


2

Úvod 

1. Trochu Teórie o migranToch a voľnom čase

2. mladí migranTi na slovensku a ich voľnočasové akTiviTy

 2.1 Prezradené v rozhovore medzi štyrmi očami

    2.1.1 Profesionálmi o kultúrnych odlišnostiach

    2.1.2 Samotnými migrantmi

3. ak PracujeTe s mládežou, čo z Toho Pre vás vyPlýva? 
 (odPorÚčania výskumu)

4. niekoľko slov o výskume 

záver

3

4

5

9

9

11

13

15

17



3

Úvod
Hoci Slovensko nemá takú dlhú skúsenosť s  migrantmi ako iné krajiny Európskej únie, 
trend, kedy sme boli skôr tranzitnou než cieľovou krajinou, sa pomaly mení. A na to je po-
trebné pripraviť sa. Aj preto bol realizovaný výskum s názvom ,,Voľný čas migrantov“, aby 
preskúmal, ako vytvoriť vhodné podmienky pre rodiny, a hlavne deti cudzincov, s dôrazom 
na ich sociálny rozvoj, vzdelávanie a výchovu. S tým, pochopiteľne, súvisí aj otázka trávenia 
voľného času. 

Výskum ,,Voľný čas migrantov“, bol podporený v  rámci národného projektu KomPrax – 
Kompetencie pre prax 1, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Realizá-
ciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PeadDr. Milan Pukančík PhD. a Mgr. Tatiana 
Cárová, PhD. Na základe výsledkov výskumu vznikla publikácia, ktorú momentálne držíte 
v rukách. Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o mládeži z radov migrantov, ich vzdelávaní, 
výchove a i trávení voľného času, táto publikácia je určená práve vám. 
Základnými otázkami predloženej publikácie sú:

● Do akej miery prispieva účasť na organizovaných voľnočasových aktivitách, krúž-
koch a  spolkoch k  prekonávaniu izolácie? Napomáha táto činnosť pri nadväzovaní  
kontaktov?

● Prispieva možnosť venovať sa obľúbeným aktivitám či hobby k  prekonávaniu stresu 
z nového prostredia a kultúry?

Odpovede na ne nájdete v troch kapitolách. V časti Trochu teórie o migrantoch a voľnom 
čase sa dozviete, po akých dokumentoch a  autoroch je potrebné siahnuť, aby ste získali 
celkový prehľad o stave problematiky migrácie a vzdelávania migrantov. Následne v druhej 
kapitole s názvom Mladí migranti na Slovensku a ich voľnočasové aktivity vám budú priblí-
žené informácie o tejto cieľovej skupine. Zistíte teda, kto sú migranti a deti migrantov na 
Slovensku, čomu sa venujú, akým možným bariéram musia čeliť v novom prostredí pri pro-
cese začleňovania sa, ale hlavne sa oboznámite s pohľadom profesionálnych pracovníkov 
s mládežou na prácu s touto cieľovou skupinou, ako aj s pohľadom samotných migrantov 
na Slovensko, Slovákov a na proces integrácie, ktorým prechádzajú. Na záver, ak pracujete 
s mládežou, v poslednej kapitole nájdete výskumníkmi stanovený sumár odporúčaní, ktoré 
môžu napomôcť k efektívnejšiemu oslovovaniu tejto cieľovej skupiny a k  jej zapojeniu do 
vašich aktivít

1 Podrobnosti o  národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax sú dostupné na webo-
vej stránke IUVENTY: www.iuventa.sk. Kompletný výskum je dostupný na webovej stránke  
www.dataarchiv.sk.
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1. Trochu Teórie o migranToch 
	 a	voLnom	čase	
Aby ste získali celkový prehľad o stave problematiky života detí migrantov a možnosti trá-
venia voľného času, je potrebné obrátiť svoju pozornosť v prvom rade na podobu legislatív-
neho prostredia a na informácie, ktoré poskytujú výskumy.

Najvýznamnejším legislatívnym dokumentom, týkajúcim sa migrantov, je Koncepcia in-
tegrácie cudzincov v Slovenskej republike. Hoci sa môže zdať, že nijako nesúvisí s témou 
voľného času migrantov, nie je to úplne tak. Tento dokument z dielne Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý vznikol v roku 2009, definuje vzdelávanie ako jednu z naj-
významnejších metód integrácie. A keďže so vzdelávaním úzko súvisia aj aspekty týkajúce 
sa voľného času detí migrantov, predstavuje oblasť vzdelávania skvelú východiskovú pozí-
ciu pre preskúmavanie pozorovanie voľnočasových aktivít. Ak by sme sa na voľný čas poze-
rali iba ako na izolovanú oblasť, ukrátili by sme sa o mnohé rozmery, ktoré ponúka formálne 
a neformálne vzdelávanie, ktoré zaberajú deťom a mládeži značnú časť dňa. 

