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PODKLADY PRE ZÁVEREČNÚ SPRÁVU Z VÝSKUMU
VOĽNÝ ČAS MLADÝCH MIGRANTOV

MILAN PUKANČÍK – TATIANA CÁROVÁ

ÚVOD
Problematika migrácie a prijímania migrantov je pre slovenskú spoločnosť relatívne nová.
V priebehu niekoľkých rokov sa Slovenská republika stala z krajiny emigrantov, krajinou migrantov
prijímajúcou. V prípade humanitárnej a nútenej migrácie je Slovensko prevažne tranzitnou krajinou,
no v posledných rokoch zaznamenávame trend zvyšovania počtu migrantov, ktorí deklarujú zámer na
Slovensku zotrvať. Slovensko prestáva byť krajinou prevažne tranzitnou a mení sa postupne na
krajinu cieľovú. Pozitívne migračné saldo pretrváva už niekoľko rokov za sebou a je pravdepodobné,
že pomer migrantov v populácii sa bude zvyšovať.
Úmerne tomu vzniká potreba pripraviť podmienky sociálneho zabezpečenia a

vzdelávania

(vrátane výchovy) pre rodiny a deti cudzincov. S problematikou vzdávania e úzko spätá aj
problematika trávenia voľného času detí a mládeže z migrantských komunít. Vo všeobecnosti platí, že
zmysluplné voľnočasové aktivity sú najefektívnejšia prevencia sociálnej patológie. Okrem toho však
v prípade migrantov možno o voľnom čase hovoriť aj z hľadiska podpory sociálnej a kultúrnej
integrácie. Voľnočasové aktivity poskytujú príležitosti pre nadviazanie neformálnych kontaktov,
osvojenie si aktívnej slovnej zásoby, poznanie spôsobov medziľudskej interakcie a nepísaných
pravidiel uplatňovaných v danej kultúre. Napokon, voľnočasové aktivity sú príležitosťou neostať
izolovaný v novom neznámom prostredí a ako také sú významným komplementom procesu
vzdelávania.
Na problematiku voľného času detí a mladých ľudí migrantov sme sa pozreli z hľadiska ich
potenciálu pre oblasť integrácie ako aj bariér, ktoré bránia efektívnemu využívaniu ponuky
voľnočasových aktivít pre cudzincov.
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU
Problematiku trávenia voľného času nemožno vnímať ako izolovanú oblasť, naopak, úzko súvisí
a nadväzuje na podmienky a možnosti vzdelávania formálneho, najmä to, nakoľko je celý výchovnovzdelávací systém monologický či naopak dialogický z hľadiska prístupu k odlišným kultúrnym
tradíciám a normám.
Pri definovaní výskumného problému vychádzame z doteraz publikovaných výsledkov výskumov,
ktoré analyzovali problematiku vzdelávania detí z odlišného kultúrneho prostredia v prostredí
hostiteľskej kultúry. Potrebám detí z kultúrne odlišného prostredia sa venovalo viacero bádateľov,
prevažne z krajín s oveľa dlhšou tradíciou i skúsenosťami v oblasti kultúrnej inklúzie. V USA to boli
predovšetkým práce Stephena, Varbla a Taitta (1993) a Grossmana (1995), ktorí poukázali na
súvislosti medzi kultúrnym a rasovým zázemím a mierou školskej (ne)úspešnosti žiakov. Zároveň
poukázali na vysoké percento (44,1%) zlyhávajúcich a predčasne školu opúšťajúcich žiakov, ktorí sa
nenarodili v USA (Friend, Bursuck, 2002).
Iní autori poukazujú na vplyv kultúrne determinovaného obsahu vzdelávania, ktorý je pre žiakov
iných kultúr menej zrozumiteľný čo tiež zvyšuje riziko zlyhania (Benner, 1998). Vo viacerých krajinách,
ktoré sa hlásia, resp. rešpektujú trend multikulturalizmu, prichádza k postupnému dopĺňaniu obsahu
vzdelávania o problematiku kultúrnej citlivosti a rozmanitosti (Pohan a Mathison, 1999). Kultúrne
hodnoty majú preukázateľne vplyv na spôsob správania sa detí voči sebe navzájom i voči učiteľom
(Wallis, 1993), ako aj stratégie komunikácie a preferovanej formy spolupráce (Banks, 1993, Guild,
1994). Významne determinujúcim faktorom školskej úspešnosti je i rodinné zázemie, kde sa kultúrne
špecifiká manifestujú obzvlášť zásadným spôsobom (Dennis and Giangreco, 1996).
Z prác európskych štúdií boli pre nás inšpiráciou najmä tie, ktoré podrobnejšie rozoberajú proces
vyrovnávania sa s požiadavkami kultúrneho charakteru v novom, pre dieťa neznámom, prostredí.
Kultúrny šok, resp. akulturačný stres (Berry et al., 2002), predstavuje závažný problém pri adaptácii
na nové prostredie. Aj po prekonaní prvotných bariér fenomén kultúrnej dištancie (cultural distance)
pretrváva po dlhšiu dobu a ovplyvňuje tak kvalitu života v novom – nie celkom známom prostredí
(Kosic, 2002). Grindberg a Grindberg (1989) dokonca dokumentujú prípady závažných tráum
spôsobených akulturačným stresom.
Úspešné vyrovnanie sa s požiadavkami školského prostredia má významný vplyv na ďalší život
samotného dieťaťa i jeho rodiny. Úspešnou adaptáciou dieťa získava dobré predpoklady pre ďalší
osobný rozvoj a zároveň môže pôsobiť ako „mediátor integrácie rodiny“ pri vymaňovaní sa zo
spoločenskej

a kultúrnej

izolácie.

Rodičia

získavajú
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prostredníctvom svojho dieťaťa (rodičovských schôdzok, školských aktivít a pod.). Nezanedbateľnú
rolu zohráva samotné vzdelanie, ako aj jazykové schopnosti v procese uplatnenia na trhu práce
v novej krajine a tým získania finančnej a materiálnej nezávislosti, resp. zlepšenia štandardu životnej
úrovne (Demel, Kohlbacher a Reeger, 2003).
Vychádzajúc z klasickej Maslowovej teórie potrieb (Maslow, Frager, 1954), možno aplikovať ich
hierarchické usporiadanie aj na celkovú situáciu detí migrantov: saturáciu fyziologických potrieb
pocitu bezpečia, istoty pobytu, sociálneho zázemia, adekvátneho štandardu ubytovania,

pocit

akceptácie zo strany nového sociálneho prostredia, poznania a zorientovania sa v novom prostredí
k následným predpokladom vzdelávania, adaptability na školské prostredie, zvládanie školských
povinností až po potrebu sebarealizácie (ktorej nevyhnutým predpokladom je vzdelanie).
Vo viacerých prácach sa objavujú špecifické problémy zaznamenané v praxi vzdelávania detí
migrantov. Jedným z nich je rozdiel v úrovni dosiahnutých vedomostí (v doterajšom vzdelávaní)
a potreba rýchlej adaptácie na nové, náročné učivo. Zvláštnym fenoménom je tzv. kyvadlový efekt
(pendulum effect), ktorý opisujú autori súhrnnej správy Európskej komisie ako dôsledok
opakovaného striedania pobytu v rôznych krajinách, pričom dieťa sa v krátkej dobe musí adaptovať
na nové a nové prostredie a požiadavky (NESSE, 2008).

Autori upozorňujú rovnako na ďalšie

problémy ako je stereotypizácia v prístupe učiteľov k žiakom migrantom, neprimerane nízke
očakávania, ktoré nemotivujú k napredovaniu, ale aj riziko diskriminácie z dôvodu „neposkytnutia
adekvátnej podpory“ (denied support discrimination), kedy v počiatočnom štádiu sú žiaci migranti
odkázaní na podporu a asistenciu zo strany školy, inštitúcie, učiteľa, vychovávateľa. (tamtiež).
V prípade voľnočasových, resp. mimoškolských záujmových aktivít by sme mohli hovoriť analogicky
o potrebe podpory pri orientovaní sa v ich ponuke zo strany. Aktívnu rolu by to mohli zohrávať
výchovný poradcovia škôl, kultúrni referenti obecných a mestských úradov, kultúrni a osvetoví
pracovníci, pedagógovia centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti a ďalší.
Niekoľko pozitívnych počinov v snahe riešiť potreby cudzincov prichádzajúcich žiť na Slovensko
spracovali aj kolektívy slovenských autorov. Problematike vzdelávania detí cudzincov vo výchovnovzdelávacom procese na Slovensku sa venovali autorky Žáčková a Vladová (2005), špecifickej
problematike vzdelávania detí žiadateľov o azyl a utečencov sa venujeme v našich viacerých prácach
(Pukančík 2006, 2008, 2010), pričom za závažné determinanty úspešnosti považujeme najmä
rešpektovanie kultúrnych špecifík pri hodnotení vzdelávacích cieľov i správania.
Tejto oblasti je venovaných aj niekoľko špecializovaných informačných a edukačných portálov
(multikulti.sk,

otvorenaskola.sk) a napokon je k dispozícii viacero publikácií venujúcich sa
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problematike kultúrnej diverzity a osvojovania si hodnôt tolerancie a znášanlivosti (Vargová, 2010,
Dúbravová, 2010). Diverzitu ako nový aspekt v príprave učiteľa uvádza aj Poliaková (2007). Kolektív
autorov UIPŠ (Jovankovič, et al. 2008) v kurze Kurikulum Slovenských reálií pre deti cudzincov
v Slovenskej republike určil isté štandardy základných poznatkov o Slovensku.
Z koncepčných dokumentov celoštátneho charakteru uvádzame Koncepciu integrácie cudzincov
v Slovenskej republike, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2009.
Vzdelávanie je v nej definované ako jedna z hlavných oblastí integračných aktivít v procese
dosahovania sebestačnosti migrantov. Integrácia cudzincov je kľúčová pre zachovanie sociálnej
súdržnosti prijímajúcej krajiny a pre jej ekonomický rozvoj. Integračné opatrenia musia viesť k
existencii koordinovaných a navzájom prepojených nástrojov a opatrení, ktoré umožnia cudzincom
zaradiť sa na pracovný trh, zvládnuť výučbu jazyka prijímajúcej krajiny, zabezpečia im prístup ku
vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám, k bývaniu a uznaniu kultúrnych špecifík, ako
aj uznanie ich jasného právneho štatútu, účasti na občianskom a politickom živote, prípadne aj
získanie štátneho občianstva SR (MPSVaR, 2009).
Koncepcia stanovuje indikátory integrácie v jednotlivých oblastiach. Pre náš výskum sú dôležité
najmä indikátory vzdelanostnej, jazykovej, sociálnej, ale aj kultúrnej a náboženskej a čiastočne aj
rezidenčnej a celkom určite aj ľudsko-právnej integrácie.

