Čo to je na tej titulke? A čo je vo vnútri novín?
Žiaci si v skupine podrobne prezrú titulnú stranu novín. Venujú sa najmä nasledujúcim otázkam:
• Páči sa vám titulná strana novín ako celok? Aký z nej máte pocit? Čo vás zaujalo najviac?
• Viete z jej vzhľadu určiť, pre akú skupinu ľudí by mohli byť určené tieto noviny?
• Dokážete identifikovať tému alebo témy, ktorým sa budú venovať noviny vo vnútri?
• Ako by ste zhodnotili jazyk používaný na titulke?
• Páčia sa vám fotky na titulnej strane?
Žiaci si heslovito zapíšu odpovede na otázky. Po preskúmaní titulnej strany si prelistujú celé noviny. Hľadajú
spoločné odpovede na tieto otázky:
• Páčili sa vám noviny ako celok? Ktorý článok vás zaujal najviac?
• Potvrdil sa váš predpoklad o témach výtlačku podľa toho, čo bolo na titulnej strane?
• Boli podľa vás články písané zložito alebo prístupným jazykom?
• Páčili sa vám fotky v novinách?
• Koľko reklamy bolo v novinách?
• Zmenili by ste niečo na titulke? Akým spôsobom?
• Zmenili by ste niečo vo vnútri novín? Ako by mali tieto noviny vyzerať, aby sa vám páčili viac?
Keď si žiaci prezrú noviny, vyučujúci im zadá ďalšiu úlohu.

Úloha 2: Podľa mňa by to bolo lepšie takto
Úlohou každej skupiny bude predstaviť si, že je redakčnou skupinou pracujúcou na novinách. Ich úlohou
bude navrhnúť a rozložiť titulnú stranu zajtrajšieho vydania. Pri príprave môžu využiť všetko, čo si pamätajú
z predchádzajúcich krokov – ako vyzerali jednotlivé titulné stránky, ako vyzerali „ich“ noviny zvonka aj zvnútra, čo sa im páčilo a čo by zmenili.
Aby ich úloha nebola taká jednoduchá, na titulnej strane sa musí objaviť téma klimatickej zmeny/ekologická
téma podľa ich výberu a túto tému musia prepojiť s jej vplyvom na ľudské práva.
Skupiny musia myslieť na to, že ich noviny musia mať názov a titulná stránka by mala byť pre ich čitateľov
dostatočne pútavá. Na vytvorenie titulnej stránky dostanú papiere, ceruzky, fixky, lepidlá aj nožnice, použiť
budú môcť aj výtlačky novín, ktoré analyzovali, ako aj ostatné výtlačky, ktoré budú mať k dispozícii.
K používaným fotografiám aj textom môžu pristupovať kreatívne – nemusia sa držať ich pôvodného významu, ktorý im bol priradený v skutočných novinách. Povolené je aj vytváranie koláží.
Kroky aktivity:
• Vymyslite názov vašich novín.
•	Zhodnite sa, aký typ novín budete tvoriť. Vážne celoštátne noviny? Regionálne noviny? Bulvárne noviny?
Myslite na to, že od typu novín sa bude odvíjať aj to, kto bude prevažne čítať vaše noviny, jazyk, ktorý
budete používať či fotografie, ktoré budú v novinách.
•	Vytvorte vašu titulnú stranu – nezabudnite, že sa na nej musí objaviť téma klimatickej zmeny/ekologická
téma a ich prepojenie na ľudské práva.
• Prineste vašim čitateľom názory, pálčivé otázky, dôležité témy, ktoré hýbu svetom.
•	Buďte kreatívni – na papier nalepte výstrižky, fotografie (fotografie môžete ľubovoľne orezať, dokresliť),
môžete nakresliť karikatúry, dopíšte nadpisy či krátke úryvky článkov (použité texty môžu byť vážne,
vtipné alebo aj ironické). Pripravte titulnú stránku vašich novín tak, aby bola pútavá pre vaše konkrétne
publikum (nezabudnite si ho určiť).
• Ak sa na titulke objaví aj nejaká reklama, premyslite si, aká bude a prečo je tam práve tento typ reklamy.
•	Pripravte sa na prezentáciu titulky pred spolužiakmi. Pri prezentácii môžete spomenúť aj to, čo budú
môcť čitatelia nájsť vo vnútri novín.
Po odprezentovaní jednotlivých titulných strán sa vyučujúci venuje aj spôsobu, akým žiaci pracovali:
•	Ako si vaša skupina zorganizovala prácu? Pracovali ste ako jeden celok alebo ste sa rozdelili na jednotlivcov, dvojice alebo trojice, ktoré pracovali na rôznych „príbehoch“ alebo častiach titulky? Kto rozhodoval? Mali všetci členovia skupiny možnosť zapojiť sa, vyjadriť svoj názor?
•	Ako ste sa rozhodovali o tom, ako budete postupovať a ktorým témam alebo príbehom sa budete venovať?
•	Aké témy alebo problémy ste prezentovali? Prečo ste si vybrali práve tieto problémy? Ako súvisia s ľudskými právami?
•	Dostali sa do „užšieho výberu“ aj nejaké iné témy, no rozhodli ste sa im nevenovať? Ktoré to boli a prečo
ste si nakoniec vybrali iné témy?
Ďalej pokračuje diskusiou, pri ktorej môže použiť nasledujúce otázky:
• Porovnajte jednotlivé vytvorené titulné stránky. Kde nachádzate podobnosti? V čom sa líšia?
• Použili rôzne skupiny ten istý obrázok? Priradili mu rovnaký význam, rovnakú tému?
•	Má podľa vás typ novín vplyv aj na informácie, ktoré v nich nájdu čitatelia? Ktoré druhy novín podľa vás
prinášajú kvalitné informácie?
• Čo musí obsahovať článok, aby bol pre vás kvalitný?
• Akým témam by sa podľa vás mali venovať noviny? Akým spôsobom by mali byť tieto témy spracované?
• Sú podľa vás noviny určené aj pre deti alebo mladých ľudí?
• Sú podľa vás noviny hodnoverným zdrojom informácií? Skúste vašu odpoveď zdôvodniť.
•	Kde podľa vás ľudia sledujú správy? V novinách, v televízii, rádiu alebo na internete? Prečo ich podľa vás
sledujú (alebo, naopak, nesledujú)?

1	Aktivita vychádza z aktivity Front page. Compass, Manual for Human Rights Education with Young People. 2012 edition – fully revised and updated. Council of
Europe, 2012. ISBN 978-92-871-7320-1.
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•	Ak by ste mali porovnať iné zdroje, z ktorých získavajú informácie deti a mladí ľudia, s novinami – kde
vidíte podobnosti? V čom sa líšia?
• Aký je podľa vás najefektívnejší spôsob, ako upútať pozornosť čitateľov?
•	Venujú sa podľa vás noviny na Slovensku téme klimatickej zmeny alebo ekologickým témam dostatočne?
•	Patria ekologické témy, témy venujúce sa ľudským právam do novín? Ako by mali byť podľa vás spracované, aby boli príťažlivé pre čitateľov?

2. Denník N
dennikn.sk/tema/klimaticke-zmeny/

Tip:
Na ďalšie rozvinutie tejto témy a jej prepojenie s reálnym svetom médií odporúčame pozvať zástupcu médií
(noviny, televízia alebo rozhlas) na diskusiu priamo do školy (prípadne sa s ním/s ňou spojiť cez Zoom alebo
inú podobnú platformu).
Takýto človek dokáže žiakom porozprávať svoje vlastné skúsenosti a prinesie im praktické informácie priamo zo svojej praxe o tom, ako sa pripravujú titulka, články do novín či televízne alebo rozhlasové spravodajstvo, čo všetko vstupuje do rozhodovania a podobne.

Reflexia:
Aký majú správy význam pre náš život? Aký druh správ dominuje médiám v reálnom živote?
Venujú sa podľa vás správy ľudským právam dostatočne?
Spomeniete si na nejaké správy týkajúce sa klimatickej zmeny/venujúce sa ekologickej téme/spojené s ľudskými právami? Prečo vám tieto správy utkveli v pamäti? Ako boli prezentované?
Často skloňovaným pojmom je objektivita médií, novinárov. Myslíte si, že noviny môžu byť objektívne? Mali
by vôbec noviny informovať objektívne?
Čo sa môže stať, keď sú správy, ktoré sa k ľuďom dostávajú, neobjektívne?

Variácia aktivity:
Žiaci nemusia vytvárať len titulné stránky novín – príklad vyššie uvedenej aktivity môžu využiť pri analýze televízneho alebo rozhlasového spravodajstva. Môžu si pripraviť jeden blok správ alebo úvodnú upútavku, kde rozpracujú tému klimatickej zmeny/ekologickú tému a prepoja ju s ľudskými právami.
V takomto prípade bude dôležité čo možno najhodnovernejšie nasimulovať televízne alebo rozhlasové štúdio.

3. Denník Pravda
www.pravda.sk/trendove-temy/klimaticka-zmena/

4. Hospodárske noviny
hnonline.sk/tagy/2397-klimaticke-zmeny

Ďalšie zdroje, z ktorých môžete čerpať príklady článkov či fotografií:

1. Denník SME
tech.sme.sk/t/2913/klimaticka-zmena
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5. Internetový portál topky.sk
www.topky.sk/tag/41714/klimaticke-zmeny
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3 VECI

Tlačová správa UNHCR: Konflikty, násilie a klimatické zmeny zvýšili vysídľovanie
v prvej polovici roku 20212

Cieľ:
•	vedieť vysvetliť, kto je klimatický utečenec a vyjadriť názor, kto sa ním môže stať a prečo
•	diskutovať o dôsledkoch toho, keď musí niekto utiecť z domova
•	vedieť zostaviť hierarchiu potrieb človeka v rôznych životných situáciách

Trend rastúceho núteného vysídľovania pokračoval aj v roku 2021 – s celosvetovými počtami, ktoré teraz
presahujú 84 miliónov, keďže viac ľudí utieklo pred násilím, neistotou a účinkami klimatických zmien, uvádza
správa Mid-Year Trends, ktorú dnes zverejnil UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov.

Trvanie aktivity: každá úloha 45 minút (t. j. 3 × 45 minút)

•

Vek: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ

Správa za január až jún 2021 ukázala nárast z 82,4 milióna (údaj z konca roku 2020). Vyplývalo to najmä
z vnútorného vysídľovania, pričom viac ľudí utieklo z viacerých aktívnych konfliktov po celom svete, najmä
v Afrike. V správe sa tiež uvádza, že hraničné obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19 naďalej obmedzujú prístup k azylu na mnohých miestach.

Pomôcky: počítač s pripojením na internet, tlačová správa UNHCR, text „Ekonomické dôsledky opakovaného vysídľovania spojeného s povodňami v Beledweyne v Somálsku“, farebné lepiace papieriky, ceruzky,
perá
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika a práca s informáciami
•	prierezové témy – Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova,
Ochrana života a zdravia
Opis aktivity:1
Vyučujúci začína aktivitu brainstormingom o dôvodoch, prečo sa ľudia sťahujú za životom inde (dôvody,
ktoré preberie so žiakmi, sú napríklad vojna, prírodné katastrofy, prenasledovanie alebo terorizmus).
Mnoho žiakov si nedokáže predstaviť, koľko ľudí na svete je vysídlených. Vhodným zdrojom, ktorý môže
vyučujúci využiť na uvedenie tejto témy a na vykreslenie počtov vysídlených ľudí, je stránka organizácie
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) – www.internal-displacement.org/database/displacement-data, kde je možné dáta triediť rôznym spôsobom. Aj týmto spôsobom je možné poukázať na využitie
matematiky a štatistiky.

•

Zistite celkový počet obyvateľov na Zemi. Koľko % predstavujú vysídlení ľudia?

K akému percentuálnemu nárastu počtu vysídlených obyvateľov došlo od roku 2020 do roku 2021?