V americkej odbornej sfére sa viacero autorov zameriavalo na analýzu problematiky vzde-
lávania detí z odlišného kultúrneho prostredia. Vytvorili 2 základné skupiny podľa toho, na 
aký aspekt sa sústredili:

● Autori skúmajúci žiakov nenarodených v USA a ich úspešnosť v školskom procese. 
 Niektorí autori, ako napr. Stephen, Varbl a Taitt (1993), či Grossmana (1995), hľadali sú-

vislosť medzi kultúrnym a rasovým zázemím a úrovňou úspešnosti či neúspešnosti žia-
kov v oblasti školských výsledkov. Iní autori, ako napríklad Friend alebo Bursuck (2002), 
sa zase zamerali na jednotlivcov, ktorí predčasne opúšťajú vzdelávací proces v súvislosti 
s ich pôvodom.

● Autori sústreďujúci sa na samotný vzdelávací proces.

Pri vzdelávacom procese sa americkí autori Benner (1998), ako aj Pohan a Matison (1999) 
zameriavali na vplyv kultúrne determinovaného obsahu, ktorý bol pre mladých nielen málo 
zrozumiteľný, ale chýbala v ňom citlivosť k iným kultúram a rozmanitosti. 

Európski autori, ako napríklad Berry (2002) a  Grindberg (1989), či Kosic (2002), rozvíjali 
myšlienku kultúrneho stresu, ktorý zotrváva aj po prekonaní úvodných prekážok spojených 
s pobytom. Napomáha tomu aj odlišnosť kultúr a ich vzájomná vzdialenosť, ktorú niektorí 
autori označujú ako kultúrnu dištanciu. Takýto stres môže vyústiť do závažných tráum.

Ani slovenskí výskumníci neprehliadli otázky vzdelávania migrantov. Kým Pukančík (2006, 
2008, 2010) sa zameral na vzdelávanie detí žiadateľov o azyl a detí utečencov, autorky Žáč-
ková a  Vladová preskúmali problematiku vzdelávania detí vo všeobecnej rovine. Vargová 
(2010) ponúkla svoj pohľad na otázku kultúrnej diverzity a  proces osvojovania si hodnôt 
tolerancie a znášanlivosti. Na to, že sa tieto aspekty majú stať súčasťou aj práce učiteľa, 
poukazuje publikácia Poliakovej (2007). V prípade záujmu o  informácie, ako sa slovenské 
kurikulum vyrovnáva s takýmito novovynárajúcimi sa potrebami, preskúmaval kolektív au-
torov z UIPŠ pod vedením Jovankoviča (2008). K dispozícii sú aj viaceré portály, kde môžete 
nájsť informácie, ako je napríklad multikulti.sk či otvorená škola.sk.

, 



5

2.	 mLadí	migranti	na	sLovensku		
	 a	ich	voLnočasové	aktivity
Z vyše 60 0002 cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenska, sú pre prieskum najdôle-
žitejšími výskumnými skupinami tieto:

● mládež v utečeneckých táboroch a deti rodičov umiestnených v týchto táboroch,
● maloletí bez sprievodu, deti a mladiství mladší ako 18 rokov, ktorí sa na území SR ocitli 

bez zákonných zástupcov, alebo iných za nich zodpovedných dospelých,
● legálni ekonomickí migranti, resp. deti prisťahovalcov, ktorí majú na území SR legálny 

pobyt.

Či už sa jedná o deti a mládež legálnych migrantov, alebo utečencov, jedno majú spoloč-
né: navštevujú všetky typy slovenských škôl (štátne, súkromné, cirkevné), teda materské, 
základné, stredné školy – gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá či vysoké školy.  
Primárnou cieľovou skupinou výskumu však boli hlavne deti a mládež navštevujúce mater-
ské, základné a všetky typy stredných škôl. O aký počet ľudí sa jedná, zobrazuje tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1: Počet detí cudzincov podľa typov škôl – medziročné porovnanie 
(2009 – 2012).

V tabuľke je zjavné, že hoci celkový nárast počtu detí cudzincov  bol v rokoch 2009 až 2012 
výrazný, nešlo o radikálne zvýšenie.  Najväčšie zastúpenie majú deti navštevujúce základné 
školy. Podľa typu škôl sú zase, ako znázorňuje graf č. 1, najzastúpenejšie konzervatóriá a až 
s veľkým odstupom patrí druhé miesto gymnáziám.

2 Ide približne o 1 % celkovej populácie, pričom najväčšie zastúpenie má veková skupina 34 –60 rokov.

, 
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graf č. 1: Percentuálne zastúpenie detí cudzincov na jednotlivých typoch škôl 
a zriaďovateľa(2012)

Kým ale najzastúpenejší typ školy – konzervatóriá, sú štátne, v prípade materských, zák-
ladných a stredných odborných škôl a gymnázií, rodičia – cudzinci preferujú pre svoje deti 
súkromné školy.