Konkrétnymi

indikátormi v oblasti

vzdelávania sú napríklad (uvádzame len tie vybrané indikátory, ktoré s problematikou vzdelávania
súvisia najviac): počet žiakov a študentov spomedzi migrantov na všetkých stupňoch a typoch škôl,
uznávanie odbornej kvalifikácie z krajiny pôvodu, prístup k výučbe jazyka prijímajúcej spoločnosti, ale
aj možnosti používania jazyka krajiny pôvodu v rámci oficiálnych kontaktov a najmä úroveň znalosti
jazyka prijímajúcej spoločnosti, stupeň dobrovoľnej izolácie a separácie cudzincov, frekvencia
oficiálnych a neoficiálnych sociálnych interakcií medzi cudzincami a členmi majoritnej spoločnosti,
stupeň adaptácie a osvojenia si kultúry väčšinovej spoločnosti cudzincami, rešpektovanie odlišných
kultúr cudzincov domácim obyvateľstvom, stupeň rezidenčnej kumulácie, getizácie a segregácie
cudzincov. Podpora vzdelávania detí cudzincov, ich zaradenie do vzdelávacieho procesu
a oboznamovanie sa s väčšinovou spoločnosťou je preto jedna z priorít uvádzanej koncepcie
(tamtiež).
Za najaktuálnejšiu odbornú prácu venovanú problematike vzdelávania detí migrantov možno
považovať výskum a publikáciu autorov Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana
Šimečku (Gažovičová, 2011, ed.) Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku. Autori postulujú, že
vzdelávanie detí cudzincov je rovnako náročné ako vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami, avšak upozorňujú na skutočnosť, že deti cudzincov nie je možné zaradiť do takejto
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kategórie, čo by znamenalo väčšie možnosti z hľadiska úpravy vzdelávacieho procesu. Upozorňujú
tiež na absenciu systematickej jazykovej prípravy detí cudzincov pred ich zaškolením, resp. paralelne
s ním.
Trend v súčasnej pedagogike jednoznačne smeruje k vnímaniu dieťaťa nie len ako učiaceho sa
subjektu, ale ako bytosti s vlastnou identitou a najmä vlastnou kultúrnou identitou, ktorú je potrebné
v procese výchovy a vzdelávania rešpektovať.
Sme tiež svedkami viacerých inovácií v systéme tradičných spoločenských vied zameraných na
dieťa – človeka. Vedecké disciplíny ako pedagogika, sociálna práca, psychológia, sa zaoberajú
významom kultúrnych faktorov, ktoré ovplyvňujú postoje, normy, obraz sveta i seba, správanie ich
klientov, navyše v situácii globálnej svetovej migrácie, ktorá preniesla celé kultúrne systémy
z jedného kontinentu na druhý, vytvorila nové menšiny v krajinách, v ktorých tieto doteraz nikdy
nežili. Bežná prax v komunikácii predstaviteľov rôznych kultúr prináša aj nemálo komplikácií
prameniacich z neporozumenia vzájomných odlišností. Reflexiou tejto situácie v humánnych vedách
je vznik

odborov ako etnolingvistika či etno-psycholingvistika, etnopsychológia, prípadne nám

najbližšia etnopedagogika a multikultúrna andragogika (Průcha, 2004). Avšak téma uvedomovania si
kultúrnej citlivosti v kontakte s „klientom“ z inej kultúry sa stáva nevyhnutnou profesionálnou
výbavou aj pre lekárov, policajtov, manažérov a iných.
Radi by sme sa pridali k tým autorom, ktorí potrebu vnímania a rešpektovania kultúrnej
svojbytnosti dieťaťa považujú za jeden z najdôležitejších predpokladov jeho úspešného vzdelávania
a vzdelania. S týmto zámerom koncipujeme aj náš výskumný zámer.
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1.1 VÝSKUMNÝ PROBLÉM
Výskum sa zaoberá fenoménom prežívania trávenia voľného času v komunite mladých migrantov.
Z hľadiska prekonávania akulturačného stresu vnímame význam voľnočasových aktivít pre migrantov
v dvoch rovinách:
-

Inštitucionálno – socializačná: Nakoľko účasť na organizovaných voľnočasových aktivitách,
krúžkoch, či spolkoch prispieva k prekonávania izolácie a nadviazaniu kontaktov?

-

Osobnostná rovina: Nakoľko možnosť venovať sa obľúbeným činnostiam prispieva
k prekonávaniu akulturačného stresu a prispieva k vyššej kvalite života v novej - neznámej
kultúre?

Chceme sa preto zaoberať možnosťami trávenia voľného času mladých migrantov tak z hľadiska
ich osobných preferencií ako aj inštitucionálnej ponuky voľnočasových aktivít.
Majú možnosť venovať sa aktivitám, ktorým sa venovali v krajine pôvodu? Majú možnosť využívať
ponuku krúžkovej a voľnočasovej činnosti bežných slovenských inštitúcií? Za akých podmienok?
Reflektujú mladí migranti na ponuku slovenských organizácií z hľadiska svojich tradícií a zvyklostí?
Reflektujú slovenské inštitúcie a organizácie zaoberajúce sa voľnočasovými aktivitami prítomnosť
migrantov? Odráža ponuka ich krúžkov a aktivít kultúrnu rozmanitosť? Je personál v týchto
zariadeniach (profesionáli i dobrovoľníci) pripravený venovať sa odborne aj mladým ľuďom z iného
kultúrneho prostredia?
Ako prispieva účasť na voľnočasových aktivitách k ich kultúrnej integrácii a sociálnej inklúzii? Ako
podporiť ich vyššie zapojenie do krúžkovej (športovej, umeleckej a inej) voľnočasovej činnosti?
Inklinujú mladí migranti k aktivitám a voľnočasovým činnostiam osvojeným v krajine pôvodu, alebo
sú otvorení novým, menej známym činnostiam? Je prípadná zmena záujmov dôsledkom voľby či
naopak nutnosti?
Nakoľko sa kultúrne vzorce prejavujú aj v spôsobe trávenia voľného času, ako aj interakcie v rámci
voľnočasových aktivít?
Primárnou cieľovou skupinou výskumu budú mladí migranti, ktorí prichádzajú na územie SR.
Dôvody ich príchodu, a tiež ich štatút či druh pobytu nebudú kritériom výberu, Tieto okolnosti však
budeme sledovať z hľadiska ich celkov situácia ako aj možností pre trávenie voľného času, ktoré
môžu byť z dôvodu účelu pobytu determinované.
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Považujeme za potrebné zaoberať sa výskumne aj sprievodnými javmi a celkovou situáciou
mladých migrantov, v ktorej sa nachádzajú, z hľadiska ich postavenia migranta, problémom, ktorým
čelia ich rodiny, podpory a asistencie, ktorú potrebujú na prekonanie adaptačného obdobia,
rešpektovanie špecifickosti ich situácie z hľadiska prístupu zúčastnených aktérov (pedagógov,
sociálnych pracovníkov a pod.).

1.2 CIELE VÝSKUMU
Ciele výskumu sú orientované na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich trávenie a prežívanie
voľného času mladých migrantov, predovšetkým:
• Identifikovať kľúčové kultúrne faktory ovplyvňujúce trávenie a prežívane voľného času
mladých migrantov po príchode do novej krajiny – inej kultúry.
• Identifikovať kultúrne rozdiely súvisiace s trávením a prežívaním voľného času mladých
migrantov a nakoľko sú tieto rozdiely bariérou využívania krúžkovej činnosti a voľnočasových
aktivít.
• Analyzovať ponuku zariadení ponúkajúcich voľnočasové aktivity deťom a mládeži z hľadiska
kultúrnej plurality a senzitivity.
• Poznať proces začleňovania sa mladých migrantov do prostredia organizovanej krúžkovej
činnosti a ponuky voľnočasových aktivít.
• Identifikovať faktory, ktoré tento proces inklúzie sprevádzajú a ovplyvňujú (kultúrne,
organizačné, sociálne a pod.).
• Identifikovať potreby mladých migrantov z hľadiska záujmu o voľnočasové aktivity a činnosti (
z hľadiska ich veku, statusu, sociálneho postavenia, kultúrnych tradícií i doterajších skúseností).