„Medzinárodnému spoločenstvu sa nedarí zabrániť násiliu, prenasledovaniu a porušovaniu ľudských práv,
ktoré naďalej vyháňajú ľudí z ich domovov,“ povedal Filippo Grandi, vysoký komisár OSN pre utečencov.
„Okrem toho účinky zmeny klímy zhoršujú existujúce zraniteľné miesta v mnohých oblastiach, kde sa nachádzajú násilne vysídlené osoby.“
Takmer 51 miliónov ľudí je teraz vnútorne vysídlených, keďže počas prvej polovice roku 2021 sa vo svete
rozhoreli konflikt a násilie. Veľká časť nového vnútorného vysídlenia bola v Afrike vrátane Konžskej demokratickej republiky (1,3 milióna) a Etiópie (1,2 milióna). Násilie v Mjanmarsku a Afganistane tiež vyhnalo ľudí
z ich domovov v období od januára do júna 2021.
• Koľko % z celkového počtu vysídlených ľudí tvoria ľudia, ktorých označujeme ako vnútorne vysídlení?
•	Koľko ľudí je vnútorne vysídlených v Konžskej demokratickej republike a Etiópii? Koľko % to predstavuje
z celkového počtu vnútorne vysídlených?
Počet utečencov sa počas prvého polroka 2021 naďalej zvyšoval a dosiahol takmer 21 miliónov. Najviac
nových utečencov prišlo z piatich krajín – Stredoafrická republika (71 800), Južný Sudán (61 700), Sýria
(38 800), Afganistan (25 200) a Nigéria (20 300).
•
•

Úloha 1: Štatistické spracovanie údajov
Žiaci si vyskúšajú prácu s tlačovou správou organizácie UNHCR zo dňa 11. 11. 2021.
Vzhľadom na to, že text je pomerne rozsiahly, môže vyučujúci pracovať s celým materiálom alebo s jeho
časťami podľa časových možností a podľa vyspelosti skupiny žiakov. Taktiež môže text ponechať v ponúkanom členení (odsek + otázky) alebo zoskupiť texty a otázky uviesť na konci. Úlohou žiakov je vyriešiť slovné
úlohy.
Aktivita cieli nielen na správne používanie matematických operácií, ale predovšetkým na pochopenie toho,
kde všade sa používajú matematika a štatistika a aké je využitie týchto odvetví v reálnom živote. Aktivita
neopomína ani ľudskoprávny rozmer témy – vyučujúci sa venuje aj tomu, ako dokážu štatistiky pomáhať pri
zlepšovaní života vysídlených ľudí, utečencov a migrantov.
1	Aktivita vychádza z aktivity 3 things. Compass, Manual for Human Rights Education with Young People. 2012 edition – fully revised and updated. Council of
Europe, 2012. ISBN 978-92-871-7320-1.
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Aký je celkový počet nových utečencov z 5 uvádzaných krajín?
Aký je ich podiel na celkovom počte utečencov?

Smrteľná zmes konfliktov, COVID-19, chudoby, potravinovej neistoty a klimatickej núdze znásobila humanitárnu situáciu vysídlených osôb, z ktorých väčšina žije v rozvojových regiónoch.
Riešení pre násilne vysídlené obyvateľstvo je stále nedostatok. V prvej polovici roku 2021 sa mohlo vrátiť
domov menej ako 1 milión vnútorne vysídlených ľudí a 126 700 utečencov.
„Medzinárodné spoločenstvo musí zdvojnásobiť svoje úsilie o dosiahnutie mieru a zároveň musí zabezpečiť,
aby boli pre vysídlené komunity a ich hostiteľov dostupné zdroje. Sú to spoločenstvá a krajiny s najmenšími
zdrojmi, ktoré naďalej nesú najväčšie bremeno pri ochrane a starostlivosti o násilne vysídlených a musia byť
lepšie podporované zvyškom medzinárodného spoločenstva,“ dodal Grandi.
Po prečítaní textu vyučujúci diskutuje so žiakmi, pričom sa venuje prioritne týmto otázkam:
• Na čo nám vlastne slúžia takéto štatistiky?
• Čo z nich vieme zistiť?
• Čo pozitívne nám môžu priniesť štatistiky a ich analýzy?
• Majú štatistiky aj nejaké úskalia?

2	
UNHCR: Conflict, violence, climate change drove displacement higher in first half of 2021. UNHCR, the UN Refugee Agency, 2021. Dostupné na: www.unhcr.org/
news/press/2021/11/618bec6e4/unhcr-conflict-violence-climate-change-drove-displacement-higher-first.html.
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Úloha 2: Ekonomické dôsledky vysídľovania3
Úlohou žiakov je prečítať si ďalej uvedený text. Následne ich vyučujúci rozdelí do menších skupiniek, v ktorých budú diskutovať o otázkach súvisiacich s textom. Po uplynutí vymedzeného času diskutujú všetci žiaci
spoločne o otázkach, ktoré ich v spojitosti s textom zaujali najviac.
Ekonomické dôsledky opakovaného vysídľovania spojeného s povodňami v Beledweyne v Somálsku
Beledweyne je mesto v centrálnom Somálsku, ktoré sa nachádza v okrese Beledweyne v provincii Hiiraan.
Je pravidelne ovplyvňované vysídľovaním spôsobeným povodňami. Tieto záplavy sa za posledných niekoľko
rokov zhoršili a teraz sa vyskytujú raz alebo dvakrát do roka a postihujú veľkú časť mesta. Niektorí obyvatelia spájajú tento nárast so zmenou klímy, iní s urbanizáciou a problematickým hospodárením s pôdou.
Väčšina obyvateľov bola v posledných rokoch aspoň raz vysídlená. V prieskume uskutočnenom začiatkom
roku 2021 viac ako 75 % respondentov uviedlo, že boli vysídlení trikrát, štyrikrát alebo päťkrát. Takmer 20 %
uviedlo, že boli vysídlení sedemkrát alebo viackrát. Vysídlení ľudia nachádzajú útočisko v častiach Beledweyne alebo v okolitých dedinách, ktoré sú na vyvýšenom mieste. Asi 45 % z nich bolo počas posledného
vysídlenia vysídlených na dva týždne až jeden mesiac a 43 % na jeden až tri mesiace.
Takmer všetci sa mohli vrátiť do svojich domovov. Hoci toto vysídlenie trvá relatívne krátko a ľudia zostávajú nablízku, jeho ekonomické dôsledky sú značné. Približne polovica vysídlených respondentov uviedla,
že si počas vysídlenia museli kúpiť stan, v ktorom budú bývať. Niektorí si prenajali byt alebo hotelovú izbu.
V priemere minuli na prístrešie počas svojho posledného vysídlenia okolo 80 dolárov, čo predstavuje asi
30 % priemerného mesačného príjmu ich domácnosti. Zároveň, keď dôjde k povodniam, mnohí vysídlení ľudia nie sú schopní vykonávať svoje bežné činnosti, ktoré vytvárajú ich príjem. Asi 10 % respondentov uviedlo, že pri poslednom vysídlení buď úplne stratili príjem, alebo si museli nájsť iný zdroj príjmu, a 15 % uviedlo,
že to ovplyvnilo príjem iného člena ich domácnosti. Väčšina ľudí však môže obnoviť svoje predchádzajúce
aktivity, len čo sa povodne skončia.
Nevysídlení obyvatelia Beledweyne tiež čelia nákladom na vysídlenie, pretože takmer všetci nakoniec zdieľajú svoj domov s tými, ktorí oň prišli. 67 % z nich uviedlo, že čelia dodatočným výdavkom spojeným s nárastom cien energií, potravín a nájomného, ako aj s podporou, ktorú poskytovali vysídleným ľuďom, ktorých
hostili. V priemere odhadli tieto dodatočné náklady na 60 dolárov mesačne, čo je približne 20 % priemerného mesačného príjmu ich domácnosti.
Zistilo sa tiež, že opakované vysídľovanie v Beledweyne výrazne ovplyvňuje zdravie a vzdelanie vysídlených
a v menšej miere aj nevysídlených ľudí. Zhoršenie v oboch sférach by mohlo mať ďalšie dôsledky na blahobyt a blaho postihnutých v nasledujúcich rokoch, dokonca aj po skončení vysídľovania.
Otázky pre skupinovú prácu:
• Prekvapilo vás niečo v predchádzajúcom texte?
• Vedeli ste o tom, že v Somálsku sa deje niečo takéto?
•	Viete si predstaviť, že by vás povodne takto často vyháňali z vášho domova? Aký vplyv by to podľa vás
malo – na vás, na vašu rodinu, na váš celkový život?
• Zamýšľali ste sa niekedy nad ekonomickými dôsledkami toho, keď musia ľudia ujsť zo svojho domova?
• V článku sa hovorí aj o vplyve na zdravie vysídlených, no aj nevysídlených. Čo tým autori mysleli?
• Viete, kto je klimatický utečenec?
• Ľudia z ktorých krajín by sa podľa vás mohli stať v budúcnosti klimatickými utečencami?
• Môže aj nás na Slovensku alebo v Európe nejakým spôsobom ovplyvniť klimatická zmena?

Úloha 3: Utekáme...
Vyučujúci nadviaže na úvodný brainstorming o dôvodoch, prečo sa ľudia sťahujú za životom inde, ako aj na
úlohy 1 a 2.
V tejto časti bude úlohou žiakov predstaviť si, že sú nútení utiecť zo svojich domovov (scenár je potrebné
prispôsobiť tomu, s čím môžu mať žiaci nejakú skúsenosť a vedia si to lepšie predstaviť – napríklad povodeň,
zosuvy bahna; ak je skupina vyspelá, základnou situáciou môže byť aj niečo iné – vojna, prenasledovanie
kvôli náboženskému presvedčeniu a podobne).
Vyučujúci rozdelí žiakov do malých skupín, rozdá im malé kúsky papiera a ceruzky. Požiada všetkých, aby si
predstavili, že musia náhle utiecť z domu a so sebou si môžu vziať len tri veci. Ktoré tri veci by si vzali? Úlohou žiakov je na každý papier napísať jednu vec.
Vyučujúci následne požiada každého žiaka, aby prečítal, čo si napísal na papieriky a vysvetlil, prečo si vybral
práve tieto veci.
Žiaci potom v skupinkách diskutujú o rôznych možnostiach a dôvodoch výberu. Ich úlohou bude pokúsiť sa
dosiahnuť konsenzus a zoskupiť 9 vecí, ktoré so sebou zoberú a uprednostnia ako skupina. Pri rozhodovaní
musia využiť metódu diamantového hodnotenia.
Na záver každá skupina odprezentuje výsledky svojej práce.

Metóda diamantového hodnotenia
Na tzv. diamantové hodnotenie potrebujete deväť kartičiek. Členovia skupiny vyjednávajú, ktorý výrok/položka sú
najdôležitejšie, ktoré dva sú druhé najdôležitejšie, ktoré 3 majú strednú dôležitosť (a tak ďalej, ako je znázornené
na diagrame).
Vzhľadom na to, že problémy sú zriedkavo jasné, tzv. diamantové hodnotenie je často vhodnejšie ako jednoduché
hodnotenie. Poskytuje tiež lepšie príležitosti na budovanie konsenzu.
Diagram diamantového hodnotenia
Najdôležitejšie

Najmenej dôležité

Tip:
Položky, ktoré si žiaci vyberú, aj to, aké budú praktické, budú závisieť od ich zrelosti. Výber bude závisieť aj od mnohých ďalších faktorov, napríklad od počasia, ročného obdobia a dôvodu, prečo utekajú. Vždy je dôležité zdôrazniť,
že neexistujú správne a nesprávne odpovede, ide o osobnú voľbu a preferencie, hoci niektoré možnosti môžu byť
rozumnejšie a praktickejšie ako iné.