Vysoké školy a univerzity3 sú osobitnou kapitolou z hľadiska výskytu cudzincov.  Jednak sú 
viac otvorené medzinárodnej účasti cez akademické mobility a  medzinárodné programy, 
ako je napríklad LLP ERASMUS. Ďalším výrazným znakom odlišujúcim vysoké školy je to, 
že kým počet cudzincov navštevujúcich základné, resp. stredné školy je hlavne dôsledkom 
migrácie ich rodičov, v  prípade štúdia na vysokej škole môže byť škola samotná príčinou 
migrácie, či už kvôli študijným programom otvoreným pre cudzincov alebo partnerským 
programom, kedy študenti absolvujú aspoň časť štúdia v  zahraničí. Cudzinci sa častejšie 
zaujímajú o externé štúdium na slovenských školách, pričom najčastejšie volia súkromné 
vysoké školy.

3 Z výskumu boli vynechaní  študenti tretieho stupňa, teda doktorandského štúdia.
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žiadatelia o azyl a maloletí bez sprievodu

V roku 2012 požiadalo o azyl na Slovensku 732 cudzincov, pričom 56 % žiadateľov o azyl, čo je 
412 osôb, bolo mladších ako 25 rokov. Pre takúto vekovú skupinu je nevyhnutné riešiť nielen 
otázky vzdelávania, ako je plnenie povinnej školskej dochádzky, kvalifikačné a rekvalifikač-
né kurzy, ale aj zaoberať sa otázkou voľnočasových aktivít s dôrazom na integračný proces, 
hlavne počas ich pobytu v azylových zariadeniach. 

Profesionálni pracovníci s mládežou o voľnočasových aktivitách cudzincov

Podať výpoveď prostredníctvom dotazníka o realite trávenia voľného času detí a mládeže 
cudzincov malo 4 000 škôl, 400 centier voľného času a organizácie, ktoré sa špecializujú na 
prácu s migrantmi. Nakoniec túto šancu využilo iba 67 profesionálnych pracovníkov a pra-
covníčok s mládežou. Iní sa zas ospravedlnili s odôvodnením, že sa s migrantmi vo svojej 
praxi nestretávajú.

Aké teda bolo zloženie inštitúcií, ktoré sa s migrantmi stretávajú, či už denne alebo v rôz-
nych časových intervaloch? Najčastejšie sa jednalo o základné (44 %) a stredné školy (27 %), 
menej často o centrá voľného času (14 %).

graf č. 2: zastúpenie inštitúcií a profesií pri kontakte s deťmi cudzincov.
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Je teda logické, že práve učitelia prichádzajú s nimi najviac do kontaktu.  Okrem nich, v ka-
tegórii iné, nájdeme aj riaditeľov a riaditeľky škôl alebo iných výchovno-vzdelávacích inšti-
túcií, dobrovoľníkov, starostov, či sociálnych pracovníkov.

Títo potvrdili, že v  rámci voľnočasových alebo výchovno-vzdelávacích aktivít, ako sú na-
príklad krúžky, sú deti cudzincov zastúpené len okrajovo či výnimočne. Ak ich však už na-
vštevujú, podieľajú sa na aktivitách spolu so slovenskými deťmi, čo je optimálne, z hľadiska 
integrácie.  Samozrejme, sú tu aj ďalšie faktory, od ktorých závisí úspech tohto procesu, ako 
je úroveň slovenského jazyka, či individuálna povaha detí.

47 % opýtaných vnímalo voľnočasové aktivity ako významnú pomoc pri ich celkovej integrá-
cii do spoločnosti, 10 % zúčastnených si nemyslí, že by tieto aktivity mali vplyv  na proces ich 
celkovej integrácie, takmer 39 % sa nevedelo vyjadriť.

graf č. 3: vnímanie vplyvu účasti cudzincov na aktivitách podľa zástupcov 
jednotlivých výchovno-vzdelávacích inštitúcií.
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To pozitívne, ale aj negatívne pri práci s migrantmi

Aj keď v prieskume sa približne 80 % respondentov vyjadrilo, že nemajú skúsenosti s nega-
tívnymi kultúrnymi odlišnosťami, v literatúre  je možné  nájsť skúsenosti iných. Pre úplnosť 
je minimálne  je vhodné pozrieť sa na aj na pozitívne, aj negatívne špecifiká, ktoré sprevá-
dzajú prácu s deťmi a mládežou s migrantským pozadím:

2.1 Prezradené v rozhovore medzi štyrmi očami

2.1.1 Profesionálmi o kultúrnych odlišnostiach

Viete, čo je kultúrna senzitivita? Ide o schopnosť porozumieť kultúrnym odlišnostiam, kto-
rá by mala  byť základnou výbavou pedagógov. Ako jej museli čeliť pracovníci s mládežou, 
mapoval prieskum, pričom výsledkom je sumár najčastejšie sa vyskytujúcich odlišností z ich 
praxe. Pre dokreslenie situácie uvádzame aj niekoľko citácií z  rozhovorov. Odlišnosti boli 
zaznamenané hlavne v týchto prípadoch:

v prístupe k povinnostiam, hoci ten je daný nielen individuálnymi danosťami, ale aj okol-
nosťami. Niekedy ho však môžu formovať aj kultúrne faktory. 