Pre dosiahnutie cieľov bude potrebné komunikovať s mladými migrantmi samotnými, ich rodičmi,
či zodpovednými zástupcami, ale aj verejnými inštitúciami – školami, ktoré navštevujú deti
migrantov, školskými klubmi, centrami voľného času ako aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré
migrantom poskytujú služby rôzne charakteru (sociálne, poradenské, prípadne i voľnočasové)
Samotný výskum sa bude realizovať v teréne, najmä v školskom prostredí. Plánujeme uskutočniť
rozhovory s mladými migrantmi, ich rodičmi, učiteľmi a riaditeľmi škôl, zástupcami mimovládnych
organizácií. Dôvodom, prečo tieto organizácie nie sú súčasťou výskumného tímu je, že ich
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považujeme za cieľovú skupinu výskumu a ich zapojenie by mohlo ovplyvniť výpovednú hodnotu
výsledkov. Z hľadiska výskumu ide o jednu z našich cieľových skupín (participantov). Avšak
komunikácia a spolupráca s nimi bude pre dosiahnutie cieľov nevyhnutná. Ako aj spolupráca v zmysle
nadviazania kontaktov a odporučenie vhodných prípadov (migrantov) pre účely výskumu.

1.3 VÝBER VZORKY
Výber vzorky bude zámerný, realizovaný výberom vhodných osôb so skúsenosťami z procesu
zaškolovania – adaptácie na školské prostredie (vlastné, resp. ich detí) ako aj proces výberu
a využívania služieb orientovaných primárne na voľný čas (školské kluby, centrá voľného času,
záujmové združenia a podobne).

Predpokladáme aj výber extrémnych prípadov a výber prípadov

s dobrou reputáciou (na základe odporúčaní). Rozsah výberu určí saturácia – opakovanie informácií
rovnakého charakteru.
Výskumný súbor tvorili :
•

Mladí migranti, predpokladáme predovšetkým zapojenie detí, mladistvých i mladých
dospelých (predpokladáme zapojenie primárnej skupiny respondentov vo veku 13 – 30 rokov).
Ich účasť na formálnom vzdelávaní (základná, stredná a vysoká škola) nie je podmienkou
účasti vo výskume, avšak u týchto prípadov očakávame väčšiu skúsenosť i s organizovanou
voľno-časovou činnosťou a o sprostredkovanie práve tejto skúsenosti máme záujem.

•

Rodičia mladých migrantov. Je prirodzené, že rodičia sa snažia svoje deti chrániť
a nekomunikujú im množstvo problémov, ktorým musia čeliť, s ktorými sa stretli. Pre
objektívne poznanie situácie mladých migrantov sú to však dôležité informácie, pričom
samotní mladí migranti o nich často nemusia mať žiadnu vedomosť. Navyše nám títo blízki
poskytnú doplňujúce informácie o prežívaní a správaní sa mladých migrantov.

•

Učitelia, vychovávatelia, ako aj dobrovoľníci

podieľajúci sa na vedení a organizovaní

voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti.
•

Zástupcovia inštitúcií, organizácií samosprávy a mimovládnych organizácií poskytujúci služby
vzdelávacieho a kultúrneho charakteru.

Do výskumu sme zapojili nie len mladých migrantov, ako primárnu cieľovú skupinu, ale aj iné
osoby, zástupcovia inštitúcií,

prostredníctvom ktorých sme sa pokúsili výpovede migrantov

objektivizovať a validizovať.
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Okrem samotného terénneho výskumu sme realizovali aj analýzu sekundárnych údajov v zmysle
legislatívnej

a organizačno-inštitucionálnej situácie z hľadiska možností využívania ponuky

voľnočasových aktivít zo strany mladých migrantov (ponuka, možnosti podpory prostredníctvom
vzdelávacích a kultúrnych poukazov, resp. inej formy), ako aj prehľadových štatistík pokrývajúcich
zastúpenie žiakov a študentov na slovenských školách (rôznych stupňov a typov). Takýto „desk
research“ nám pomohol zorientovať sa v celkovej situácii z hľadiska možností a zhodnotiť tak ich
využívanie, resp. nevyužívanie zo strany jednotlivých účastníkov celého výchovno-vzdelávacieho
procesu ako aj procesu socializácie a kultúrnej integrácie.

1.4 METODOLÓGIA
Základný prehľad o legislatívno-organizačnom prostredí sme získali prostredníctvom analýzy
dokumentov legislatívnych noriem a metodických usmernení týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,
ako aj štatistických údajov týkajúcich sa zaradenia migrantov (cudzincov) do procesu výchovy
a vzdelávania na Slovensku.

Ďalšia etapa výskumu bola zameraná na selekciu výskumného súboru. Populácia migrantov na
Slovensku nie je veľká, početnosť mladistvých a maloletých obmedzená. V tejto fáze sme
kontaktovali zástupcov inštitúcií, u ktorých sme predpokladali skúsenosti s deťmi a mládežou
migrantov.

Oslovili chceme aj mimovládne organizácie, ktoré poskytujú svoje služby rôznym

skupinám a cez ne vyselektovať typické prípady (prípady reprezentatívneho charakteru).
Predstaviteľov týchto organizácií sme požiadali o vyplnenie on-line dotazníka, prostredníctvom
ktorého sme zisťovali ich skúsenosti, postoje ako aj základné podmienky, možnosti a prípadné
skúsenosti s voľnočasovými aktivitami za účasti mladých migrantov.

Skúsenosti respondentov – samotných mladých migrantov, ako aj profesionálov pracujúcich
s deťmi a mládežou migrantov, sme mapovali prostredníctvom etnografického interview. Oslovili
sme vybrané typické prípady mladistvých migrantov ako aj profesionálov z radov sociálnych
pracovníkov, zástupcov samosprávy, štátnej správy, pracovníkov odborov ministerstva školstva,
v ktorých gescii sú zariadenia ako aj metodické vedenie organizácií poskytujúcich voľnočasové
aktivity.
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Vzhľadom k tomu, že charakter výskumu bol deskriptívny, nestanovili sme si hypotézy, ale
vychádzame z výskumných otázok, prostredníctvom ktorých sme definovali výskumný problém.

1.5 HARMONOGRAM VÝSKUMU
Výskum prebiehal v nasledujúcich etapách:
1. Spracovanie výskumného zámeru – v nadväznosti na schválený projekt detailné
spracovanie celkového výskumné zámeru, cieľov výskumu, metodológie, stratégie výberu
vzorky a harmonogramu (august 2012 – september 2012).
2. Príprava metodológie, tvorba výskumných nástrojov – príprava konkrétnych
výskumných nástrojov (scenár pre individuálne rozhovory, on-line dotazník) a ich
administrácia (august 2012 – september 2012)
3. Výber vzorky – príprava oslovení a kontaktovanie respondentov (primárnej i sekundárnej
cieľovej skupiny) z hľadiska výskumného zámeru a cieľu, dohodnutie termínu rozhovorov
(september 2012 – október 2012).
4. Desk research – analýza dostupných legislatívnych a organizačných dokumentov
determinujúcich podmienky a možnosti výchovy a vzdelávania detí a mladistvých
migrantov, analýza súčasného stavu, potenciálne a reálne možnosti podpory voľnočasových aktivít mladých migrantov (september 2012 – december 2012)
5. Terénny zber – realizácia rozhovorov, administrácia dotazníkov, zber údajov (september
2012 – december 2012)
6. Analýza a vyhodnotenie údajov, – vyhodnotenie údajov, vypracovanie záverov, príprava
záverečnej výskumnej správy (január 2013 – marec 2013)
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2 VÝSLEDKY VÝSKUMU
Náš výskum prebiehal v troch na seba nadväzujúcich metodologických etapách:
-

Desk research – analýza dostupných dokumentov a štatistických údajov o deťoch a mládeži
migrantov žijúcich v SR

-

Dotazníkový prieskum zameraný na pedagogických a sociálnych pracovníkov v práci s deťmi
a mládežou migrantov

-

Individuálne rozhovory zamerané na dve cieľová skupiny – migranti a profesionáli.

Analogicky prezentujeme výsledky výskumu v troch na seba nadväzujúcich kapitolách:

2.1 DESK RESEARCH
Na Slovensku žije v súčasnosti vyše 60 000 cudzincov, čo predstavuje niečo vyše 1 % celkovej
populácie. Z hľadiska vekového rozloženia je najpočetnejšia skupina 34 – 60 rokov, teda osoby
v produktívnom veku, prevažujú muži (64%) (IOM, 2011). Do tejto skupiny však nie sú zahrnutí
žiadatelia o azyl, túto skupinu reprezentuje približne 2 – 3 tisíc osôb (Migračný úrad MV SR, 2012).
V tejto skupine je veľmi náročné predpovedať ďalší vývoj v zmysle zastúpenia detí, ako aj dĺžky ich
pobytu, čo prípravu uceleného vzdelávacieho modelu pre deti žiadateľov o azyl sťažuje. Na Slovensku
sa nachádza niekoľko utečeneckých táborov a deti rodičov umiestnených v týchto táboroch
navštevujú základné školy v spádovej oblasti, v ktorej sa nachádzajú. Výskyt rodín s deťmi je
v doterajšej azylovej praxi málo početne zastúpený a ich zaškoľovanie sa dialo na základe dohody
medzi Migračným úradom a konkrétnou školou. Systematické riešenie vzdelávania detí žiadateľov
o azyl sa doposiaľ nerealizovalo. Deti žiadateľov o azyl ako aj osôb s udelenou medzinárodnou
ochranou sú vzdelávané v bežných slovenských školách s vyučujúcim jazykom slovenským. Zvládnutie
slovenského jazyka je tak prvoradou a nevyhnutnou podmienkou školskej úspešnosti.
Ďalšou špecifickou skupinou sú 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. Prijatím
zákona 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele bola daná možnosť zriadenia
detského domova pre maloletých bez sprievodu. Zatiaľ je na Slovensku zriadený len jeden takýto
detský domov. V rámci siete „bežných“ detských domovov má každý VÚC vytvorené kapacity pre
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prípad akútneho prijatia maloletých bez sprievodu. Pre vzdelávanie maloletých bez sprievodu nie je
vytvorený špecifický systém. Bývajú vzdelávaní buď v priestoroch ubytovacieho zariadenia, pričom
dôraz je kladený predovšetkým na zvládnutie slovenského jazyka, výnimočne navštevujú školy
v spádovej oblasti.
Najväčšiu časť migrantov a predpokladáme, že aj v skupine mladých migrantov tvoria legálni
ekonomickí migranti, resp. deti prisťahovalcov, ktorí majú na území SR legálny pobyt na základe
zákona 48/2002 o pobyte cudzincov, prípadne môže ísť o naturalizovaných cudzincov - migrantov,
ktorí už získali občianstvo SR.
Ide o deti a mladých ľudí navštevujúcich slovenské školy rôzneho stupňa a zamerania
a predpokladáme, že aj využívajúcich rôzne možnosti z ponuky voľnočasových služieb a aktivít. Hoci
v prípade naturalizovaných migrantov sa nejedná o cudzincov de-jure, de-facto je potrebné brať do
úvahy ich odlišný etnický pôvod a najmú možné kultúrne odlišnosti vplývajúce aj na trávenie voľného
času.