Dodatočné zdroje
Pozrite si dokument: Climate Refugees4
Climate Refugees je prvý celovečerný film, ktorý do hĺbky skúma globálny ľudský vplyv klimatických
zmien a ich vážny destabilizujúci vplyv na medzinárodnú politiku. Film premieňa vzdialený koncept globálneho otepľovania na konkrétny ľudský problém s obrovskými celosvetovými dôsledkami.
Globálne štatistiky vysídlenia
3 C
 azabat, Ch., Tucci, M.: Unveiling the cost of internal displacement. Internal Displacement Monitoring Centre, 2019. Dostupné na: www.internal-displacement.org/publications/unveiling-the-cost-of-internal-displacement.
4 Climate Refugees. TheGrapevine, 2010. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=0bgVdo48VTY
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AK TIVITA 3

PRÍLOHA 4.1

Reflexia:
Vyučujúci začne tým, že jednotlivé skupiny zopakujú, ako zoradili položky. Potom pokračuje diskusiou o tom, čo sa
účastníci naučili a aké to má dôsledky na ľudské práva.
• Prekvapili vás nejaké predmety, ktoré si ľudia chceli vziať so sebou?
• Bolo ľahké zoradiť položky? Aké rozdiely v názoroch boli vnútri skupiny?
• Prišli jednotlivé skupiny s podobnými výsledkami alebo sa úplne líšili?
•	Akí praktickí ste boli pri výbere vecí, ktoré ste si písali na papieriky? Mysleli ste hlavne na vaše fyzické prežitie
alebo ste mysleli aj na vaše emocionálne alebo duchovné potreby?
• Aké náročné by pre vás bolo, keby ste naozaj museli utiecť?
• Čo by vám najviac chýbalo, keby ste museli utiecť?
• Poznáte niekoho, kto utiekol z domu?
• Bola podľa vás táto aktivita realistická? Môžu si ľudia vždy vybrať, čo si so sebou zoberú?
• A čo deti a mladí ľudia? Sú zohľadnené ich špecifické potreby?
•	Spomínate si na nejaké nedávne správy o utečencoch, ktoré ste čítali v novinách alebo na internete či videli
v televízii?
• Aký dojem vo vás tieto správy zanechali? Ako boli zobrazení utečenci?
• Majú utečenci ľudské práva? Ktoré práva im prináležia?
• S akými ťažkosťami podľa vás zápasia utečenci?

Bavlnené tričká sú produktom množstva rôznych globálnych
priemyselných odvetví a vyrábajú sa takmer v každej krajine
sveta.
Napríklad:
Typická bavlníková farma v Burkine Faso je slobodná farma,
na ktorej pracuje rodina obrábajúca šesť alebo osem hektárov pôdy. Jeden kilogram surovej bavlny z Burkiny Faso má
hodnotu 0,23 €. Pre mnohých výrobcov bavlny predstavuje
hotovosť, ktorú dostanú z predaja bavlny, jediné peniaze, ktoré získajú za celý rok.
Z farmy sa bavlna prepravuje do odzrňovacej továrne na výrobu vlákien, čo je proces, pri ktorom sa náklady na kilogram
zvýšia na 0,56 €. Pracovníkom sa vypláca 73,40 € každé dva
týždne.

Sledovanie skutočných nákladov na bavlnu
Bavlna sa prepraví na export do togského prístavu Lome, kde
sa predáva obchodníkom za 0,88 € za kilogram. Viac než polovica sa predá do Číny – naloží sa na nákladné lode smerujúce do prístavov ako Šanghaj, kde sa predáva do miestnych
pradiarenských tovární za 0,97 € za kilogram. Väčšina pracovníkov tovární pochádza z chudobnejších oblastí, často z rozsiahleho vidieckeho vnútrozemia Číny. Žijú v internátoch vo
fabrike a pracujú veľmi dlhé hodiny za nízku mzdu.
Samotné odevy (nesúce mnohé z najznámejších značiek Západu) sú často vyrobené v rovnakej továrni, v ktorej sa spriada priadza. Po výrobe sa odvezú do prístavu a naložia na vývoz. Priemerná cena trička dovezeného do USA je 1,10 €, ale
obchodný dom v centre Manhattanu predá dve za 14,70 €.
Bavlna, ktorá vyrástla v Afrike a stála 0,56 € za kilogram, má
teraz hodnotu 18,40 € za kilogram.

PRÍLOHA 4.2

Skutočná cena bavlneného trička

Spotreba vody: 2 157 litrov (45 % sa používa na zavlažovanie)
Spotreba energie:
-	8 kilowatthodín (28 800 000 joulov) elektriny pre spriadacie a šijacie stroje
-	41,6 – 110 litrov paliva na prepravu po súši a po mori
Prepravné vzdialenosti: 8 851 – 15 128+ km
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Emisie plynov: NOx, CO, CO₂ (skleníkové plyny) SO₂, N₂O,
prchavé zlúčeniny
Toxíny: 1 – 3 g pesticídov, výfukové plyny z nafty, ťažké kovy
(farbivá)
Náklady na dovoz: 0,44 – 0,77 €
Detská práca: v 17 krajinách, priemerná mzda je 0,37 € na deň
Rôzne: 53 – 91 g hnojiva
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RODOVÁ
(NE)ROVNOSŤ
Michaela Danišová

RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ
V Indexe rodovej rovnosti1 skončilo Slovensko v roku 2021 na 24. mieste z 28 krajín EÚ. Na prvých troch priečkach sa umiestnili Švédsko, Dánsko a Holandsko. Horšie výsledky ako Slovensko dosiahli Rumunsko, Maďarsko
a Grécko. Oproti minulému roku si Slovensko polepšilo o 0,5 bodu, no naše skóre je 12 bodov pod európskym
priemerom a zostávame tak na chvoste európskeho rebríčka.2
Napriek tomu je vyrovnávanie rodovej (ne)rovnosti na Slovensku okrajovou politickou témou3 a označenie „feministka“ je stále v širokej spoločnosti často nepochopené a používané ako posmešok alebo nadávka.
Pritom až 83 % Slovákov považuje tému rodovej rovnosti za dôležitú, zároveň si však iba 48 % z nás myslí, že žijeme
v spoločnosti, ktorá je rodovo vyvážená. Rodovú rovnosť na Slovensku vo všeobecnosti hodnotia oveľa pozitívnejšie muži (59 %).4
Rodová nerovnosť pritom negatívne ovplyvňuje nielen životy žien, ale aj mužov. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o základných pojmoch, aktuálnej situácii rodovej (ne)rovnosti na Slovensku a spôsobe, akým môžete
túto tému otvoriť na hodinách (nielen) spoločenskovedných predmetov.
Kľúčové pojmy: rodové stereotypy, (priama) rodová diskriminácia, nepriama rodová diskriminácia, rodová rovnosť, feminizmus
Rodové stereotypy – vytvárajú zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, pričom zabúdajú na
jedinečnosť každého človeka. Svojím opakovaním vytvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti. Sprevádzajú nás
vo všetkých oblastiach života a môžu nám brániť slobodne sa rozhodnúť aj v dôležitých životných rozhodnutiach.5
(Priama) rodová diskriminácia – akékoľvek rozlišovanie, vylúčenie alebo obmedzenie na základe pohlavia a rodu
človeka.6 Je to konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo na základe pohlavia/rodu, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou opačného pohlavia/rodu
v porovnateľnej situácii (napr. v inzerátoch typu „prijmeme muža na miesto riaditeľa“).7
Nepriama rodová diskriminácia – taká situácia, keď zákon, prax alebo politika, ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako
nediskriminujúce (neutrálne), majú negatívny vplyv na jedno z pohlaví (napr. zamestnávateľ/zamestnávateľka sa
rozhodne, že školení sa budú zúčastňovať iba zamestnanci a zamestnankyne, ktorí/ktoré u neho/u nej pracujú na
plný úväzok, keďže však na polovičný úväzok pracujú takmer výhradne ženy, je toto rozhodnutie diskriminačné).8
Rodová rovnosť – spravodlivé zaobchádzanie so ženami a s mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie,
ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je rovnocenné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez
obmedzení rodovými stereotypmi. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené,
zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco.9

1	Index rodovej rovnosti (Gender Equality Index) zaznamenáva každý rok pokrok dosiahnutý v krajinách Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti. Zameriava sa
pritom na šesť hlavných oblastí – pracovný trh, peniaze, vzdelanie, voľný čas, moc a zdravie.
2 Gender Equality Index. European Institute for Gender Equality, 2021. Dostupné na: eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/country/SK.
3	Zsilleová, Miriam: Nie je to len Záborská. Štát degraduje ženy neustále. Ženy v meste, 2021. Dostupné na: www.zenyvmeste.sk/zaborska-potraty-stat-zakony-diskriminacia-pohlavie-zeny-platy-praca-politika .
4	Vyplýva to z prieskumu spoločnosti IKEA a prieskumnej agentúry Simply 5, ktorý realizovala v januári 2021 na vzorke 1 003 respondentov. Prieskum IKEA: Slovenkám chýba rodová rovnosť v spoločnosti, pripúšťajú výskyt rodových stereotypov. IKEA, 2021. Dostupné na: www.ikea.com/sk/sk/newsroom/corporate-news/
prieskum-ikea-slovenkam-chyba-rodova-rovnost-v-spolocnosti-pripustaju-vyskyt-rodovych-stereotypov-puba6b54f37 .
5	
Rodové stereotypy. Rodová rovnosť. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Dostupné na: www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/
rodove-stereotypy/.
6 Diskriminácia žien. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Dostupné na: eige.europa.eu/sk/taxonomy/term/1084 .
7	
Aké formy môže mať rodová diskriminácia, resp. diskriminácia na základe pohlavia? Toto je rovnosť. Inštitút pe výskum práce a rodiny. Dostupné na: https://www.
totojerovnost.eu/index.php/pomoc-a-poradenstvo/zakladne-informacie-o-rodovej-diskriminacii-2/
8	
Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu alebo ČO TO JE? Diskriminacia.sk. Občan, demokracia a zodpovfednosť o.z.. Dostupné na: diskriminacia.sk/pohlavie-rod/
vysvetlenie-pojmov/.
9	
Rodová rovnosť. Rodová rovnosť. Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. Dostupné na: www.gender.gov.sk/aktivity/temy/zakladne-pojmy/
rodova-rovnost/.
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Stretli ste sa už niekedy s tým, že „takto sa dievčatá nesprávajú“? Alebo s tým, že „chlapci predsa neplačú“?
Ide o presvedčenie, že človek by sa mal v spoločnosti správať určitým spôsobom podľa toho, či sa narodil ako muž,
alebo žena. Rodové stereotypy sú teda zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré nás
sprevádzajú vo všetkých oblastiach života.
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Rodové stereotypy nám pritom môžu zabraňovať slobodne sa rozhodnúť aj v tých najdôležitejších životných situáciách, ako keď si vyberáme, čo pôjdeme ďalej študovať alebo čím sa chceme stať. Mnohé povolania sú totiž stále
často považované za „tradične ženské“ (učiteľka, zdravotná sestra, kozmetička, kuchárka, predavačka, upratovačka, asistentka…) a „tradične mužské“ (manažér, lekár, sudca, vedec, architekt, politik, automechanik, IT technik,
elektrikár…).