„Nedá sa škatuľkovať, ale čo zatiaľ odpozorovali – tak napríklad Vietnamci sú všeobecne 
najsnaživejší žiaci a vynikajú v matematike, pretože tam je vzdelanie prvoradé. Hlavne deti 
rodičov, ktorí ich chcú pripraviť na trvalý život na Slovensku a dopriať im dobré vyhliadky do 
budúcnosti, sú  veľmi snaživé a venujú veľa času samoštúdiu.“ (učiteľka ZŠ) 

v  úrovni temperamentu, čím sa myslí predovšetkým spôsob vyjadrovania, gestikulácie, 
využívania intenzity hlasu či preferencia typu aktivít (pohybové, kontaktné a pod). 
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„Niektoré deti sú naozaj hlučnejšie, živelnejšie (napríklad Talianky). Slováci si to môžu ľahko 
zmýliť s aroganciou, alebo nevychovanosťou, ale nie je to tak. Treba si to však uvedomiť.“ 
(učiteľka bilingválnej ZŠ)

v spôsobe, akým zdravia iných. V tomto prípade sa môže líšiť forma (podanie ruky, úklon), 
vrúcnosť, pravidlá spojené s pozdravovaním, ako je napríklad pravidlo, kto pozdraví prvý, či 
spôsob, ako sa pozdravia pri opakovanom stretnutí.  

„Máme tu chlapca z Thajska. Zdravil nás všetkých typickým úklonom, no nevedeli sme, ako 
na to reagovať.“ (učiteľka ZŠ)

v spôsobe interakcie medzi chlapcami a dievčatami. Spôsob interakcie medzi pohlavia-
mi je často odlišný medzi kultúrami. Rodové odlišnosti sú veľmi špecifické a môžu prekvapiť 
aj v situáciách, ktoré by sa nám mohli zdať bežné.
„Aktivity stredoškolákov sú väčšinou o diskotékach, to je spojené s nadväzovaním známostí 
s chlapcami, ale aj konzumáciou alkoholu. Tieto dievčatá sú iné, nepijú, napriek tomu, že sú 
veľmi pekné, spôsoby a „mravy“ našich dievčat im nie celkom vyhovujú. Majú síce aj sloven-
ských kamarátov, ale pre bližšie známosti preferujú viac chlapcov od nich.“ (dobrovoľníčka 
MVO)

v tom, kto reprezentuje rodinu. Aj pozícia ,,hovorcu rodiny“, či zástupcu na stretnutiach, 
môže byť otázkou kultúry a môže podliehať istým pravidlám. 

„Na združenia chodí len otec, neviem, či je to kultúrne, hoci veľmi dobre  po slovensky neho-
vorí, ale vieme sa dohovoriť.“ (učiteľ ZŠ) 

v tom, kto reprezentuje skupinu a v spôsobe združovania sa. Je bežné, že ľudia k sebe in-
klinujú na základe  nejakého spoločného znaku, ktorý vykazujú. Ak hovoríme o cudzincoch, 
týmto znakom býva etnický pôvod, ktorý je ,,združujúcim“ prvkom. Na základe neho sa vy-
tvárajú skupiny, na čele s neformálnymi lídrami. Tí, majú právomoc hovoriť v mene skupiny.

„Existuje silná väzba spolupatričnosť v rámci jednotlivých skupín – Indovia, Pakistanci, Af-
ganci, tí aj spravidla majú svojho hovorcu, ktorý komunikuje ich problémy, návrh.“ (sociálna 
pracovníčka DeD pre maloletých bez sprievodu)

v aktivite. Aj ,,pasivita“ môže byť prejavom inej kultúry. Ak dieťa, ktoré len sedí, mlčí, nie je 
asertívne a nereaguje podľa našich očakávaní, nemusí to byť hneď negatívny znak. Môže 
poukazovať na disciplínu, slušnosť, podriadenia sa autorite. Okrem toho je potrebné brať 
do úvahy, že pasivita môže byť dôsledkom aj neistej situácie, cudzím prostredím a podobne.

„Veľa vecí je však skrytých, ľudia sa nemusia prejavovať, sú utiahnutí, no ťažko povedať, čo 
je za tým. Možno strach, nedôvera, obava z budúcnosti.“ (sociálna pracovníčka DeD pre ma-
loletých bez sprievodu) 

v stravovaní. Kultúrne a náboženské špecifiká sa odzrkadľujú aj v stravovaní a v spôsoboch 
stravovania. Príkladom je v prípade moslimov nepodávanie jedál z bravčového mäsa, či špe-
cifické potreby stravovania v prípade pôstneho mesiaca Ramadán.

„Nechodia na obedy, hoci ten starší má niekedy vyučovanie aj poobede, viem, že nechceli 
chodiť na obedy, asi kvôli príprave stravy a pod.“ (učiteľ ZŠ o moslimských žiakoch) 
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v nosení viditeľných symbolov.  Problém ,,iného“ odievania je mediálne najčastejšie spá-
janý s  nosením náboženských symbolov na verejných miestach. Hádam najznámejšou je 
otázka zahaľovania sa moslimských žien do šatky – hidžáb, závoja, zakrývajúceho tvár 
okrem očí – nikábu, či odevu zahaľujúceho celú postavu s mriežkou na oči – burky. Obdob-
nými prípadmi sú svastika u budhistov, či dlhé neostrihané vlasy a turbany u Sikhov. Takéto 
prejavy môžu nabúrať štandardizované formy nosenia oblečenia v škole, či napríklad aj po-
čas telesnej výchovy.  