Problematika migrácie a imigrácie je v súčasnosti aj z hľadiska politík vnímaná ako veľmi aktuálna.
Slovenská republika pristúpila v predošlých rokoch ku kreovaniu štátnych inštitúcií zodpovedných za
riešenie tejto problematiky, a to najmä Migračného úradu MV SR. V príprave je dokonca zriadenie
Naturalizačného úradu SR ako spoločného projektu ministerstiev vnútra a sociálnych vecí a rodiny SR,
ktorý bude koordinovať a riadiť služby poskytované občanom iných krajín žijúcich prechodne, alebo
trvalo na území SR.
V súčasnosti je úloha štátnych subjektov v poskytovaní služieb migrantom viac koordinačná, resp.
rozhodovacia (udelenie pobytu, azylu a pod.), pričom konkrétne sociálne a poradenské služby sú
realizované najmä organizáciami tretieho sektora (Slovenská humanitná rada, Spoločnosť ľudí dobrej
vôle, Liga za ľudské práva a iné.).
Od samotného počiatku koncipovania migračnej a naturalizačnej politiky bola potreba vzdelávania
a vzdelania migrantov vnímaná ako priorita ich kultúrnej a sociálnej inklúzie (MV SR, 2011). Rozvoj
tejto oblasti je v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ skôr na začiatku. O to menej pozornosti
bolo doteraz venovanej oblasti trávenia voľného času detí migrantov.
Táto skutočnosť je paradoxná. Voľnočasové aktivity socializujú a inkulturujú cudzinca oveľa skôr,
možno povedať od prvých dní jeho pobytu v hostiteľskej krajine – v hostiteľskej kultúre. Oveľa skôr,
kým dieťa cudzinec získa aké – také jazykové znalosti na to, aby mohol začať jeho formálny
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vzdelávací proces, zažíva prvé stretnutia s rovesníkmi, potenciálnymi spolužiakmi, či priateľmi.
Voľnočasové aktivity navyše ponúkajú množstvo príležitostí na neformálne kontakty, umožňujú
poznávať priebeh interakcie a komunikácie v danej krajine – kultúre bežný a vyžadovaný.
Voľnočasové aktivity predstavujú ohromný potenciál pre integráciu dieťaťa – cudzinca, žiaľ vo veľkej
miere doteraz málo využívaný.
Najväčšia pozornosť v oblasti výchovy a vzdelávania bola doteraz venovaná predovšetkým
získavaniu, resp. uznávaniu dokladov o vzdelaní pre dospelých migrantov, čiže išlo skôr
o administratívno-právne

vymedzenie

problému.

Príchodom

zahraničných

pracovníkov,

predovšetkým manažérov zahraničných investorov, ako aj členov zahraničných zastupiteľských
zborov, sa objavila potreba zabezpečenia vzdelávania ich detí. Doteraz prevažne v podobe
súkromných špecializovaných takmer až segregovaných škôl výlučne zameraných na túto klientelu
s možnosťami akceptácie slovenských detí. Preferovaným vzdelávacím jazykom v tomto prípade býva
väčšinou angličtina, resp. nemčina.
Legislatívny rámec výchovy a vzdelávania detí migrantov dáva zákon 245/2008 o výchove
a vzdelávaní Z. z. Tento zákon v § 146 stanovuje povinnosť poskytovania vzdelávania cudzincom
(deťom občanov iného štátu, deťom osôb bez štátnej príslušnosti, deťom žiadateľov o azyl, deťom
Slovákov žijúcich v zahraničí, deťom žiadateľov o doplnkovú ochranu a tiež deťom cudzincov bez
sprievodu zákonného zástupcu) za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.
Zákon stanovuje možnosť organizovania základných a rozširujúcich kurzov štátneho jazyka pre
deti cudzincov (a to aj inými právnickými, alebo fyzickými osobami po získaní akreditácie). Zákon tiež
umožňuje riaditeľom škôl zaradiť deti žiadateľov o azyl, azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla
doplnková ochrana, deti odídencov do príslušného ročníka podľa „úrovne ich doterajšieho vzdelania
a ovládania štátneho jazyka“ a to do troch mesiacov od začiatku konania o udelenie azylu, alebo
poskytnutie dočasného útočiska. Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v utečeneckých táboroch,
ktorých školská dochádzka je podľa tohto zákona povinná, kurzy základov slovenského jazyka
odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra. Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na
území Slovenskej republiky možno zriaďovať iné ako štátne školy a zabezpečovať výchovu a
vzdelávanie aj v inom ako štátnom jazyku za finančnú úhradu (Zákon 245/2008 Z.z., § 146).
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov podľa uvádzaných
predošlých ustanovení, odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje ministerstvo
školstva.
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2.1.1 ANALÝZA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV O DEŤOCH A MLÁDEŽI CUDZINCOV NA SLOVENSKU

Dáta pre účely analýzy boli čerpané z dát Ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ)
a Migračného úradu Ministerstva vnútra SR (MÚ MVSR) uverejnených na internetových stránkach
uvedených inštitúcií. Dáta boli sumarizované a následne spracované s ohľadom na zámer výskumu
Voľný čas mladých migrantov.
Súčasťou výskumu bola i analýza dostupných štatistických údajov vzťahujúcich sa k počtom detí
a mládeže cudzincov vyskytujúcich sa na Slovensku ako aj jednotlivých typoch zariadení.
UIPŠ dlhodobo sleduje výskyt cudzincov v rámci všetkých typov slovenských škôl:
- Materské školy (štátne, súkromné, cirkevné)
- Základné (štátne, súkromné, cirkevné)
- Stredné školy – gymnáziá, Stredné odborné školy, konzervatóriá (štátne, súkromné, cirkevné)
-

Vysoké školy (verejné, súkromné, štátne) denná aj externá forma štúdia

Údaje UIPŠ sme využili na získanie základnej informácie o počte a zastúpení cudzincov na
jednotlivých typoch škôl. S ohľadom na zameranie výskumu sme do analýzy nezahrnuli študentov
doktorandského štúdia. Osobitne tiež uvádzame údaje o študentoch vysokých škôl (bakalársky
a magisterských stupeň), zastúpenie cudzincov medzi študentmi VŠ je výrazne odlišné v porovnaní
s ostatnými typmi (obzvlášť v prípade externých študentov). S ohľadom na zameranie výskumu za
primárnu cieľovú skupinu považujeme deti a mládež navštevujúcich materské, základné a všetky typy
stredných škôl. V niektorých ukazovateľoch sledujeme vývoj za obdobie posledných 4 rokov (2009 –
2012)
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VÝSLEDKY ANALÝZY
V roku 2012 navštevovalo materské, základné a stredné školy na Slovensku celkovo 1985 detí, čo
predstavuje medziročný nárast 8,8 % v porovnaní s predošlým rokom 2011.
Najväčší počet detí cudzincov navštevuje základné školy, roku 2012 to bolo 1103 žiakov.
Z jednotlivých typov základných škôl navštevuje najviac detí cudzincov školy štátne (882 detí).
Medziročné porovnanie návštevnosti škôl uvádzame v nasledujúcich tabuľkách a grafoch.

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

ZŠ

SŠ

spolu

medziročný nárast

2012

409

1103

473

1985

8,8 %

2011

349

1012

464

1825

9,4 %

2010

333

902

433

1668

5,8 %

2009

315

847

414

1576

Graf 1: Počet detí cudzincov podľa typov škôl – medziročné porovnanie (2009 – 2012)
+8,8%
+9,4%
+5,8%
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Distribúciu populácie cudzincov podľa jednotlivých typov škôl zobrazuje nasledujúci graf :
Graf 2: Deti cudzincov podľa typov škôl (%)

Najviac detí cudzincov, až 56% v roku 2012 navštevovalo Základné školy, pomerne vyrovnané je
zastúpenie cudzincov na stredných školách (24%)

a v materských školách 21%) v roku 2012. Ako

vidno z grafu, distribúcia populácie detí cudzincov, aspoň čo sa týka návštevnosti typov škôl, je
v medziročnom porovnaní pomerne stabilná.
Z celkového počtu detí v jednotlivých typoch škôl predstavovali v roku 2012 cudzinci približne 0,2
%. Najväčšie zastúpenie cudzincov bolo na konzervatóriách (1,27%), pričom ide o špecifický druh škôl
s početne najmenším zastúpením študentov.
Graf 3: Percentuálne zastúpenie detí cudzincov na jednotlivých typoch škôl (2012)
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Z hľadiska zriadovateľa môžeme konštatovať, že s výnimkou konzervatórií, bolo najviac deti
cudzincov zastúpených v súkromncýh školách.
Graf 4 : Percentuálne zastúpenie detí cudzincov na školách podľa zriaďovateľa (2012)

Ako vidno z grafu 4, najvyššie percentuálne zastúpenie cudzincov bolo na súkromných základných
školách (3,8 %) a súkromných materských školách (3,0 %). Predpokladáme, že dôvodom vyššieho
zastúpenia detí cudzincov na súkromných materských a základných školách je trend zriaďovania
bilingválnych škôl, ktoré okrem slovenských detí vyhľadávajú cudzinci pracujúci na Slovensku pre
dochádzku svojich detí.