S rodovými stereotypmi je úzko spojená aj rodová (ne)rovnosť alebo rodová diskriminácia.
Je vlastne snaha o rodovú rovnosť na Slovensku potrebná? Veď muži a ženy už majú rovnaké práva. Na papieri možno
áno, ale realita je iná.
Za prezidentku síce máme ženu, ale ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia sú muži. V 16-člennej vláde nájdeme len
3 ženy. Do parlamentu sa po voľbách v roku 2020 dostalo 32 žien zo 150 poslancov, čo je iba 21 %. Podľa štúdie
CEMR tvorili v roku 2019 ženy 26,1 % poslancov v obecných zastupiteľstvách a štvrtinu všetkých starostov. Napriek tomu Združenie miest a obcí Slovenskej republiky otvorene vyhlásilo, že „má dôležitejšie priority“, ako je
rodová rovnosť.12 Dozorné rady veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku sú tvorené z troch štvrtín mužmi,
len štvrtinu obsadia ženy.
Ženy na Slovensku zarábajú v priemere za rovnakú prácu o pätinu menej než muži (ak muž zarobí 1 000 eur, žena
len 800 eur). V praxi teda v priemere ženy od polovice októbra kalendárneho roka pracujú zadarmo. Okrem práce
v zamestnaní ženy robia priemerne o dve hodiny viac neplatenej práce denne ako muži, ako napríklad starostlivosť
o deti a domácnosť či opatrovanie chorého príbuzného.
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Ktoré z týchto zamestnaní sú podľa vás lepšie zaplatené? Tradične „ženské“ alebo „mužské“?
Ženy majú aj vplyvom výchovy a spoločnosti väčšiu tendenciu vyberať si práve „tradične ženské“ povolania v oblasti starostlivosti o druhých alebo výučby, ktoré sú slabšie platené. Až štyri pätiny pracovníkov v týchto oblastiach
sú ženy. Výskumy takisto dokázali, že ženy sa vyhýbajú povolaniam, kde dominujú muži. V prácach, kde prevažujú
muži, sú ženy totiž až dvakrát viac diskriminované.11

PORTUGALSKO

ŠVÉDSKO

Feminizmus – sociálne a politické hnutie, ktoré pôsobí na rôznych úrovniach (miestnej, národnej, medzinárodnej)
a mení sa v čase. Cieľom feminizmu môžu byť napr. zmena vzťahov ovládania, ukončenie diskriminácie na základe
pohlavia, zaistenie ženskej sexuálnej slobody, zápas za ženské práva a záujmy, prebúdzanie povedomia, transformácia inštitucionálnych a právnych štruktúr, nastolenie rodovej demokracie.10
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z povolania. Životný štýl, ktorý si mužská rola spoločnosťou vyžaduje, je viac spojený s nehodami, násilím a so závislosťou. Pritom sa zabúda na to, že aj muži majú rovnaké právo tráviť čas so svojou rodinou ako ženy.15
Ak ste sami/samy nikdy nezažili diskrimináciu na základe vášho pohlavia, neznamená to, že neexistuje. Opýtajte sa
dievčat a žien alebo chlapcov a mužov vo svojom okolí. Zažili už niekedy iné zaobchádzanie kvôli svojmu pohlaviu/rodu?
A dá sa s tým niečo spraviť?
Pravdaže. Zmena je možná. V minulosti nebolo pre ženy na našom území prípustné voliť, vlastniť majetok alebo sa
vzdelávať. Dnes je to už na Slovensku samozrejmosťou. A možno práve o 50 rokov bude pre nás nepredstaviteľné,
ako málo žien sme mali kedysi v politike alebo to, že zarábali menej a museli sa starať o domácnosť a rodinu viac
ako muži.16
Práve o tieto zmeny sa snaží hnutie, ktoré nazývame feminizmus. Cieľom feminizmu je totiž dosiahnuť rovnosť,
slobodu a ukončenie diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Feministi a feministky veria a snažia sa o dosiahnutie
politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti žien a mužov v spoločnosti.

Každá tretia žena na Slovensku sa v priebehu svojho života stretne s nejakou formou sexuálneho obťažovania.13
Slovensko pritom v roku 2011 podpísalo Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), no neratifikovalo ho.14

Čo nie je feminizmus?
Feminizmus nie je snahou žien ovládnuť svet. Feminizmus nie je snahou žien zobrať mužom ich práva.
Feministi a feministky nebojujú proti mužom – snažia sa iba zmeniť systém, v ktorom majú ženy menej práv ako
muži, na systém, v ktorom máme všetci rovnaké práva bez ohľadu na pohlavie.
Keď sa niekto snaží získať slobodu a rovnosť (v tomto prípade ženy), neznamená to, že ostatní (muži) o tieto práva
automaticky prídu. Práve naopak, feminizmus pomáha ženám aj mužom v tom, že sa snaží odstrániť rodové stereotypy z našej spoločnosti a mohli sme všetci robiť slobodné rozhodnutia bez ohľadu na naše pohlavie a rod.

Rodová nerovnosť však nezasahuje len ženy, ale aj mužov. Spoločnosť od mužov očakáva, že sa sústredia na zárobok, nie na vzťahy a rodiny. Muži sú často na pracovnom trhu tlačení do viac rizikových situácií a výkonov. Zároveň
od nich spoločnosť očakáva, že budú za každých okolností silní a o svojich problémoch nebudú hovoriť. Aj následkom tohto majú muži vyššiu chorobnosť a úmrtnosť na civilizačné ochorenia, viac pracovných úrazov a chorôb

Prvé feministické pokusy a protesty sa diali v západoeurópskych krajinách v 19. storočí, odkiaľ sa potom rozšírili do
USA a postupne do celého sveta. Feminizmus ako hnutie prešlo rôznymi zmenami, momentálne však hovoríme
o štvrtej vlne feminizmu. Pre túto vlnu je typické šírenie feministických myšlienok pomocou internetových nástrojov a dôraz na zastúpenie všetkých žien (žien rôznych farieb pleti a transrodových žien) v politike a podnikaní.17
Aj na Slovensku existujú organizácie a iniciatívy, ktoré bojujú za rodovú rovnosť. Tu sú len niektoré z nich:

10

Feminizmus. Glosár rodovej terminológie. ASPEKT, 2017. Dostupné na: glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&ltr=f&vid=114.

11

Rodová rovnosť. Je medzi mužmi a ženami rovnosť? Zmudri, o.z., 2021. Dostupné na: zmudri.sk/kurz/rodova-rovnost .
	Hudec, Michal: Združenie miest a obcí považuje rodovú rovnosť za vec voličov. EURACTIV.sk, 2021. Dostupné na: euractiv.sk/section/rodova-rovnost/news/zdruzenie-miest-a-obci-povazuje-rodovu-rovnost-za-vec-volicov/.

12

Markoš, Ján: Medzi dobrom a zlom. 16 etických dilem, pred ktorými môžete raz stáť i vy. N Press, 2020.

13

	Lenártová, Zuzana: Index rodovej rovnosti: Švédsko kraľuje, Portugalsko rýchlo napreduje, Slovensko je na chvoste. EURACTIV.sk, 2019. Dostupné na: euractiv.sk/
section/rodova-rovnost/news/index-rodovej-rovnosti-svedsko-kraluje-portugalsko-rychlo-napreduje-slovensko-je-na-chvoste/ .

15

Rodová rovnosť. Je medzi mužmi a ženami rovnosť? Zmudri, o.z., 2021. Dostupné na: zmudri.sk/kurz/rodova-rovnost.

16

Rodová rovnosť. Je medzi mužmi a ženami rovnosť? Zmudri, o.z., 2021. Dostupné na: zmudri.sk/kurz/rodova-rovnost.

14

17
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Príkladom jednej z úspešných feministických iniciatív roku 2021 je kampaň #NebudemeTicho, ktorá upozorňuje na
opätovné snahy o prijatie návrhu zákona, ktorý by zásadne obmedzil sexuálne a reprodukčné práva žien na Slovensku.18
Táto iniciatíva troch neziskových organizácií (Aspekt, Možnosť voľby, Povstanie pokračuje) viedla online aj offline
kampaň, ktorej súčasťou bolo v roku 2021 medzi inými podpisovanie petície, písanie listov a emailov poslancom
a poslankyniam, rozmiestňovanie variech s heslami vo verejnom priestore a organizovanie protestov po celom
Slovensku. Výsledkom doterajších snáh bolo, že návrh zákona zatiaľ v parlamente neprešiel (január 2021).

Zdroj: Nebudeme ticho

A môžem s tým niečo spraviť ja? Ako môžem pomôcť?
Každý z nás sa môže do snahy za rovnosť zapojiť. Toto sú len niektoré kroky, ktoré môžeme podniknúť:
•

vzdelávať sa o téme rodovej (ne)rovnosti viac pomocou článkov, videí, účtov na sociálnych sieťach,

•	rozprávať sa o tom s ostatnými a pýtať sa, ako ich rodová diskriminácia zasahuje, dôležité je nespochybňovať ich príbehy len preto, že nemám rovnakú skúsenosť,
•

zdieľať svoje vlastné skúsenosti s rodovou diskrimináciou,

•

podporovať neziskové organizácie a kampane, ktoré sa snažia bojovať za rodovú rovnosť,

•

podpisovať petície bojujúce proti alebo za zmenu legislatívy v prospech väčšej rodovej rovnosti,

•

vymyslieť a rozbehnúť vlastnú iniciatívu,

•

..............................................................................................................................

•

..............................................................................................................................

•

..............................................................................................................................

Napadajú vám ďalšie spôsoby, ako pomôcť? Neváhajte a dopíšte ich na voľné riadky.

18

www.facebook.com/nebudemeticho
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AK TIVITA 1
ŽENY NEDOKÁŽU, MUŽI BY MALI
Cieľ:
•	zhodnotiť pravosť výrokov o tom, čo muži a ženy dokážu
•	obhájiť svoj názor na výroky o ženách a mužoch
•	vypočuť názory ostatných na výroky o ženách a mužoch
•	identifikovať stereotypy o ženách a mužoch vo výrokoch
Trvanie aktivity: 45 minút
Vek: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Pomôcky: farebné kartičky, dve škatule/nádoby s otvorom, nožnice, tabuľa, niečo na pripevňovanie na tabuľu (lepiaca páska, lepiaca hmota)
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Opis aktivity:1
Pred aktivitou si vyučujúci prichystá:
Kartičky (rôznych farieb) s nasledujúcimi výrokmi:
Iba muži vedia

Iba ženy vedia

Iba muži by mali

Iba ženy by mali

Muži vedia lepšie

Ženy vedia lepšie

Muži by nikdy nemohli/nevedeli

Ženy by nikdy nemohli/nevedeli

Z výrokov v tejto tabuľke urobia štyri série (štyri série každého výroku) a vložia ich do jednej škatule/nádoby.
Kartičky (rôznych farieb) s nasledujúcimi výrokmi:
umývať riad

byť prezidentom/prezidentkou

dobre navariť

pilotovať lietadlo

hrať futbal

prebaliť dieťa

vysávať

šoférovať taxík

vedieť sa pekne obliecť

prišiť gombík

navrhovať oblečenie

hrať počítačové hry

báť sa

povedať niekomu,
že ho majú radi/rady

obraňovať vlastnú krajinu

tancovať

riadiť firmu

starať sa o chorých ľudí

zarábať viac

posilňovať s činkami

učiť deti

plakať

ukázať svoje pocity

šoférovať električku/autobus

hrať basketbal

opraviť motor auta alebo stroj

pracovať na stavbe

hrať na gitare

priznať si chybu

riadiť ľudí v práci

robiť chyby

povedať prepáč

hovoriť o svojich pocitoch

vychovávať dieťa

šoférovať auto

byť súťaživý/-á

byť agresívny/-a

počítať matematické príklady

ohovárať

učiť sa s dieťaťom

byť IT technik/technička

starať sa o svoj výzor

Z výrokov v tejto tabuľke urobia jednu sériu (jedna kópia každého výroku) a vložia ju do druhej škatule/nádoby.
Kartičky by mali byť čitateľné aj z väčšej vzdialenosti.
Na začiatku hodiny si žiakov rozdelíme do menších skupín (max. 4 žiaci), odporúčame náhodné rozdelenie
do skupín. Ich úlohou je spoločne vymyslieť a spísať dva zoznamy – zamestnania, práce okolo domu, športy
a hry, ktoré sú podľa nich „pre ženy“ a ktoré „pre mužov“. Žiaci nahlas menujú rôzne aktivity, aj to, či ich
zaradiť do jedného, alebo druhého zoznamu. Ak súhlasia aspoň dve tretiny prítomných, aktivita sa napíše na
tabuľu do príslušného zoznamu. V tejto fáze zatiaľ svoje rozhodnutia nezdôvodňujú.
Nasledovne žiakov usadíme do kruhu, vystupovať budú po jednom. Ten, ktorý je na rade, si z jednej i druhej
škatule/nádoby vytiahne po jednom lístku, čiže bude v ruke držať dva lístky a prečíta výrok, ktorý mu vznikol.
Následne ho pripevní/prilepí na tabuľu. Takto nám môže napríklad vzniknúť výrok: „Iba muži by mali hrať futbal“ alebo „Ženy by nikdy nevedeli opraviť motor auta alebo stroj“. Žiak/žiačka povie naň svoj názor, potom sa
k nemu vyjadria aj ostatní. Pokračuje ďalší.
Vyučujúci pozorne reaguje na atmosféru v skupine, každého nechá vyjadriť svoj názor, pýta sa, prečo s výrokom súhlasia alebo nesúhlasia, zároveň overuje, na základe čoho má daný žiak taký názor (na základe
vlastnej skúsenosti, sociálnych sietí, médií), zároveň reaguje na ich odpovede a upozorňuje na možné stereotypy.
Reflexné otázky:
Všetci žiaci si sadnú do kruhu a odpovedajú na otázky. Ak je to pre nich príliš ťažké, odporúčame, aby si
otázky najprv každý prešiel sám osamote a potom ste ich spoločne zdieľali v kruhu.
Uvedomil/-a si si počas dnešnej aktivity niečo nové? Čo?
Ako si sa cítil/-a, keď si počul/-a výrok o svojom pohlaví?
Ako si sa cítil/-a, keď si počul/-a výrok o opačnom pohlaví?
Nahneval ťa nejaký výrok? Prečo?
Majú podľa teba tieto predstavy vplyv na náš každodenný život? Môžu mať tieto výroky aj negatívny dosah na
nás? Na koho? Prečo?
Máme rovnocenné očakávania od mužov a žien v spoločnosti? Ak nie, prečo?