2.1.2 samotnými migrantmi

Ako vnímajú Slovensko, štúdium a zamestnanie na Slovensku a možnosti trávenia voľného 
času, prezradilo 20 respondentov z nasledovných krajín: Francúzsko, Grécko, Nemecko, Af-
ganistan, Bulharsko, Kosovo, Ukrajina, Kongo, USA, Belgicko, Líbya, Česká republika, Britá-
nia, Vietnam, Mexiko a Taliansko.

vnímanie slovenska: Respondenti považujú Slovensko za otvorenú krajinu voči migran-
tom, čo vyplýva hlavne z faktu, že tu našli priaznivejšie životné podmienky. Viacerí boli šoko-
vaní z „pokojnej atmosféry“, ktorú tu našli, dokonca aj vo väčších mestách. Museli a musia 
však čeliť komunikačnej bariére, pretože angličtina im nie vždy stačí. 

Práca: Vo všeobecnosti je slovenský pracovný trh voči cudzincom skôr uzatvorený, čo 
predstavuje závažnú komplikáciu pri integrácii cudzincov do spoločnosti. Aj tu je kľúčovou 
znalosť slovenského jazyka, ktorá napomáha pri zaradení sa do komunity. A to platí nielen 
v pracovnej oblasti, ale aj  v školskom prostredí.

Osobitnou kapitolou sú  čakatelia na azyl, ktorí čelia nielen jazykovým problémom, ale ako 
sami uviedli, aj necitlivému prístupu slovenskej cudzineckej polície a úradov, neustálemu 
presúvaniu na rôzne miesta v rámci Slovenska, čím sa im zabraňuje v ,,usadení sa“. Aj ak by 
našli potenciálneho zamestnávateľa, prácu môžu vykonávať iba na základe dohody o vyko-
naní práce.

možnosti, ako tráviť voľný čas a s nimi spojené prekážky: Respondenti uviedli, že sa svo-
jim voľnočasovým aktivitám venujú aj po príchode na Slovensko, či už individuálne, kolek-
tívne s priateľmi alebo v rámci organizovaných krúžkov. Predovšetkým starší migranti volia 
individuálne aktivity, prípadne aktivity s priateľmi. 

Dôvodov, prečo nedochádza k  ich zapojeniu do organizovaných aktivít, je viacero: Naprí-
klad, ak chýbajú peniaze a finančná situácia to nedovoľuje, zužuje to škálu možností. Ďal-
ším dôvodom môže byť pretrvávanie kultúrnych tradícií, ako je napríklad to, že deti musia 
pomáhať v domácnosti už v skorom veku. Prekážkou môže byť aj odľahlosť miesta ubyto-
vania a izolácia obydlia. Napríklad deti z detského domova pre maloletých bez sprievodu, 
ktorý sa nachádza v Hornom Orechovom, musia prekonávať dlhú trasu pešo, aby sa dostali 
už len k  zastávke autobusu, odkiaľ by sa dopravili do školy alebo centra mesta. Iní, zase 
v náročnom období adaptácie na nové podmienky, nemali skrátka energiu a chuť pre ďalšie 
aktivity: „Mala som veľa povinností, jazyk, učivo, adaptovať sa na nové prostredie, nemala 
som ani chuť robiť ešte niečo navyše.“ 

stret kultúr: slováci vs. cudzinci: To, či dochádza k ,,stretu kultúr“ alebo nie, vo veľkej mie-
re závisí od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza. Napríklad študentka z Kosova vidí rozdiel 
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v správaní slovenských dievčat, ktoré „robili veci, ktoré dievčatá u nich nemali od rodičov 
dovolené“. 

Niektorí migranti pociťujú iba malé kultúrne odlišnosti, ktoré v konečnom dôsledku vôbec 
neprekážajú. Iní zase hodnotia Slovákov kriticky. Ani negatívna skúsenosť respondentov 
neodradila, aby Slovákov ohodnotili ako tolerantných. Negatívne prejavy sa najčastejšie 
vzťahovali na to, že nerozprávali po slovensky, niektorí sa dostali do konfliktu so Slovákmi, 
lebo ,,rozprávali cudzou rečou na ich území“, prípadne respondentom prekážalo, sú na Slo-
vensku vnímaní ako atrakcia a rarita. S negatívnymi reakciami sa stretávajú, hlavne ak majú 
tmavšiu farbu pleti a ,,viac-menej rómsky vzhľad“.

dopad možností trávenia voľného času na integráciu migrantov: Voľnočasové aktivity 
bez ohľadu na ich formu (organizované krúžky, či aktivity s priateľmi) sú bezpochyby najlep-
ším spôsobom, ako sa zoznámiť s novými ľuďmi, cudzím prostredím, jazykom a kultúrnymi 
špecifikami inej krajiny. Aby dochádzalo k takejto integrácii, musia byť naplnené niektoré 
predpoklady zo strany cudzincov, ako sú napríklad: ich prístup musí byť aktívny, tolerantný 
a priateľský, mali by byť schopní komunikovať v slovenskom jazyku (resp. v inom spoločnom 
jazyku) a zároveň by mali vedieť tolerovať kultúrne odlišnosti krajiny pobytu.