CUDZINCI MEDZI ŠTUDENTMI VYSOKÝCH ŠKÔL
Otázku vysokoškolského štúdia považujeme z hľadiska zastúpenia cudzincov za pomerne
špecifickú oblasť v porovnaní s ostatnými stupňami a typmi škôl. Vysokoškolské štúdium je viac
otvorené medzinárodnej účasti – účasti cudzincov, dokonca je podporované aj prostredníctvom
akademických mobilít a najmä programu LLP ERASMUS.

Zatiaľ čo vzdelávanie cudzincov na

základnej, resp. strednej škole je prevažne dôsledok migrácie ich rodičov. Vysokoškolské štúdium
samo o sebe môže byť príčinou migrácie. Na Slovensku vzniká čím ďalej, tým viac študijných
programov otvorených pre cudzincov. Študovať, aspoň časť štúdia absolvovať,

na zahraničnej

vysokej škole, sa stáva pomaly bežným javom, je to trend, ktorý využívajú tak slovenskí študenti, ako
aj slovenské vysoké školy, hlavne na rozšírenie svojich obzorov a vybudovanie si prestíže.
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Pre účely našej analýzy uvádzame len počty študentov prvé a druhého stupňa vysokoškolského
štúdia. Neuvádzame počty študentov doktorandského štúdia.
Aj v prípade vysokoškolského štúdia medziročne stúpa počet zahraničných študentov študujúcich
na vysokých školách na Slovensku tak v dennej aj externej forme štúdia. Vývoj situácie uvádzame
v grafe:
Graf 5: Celkový počet zahraničných študentov na Slovensku (porovnanie rokov 2009 – 2012)

Pomer študentov dennej a externej formy vysokoškolského štúdia sa medzi rokmi 2009 až 2012
pohyboval na úrovni 44% / 56% až 48% / 52% v prospech štúdia externého.
Z hľadiska zastúpenia zahraničných študentov na rôznych druhoch vysokých škôl je najväčší
podiel zahraničných študentov na súkromných vysokých školách. Významne sa však na jednotlivých
druhoch škôl líši zastúpenie zahraničných študentov podľa formy štúdia (viď graf ).
Graf 6: Zastúpenie zahraničných študentov podľa druhu školy a formy štúdia (2012).
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Zahraniční študenti v externej forme štúdia tvoria až 15,5 % všetkých študentov na súkromných
vysokých školách, na štátnych VŠ je to 12, 5% zatiaľ čo na verejných VŠ je to len 0,4 % zahraničných
študentov c externej forme štúdia.
Aj v pomere denných zahraničných študentov vedú súkromné vysoké školy, kde z celkového počtu
študentov tvoria cudzinci 4,8%, pri verejných VŠ je to 3,2% a pri štátnych len 0,4%. Celkovo je však,
vzhľadom na početnosť študentov na jednotlivých druhoch škôl, pomer denných a externých
zahraničných študentov pomerne vyrovnaný (3,3% denní a 3, 1% externí).
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ŽIADATELIA O AZYL A MALOLETÍ BEZ SPRIEVODU
Špecifickú skupinu cudzincov tvoria žiadatelia o azyl. V roku 2012 požiadalo o azyl na Slovensku
732 cudzincov, z tohto počtu bolo 46 maloletých (do 14 rokov) a 9 mladistvých (15 – 18 rokov). Spolu
to bolo 55 osôb mladších ako 18 rokov, čo predstavuje približne 7,5 % z celkového počtu žiadateľov
o azyl v danom kalendárnom roku. 5 osôb boli maloletí bez sprievodu, to znamená, že sa na
Slovensku ocitli bez zákonných zástupcov, či iných príbuzných.
Výrazne zastúpená bola medzi žiadateľmi o azyl aj skupina mladých dospelých. Až 357 žiadateľov
o azyl bolo vo veku 18-25 rokov, čo predstavuje takmer polovicu (48,8%, ) z celkového počtu
žiadateľov o azyl na Slovensku.
Nasledujúci graf a tabuľka, zobrazujú zastúpenie vekových skupín žiadateľov o azyl na Slovensku:

Graf 7 : Žiadatelia o azyl podľa vekových skupín v roku 2012 (zdroj: MÚ MVSR, 2012)

Tabuľka 2 : Žiadatelia o azyl podľa vekových skupín za rok 2012
vek
počet žiadateľov o azyl

0-14

15-17

18-25

26-39

40-49

46

9

357

256

54
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Až 56% žiadateľov o azyl na Slovensku (412 zo 732) bolo mladších ako 25 rokov. Takéto zloženie
populácie žiadateľov o azyl predstavuje mimoriadne nároky na zabezpečenie vzdelávania (od
povinnej školskej dochádzky až p kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy). V neposlednom rade je dôležité
zaoberať sa aj otázkou náplne voľnočasových aktivít najmä s ohľadom na nutnosť času vynútené
stráveného v azylových zariadeniach ako aj z hľadiska potenciálu pre proces integrácie v prípade
udelenia azylu.

Zdrojové dáta:
MÚ

MVSR,

2012:

Migračný

úrad

Ministerstva

vnútra

SR,

dostupné

na:

http://www.minv.sk/?statistiky-20 , zo dňa 1.12.2012 – 31.12.2012
UIPŠ,

2012:

Ústav

informácií

a prognóz

školstva,

http://www.uips.sk/statistiky/statisticka-rocenka, zo dňa 1.12.2012 – 31.12.2012
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2.2 DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM –TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE CUDZINCOV
Dotazníkový prieskum tvoril súčasť nášho výskumu. Úlohou dotazníka bolo zmapovať skúsenosti
a poznatky o voľnočasových aktivitách detí a mládeže cudzincov žijúcich na Slovensku z pohľadu
profesionálnych pracovníkov s mládežou. V záujme získania čo najviac odpovedí od relevantných
respondentov sme zostavili časovo nenáročný dotazník v rozsahu 10 otázok, z ktorých 6 malo formu
uzatvorených a 4 otvorených otázok. Cieľom dotazníka bolo okrem prvého prieskumu reality v
slovenských

školách

a iných

výchovných

a voľnočasových

zariadeniach

zozbierať

vzorku

respondentov pre osobné rozhovory, ktoré sme v tomto prieskume považovali za kľúčové. Dotazník
uvádzame v prílohe tejto správy.

Oslovení potenciálni respondenti, ktorým sme počas doby 3 mesiacov, do 15. septembra do 15.
Decembra 2012, pripomínali možnosť vyplnenia dotazníka, pochádzali hlavne z troch spomenutých
oblastí: školskej praxe, centier voľného času a organizácii, ktoré pracujú s migrantmi. Dokopy sme
oslovili prostredníctvom e-mailov a on-line pozvánky približne 400 centier voľného času, asi 4000
subjektov z databázy stredných a základných škôl ŠPU, a tiež všetky známe organizácie, ktoré pracujú
s migrantmi, a ktoré náš prieskum propagovali medzi svojimi priaznivcami a klientmi.

Návratnosť dotazníka sa ukázala ako veľmi nízka – aj vzhľadom na kvantum nefunkčných emailových adries, ako aj špecifickosť témy, ktorá sa netýkala väčšiny oslovených škôl a centier
voľného času. Získali sme okolo 20 individuálnych e-mailových odpovedí (hlavne zo základných
a stredných škôl), ktorými nám riaditelia škôl alebo ich zástupcovia odpovedali, že sa s deťmi
a mládežou migrantov v ich školách nestretávajú.
Napokon sa nám v rámci prieskumu podarilo zozbierať celkovo 67 odpovedí od profesionálnych
pracovníkov a pracovníčok s mládežou.

Dotazník bol sprístupnený na webovom portáli eprieskum.sk po dobu 3 mesiacov, pričom sme ho
propagovali cez rôzne kanály: sociálne siete, e-maily, či cez osobné kontakty s pracovníkmi
neziskových organizácií alebo škôl.
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ANALÝZA VÝSLEDKOV
Prvá otázka v dotazníku, ktorá skúmala, ako často sa respondenti stretávajú s deťmi alebo
mládežou cudzincov. Takmer polovica respondentov, ktorí sa zapojili do výskumu, sa s deťmi
a mládežou migrantov dostáva do kontaktu na dennej báze (Graf č.8).
Graf č.8: Frekvencia kontaktu s deťmi migrantov.

Z hľadiska zastúpenia inštitúcií, dominovali pracovníci základných škôl (takmer 44%), stredných
škôl (vyše 27%), centier voľného času ( takmer 14%). V menšom zastúpení sa zapojili aj pracovníci
školských klubov detí a pracovníci športových oddielov, ako aj iných inštitúcií ako napr. pracovníci
a dobrovoľníci mimovládnych organizácií, zástupca samosprávy (starosta) a sociálna pracovníčka.
Zastúpenie inštitúcií demonštruje graf 9.
Graf č. 9: Zastúpenie organizácií pri kontakte s deťmi cudzincov.
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Najviac skúseností, resp. ochoty sa o ne podeliť preukázali učitelia/učiteľky (takmer 54 percent
opýtaných), pričom okrem ostatných spomínaných profesií uvedených v Grafe č. 3 sa do
dotazníkového prieskumu zapojili ešte aj riaditeľky a riaditelia škôl a iných výchovno-vzdelávacích
inštitúcií, dobrovoľníčky a dobrovoľníci, starosta či sociálna pracovníčka (kategória „iné“). Pomer
zástupcov profesií zastúpených v rámci prieskumu vyjadruje graf 10.