1	Aktivita prevzatá a upravená z Gajdošová, S., Milla M., Šveda P.: 100 hier na rozvoj osobnosti – Aktivity inštruktorov Slovenského skautingu pre deti aj pre dospelých.
Slovenský skauting, 2009.
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AK TIVITA 2
„TYPICKÉ“ PRÍBEHY
Cieľ:
•	vyhľadať odpovede na otázky v texte
•	analyzovať daný text pomocou otázok
•	pomenovať, či dochádza k rodovej nerovnosti v spoločnosti na základe textu
Trvanie aktivity: 45 – 90 minút
Vek: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Pomôcky: vytlačené príbehy z Prílohy 5.1 pre každú skupinu v dostatočnom počte (ak je v skupine, ktorá
číta Príbeh 1, päť žiakov, potrebujem 5 kópií)
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova
Opis aktivity:
Pred aktivitou je dôležité, aby si vyučujúci prešiel všetky príbehy, ktoré žiakom rozdá, aby vedel čo najlepšie
reagovať na prípadné otázky a analýzu textu.

Reflexné otázky:
Všetci žiaci si sadnú do kruhu a odpovedajú na otázky. Ak je to pre nich príliš ťažké, odporúčame, aby si
otázky najprv každý prešiel sám osamote a potom ste ich spoločne zdieľali v kruhu.
Uvedomil/-a si si počas dnešnej aktivity niečo nové o dievčatách alebo ženách?
Uvedomil/-a si si počas dnešnej aktivity niečo nové o chlapcoch alebo mužoch?
Boli postavy z príbehov „typické“ dievčatá a chlapci? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
Existuje vlastne niečo ako „typický“ chlapec alebo „typické“ dievča?
Máme rovnocenné očakávania od mužov a žien v spoločnosti? Ak nie, prečo ?
Ako to nazývame, keď pristupujeme inak k ľuďom na základe pohlavia, rasy, pôvodu a pod.?
Ak sa chcete pri reflexii zamerať na rozvoj zručností práce v skupine, môžete pridať aj tieto otázky:
Ako sa ti dnes pracovalo v skupine?
Čo vám ako skupine išlo dobre?
Čo by ste mohli nabudúce spraviť ešte lepšie? Čo by bolo dobré zlepšiť?

Vyučujúci sa žiakov opýta a slová zapisuje na tabuľu:
- Aké prídavné mená sa vám spájajú s výrazom „typické“ dievča?
- Ako vyzerá „typické“ dievča? Ako sa správa „typické“ dievča?
- Aké prídavné mená sa vám spájajú s výrazom „typický“ chlapec?
- Ako vyzerá „typický“ chlapec? Ako sa správa „typický“ chlapec?
V tomto bode vyučujúci nijako nekomentuje odpovede žiakov, len ich zapisuje.
Žiakov si rozdelíme do menších skupín (max. 4 žiaci), odporúčame náhodné rozdelenie do skupín. Každá
skupina dostane rozdielny príbeh z kníh „Príbehy na dobrú noc pre rebelky,“ a „Príbehy pre chlapcov, ktorí
sa neboja byť výnimoční“. Pozorne si ho prečíta každý sám pre seba a na papier opíše maximálne 5 vetami,
o čom bol daný príbeh.
Každá skupina si určí jedného moderátora/moderátorku, jedného zapisovateľa/zapisovateľku a jedného
prezentátora/prezentátorku. Moderátor/-ka sa pýta všetkých v skupine otázky, zapisovateľ/-ka zapisuje odpovede vo forme poznámok, prezentátor/-ka prezentuje odpovede za skupinu. Následne každá skupina diskutuje o svojom príbehu aj pomocou nasledujúcich otázok:
•	Povedal/-a by si, že postava v príbehu je „typické“ dievča alebo „typický“ chlapec? Pomôž si: Prečo áno?
Prečo nie?
• Existuje podľa teba vôbec niečo ako „typické“ dievča alebo „typický“ chlapec?
• Si ty „typický“ chlapec alebo „typické“ dievča?
• Musela osoba vo vašom príbehu prekonávať nejaké prekážky v živote? Aké?
• Bolo pre vašu postavu to, či sú chlapec, alebo dievča prínosom alebo záťažou?
• Musela osoba vo vašom príbehu prekonávať nejaké prekážky kvôli svojmu pohlaviu? Aké?
•	Ak postava pochádza zo zahraničia, povedal/-a by si, že s podobnými problémami by sa mohla stretnúť aj
u nás?
Po diskusii prezentátor/-ka z každej skupiny v krátkosti predstaví ich príbeh a vyučujúci následne prechádza
s celou skupinou otázky zo skupinovej diskusie a pýta sa na ich názory, zároveň reaguje na ich odpovede
a upozorňuje na stereotypy.
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AK TIVITA 3
RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ V ČÍSLACH
Cieľ:
•	zvoliť a aplikovať vhodnú matematickú operáciu na základe tabuľky, grafu alebo infografiky
•	pomenovať, či dochádza k rodovej nerovnosti v spoločnosti na základe riešení príkladu/príkladov
•	vyvodiť spoločenské závery na základe výsledkov príkladu/príkladov
•	overiť pravdivosť výroku na základe výsledkov príkladu/príkladov

Reflexné otázky:
Všetci žiaci si sadnú do kruhu a odpovedajú na otázky. Ak je to pre nich príliš ťažké, odporúčame, aby si
otázky najprv každý prešiel sám osamote a potom ste ich spoločne zdieľali v kruhu.

Vek: 2. stupeň ZŠ, SŠ

• Čo z toho, čo ste sa dozvedeli počas dnešnej hodiny, ste už vedeli?
• Čo vás prekvapilo? O čom ste možno doteraz netušili?
•	Vychádzajúc z toho, na čo ste prišli počas riešenia vášho príkladu, aký je váš názor na danú časť z ústavy?
Zmenil sa?

Pomôcky: vytlačené zadania z Prílohy 5.2 pre každú expertnú skupinu v dostatočnom počte (ak je v expertnej skupine 1, päť žiakov, potrebujem 5 kópií zadania)

„Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, ...., .....,
..........“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty,
Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova

•
•

Trvanie aktivity: 45 – 90 minút

Zmenilo to nejakým spôsobom váš pohľad na postavenie mužov a žien v našej spoločnosti?
Zmenilo to nejakým spôsobom váš pohľad na postavenie chlapcov a dievčat v našej triede?

Opis aktivity:
Pred aktivitou si vyučujúci pripraví päť expertných stolov (1 – 5), na každom z nich budú v dostatočnom
počte vytlačené príslušné príklady z Prílohy 5.2.
Vyučujúci premietne na tabuľu časť z Ústavy Slovenskej republiky a pýta sa na to, či žiaci súhlasia s touto
časťou článku a či si myslia, že je to realita na Slovensku.
„Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, ...., .....,
..........“. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“
V tomto bode vyučujúci nekomentuje odpovede žiakov, len ich zbiera. Následne žiakom oznámi, že sa k danej časti článku vrátia späť na konci hodiny.
Žiakov rozdelíme do 5 skupín (1 – 5), odporúčame náhodné rozdelenie do skupín. Následne vyučujúci žiakom vysvetlí, že v každej skupine sa nachádzajú budúci experti na témy týkajúce sa rodovej (ne)rovnosti, ale
každý stôl sa stane expertom na jeden určitý konkrétny problém. Ich úlohou v expertných skupinách (1 – 5)
bude spoločne si pozorne prezrieť materiál a otázky k nemu predtým, ako začnú riešiť. Odporučte im, aby
sa skôr, ako začnú riešiť otázky, najprv o tom porozprávali a až potom sa pustili do riešenia samotného. Pri
každej vyriešenej otázke je dôležité, aby vedeli odpovede vysvetliť aj ostatným. Keď uplynie 20 minút, spoločne si prejdete výsledky.
Počas toho, ako expertné skupiny pracujú, vyučujúci skupiny prechádza a pomáha im, ale nerieši príklady za
nich. Ak chcete umocniť rovesnícke vzdelávanie vo vašej škole, môžete si na pomoc privolať aj pár žiakov
z vyšších ročníkov, ktorí budú pomáhať skupinkám.
Po uplynutí času položia všetky skupinky perá a vyučujúci postupne premietne grafy/tabuľky/infografiky za
sebou a prináležiaca expertná skupina odpovedá na otázky a informuje, na čo prišli. Ak sa chcete uistiť, že
každá expertná skupina sa dostane k slovu, môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého je nutné, aby skupina
dala priestor ďalšej skupine.
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AK TIVITA 4
ŽENY A MUŽI V MÉDIÁCH
Cieľ:
•	vytvoriť na základe novín a časopisov plagát zobrazujúci „mužkosť“ a „ženskosť“
•	uvedomiť si rozšírenosť zjednodušených predstáv o mužoch a ženách v mediálnom priestore a v spoločnosti
•	kriticky posúdiť, ako nás rodové stereotypy obklopujú na každodennej báze
Trvanie aktivity: 90 minút
Vek: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Pomôcky: aktuálne domáce časopisy a noviny, v ktorých je dostatok obrázkov/reklám, nožnice, lepidlá,
flipchartový papier
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova
Opis aktivity:1
Vyučujúci sa žiakov opýta:
- Aké médiá sledujete každý deň (aktívne ste si ich vybrali a sledujete ich)?
- Vidíte nejaké obrázky často alebo denne aj bez toho, aby ste ich vyhľadávali (vonkajšia reklama)?
- Ako vnímate tieto „nevyžiadané“ obrázky?
- Akú úlohu hrajú podľa vás médiá v našich životoch?
Dnes budeme pracovať s tlačenými médiami. A hoci je to len jedna forma médií (sociálne médiá, televízia,
rozhlas, vonkajšia reklama), neznamená to, že do istej miery nekopírujú aj ostatné typy médií.
Žiakov si rozdelíme do menších skupín (max. 4 žiaci), odporúčame náhodné rozdelenie do skupín. Úlohou
podskupín bude pomocou časopisov a novín vytvoriť plagáty (flipcharty) na zadanú tému. Časti skupín
dáme pripraviť obraz muža a mužskosti v médiách. Druhej časti skupín dáme pripraviť obraz ženy a ženskosti v médiách.
Skupinám môžete dať k dispozícii jednu veľkú kopu aktuálnych časopisov a novín, alebo môžete pre podskupiny vyčleniť náhodne rozdelené menšie kôpky materiálov. Materiály musia byť v materinskom jazyku.
Vyhýbame sa zahraničným časopisom, pretože je dôležité, aby do obrazov mali možnosť zapojiť aj slová
a heslá, ktoré vizuálne obrazy sprevádzajú.
Inštrukcia pre skupiny Obraz muža:
Pred sebou máte náhodne vybraný súbor aktuálnych časopisov a novín. Začnite tým, že si materiály najprv
pozorne prelistujete. Vašou úlohou je na základe toho, čo v nich nájdete, pripraviť plagát na flipchart, ktorý
zachytáva obraz muža alebo mužskosti v našej spoločnosti. Môžete vystrihovať a lepiť obrázky, nadpisy,
slovné spojenia z textu, ktoré vás zaujali a týkajú sa mužov. Nezamerajte sa však len na vzhľad, ale skúste
nájsť aj veci týkajúce sa úlohy, roly či postavenia mužov v spoločnosti.