Samozrejme, aj spoločnosť, ktorá cudzincov ,,integruje“, by nemala spraviť ústretové kroky, 
aby sa migranti v nej cítili vítaní. Predovšetkým by mala byť otvorená voči imigrantom, to-
lerovať ich  kultúrne tradície a návyky, ochotne používať na komunikáciu aj iný ako štátny 
jazyk, napríklad angličtinu, pomáhať im pri prekonávaní problémov s jazykom a kultúrnymi 
odlišnosťami a poskytovať informácie o voľnočasových aktivitách na miestach dostupných 
pre cudzincov a v pre nich zrozumiteľnej forme.
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3.	 ak	pracujete	s	mLádežou,	
	 čo	z	toho	pre	vás	vypLýva?		
	 (odporúčania	výskumu)
Aby došlo k zefektívneniu vzdelávacieho procesu u detí a mládeže z radov cudzincov, musí 
byť tento proces zameraný na napĺňanie potrieb cieľovej skupiny. V  opačnom prípade im 
bude poskytované niečo, čo nemusia vôbec potrebovať. Dôjde tak k  plytvaniu peniazmi 
a časom a peňazí všetkých zúčastnených strán. Aké sú teda odporúčania, ktoré vzišli z rea-
lizovaného výskumu?

odporúčanie č. 1: začleňte deti a mládež do kolektívu či komunity cez voľnočasové ak-
tivity.

Je hneď niekoľko dôvodov, prečo zvoliť práve voľnočasové aktivity pri snahe o  začlenenie 
detí a mládeže. V prvom rade sú spontánnejšie a menej štruktúrované ako  tradičný vzde-
lávací proces, ktorý sa odohráva v škole. Tým sa vytvára priestor pre nadviazanie rôznych 
úrovní komunikácie v priebehu krátkeho času. Zároveň počas nich dochádza k nadviazaniu 
neformálnych vzťahov a inej forme komunikácie, ktorá v konečnom dôsledku prispieva nie-
len k rozvoju znalostí o kultúre a k jej väčšiemu pochopeniu, ale aj k samotnému začleneniu 
detí a mládeže do kolektívu či komunity. V neposlednom rade sú voľnočasové aktivity aj prí-
ležitosťou pre rozvoj kompetencií, teda postojov, zručností  a vedomostí.

odporúčanie č. 2: chcete zapojiť deti a mládež do voľnočasových aktivít? oslovte ich 
rodičov osobne a priamo.

Skúsenosť CVČ a školských klubov poukázala na potrebu inej formy propagácie voľnočaso-
vých aktivít. V prípade detí z migrantských rodín skrátka nestačí vylepiť plagát na nástenku, 
chodbu, či dvere, keďže rodičia nemusia dostatočne neovládať jazyk a nebudú mu, logicky, 
venovať pozornosť. Najosvedčenejšou formou je osobná komunikácia s rodičmi komuniko-
vať. Tým sa vytvorí priestor pre otázky rodičov a prípadné objasnenie nejasností. 

odporúčanie č. 3: nemajte prehnané ani príliš nízke nároky. veď zvládnutie náročnej 
úlohy je pre deti a mládež výzvou a motiváciou do budúcna.

Deti a mládeže s migrantským pozadím často čelia jazykovej bariére, ktorá im komplikuje 
zapájanie sa do aktivít. Môžu sa tak javiť ako pasívne, či neschopné plniť náročné úlohy. 
Ak však na nich budú kladené príliš nízke nároky, zvyšuje sa šanca, že dôjde k ich úplnému 
,,vylúčeniu z aktivít“. Prípadne, sa sebaidentifikujú s pozíciou ,,bezmocného“, ku ktorej sa 
budú vracať a tým sa vyhýbať plneniu aj pre nich vhodných a splniteľných úloh. Naopak, ak 
sú na nich kladené príliš vysoké nároky, ktoré nezodpovedajú ich jazykovým, vedomostným 
a iným schopnostiam, môže ich to demotivovať. Aké teda majú byť úlohy? Majú byť výzvou, 
ktorú ale je možné zvládnuť. To ich bude motivovať a povzbudzovať v ďalšej práci.

odporúčanie č. 4: Používajte zrozumiteľné a spravodlivé hodnotenie. 

Hlavne v úvodnej fáze výskum odporúča využívať slovné hodnotenie, keďže známky a body 
nemusia byť pre dieťa zrozumiteľné. Výskum ďalej upozorňuje, že u detí migrantov je mož-
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né očakávať istý vedomostný deficit, a preto odporúča zameriavať sa na progres dieťaťa než 
na porovnávanie jeho vedomostí s priemernými vedomosťami celej triedy.

odporúčanie č. 5: Pri tvorbe obsahu vzdelávania a náplne aktivít nezabúdajte na kul-
túrne rozdiely a voľte neutrálny obsah.