Graf č.10: Zastúpenie profesií pri kontakte s deťmi cudzincov

Regionálne zastúpenie respondentov v rámci Slovenska bolo pomerne rôznorodé, pričom sme
získali spätnú väzbu zo všetkých regiónov Slovenska, a to konkrétne z týchto malých i veľkých obcí:
Spišské Vlachy, Košice, Bratislava, Čimhová, Sabinov, Šurany, Pavlovce nad Uhom, Holíč, okres Skalica,
Spišské Bystré, Malacky, Žarnovica, Slanec, Brezová pod Bradlom, Rožňava, Martin, Myjava, Trnava,
Humenné, Lučenec, Skalica, Komárno, Tlmače, Detva, Levoča, Dunajská Streda, Šintava, Krásno nad
Kysucou, Prievidza, Zlatá Baňa, Poľný Kesov, Ivanka pri Dunaji, Palín, Prešov, Kamienka, Piešťany,
Žilina.
Najpočetnejšie odpovede prišli z dvoch najväčších slovenských miest – z Bratislavy a z Košíc, čo
taktiež proporcionálne zodpovedá počtu nami oslovených výchovno-vzdelávacích inštitúcií.

V rámci voľnočasových alebo výchovno-vzdelávacích aktivít prevažnej väčšiny respondentov (až
80%) sú deti cudzincov zastúpené len okrajovo či výnimočne. Ide teda o bežné – štandardné krúžky,
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podujatia, aktivity navštevované slovenskými deťmi, ktoré navštevujú aj deti cudzincov. Z hľadiska
integrácie považujeme tento model za optimálny.
Celkovo 5 respondentov, ktorí sa výskumu zúčastnili pracuje so skupinami prevažne zloženými z
cudzincov (Graf č. 11). Ide o inštitúcie primárne, alebo z veľkej časti orientované na prácu
s cudzincami (bilingválna škola navštevovaná aj cudzincami, projekty mimovládnych organizácií
orientované primárne na ponuku služieb cudzincom).
Graf č. 11: Zastúpenie cudzincov na aktivitách.

K otázke, ako vnímajú opýtaní a opýtané zapojenie sa cudzincov v rámci ich aktivít z hľadiska
napomáhania ich celkovej integrácii, sa veľká časť nevedela vyjadriť, avšak takmer polovica
respondentiek a respondentov tvrdila, že účasť detí cudzincov na ich aktivitách významne napomáha
ich celkovej integrácii. Ako neskôr spresnili svoje výpovede niektorí respondenti a respondentky
v osobných rozhovoroch, miera pozitívneho vplyvu účasti detí cudzincov vo voľnočasových aktivitách
na ich celkovú integráciu výrazne závisí od ich jazykových schopností a tiež od individuálnych pováh
detí. Miera začlenenia sa do spoločnosti je podľa opýtaných dosť ťažko merateľná, pričom väčšina
detí sa podľa nich integruje v rámci školského kolektívu na určitej úrovni dosť rýchlo – pretože chcú
držať s ostatnými krok.
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Graf č. 12: Vnímaný význam zapojenia cudzincov z hľadiska integrácie
Ako vnímate zapájanie sa cudzincov v rámci Vašich aktivít z hľadiska ich celkovej integrácie?

Účasť detí cudzincov na voľnočasových aktivitách, ktoré zabezpečujú vníma takmer 47%
opýtaných ako významnú pomoc pri ich celkovej integrácii do spoločnosti, podľa takmer 5%
opýtaných účasť cudzincov na ich aktivitách len v malej miere napomáha celkovej integrácii. Takmer
10% zúčastnených respondentov uviedlo, že účasť cudzincov na ich aktivitách nemá takmer žiaden
vplyv na proces ich celkovej integrácie. Pomerne veľká čas oslovených (takmer 39%) nevedela tento
vplyv posúdiť.
Pokúsili sme sa vyhodnotiť vnímanie významu účasti cudzincov na aktivitách z hľadiska
jednotlivých inštitúcií, ktoré tieto aktivity organizujú / zabezpečujú.
Vzhľadom k nízkej početnosti respondentov zastupujúcich školské kluby detí ako aj športové
oddiely tieto organizácie nevyhodnocujeme samostatne, ale sú súčasťou kategórie „ostatné
zariadenia“. Jednotlivé druhy inštitúcií boli v našom výskume zastúpené v rôznej miere, preto pre ich
vzájomné porovnanie sme vyhodnotili výpovede respondentov percentuálnym podielom (Graf č. 13).
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Graf č. 13: Vnímanie vplyvu účasti cudzincov na aktivitách podľa zástupcov jednotlivých
výchovno–vzdelávacích inštitúcií.

Graf 13 znázorňuje nakoľko vnímajú pracovníci – zástupcovia uvedených druhov inštitúcií význam
účasti cudzincov na aktivitách, ktoré organizujú z hľadiska celkovej integrácie cudzincov. Názor, že
účasť cudzincov na aktivitách výrazne napomáha integrácii cudzincov uviedlo 56% pracovníkov ZŠ,
39% stredných škôl, 33% CVČ a najviac, 50% zástupcov ostatných zariadení (v zastúpení mimovládne
organizácie, dobrovoľníci, športové kluby a školské kluby detí). Pomerne prekvapivé je pre nás
hodnotenie zástupcov CVČ, pričom 22% z nich si myslí, že účasť detí cudzincov na ich aktivitách len
v malej miere a rovnako podľa 22%, takmer vôbec ich celkovej integrácii neprispieva. Práve
v centrách voľného času vnímame najväčší potenciál z hľadiska podpory sociálnej a kultúrnej
integrácie detí cudzincov.
V rámci výskumu nás zaujímalo aj to, ako vnímajú zapojenie cudzincov do aktivít ostatní účastníci,
teda slovenské deti – spolužiaci a spolužiačky. Oslovení pracovníci mali hodnotiť vnímanie detí
cudzincov ostatnými na 5 bodovej škále pričom hodnotenie 1 znamenalo najviac pozitívne vnímanie
(obohatenie skupiny) a hodnotenie 5 ako najviac negatívne (cudzinci vnímaní ako problematická
súčasť skupiny).
Vnímanie zapájania detí cudzincov sme vyhodnotili na celej vzorke ako aj podľa jednotlivých
výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Graf 14 znázorňuje vnímané hodnotenie zapojenia detí cudzincov
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do jednotlivých aktivít ako aj celkový index hodnotenia. Hodnota indexu vyjadruje vážený priemer
hodnotenia na 5 bodovej škále prerátaný na 100% (Index = 100-((Ø-1)x25).

Graf č. 14. Vnímanie účasti cudzincov na aktivitách rôznych výchovno-vzdelávacích inštitúcií

Ako vidno z grafu 14, celkovo ako aj v jednotlivých inštitúciách prevláda pozitívne vnímanie účasti
cudzincov v skupine. Vnímanie účasti cudzincov na aktivitách vyjadrené celkovým indexom je 88,4.
Najpozitívnejšie je vnímanie cudzincov v skupine je na stredných školách (index 93,1). Aj v prípade
kategórie „ostatné inštitúcie“, neidentifikované v rámci nášho prieskumu ako aj športové kluby,
školské kluby a mimovládne organizácie, kde bolo vnímanie zapojenia cudzincov do aktivít vnímané
najmenej pozitívne, predstavuje celkový index hodnotu 70 – teda prevláda neutrálne až pozitívne
hodnotenie.

Vedúce a vedúci aktivít sa v rámci dotazníka okrem vnímania cudzincov ostatnými členmi skupiny
zamýšľali aj nad svojím vlastným vnímaním účasti cudzincov na svojich aktivitách. Ich úlohou bolo
pomenovať pozitívne alebo negatívne vplyvy, ktoré sú následkom kultúrnych špecifík detí cudzincov.
Približne 80% oslovených, ktorí majú skúsenosti s prácou s deťmi cudzincov uviedla, že sa nestretli so
žiadnymi kultúrnymi odlišnosťami, ktoré by mali NEGATÍVNY vplyv na priebeh aktivít.
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Aj keď len v menšej miere, spomínané ťažkosti môžu byť podnetom na zamyslenie a identifikáciu
potenciálnych kultúrnych diferencií, ktoré sa môžu prejaviť aj vo voľnočasovej ako aj výchovnovzdelávacej činnosti. Identifikovali sme nasledovné:

1. Jazyková bariéra. V zmysle nedostatočného ovládania slovenského jazyka a z toho vyplývajúca
komunikačná bariéra ako aj nízka schopnosť porozumieť učebnej látke. Špecifickým problémom je
navyše pomerne komplikovaná gramatika slovenského jazyka rezultujúca do vysokej chybovosti
v jeho používaní (štylistika, používanie rodov a pádov a ostatné gramatické pravidlá). Akokoľvek
vecne a odborne dobre zvládnutý školský projekt, písomná práca (maturitná, resp. bakalárska,
alebo diplomová), môže byť negovaná výskytom gramatických a štylistických chýb. Dovolíme si
podotknúť, že pravidlá používania slovenského jazyka je náročné dodržať aj pre rodených
slovenských žiakov a študentov, o to náročnejšia je to úloha pre cudzincov.

2. Nerešpektovanie termínov. Časté neskoré príchody prípadne úplné absencie a to nie len
z voľnočasových, ale aj povinných vzdelávacích aktivít. Vnímanie času je nepochybne kultúrny
fenomén opísaný vo viacerých štúdiách interkultúrnej psychológie. Ako taký je, mal by byť
súčasťou, etnopedagogiky, teda vedeckej disciplíny zaoberajúcej sa výchove a vzdelávaniu detí
a mládeže z rôzneho kultúrneho prostredia. Zároveň je však potrebné dôkladnejšej analyzovať
individuálne prípady nedochvíľnosti, či nerešpektovanie dohodnutých termínov, aby sme vedeli
rozlíšiť v ktorom prípade ide o fenomén kultúrny a kedy o absenciu morálno-vôľových vlastností
jednotlivca.