•
•
•

V akých spoločenských úlohách sa muži v materiáloch objavujú?
Za čo sú muži v materiáloch vyzdvihovaní alebo chválení?
Za čo sú muži v materiáloch kritizovaní alebo karhaní?

Inštrukcia pre skupiny Obraz ženy:
Pred sebou máte náhodne vybraný súbor aktuálnych časopisov a novín. Začnite tým, že si materiály najprv
pozorne prelistujete. Vašou úlohou je na základe toho, čo v nich nájdete, pripraviť plagát na flipchart, ktorý
zachytáva obraz ženy alebo ženskosti v našej spoločnosti. Môžete vystrihovať a lepiť obrázky, nadpisy, slovné spojenia z textu, ktoré vás zaujali a týkajú sa žien. Nezamerajte sa však len na vzhľad, ale skúste nájsť aj
veci týkajúce sa úlohy, roly či postavenia žien v spoločnosti.
Zamyslite sa nad týmito otázkami:
• Aké obrázky žien nachádzate? Čo na nich ženy robia? Ako vyzerajú?
• Aké prídavné mená vám napadajú pri tých obrázkoch?
• Aké zamestnania zvyčajne ženy v materiáloch vykonávajú?
• V akých spoločenských úlohách sa ženy v materiáloch objavujú?
• Za čo sú ženy v materiáloch vyzdvihované alebo chválené?
• Za čo sú ženy v materiáloch kritizované alebo karhané?
Následne všetky skupiny umiestnia svoje plagáty po triede na spôsob galérie. Všetci chodia dookola po
miestnosti a prezerajú si plagáty, tak, ako v galérii. Potom sa spoločne presúvate od plagátu k plagátu, pričom každá skupina odprezentuje svoj plagát. Ostatní sa môžu na konci pýtať otázky. Každá skupina by mala
mať rovnaký čas na odprezentovanie, my odporúčame max. 5 minút na skupinu.
Po výstupoch nasleduje spoločná diskusia. Všetci žiaci si sadnú do kruhu a odpovedajú na otázky. Ak je to
pre nich príliš ťažké, odporúčame, aby si otázky najprv každý prešiel sám osamote a potom ste ich spoločne
zdieľali v kruhu.
Pomocné otázky do diskusie:
• Ako sa vám pracovalo s materiálmi? Prekvapilo vás niečo v týchto materiáloch? Čo?
• Čo vám napadlo, keď ste videli plagáty ostatných skupín?
• Ako na vás pôsobia obrazy žien a mužov, ktoré pripravili rôzne skupiny?
• Vnímate nejaké rozdiely medzi obrazmi žien a mužov? Alebo podobnosti?
• Sú tieto obrazy podľa vás realistické? Ak áno, v čom? Ak nie, v čom?
• Aké obrazy žien a mužov sa v médiách zvyčajne nevyskytujú? Čo tam väčšinou nevidíme?
• Akí muži sa v médiách takmer vôbec alebo vôbec neobjavujú?
• Aké ženy sa v médiách takmer vôbec alebo vôbec neobjavujú?
• Prečo sa tam podľa vás neobjavujú?
•	Zrkadlia tieto obrazy aj postoj, aký máme voči ženám a mužom v spoločnosti? Sú presvedčenia ľudí nejako
prepojené s obrazmi, ktoré nám médiá prezentujú?
• Aké máme možnosti vzdorovať týmto podsúvaním obrazom, ak sa s nimi nestotožňujeme?
•	Ako sa môžeme ohradiť proti stereotypnému zobrazovaniu mužov a žien v médiách (tlač, rozhlas, sociálne
siete)?

Zamyslite sa nad týmito otázkami:
• Aké obrázky mužov nachádzate? Čo na nich muži robia? Ako vyzerajú?
• Aké prídavné mená vám napadajú pri tých obrázkoch?
• Aké zamestnania zvyčajne muži v materiáloch vykonávajú?

1	Aktivita prevzatá a upravená z Ondrušek, D. et al.: Hodnotové strety hrou. PDCS, Partners for Democrtaic Change Slovakia, 2015. Dostupné na: www.pdcs.sk/
publikacie/detail/hodnotove-strety-hrou .
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AK TIVITA 5
MÝTY O FEMINIZME
Cieľ:
•	zhodnotiť pravosť výrokov o tom, čo muži a ženy dokážu
•	obhájiť svoj názor na výroky o ženách a mužoch
•	vypočuť názory ostatných na výroky o ženách a mužoch
•	identifikovať stereotypy o ženách a mužoch vo výrokoch
Trvanie aktivity: 45 minút
Vek: 8., 9. ročník ZŠ, SŠ
Využitie:
•	vzdelávacie oblasti – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, Jazyk a komunikácia
•	prierezové témy a predmety – Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Mediálna výchova

Reflexné otázky:
Všetci žiaci si sadnú do kruhu a odpovedajú na otázky. Ak je to pre nich príliš ťažké, odporúčame, aby si
otázky najprv každý prešiel sám osamote a potom ste ich spoločne zdieľali v kruhu.
Uvedomil/-a si si počas dnešnej aktivity niečo nové? Čo?
Ako si sa cítil/-a, keď niekto prezentoval opačný názor ako máš ty sám/sama?
Ako si sa cítil/-a, keď niekto prezentoval rovnaký alebo podobný názor ako máš ty?
Nahneval ťa nejaký výrok? Prečo?
Majú podľa teba tieto predstavy vplyv na náš každodenný život?
Môžu mať tieto výroky aj negatívny dosah na nás? Na koho? Prečo?

Opis aktivity:
Túto aktivitu odporúčame v prípade, že žiaci absolvovali niektorú z predchádzajúcich aktivít alebo už majú
základnú znalosť kľúčových pojmov. Prípadne vyučujúci môže zadať ako prípravu na hodinu teoretický úvod
k tejto kapitole.
Vyučujúci premietne/napíše na tabuľu výrok: „Feminizmus je rakovina“, alebo „Feminizmus je zbytočný“. Obidva výroky pochádzajú od Lívie z portálu Kulturblog. Vyučujúci si overí, že všetci žiaci rozumejú slovu feminizmus a pýta sa na ich názory na daný výrok.
Vyučujúci/vyučujúca vysvetlí, že na dnešnej hodine si pre žiakov pripravil/-a niekoľko výrokov o feminizme, ktoré sa často vyskytujú v našej spoločnosti a úlohou žiakov bude v skupinách si spoločne pripraviť
argumentáciu za alebo proti danému výroku. To, či chcú byť za (súhlasiť s výrokom), alebo proti (nesúhlasiť
s výrokom), je na nich. V prípade, že dôjde k zásadnému rozkolu v skupine, môžu vzniknúť podskupiny alebo
jednotlivci môžu pracovať a pripravovať si argumenty sami. Zdôraznite im však, že v demokracii je dôležité
vypočuť si aj druhú stranu.
Žiakov rozdelíme do menších skupín (max. 4 žiaci), odporúčame náhodné rozdelenie do skupín. Postupne premietame výroky a každej skupine dáme rovnaký čas na prípravu argumentov (odporúčame 7 minút). Po tom,
ako čas vyprší, skupiny odprezentujú svoj názor a argumentáciu. Nenútime prezentovať všetky skupiny, stačí
vybrať 2 a potom si ich argumenty rozobrať. Následne sa presunieme na ďalší výrok a zopakujeme proces.
Výroky:
1. „Feministky sú ohrdnuté ženy, ktoré sú nešťastné, že sa ich nikto nedotýka.“
2. „Feministky neznášajú mužov a chcú sa ich zbaviť.“
3. „Feminizmus je nepotrebný, všetci už máme rovnaké práva.“
4. „Feminizmus je ženská záležitosť.“ „Feminizmus je len pre dievčatá a ženy.“
5. „Feministku spoznáš podľa toho, že sa nemaľuje a neholí.“
6. „Muži nemôžu byť feministi.“
7. „Feminizmus bojuje za to, aby ženy nemali deti a rodinu.“
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PRÍLOHA 5.1

Príbeh 3:

„Typické“ príbehy

Príbeh 1:

Príbeh 2:

Ashley Fiolek (motokrosová pretekárka)1
narodená 22. októbra 1990, Spojené štáty americké

Wangari Maathai (aktivistka)2
1. apríla 1940 – 25. septembra 2011, Keňa

Žilo raz jedno malé dievča menom Ashley. Keď sa raz Ashley
hrala v kuchyni, jedna panvica s obrovským rachotom spadla
zo stola. Ashley sa však ani neobrátila. Mama a otec sa rozhodli, že jej dajú skontrolovať sluch. Keď prišli výsledky, zistili,
že ich dcéra je hluchá.
Naučili sa posunkovú reč a poslali Ashley do tábora, kde
boli aj iné hluché deti, aby sa niečo od nich naučila a nadobudla sebavedomie.
Ashlein otec a starý otec milovali motocykle, takže jej ako
trojročnej kúpili malú motorku. Všetci traja chodievali do lesa,
každý na svojom motocykli. Ashley milovala tieto vychádzky
a začala snívať o tom, že sa raz stane motokrosovou pretekárkou.
Väčšina ľudí jej hovorila, že to nie je možné. „Pri motokrose
je sluch veľmi dôležitý,“ opakovali. „Zvuk motora ti napovedá,
kedy máš preradiť rýchlosť. A mala by si počuť aj to, kde sú
ostatní jazdci.“
No Ashley cítila vibrácie motora a vedela, kedy má preradiť. Pozrela kútikom oka za seba, a vedela, keď sa k nej niekto
približoval.
V priebehu piatich rokov vyhrala štyri národné preteky. No
veľakrát aj zlyhala! Ashley si zlomila ľavú ruku, pravé zápästie,
pravý členok, kľúčnu kosť (trikrát) a vybila si dva predné zuby,
ale vždy sa zotavila a vysadla späť na motorku.
Ashley má na príjazdovej ceste zaparkovaný pikap. Na zadnom nárazníku má nálepku: „Trúb, koľko chceš, aj tak som hluchá!“

V Keni kedysi žila jedna žena, ktorá sa volala Wangari. Keď
v blízkosti jej dediny začali vysychať jazerá a potoky, Wangari
vedela, že musí niečo urobiť. Zvolala stretnutie, na ktoré prišli
aj ostatné ženy.
„Vláda dovolí vyrubovať stromy, aby bolo viac miesta na
farmy, ale teraz musíme chodiť veľmi ďaleko po drevo,“ povedala jedna.
„Tak premiestnime stromy naspäť,“ navrhla Wangari.
„Koľko?“ opýtali sa ženy.
„Niekoľko miliónov,“ odvetila.
„Niekoľko miliónov? Čo si sa zbláznila? V žiadnej škôlke toľko nevypestujú!“
„Nebudeme ich kupovať zo škôlky, vypestujeme ich samy
doma.“
Wangari a jej priateľky začali v lese zbierať semienka a sadili
ich do plechoviek. Polievali ich a starali sa o ne, kým rastlinky
nemerali asi tridsať centimetrov.
Potom stromčeky vysadili do záhrady. Spočiatku bolo žien
len niekoľko. No ako zo semienok vyrástli stromčeky, tak sa aj
táto myšlienka šírila medzi ženami, až vytvorili rozsiahle hnutie.
Hnutie Green Belt sa rozšírilo až za hranice Kene. Ženy zasadili až štyridsať miliónov stromov a Wangari Maahai dostala
za svoju prácu Nobelovu cenu za mier. Oslávila to tak, že zasadila strom.

1	Favilliová, E., Cavallová F.: Príbehy na dobrú noc pre rebelky. Sto príbehov
o mimoriadnych ženách. Albatros, 2018, str. 24.