Pri práci s cieľovou skupinou migrantov je nevyhnutné informovať sa o kultúrnych špeci-
fikách krajiny ich pôvodu. Iba zvýšením vlastnej informovanosti je možné predchádzať 
zbytočným problémom, ktoré môžu vzniknúť kvôli odlišnosti kultúr. Ak teda pôsobíte ako 
profesionálny alebo dobrovoľný pracovník s mládežou, majte na mysli, že nie všetko, čo ak-
ceptujú deti a mládež z majoritnej časti obyvateľstva, musí byť akceptované pre deti z rodín 
migrantov. Príkladom takejto situácie je telesná výchova, kedy dochádza ku kontaktu me-
dzi cvičiacimi, čo nemusí byť akceptovateľné pre deti z radov migrantov po kultúrnej, ako 
aj náboženskej stránke. Preto upravte aktivity tak, aby boli akceptovateľné pre všetkých. 
Jednou z možných ciest, ako sa oboznámiť s možnými kultúrnymi špecifikami, je stretnúť 
sa a porozprávať s rodičmi detí.
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, 
4.	 niekoLko	sLov	o	výskume
...a jeho cieľoch

Výskum si stanovil viaceré ciele, ktoré súvisia s faktormi, ovplyvňujúcimi voľný čas migran-
tov, ako aj so samotným trávením voľného času. V  prvom rade bolo cieľom identifikovať 
kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú trávenie a prežívane voľného času mladých migrantov po 
príchode do novej krajiny – inej kultúry. Na základe toho bolo možné zistiť, v  čom sa líši 
spôsob trávenia voľného času u  nich od spôsobu, akým ho trávia ,,domáci“. Okrem toho 
bolo nevyhnutné preskúmať aj samotnú ponuku voľnočasových aktivít a to, či nejakým spô-
sobom pracujú s kultúrnou pluralitou. V neposlednom rade bolo cieľom poznať proces za-
čleňovania mladých migrantov, popísať faktory, ktoré sú jeho súčasťou. Výskumníci si kládli 
aj otázku, aké potreby majú vlastne mladí migranti a o aké voľnočasové aktivity a činnosti 
majú záujem.

...jeho respondentoch

Aby bolo možné získať celkový prehľad o problematike  voľného času v súvislosti s migrant-
mi, informácie a dáta museli byť získavané z viacerých zdrojov. Aj preto boli medzi respon-
dentmi tieto skupiny:

● Mladí migranti, vo veku 13 – 30 rokov, ktorí navštevujú základnú, strednú alebo vysokú 
školu. Táto skupina dokáže poskytnúť informácie ,,z prvej ruky“ o svojich skúsenostiach 
s organizovanou voľnočasovou činnosťou.

● Rodičia mladých migrantov disponujú informáciami o situácii svojich detí a často po-
znajú aj ohrozenia, prípadne dokážu popísať problémy, o ktorých ich deti nemusia tušiť. 

● Učitelia, vychovávatelia a dobrovoľníci majú skúsenosti s vedením a organizovaní voľ-
nočasových aktivít a krúžkovej činnosti.

 
● Zástupcovia inštitúcií, organizácií samosprávy a mimovládnych organizácií zase gene-

rujú ponuku vzdelávacích a kultúrnych služieb.  

...použitej metodológii  

Výskum kombinoval viacero výskumných metód tak, aby boli čo najefektívnejšie z hľadiska 
času a financií.
Samozrejme, nemohla tu chýbať analýza dokumentov, ktorou boli sumarizované potrebné 
nielen informácie ohľadom legislatívy a noriem, ktoré sa týkajú migrantov, ale aj štatistické 
údaje o zapojení detí s migrantským pozadím do procesu výchovy a vzdelávania.

Ťažším orieškom bol ,,empirická“ časť výskumu, keďže Slovensko stále nie je krajinou s veľ-
kým počtom migrantov. Počas nej bolo potrebné realizovať prieskum prostredníctvom on-
-line dotazníka u  organizácií, ktoré pracujú s  deťmi a  mládežou, vrátane mimovládnych 
organizácií. Tie zdieľali nielen skúsenosti, postoje, ako aj základné podmienky, možnosti 
a prípadné skúsenosti s voľnočasovými aktivitami za účasti mladých migrantov.  
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Aby výskum nebol len prácou o migrantoch bez nich samotných, boli realizované etnogra-
fické interview s migrantmi, ale aj s profesionálnymi pracovníkmi s mládežou, ktorí s touto 
cieľovou skupinou pracujú a majú bezprostrednú skúsenosť s ich oslovovaním a zapájaním 
do aktivít. O svoje skúsenosti sa podelil okrem iného aj sociálni pracovníci,  zástupcovia sa-
mosprávy, štátnej správy, pracovníci odborov ministerstva školstva, keďže v  ich gescii sú 
zariadenia ako aj metodické vedenie organizácií poskytujúcich voľnočasové aktivity
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záver
Ako teda vytvoriť príjemnejšie prostredie pre cudzincov a zaistiť, aby nemuseli čeliť zbytoč-
ným problémom v oblasti vzdelávania, výchovy a voľnočasových aktivít? Výskum priniesol 
nasledovné odporúčania pre mládežnícku politiku:

1. inkluzívne sprístupňovanie informácií o voľnočasových aktivitách 
– na vhodných miestach, vo vhodnej forme. 