3. Nezáujem o aktivity, lenivosť. Súvisí s predchádzajúcim bodom. Tieto problémy sa však
vyskytovali u humanitárnych migrantov (žiadateľov o azyl, cudzincov na tolerovanom pobyte).
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že ide o skupiny cudzincov, ktorí sa nachádzajú
v existenčnom provizóriu. Ich zotrvanie na území Slovenska nezávisí len od ich rozhodnutia, ale
bude podmienené rozhodnutím štátnych orgánov (Migračný úrad MVSR, Cudzinecká polícia). Je
pochopiteľné, že v tejto situácii nemusia vnímať „nutnosť“ zabezpečovať školskú dochádzku
svojich detí, o to menej účasť dieťaťa a voľnočasových aktivitách organizovaných školskými
zariadeniami.
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4. Nevyspytateľné správanie. Iné ako očakávané, resp. dokonca vyžadované správanie v určitých
situáciách. Tu skutočne môže o kultúrne podmienené vzory správania voči rovesníkom, voči
autoritám, chlapcov voči dievčatám i opačne. Takéto kultúrne podmienené „nevyspytateľné
správanie“ sa v podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu stáva zároveň pedagogickým
problémom a reálnou výzvou najbližšej budúcnosti v rámci vzdelávacej teórie i praxe.

5. Neprispôsobivosť. Rezistencia voči presadzovaným pravidlám, zvykom, či dokonca nárokom na
správanie. Obdobne ako predošlý problém, ktorého intenzita je tak veľká, že možno hovoriť
o zanedbávaní, prípade nerešpektovaní povinností vyplávajúcich z potreby napĺňania sociálne
i výchovnej funkcie rodiny a školy.

6. Nezvyk na režim – pravidlá vo voľnočasových aktivitách. Odlišnosti vo vnímaní a vyžadovaní
miery voľnosti, či ak chceme slobody, pri účasti na voľnočasových aktivitách. Majú byť
voľnočasové aktivity naozaj „voľné“, hoci organizované v prostredí škôl a školských zariadení,
alebo je namieste, aspoň u niektorých z nich, uplatňovať režim, vyžadovať plnenie povinností,
dochvíľnosť, pravidlá a podobne? I toto je odlišné, kultúrne podmienené, vnímanie významu
a priebehu voľnočasových aktivít.

7. Stravovacie zvyklosti. Deti strávia v prostredí škôl a školských zariadení množstvo hodín, logicky
s tak dlhým pobytom súvisí aj napĺňanie biologických potrieb ako napríklad stravovanie. Školské
jedálne sú samostatné školské zariadenia, v ktorých príprava jedál sa má riadiť zásadami
racionálnej výživy. Zdá sa, že v najbližšej dobe budú tieto zariadenia konfrontované aj s riešením
otázky kultúrnych špecifík vo výbere jedla, v jeho príprave ako aj forme konzumácie.

8. Odlišný vzťah chlapcov a dievčat. Odlišné vzory predkladané chlapcom a dievčatám determinujú
ich neskoršie sociálne roly ako aj spôsoby správanie. Sociálna rodová rola je významný kultúrne
podmienený fenomén. S kultúrou tak súvisí aj pozícia, ktorú daná spoločnosť, resp. kultúra,
prisudzuje osobám mužského a ženského pohlavia. Vzájomný vzťah, pripisované práva
i povinnosti, vzájomná interakcia medzi pohlaviami sa môžu v rôznych kultúrach líšiť.
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9. Šatka. Ako konkrétny dôsledok náboženského (kultúrneho) pravidla, ktoré musia rešpektovať
moslimské dievčatá (od istého veku). Šatka je navyše viditeľný symbol. V krajnom prípade ako
symbol, ktorý nemá opodstatnenie „našej kultúrnej tradícii“, je vnímaný ako cudzorodý, prípadne
provokujúci, v krajnom prípade ako symbol podriadenosti žien mužom (pretože žiaden takýto
vyžadovaný prvok u mužov predpísaný nie je). Na druhej strane aj pri snahe akceptovať nosenie
šatky ako integrálnu súčasť kultúry, môžeme sa v podmienkach školskej praxe stretnúť
s okolnosťami, kedy je nosenie šatky vhodné aspoň prehodnotiť (dress code, hodiny telocviku).
Bude teda potrebné aj v podmienkach školskej praxe vysporiadať sa s týmto špecifickým prvkom
odievania.

10.Dravosť. Vnímaná skôr v zmysle bezohľadného zamerania na cieľ, na získanie toho, čo chcem, čo
vyžadujem bez ohľadu na ostatných. I v tomto prípade, predpokladáme, že bude hranica medzi
osobným a kultúrnym veľmi nejasná. Môže byť „dravosť“ umocnená kultúrnymi podmienkami? Ak
áno, akými? V podmienkach kultúry, v ktorej nefungujú ustálené mechanizmy riešenia sporov,
chýbajú prípadne fatálne zlyhávajú inštitúcie ako polícia, súdy (krajiny rozvrátené vojnou,
sústavným porušovaním ľudských práv). Spravodlivosť je v prevažnej miere podmienená silou
a mocou sporiacich sa strán. Takáto realita môže fixovať špecifické kultúrne vzorce, ktoré sa
v podmienkach kultúry „mierovej“ prejavujú ako neprimerané dravosť, agresivita, bezohľadnosť
a podobne.

11.Neznalosť tradícií a sviatkov, ku ktorým sa viažu aktivity na krúžkoch. Ide skôr o neznalosť
špecifických kultúrnych tradícií, sviatkov, rituálov, ku ktorým sa viažu rôzne školské i mimoškolské
aktivity (karneval, fašiangový sprievod masiek, Veľká noc, vianočné zvyky a tradície a pod.). Deti
cudzincov tieto tradície nemusia nie len poznať, ale pravdepodobne nebudú mať pre nich ani
rovnaký motivačný náboj sa na takýchto aktivitách zúčastniť.
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Na druhej strane zaujímali aj o kultúrne špecifiká, ktoré mohli ovplyvniť priebeh aktivít v
POZITÍVNOM slova zmysle.

1. Prezentácia vlastných zvykov a tradícií, gastronomické zvláštnosti. Viacerí pedagógovia vidia
v prítomnosti dieťaťa migranta príležitosť priblížiť odlišné, menej známe kultúrne zvyky, pohľad za
hranice – nové kultúrne návyky, informácie o iných krajinách, spoločenských zriadeniach,
geografických podmienkach či kultúrnych zvyklostiach. Oboznámenie sa s odlišnými zvykmi
a tradíciami ako prvý krok budovania tolerancie a kultúrnej senzitivity.

2. Nové, netradičné aktivity, hry, zručnosti. Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj prezentácia
netradičných detských hier môže byť obohacujúce a atraktívne. Príležitosť na to môžu poskytovať
práve voľnočasové zariadenia, prípadne výchovne orientované hodiny.

3. Vlohy pre aktivity, ktoré sú veľmi frekventované v danej krajine – kultúre (tanec, hudba,
špecifické športové disciplíny). Cudzinci, nadaní v danej činnosti, športe, tanci a pod., sú zároveň
šíriteľmi tejto tradície a jej propagátormi. Kultúrne aktivity, duchovné hnutia i športové aktivity,
ktoré sa postupne udomácňujú a získavajú svojich nadšených priaznivcov aj u nás.

4. Vysoká miera zodpovednosti, pracovitosť, plnenie povinností. Tento postreh predstavuje akýsi
náprotivok nezáujmu o aktivity a lenivosti, spomenutých v predchádzajúcej časti. Interkultúrna
psychológia si všíma aj vzťah k povinnostiam ako jeden z kultúrnych faktorov, odlišuje kultúry aj
podľa miery povinností (kultúry orientované na výkon), resp. voľnosti (kultúry orientované na
prežívanie) prisudzovanej svojím členom, najmä deťom.

5. Aktivita, samostatnosť, schopnosť postarať sa o seba. Kolektivizmus vs. individualizmus ako
ďalšie kultúrne špecifikum. Kultúry orientované individualisticky zároveň podporujú (ako normu,
resp. vytýčený cieľ formujú) schopnosť riešiť svoje „záležitosti“, nespoliehať sa na to, že niekto
moje problémy vyrieši za mňa. Nemusí isť však o vyhradený individualizmus. Naopak,
sebarealizácia v spoločenskom a kultúrnom prostredí vyžaduje záujme o dianie okolo seba
a aktívne sa v ňom angažovať. Samostatnosť v myslení, rozhodovaní a aktivite.

33

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava

6. Spoločenskosť, otvorenosť, komunikatívnosť (typické vlastnosti pre krajinu pôvodu). Ďalšia
z charakteristík, pri ktorej veľmi ťažko vždy rozlíšiť vplyv osobných vlastností a vplyvu kultúry.
Komunikácia, obsah i forma toho, ako komunikujeme s inými ľuďmi – rovesníkmi, autoritami,
cudzími ľuďmi – je nepochybne kultúrne determinovaná.

7. Nadšenie, zápal pre vec. Entuziazmus, schopnosť vykonávať akúkoľvek činnosť s nadšením,
prežívanie naplno. Kultúra podmieňuje aj to či naše reakcie, prejavované navonok, pred zrakom
iných ľudí, budú (majú byť) kontrolované, rezervované, alebo môžu byť spontánne,
necenzurované, slobodné.