2	Favilliová, E., Cavallová F.: Príbehy na dobrú noc pre rebelky. Sto príbehov
o mimoriadnych ženách. Albatros, 2018, str. 186.
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Príbeh 4:

Yusra Mardini (plavkyňa)3
narodená 5. marca 1998, Sýria

Christopher Paolini (spisovateľ )4
narodený 17. novembra 1983, Spojené štáty americké

V sýrskom Damasku (mesto) kedysi žila plavkyňa menom Yusra.
Každý deň spolu so sestrou trénovali pod vedením ich otca
na miestnej plavárni. Sýria bola v tom čase vo vojne a jedného
dňa aj na bazén dopadla bomba. Našťastie, Yusra tam vtedy
nebola.
Čoskoro nato ich dom zničila ďalšia bomba. Znova unikli len
o vlások. Zrazu Yusra a jej rodina nemali nič a nemali kde bývať, preto sa rozhodli opustiť krajinu.
Yusra počula, že v Nemecku majú plavci vhodné podmienky. Cesta bola dlhá a namáhavá, ale Yusru to neodradilo.
Spolu so sestrou sa pridali ku skupine utečencov a ich cesta
trvala celý mesiac. Prešli cez niekoľko krajín a potom sa na
gumenom člne vydali na ostrov Lesbos.
Čln bol len pre šiestich alebo siedmich ľudí, ale nasadli doň
až dvadsiati. Zrazu sa pokazil motor. „Nemôžeme zomrieť na
mori,“ pomyslela si Yusra. „Veď sme plavci!“ A tak skočila do
vody spolu so sestrou a ešte s jedným chlapcom.
Plávali a ťahali či tlačili čln viac ako tri hodiny, až sa konečne
dostali k brehu. Keď sa dostali do Nemecka, ako prvé sa Yusra
opýtala: „Kde nájdem plavecký klub?“
Nielenže ho našla, ale v roku 2016 sa stala členkou klubu
utečencov, ktorí sa dokonca zúčastnili na olympiáde.

Christopher nečítal rád. Dokonca neveril, že by čítanie malo
nejaký zmysel. Všetko sa však zmenilo, keď ho mama vzala do
knižnice. Tam našiel knižku, ktorá ho preniesla do iného sveta,
a od tej chvíle už nechcel späť.
Po prečítaní jedného príbehu začal Christopher všade vidieť lietajúce draky. Videl ich v sprche, na záhrade, dokonca
aj keď zavrel oči.
Vedel, že to niečo znamená.
Znamenalo to, že má začať písať. A tak využil skúsenosti zo
stanovania v horách, stavania úkrytov, výroby mečov, stopovania zvierat i strieľania z luku a začal pracovať na epickom
fantasy románe odohrávajúcom sa vo fantazijnom svete. Mal
pätnásť. O rok neskôr knihu dokončil.
Jeho román Eragon je príbeh chlapca z farmy, ktorý nájde
dračie vajce a po príchode zlého kráľa, ktorý ho hľadá, musí
utiecť z domova.
Christopher knihu vydal najprv s pomocou rodičov. Sám
si dokonca nakreslil obálku. Celý rok navštevoval rôzne školy
v stredovekom kostýme a čítal deťom zo svojho románu, aby
ho spropagoval.
Časom sa o ňom dopočul šéfredaktor veľkého vydavateľstva, knihu si prečítal a vydal ju v niekoľkých krajinách. Okamžite sa stala bestsellerom.
V roku 2011 bol Christopher Paolini zapísaný do Guinnessovej knihy svetových rekordov ako „najmladší autor najpredávanejšej knižnej série“.

3	Favilliová, E., Cavallová F.: Príbehy na dobrú noc pre rebelky. Sto príbehov
o mimoriadnych ženách. Albatros, 2018, str. 194.

4	Brooks, Ben: Stories for Boys Who Dare to be Different. Quercus, 2018, str.
43.
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Príbeh 6:

William Kamkwamba (vynálezca, aktivista)5
narodený 5. augusta 1987, Malawi

Trevor Noah (komik, moderátor)6
narodený 20. februára 1984, Juhoafrická republika

William sa narodil v dedinke v Malawi, kde sa domy stavajú
z tehál utľapkaných z blata, majú trstinové strechy a miesto
plota ich obklopujú vysoké zlatisté trávy.
Williamovi rodičia museli každý rok zaplatiť osemdesiat dolárov (približne 70 eur), aby chlapec mohol chodiť do školy.
Boli farmári, rovnako ako mnoho iných Malawijčanov. Väčšinu
toho, čo vypestovali, zjedli a to, čo zvýšilo, predali, aby si trochu privyrobili. Jeden rok však vypukol hladomor, a tak rodina
Kamkwambovcov prišla o všetok príjem a William nemohol
chodiť do školy.
Hoci nebolo nikoho, kto by ho vyučoval, William sa rozhodol, že sa bude učiť sám. Šiel do najbližšej knižnice a začal čítať.
Najviac ho zaujímala elektrotechnika. Z kníh sa naučil, ako
sa opravujú rádiá, založil si vlastnú firmu a opravoval rádiá ľuďom z celej dediny.
Potom našiel knihu s názvom Využitie energie, kde sa dozvedel o tom, ako môžu veterné turbíny vytvárať elektrinu
využitím sily vetra. Zo stromov, starého ventilátora a pokazeného bicykla vyrobil William vlastný veterný generátor, ktorý
dodával energiu ich domu.
Každý, kto to videl, žasol. O Williamovi sa dopočuli novinári a správa o ňom obletela celý svet. Poskytoval rozhovory
a pozývali ho do zahraničia. Ľudia mu ponúkali peniaze, aby
pokračoval v štúdiu. A dostal aj peniaze na podporu ďalších
projektov v okolí svojej dediny. A tak vytvoril ešte veľa iných
generátorov, solárny systém na výrobu elektriny, čističku
vody či získal všetku potrebnú výbavu na futbal pre tím svojej
rodnej dediny.

Trevor hovorí, že jeho narodenie bolo zločinom. Jeho otec je
beloch, jeho mama černoška a pochádza z Juhoafrickej republiky, kde bolo akékoľvek miešanie rás nezákonné.
Keď jeho mamu chytili v budove jeho otca, uväznili ju. Ak
boli spolu vonku na verejnosti, mama nesmela držať jeho otca
za ruku a otec musel ísť po druhej strane cesty.
Trevora teda vychovávala stará mama a mama, až dokým
si mama nezobrala za muža násilníka, z ktorého mal Trevor
strach a ktorý raz postrelil jeho mamu do hlavy. Nejakým spôsobom to prežila a naďalej sa o Trevora starala, ako najlepšie
vedela.
Škola bola pre Trevora tiež ťažká, keďže mal pocit, že nezapadá ani medzi belošské, ani černošské deti. Trevor navyše
trpel bolestivými fľakmi a musel brať lieky, ktoré spôsobovali,
že sa často cítil unavený alebo nešťastný.
Jeho rodina bola taká chudobná, že museli jesť červy. Auto
štartovali tak, že ho roztlačili dolu kopcom, len aby ušetrili
benzín. Aby si zarobil peniaze, Trevor hrával ako DJ s kamarátmi na ulici.
Ako vyrastal, Trevor sa rozhodol využiť všetko, čím si prešiel
a vložiť svoje skúsenosti do komédie. Aj keď rozprával o najsmutnejších a najťažších chvíľach svojho života, dokázal v nich
nájsť humor. Svoju stand-up šou zobral so sebou po celej Juhoafrickej republike a zdieľal svoju bolesť a smiech s neznámymi ľuďmi.
Trevor sa odvtedy presťahoval do Spojených štátov amerických.
Teraz moderuje najväčšiu americkú komediálnu spravodajskú šou a je známym stand-up komikom. Hovorí, že za všetko
vďačí maminmu odhodlaniu, že sa dostane z chudoby.
„V mojom svete,“ povedal, „bola žena tou najmocnejšou
vecou, akú som poznal. Stále je.“

PRÍLOHA 5.2

Rodová (ne)rovnosť v číslach

Expertná skupina 1:

Expertná skupina 2:

Portál Profesia.sk uskutočnil anonymný prieskum platov, kde
respondenti zadávali svoje reálne mzdy. Dotazník vyplnilo niekoľko stoviek respondentov a zo zozbieraných údajov portál
vytvoril infografiku, ktorá tieto zistenia reflektuje. Reprezentatívnosť vzorky nebola zaistená.
Pozrite sa na platové porovnanie medzi mužmi a ženami na
rôznych pozíciách v infografike a odpovedajte na nasledujúce
otázky:
1. O koľko eur menej zarábajú podľa infografiky v priemere
ženy za mesiac? Vypočítajte rozdiel pri každej pozícii.
2. Poďme sa teraz pozrieť na pozíciu finančného analytika/
analytičky. Keď použiješ svoje zistenie z 1. otázky, o koľko
eur viac v priemere zarobí muž analytik za celý rok oproti
žene analytičke? Čo všetko by si si za to vedel/-a kúpiť?
3. O koľko percent menej zarábajú ženy za mesiac? Vypočítajte percentuálny rozdiel pri každej pozícii.
4. Pri ktorej profesii je percentuálny rozdiel najväčší?
5. Myslíš si, že je to fér? Čím to je podľa teba spôsobené?

Pozrite sa pozorne na tabuľku 2 ďalej a odpovedajte na otázky. Symbol je pre mužov a symbol je pre ženy.

AKÁ JE REALITA PLATOVEJ NEROVNOSTI?
Recepčný/á

916 €
884 €

Sekretár/ka

992 €

Osobný/á bankár/ka

ženy

1 231 €
1 334 €
1 226 €

Finančný/á analytik/čka
Predavač/ka

muži

2 017 €
1 782 €

Tabuľka 2

897 €
801 €

Manažér/ka logistiky

Upratovač/ka

Zdravotná sestra
300

600

2 182 €
1 964 €

ČAS STRÁVENÝ PLATENOU A NEPLATENOU
PRÁCOU U ZAMESTNANÝCH ĽUDÍ ROZDELENÝ
PODĽA POHLAVIA: 23 ROZVOJOVÝCH
A 23 VYSPELÝCH KRAJÍN
10

828 €
689 €

Učiteľ/ka materskej školy

0

2 559 €

1 892 €

Projektový/á manažér/ka

1. V
 priemere koľko hodín platenej práce robí muž vo vyspelých krajinách denne?
2. V priemere koľko hodín platenej práce robí žena vo vyspelých krajinách denne?
3. Kto robí denne v priemere viac hodín platenej práce vo
vyspelých krajinách? Muži alebo ženy? O koľko?
4. V priemere koľko hodín neplatenej práce robí muž vo vyspelých krajinách denne?
5. V priemere koľko hodín neplatenej práce robí žena vo vyspelých krajinách denne?
6. Kto robí denne v priemere viac hodín neplatenej práce vo
vyspelých krajinách? Muži alebo ženy? O koľko?
7. Koľko hodín platenej a neplatenej práce spolu robí priemerne muž vo vyspelých krajinách denne?
8. Koľko hodín platenej a neplatenej práce spolu robí priemerne žena vo vyspelých krajinách denne?
9. Kto robí priemerne viac práce vo vyspelých krajinách?
Muži alebo ženy? Kto má podľa tabuľky viac času na oddych vo vyspelých krajinách?
10. Zamysli sa a vymysli čo najviac príkladov neplatenej práce,
ktorú robia typicky muži. Čo všetko robí tvoj otec/brat/
starý otec bez toho, aby mu za to niekto platil?
11. Zamysli sa a vymysli čo najviac príkladov neplatenej práce,
ktorú robia typicky ženy. Čo všetko robí tvoja mama/sestra/stará mama bez toho, aby jej za to niekto platil?

1 131 €

8

1 055 €
1 026 €

6

917 €

900

1 200

5:09

1 500

1 800

2 100

2 400

€

Hodín denne

Príbeh 5:

4
2
0

5	Brooks, Ben: Stories for Boys Who Dare to be Different. Quercus, 2018, str.
204.
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6	Brooks, Ben: Stories for Boys Who Dare to be Different. Quercus, 2018, str.
196.

Zdroj: Ženy verzus muži: Porovnali platy na viacerých pozíciách, rozdiely sú
niekde desiatky až stovky eur. Pravda, 2021. Dostupné na: ekonomika.pravda.
sk/ludia/clanok/605479-zeny-verzus-muzi-porovnali-platy-na-viacerych-poziciach-rozdiely-su-niekde-desiatky-az-stovky-eur/. Profesia: Menšia hodnota
„ženského eura.“ Facebook, 29. 10. 2021, 10:05, www.facebook.com/profesia/
photos/a.145172388842393/7080440135315549/.