Keďže cudzinci sa o možnostiach voľnočasových aktivít dozvedajú skôr náhodne než syste-
maticky, výskumníci odporúčajú využívať potenciál sociálnych sietí, webové stránky v iných 
jazykoch, ako je štátny, preferovať aktívny prístup rôznych zariadení (CVČ, voľnočasové in-
štitúcie, neziskové organizácie, atď.), ale hlavne využívať priamy kontakt s rodinou, školou 
a  spoluprácu s  mimovládnymi organizáciami, ktoré sa sústreďujú na prácu s  migrantmi 
a azylantmi.

2. Flexibilita plánovania a organizovania krúžkových voľnočasových aktivít. 

Fixné plánovanie voľnočasových aktivít sa vo výskume ukázal ako problematický. Viac by 
vyhovoval systém podporujúci rozmanitosť, flexibilitu, striedanie krúžkov a činností a mož-
nosti získať skúsenosti z rôznych oblastí. 

3. Podpora jazykovej gramotnosti detí a mládeže migrantov.

Podpora jazykového vzdelávania  sa vo výskume ukázala ako kľúčová, keďže práve znalosť 
jazyka je faktorom, ktorý urýchľuje integráciu. Zvyšovanie jazykovej gramotnosti, teda 
schopnosť dohovoriť sa, komunikovať, rozumieť hovorenej i písanej forme, by mala spĺňať 
niekoľko  podmienok. Slovenský jazyk má byť vyučovaný ako cudzí jazyka, čomu je potrebné 
prispôsobiť metodiku. S kurzami slovenského jazyka je potrebné zažať čo najskôr, pričom 
tieto kurzy by mali byť dostupné z hľadiska nákladov, lokality a času. Formy výučby by mali 
byť variabilné – od interaktívnych foriem, zážitkového vzdelávania až po individuálne kurzy. 

4. Pedagogická a osvetová práca s rodinou migrantov v zmysle podpory zapájania detí 
do výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít.

Hlavne v prípade humanitárnych migrantov, ako sú žiadatelia o azyl, cudzinci s doplnkovou 
ochranou, nie je jasné, ako dlho zotrvajú na území Slovenska, takže motivácia posielať deti 
do školy a pracovať na ich integrácii je u týchto migrantov nízka. Preto je hlavne v rukách 
sociálnych pracovníkov, pracujúcich s touto cieľovou skupinou, aby ich motivovali a pôsobi-
li ako osvetoví pracovníci a kultúrni mediátori.

5. osobný asistent dieťaťa cudzinca.

Zriadenie tejto pracovnej profesie v zmysle zákona výchove a vzdelávaní (245/2008), resp. 
Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (317/2009), s cieľom 
napomôcť deťom a  mládeži orientovať sa v  cudzom prostredí, inom režime fungovania 
a podobne.
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6. systémové metodická a administratívne usmernenia, štandardy, normy pre oblasť 
výchovy a vzdelávania migrantov. 

Oblasť výchovy a  vzdelávania je potrebné podchytiť po systematickej a  administratívnej 
stránky vypracovaním štandardov prijímania detí cudzincov, ich zaradenia do ročníka, hod-
notenia a uznávania dokladov, vrátane možnosti vystaviť potvrdenie o absolvovaní hodín 
a predmetov. Napomôcť tomu by podľa výskumníkov mohlo zriadenie pozície poradcu pre 
otázky školského vzdelávania detí cudzincov na úrovni školských úradov.

7. kultúrne citlivý prístup – voľba kultúrne neutrálneho obsahu vzdelávania, náplne 
aktivít.

Pri práci s cieľovou skupinou migrantov je nevyhnutné zohľadňovať kultúrne a náboženské  
špecifiká, ako aj voliť kultúrne citlivý prístup v snahe predchádzať ,,stretu kultúr“. Preto je 
potrebné informovať sa o týchto špecifikách, napríklad na stretnutí s rodičmi dieťaťa a hľa-
dať riešenia akceptovateľné obidvoma stranami.

8. Posilnenie interkultúrnych kompetencií pedagógov.

Základom využívania kultúrne citlivého prístupu je zvyšovanie kompetencií pedagógov, 
ktorí ich nadobudnú už počas svojej prípravy na univerzite. Základom by malo byť zaradenie 
špecializovaných kurzov zameraných na osvojenie si interkultúrnych kompetencií. K dispo-
zícii sú aj programy celoživotného vzdelávania a  vzdelávania mimovládnych organizácií, 
ktoré by mali byť podporované aj zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR.
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