4:39
6:36
4:11

5:42
3:30
1:54

1:31
Rozvojové krajiny

platená práca

Vyspelé krajiny

neplatená práca

Zdroj: Gemzová, Elena: Akú rolu zohráva neplatená práca v platovej nerovnosti.
Profesia, 2021. Dostupné na: www.platy.sk/analyzy/aku-rolu-zohrava-neplatena-praca-v-platovej-nerovnosti/50769?
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Tabuľka 3
ČAS STRÁVENÝ PLATENOU A NEPLATENOU
PRÁCOU U ZAMESTNANÝCH ĽUDÍ ROZDELENÝ
PODĽA POHLAVIA: 23 ROZVOJOVÝCH
A 23 VYSPELÝCH KRAJÍN
10

Hodín denne

35 34

NÓRSKO

ISLAND

ŠVAJČIARSKO

24

CHORVÁTSKO

CYPRUS

HOLANDSKO

MALTA

LUXEMBURSKO

TALIANSKO

ČESKO

29 29 28 28 28
27 26

GRÉCKO

DÁNSKO

31

NEMECKO*

RAKÚSKO

BELGICKO

EU

LITVA

SLOVENSKO

PORTUGALSKO

ŠPANIELSKO

FRANCÚZSKO

31

Pozrite sa pozorne na obrázok o úmrtnosti na Slovensku v rokoch 2006 – 2015 a odpovedajte na otázky:
1. K
 oľko mužov zomrelo v roku 2015? Koľko žien zomrelo
v tom istom roku? O koľko viac mužov ako žien zomrelo
v tom roku?
2. Zomrelo v nejakom z uvedených rokov viac žien ako mužov? V ktorom?
3. V ktorom roku bol najväčší rozdiel medzi tým, koľko
zomrelo mužov a koľko žien?
4. V ktorom roku bol najmenší rozdiel medzi tým, koľko
zomrelo mužov a žien?
5. Stredná dĺžka života po narodení nám naznačuje, akého
veku sa priemerne dožívajú muži a ženy. Koľko rokov sa
priemerne dožívali muži v roku 2010? Koľko ženy?
6. Rozdiel medzi tým, ako dlho sa dožívajú muži a ako dlho sa
dožívajú ženy, sa postupne zvyšuje alebo znižuje?
7. Čím je to podľa teba, že sa muži priemerne dožívajú nižšieho veku ako ženy?

Prečítaj si nasledujúci text a skús na poslednú otázku odpovedať znova.
Rodová nerovnosť nezasahuje len ženy, ale aj mužov.
„Spoločnosť od mužov očakáva, že sa sústredia na zárobok,
nie na vzťahy a rodiny. Muži sú často na pracovnom trhu
tlačení do viac rizikových situácií a výkonov. Zároveň od
nich spoločnosť očakáva, že budú za každých okolností silní
a o svojich problémoch nebudú hovoriť. Aj následkom tohto
majú muži vyššiu chorobnosť a úmrtnosť na civilizačné ochorenia, viac pracovných úrazov a chorôb z povolania. Životný
štýl, ktorý si mužská rola vyžaduje, je viac spojený s nehodami, násilím alebo so závislosťou. Pritom sa zabúda na to, že
aj muži majú rovnaké právo tráviť čas so svojou rodinou ako
ženy.“1

1	Rodová rovnosť. Je medzi mužmi a ženami rovnosť? Zmudri, o.z., 2021. Dostupné na: zmudri.sk/kurz/rodova-rovnost .

Vybrané charakteristiky úmrtnosti v SR, 2006 – 2017

6

0

FÍNSKO

Expertná skupina 5:

5:09

2

40

Zdroj: Women remained outnumbered in management. Eurostat, 2021. Dostupné na: ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210305-2.
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Rok

4:39
6:36

4

ESTÓNSKO

ÍRSKO

RUMUNSKO

ŠVÉDSKO

38 37 37
36 36 36 36 36 35
34 34 34

SLOVINSKO

1. V
 priemere koľko hodín platenej práce robí muž v rozvojových krajinách denne?
2. V priemere koľko hodín platenej práce robí žena v rozvojových krajinách denne?
3. Kto robí denne v priemere viac hodín platenej práce
v rozvojových krajinách? Muži alebo ženy? O koľko?
4. V priemere koľko hodín neplatenej práce robí muž v rozvojových krajinách denne?
5. V priemere koľko hodín neplatenej práce robí žena v rozvojových krajinách denne?
6. Kto robí denne v priemere viac hodín neplatenej práce
v rozvojových krajinách? Muži alebo ženy? O koľko?
7. Koľko hodín platenej a neplatenej práce spolu robí priemerne muž v rozvojových krajinách denne?
8. Koľko hodín platenej a neplatenej práce spolu robí priemerne žena v rozvojových krajinách denne?
9. Kto robí priemerne viac práce v rozvojových krajinách?
Muži alebo ženy? Kto má podľa tabuľky viac času na oddych v rozvojových krajinách?
10. Zamysli sa a vymysli čo najviac príkladov neplatenej práce,
ktorú podľa teba robia každý deň muži v rozvojových krajinách ktoré nerobí tvoj otec/brat/starý otec (napr. rúbanie dreva)?
11. Zamysli sa a vymysli čo najviac príkladov neplatenej práce,
ktorú podľa teba robia každý deň ženy v rozvojových krajinách, ktoré nerobí tvoja mama/sestra/stará mama (napr.
zohrievanie vody na kúpeľ)?

42 42

MAĎARSKO

Rodová rovnosť ešte stále nie je taká samozrejmosť, ako by sa
mohlo zdať. Doterajšie analýzy potvrdzujú, že ženy zarábajú
menej ako muži. Podľa Eurostatu bol v roku 2019 hrubý hodinový zárobok žien o 14,1 % nižší ako u mužov. Na Slovensku
je tento rozdiel ešte väčší. Slovenky totiž mali v priemere až
o 18 % menší plat ako muži.
Okrem menších platov sa ženy tiež potýkajú s tým, že sú
menej často obsadzované do vedúcich pozícií. Eurostat každoročne tento fenomén mapuje. Z doterajších štatistík vychádza, že v Európskej únii je iba každá tretia manažérska pozícia obsadená ženou. Pandémia ochorenia COVID-19 pritom
tento problém ešte zhoršila. Kým v roku 2019 bolo priemerne
37 % manažérok, za minulý rok toto číslo kleslo na 34 %.
Pozrite sa pozorne na obrázok o ženách na vedúcich pozíciách a odpovedajte na otázky:
1. Koľko percent žien malo Slovensko na vedúcich pozíciách
v treťom štvrťroku 2020?
2. Ak by bolo na Slovensku 1 000 manažérov, koľko z nich by
bolo žien a koľko mužov?
3. Ktorá krajina v EÚ mala najviac žien na vedúcich pozíciách za toto obdobie? Koľko percent žien tam pracovalo
na vedúcich pozíciách?
4. Ktorá krajina v EÚ mala najmenej žien na vedúcich pozíciách za toto obdobie? Koľko percent žien tam pracovalo
na vedúcich pozíciách?
5. Čím je podľa teba spôsobené, že je menej žien manažérok, vedúcich? Je to tým, že sú ženy menej „schopné“ na
tieto pozície?
6. Myslíš si, že je potrebné to zmeniť alebo je to okej takto?
Čo by pre zmenu tejto situácie mohli spraviť muži a čo
ženy?

POĽSKO

Pozrite sa pozorne na tabuľku 3 a odpovedajte na otázky.
Symbol je pre mužov a symbol je pre ženy.

ŽENY NA VEDÚCICH POZÍCIÁCH
3. štvrťrok 2020 (percentuálne zastúpenie na vedúcich pozíciách)

BULHARSKO

Expertná skupina 4:

LOTYŠSKO

Expertná skupina 3:

4:11

5:42
3:30
1:54

1:31
Rozvojové krajiny

platená práca

Vyspelé krajiny

neplatená práca

Zdroj: Gemzová, Elena: Akú rolu zohráva neplatená práca v platovej nerovnosti.
Profesia, 2021. Dostupné na: www.platy.sk/analyzy/aku-rolu-zohrava-neplatena-praca-v-platovej-nerovnosti/50769?

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

spolu
53 301
53 856
53 164
52 913
53 445
51 903
52 437
52 089
51 346
53 826
52 351
53 914

Počet
zomretých
muži
28 091
28 226
27 994
27 446
27 645
26 797
26 884
26 866
26 499
27 462
26 764
27 489

ženy
25 210
25 630
25 170
25 467
25 800
25 106
25 553
25 223
24 847
26 364
25 587
26 425

Počet zomretých na
1 000 obyvateľov
9,9
10,0
9,8
9,8
9,8
9,6
9,7
9,6
9,5
9,9
9,6
9,9

Stredná dĺžka života pri narodení (v rokoch)
muži

70,40
70,51
70,85
71,27
71,62
72,17
72,47
72,90
73,19
73,03
73,71
73,75

ženy
78,20
78,08
78,73
78,74
78,84
79,35
79,45
79,61
80,00
79,73
80,41
80,34

rozdiel
7,80
7,57
7,88
7,47
7,22
7,18
6,98
6,71
6,80
6,70
6,70
6,59

Zdroj: Štatistika v súvislostiach – Hlavné trendy vývoja plodnosti v SR v roku 2015. Štatistický úrad SR, 2016. Dostupné na: https://bit.ly/3rtafPZ.
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„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa
k sebe správať v duchu bratstva.“ (Všeobecná deklarácia ľudských práv, Článok 1)
„Rodíme sa slabí, potrebujeme silu, bezmocní, potrebujeme pomoc, blázniví, potrebujeme rozum. Všetko, čo nám
pri narodení chýba, čo potrebujeme, aby sme sa stali ľuďmi, je dar vzdelania.“ (Jean-Jacques Rousseau)
„Zapamätajte si, že ste taký istý človek ako všetci ostatní a oni sú takí istí ľudia ako vy.“ (Joy Harjo)
Ľudská bytosť je krehká a zraniteľná. Potrebuje ochranu pred zanedbávaním, svojvôľou, násilím. Príroda, spoločnosť, v ktorej žije, ju nielen chránia, ale aj ohrozujú.
Ľudské práva sú oprávnenia priznané jedincovi. Patria všetkým ľuďom bez rozdielu. Dávajú im možnosť využívať svoje schopnosti, vedomosti, talent na uspokojovanie svojich potrieb a túžob. Neznamená to však, že na
všetky naše potreby máme aj právo. O práve hovoríme vtedy, keď nám ho zabezpečuje zákon. Keď chceme žiť
v harmonicky usporiadanej spoločnosti, musíme v spolužití s inými ľuďmi rešpektovať také práva, ktorých sa
sami dožadujeme. Na formovaní ľudskoprávnych vzťahov sa musíme všetci spolupodieľať, participovať.
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation pripravila v rámci programu Otvorené školy túto
publikáciu, v ktorej sa venuje piatim vybraným ľudskoprávnym témam: Práva dieťaťa, Participácia, Rómovia,
Klimatické zmeny, Rodová (ne)rovnosť. Okrem teoretických vstupov k jednotlivým témam obsahuje aj cenné aktivity, ako viesť žiakov k spolupráci a participácii pri riešení ľudskoprávnych otázok. Prioritným cieľom
publikácie je scitlivieť mladú generáciu na aktuálne ľudskoprávne témy, orientovať výchovu a vzdelávanie na
aktívnu účasť mladých ľudí pri ich riešení, viesť ich k spolupráci a participácii na veciach verejných, nezostať
ľahostajnými k porušovaniu ľudských práv v triede, v škole, v regióne, vo svete. Publikácia je určená ako didakticko-metodická pomôcka pedagógom, ktorí v nej nájdu okrem teoreticky rozpracovaných informácií o vybraných témach aj škálu metodických postupov rozvíjania participatívneho prístupu žiakov pri angažovaní sa
vo veciach, ktoré sa týkajú nás všetkých.
Úprimne veríme, že publikácia bude cenným prínosom a obohatením práce všetkých tvorivých pedagógov.
Dáša Vargová, odborná garantka programu Otvorené školy