8. Vďačnosť za to, čo pre nich robíme. Vďačnosť ako vlastnosť / schopnosť je veľmi málo
psychologicky spracovaný fenomén. Jej prejavy môžu mať svoje kultúrne determinanty (čo
vďačnosť vyvoláva aj to ako sa prejavuje).

Približne 50% opýtaných v prieskume nevedela identifikovať žiadne problémy, či ťažkosti,
s ktorými by sa stretávali pri zapájaní cudzincov do aktivít. So žiadnymi relevantnými problémami pri
zapájaní cudzincov v rámci svojich aktivít sa nestretli, prípadne si žiadne neuvedomovali. Z pomedzi
spomenutých, zaregistrovaných ťažkostí viac ako tretinu tvorí jazyková bariéra a z toho plynúce
problémy v komunikácii ako aj znížená schopnosť orientovať sa v ponuke aktivít (oznamovaných na
letákoch, plagátoch, oznamoch v slovenskom jazyku). Podľa niektorých vyjadrení sú deti cudzincov
výrazne obmedzené vo výbere voľnočasových aktivít práve svojou jazykovou úrovňou, pretože si
väčšinou vyberajú len také aktivity, ktorých úroveň veľmi nepresahuje ich znalosti.

Nasledovali:
-

finančné bariéry, nedostatočné finančné podmienky rodičov cudzincov

-

počiatočný ostych, obavy dieťaťa z nového prostredia, z novej kultúry,

-

administratívne prekážky (ak dieťa príde do školy neskôr ako v septembri, už na neho

škola nedostane príspevok, nemôže využiť vzdelávací poukaz a pod.),
-

nízky počet podujatí organizovaných pre deti vo všeobecnosti,
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-

chýbajúci pocit zázemia (provizórium z hľadiska povolenia pobytu),

-

lokálna izolácia (cudzinci nebývajú v obci, pre účasť na aktivitách treba prekonať

vzdialenosť niekoľko kilometrov)
-

nezáujem zo strany cudzincov

-

orientácia na úspech (necitlivý prístup) zo strany učiteľov

-

„netolerancia zo strany dospelých“ a „rasová neznášanlivosť“.

ZHRNUTIE VÝSTUPOV Z DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Pomocou dotazníkového prieskumu sme zisťovali názory a skúsenosti pracovníkov s deťmi
a mládežou cudzincov.
Hoci výsledky nemajú reprezentatívny charakter, pomerne málo početná vzorka, bez možnosti
zabezpečenia reprezentatívnej skladby vzorky z hľadiska sledovania kvótnych znakov, ponúkajú
niekoľko zaujímavých zistení z skúseností i potenciálnych možností efektívnejšieho zapájania detí
cudzincov do výchovno–vzdelávacích i voľnočasových aktivít .
Len málo inštitúcií je špecializovaných pre cielenú prácu

deťmi a mládežou cudzincov.

V konečnom dôsledku to nie je ani účelom škôl, školských a voľnočasových zariadení. Naopak,
účelnejším je princíp inklúzie cudzincov v rámci skupín (tímov, kolektívov, tried, klubov a pod.) spolu
so slovenskými deťmi. Za týmto účelom je však potrebné reflektovať prípadné špecifiká, kultúrne
i situačné faktory, ktoré prístup a možnosti uplatnenia detí cudzincov determinujú.
Napriek prevažne pozitívnemu vnímaniu začleňovania detí cudzincov do aktivít je potrebné
uvedomovať si aj potenciálne problémy, ktoré s účasťou cudzincov môžu súvisieť, predchádzať, resp.
ich podľa možností eliminovať.
Jazyková bariéra sa opakovane objavovala ako hlavná prekážka účasti a zapojenia cudzincov. Nie
je účelné očakávať, že jej prekonanie je otázkou krátkeho času (hoci hlavnú zodpovednosť na jej
prekonaní vidíme práve u cudzincov samotných a v ich aktívnom prístupe). Na druhej strane ak
chceme hovoriť o efektívnej a funkčnej integrácii či inklúzii je potrebné túto bariéru pomáhať
prekonať, resp., jej dôsledky eliminovať. Jazykovými kompetenciami pracovníkov, ponukou (oznamy,
letáky, informácie) aj v inom ako len slovenskom jazyku, reflektovaním etnického, kultúrneho
zloženia skupiny. Proaktívnym prístupom k deťom a rodinám cudzincov, ktorých spontánne
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nezapojenie nemusí značiť nezáujem, ale skôr obavy, ostych, strach zo zlyhania. Vo včasnom
zapojením detí cudzincov aj do mimoškolských a voľnočasových záujmových aktivít vidíme veľký
potenciál ich sociálnej i kultúrnej integrácie.
Stavať možno na viacerých pozitívnych príkladoch, ktoré ukázal náš dotazníkový prieskum.
Napríklad prezentácia kultúrnych tradícií a zvykov dávajú príležitosť deťom cudzincov prezentovať
vlastnú kultúru ako atraktívnu, zaujímavú a zároveň približujú tieto kultúry ostatným; ale hlavne
dávajú mladým cudzincom pocit „domova“ a umožňujú im cítiť sa v „cudzej“ krajine vítaní. Učenie sa
novým netradičným hrám a aktivitám taktiež prispieva k prekonávaniu počiatočnej nedôvery
a nedostatok informácií o sebe navzájom.
V neposlednom rade sa v prieskume ukázalo, že je potrebné umožniť väčšiu flexibilitu
vzdelávacieho systému ako aj odstránenie administratívnych prekážok, ktoré ovplyvňujú zapájanie sa
detí cudzincov aj do voľnočasových aktivít.
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2.3 INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY – VOĽNÝ ČAS MLADÝCH MIGRANTOV

Nosnou časťou výskumu boli individuálne rozhovory – etnografické interview s dvomi základnými
cieľovými skupinami:
- deti a mládež cudzincov
- profesionáli (so skúsenosťami s prácou s deťmi a mládežou cudzincov)
Pri výbere vzorky sme postupovali metódou zámerného výberu na základe určenia relevantných
znakov, ktorými boli: zahraničný pôvod respondenta, resp. v prípade profesionálov, skúsenosť
s prácou s deťmi, mládežou, prípadne rodinami cudzincov. Vzhľadom na veľmi nízke zastúpenie
cudzincov žijúcich (s akoukoľvek formou pobytu) na Slovensku, bolo nutné brať zreteľ na veľmi malý
základný súbor a teda aj kreovanie výberového výskumného súboru bolo podmienené pomerne
nízkou dostupnosťou respondentov, tak v skupine detí a mládeže cudzincov, ako aj profesionálov
s nejakými skúsenosťami z práce s touto cieľovou skupinou. Postupovali sme preto kumulatívnym
výberom (snow-ball sampling), na základe kontaktov a odporúčaní oslovených respondentov.
V prípade cudzincov ide navyše o veľmi heterogénnu skupinu z hľadiska formy a účelu pobytu,
ekonomickým zázemím, sociálnym statusom, ako aj etnických, náboženských a kultúrnych špecifík.
Výberový súbor v rámci nášho

kvalitatívneho výskumu nemohol obsiahnuť všetky uvádzané

špecifiká, preto sme postup spomínaného kumulatívny výber doplnili výberom extrémnych prípadov.
To nám pomohlo, v rámci výberového súboru, pokryť čo najväčšiu rozmanitosť prípadov –
individuálnych životných skúseností detí a mladých migrantov.
Respondentov z radov profesionálov sme vyberali aj na základe zapojenia sa do predošlého
dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého respondenti mohli vyjadriť súhlas so zapojením sa do
výskumu formou individuálneho rozhovoru.

Následne sme ich na základe posúdenia profilu

(skúsenosť s deťmi cudzincov, typ inštitúcie v ktorej pracujú, deklarované skúsenosti) kontaktovali
priamo a realizovali sme s nimi individuálny rozhovor.
Rozhovory mali polo-štruktúrovanú formu. Každý rozhovor bol realizovaný podľa predlohového
scenára, zvlášť pre deti a mládež a zvlášť pre profesionálov.
Rozhovory sme realizovali v období august – december 2012.
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2.3.1 ANALÝZA INDIVIDUÁLNYCH ROZHOVOROV – ČASŤ PROFESIONÁLI
Jednou z cieľových skupín nášho výskumu boli profesionáli – odborní pracovníci, ktorí sa pri
výkone svojej funkcie stretávajú s deťmi, mladými ľuďmi, či celými rodinami, prípadne inými
skupinami cudzincov. Pôsobili na jednej strane v štandardných – bežných inštitúciách – školách
a školských kluboch, navštevovaných slovenskými deťmi ako aj školách a školských kluboch
zameraných aj na výchovu a vzdelávanie detí cudzincov v celkovom počte 15 profesionálov.
Konkrétne boli v skupine profesionálov zastúpení:
•

9 profesionálov bežných slovenských základných škôl, ktoré navštevovali deti cudzincov,
pričom však zastúpenie detí cudzincov bolo skôr výnimočným javom ako aj školu
s bilingválnym vzdelávacím programom, ktorú okrem slovenských detí navštevoval aj väčší
počet detí cudzincov. Z tejto skupiny profesionálov boli účastníkmi našich individuálnych
rozhovorov 1 riaditeľka súkromnej základnej školy s bilingválnym vzdelávacím programom,
6 učiteľov a učiteliek základných škôl, 1 vychovávateľka školského klubu, 1 zahraničný
lektor pôsobiaci na bilingválnej základnej škole.

•

2 pracovníčky mimovládnych organizácií podieľajúcich sa na implementácii projektov
sociálne pomoci a integrácie cudzincov do spoločnosti. 1 z pracovníčok pôsobila priamo
v utečeneckom tábore pre žiadateľov o azyl a 1 pôsobila v rámci projektu integrácie
cudzincov s udeleným azylom prípadne inej formy ochrany v procese integrácie.

•

2 dobrovoľníčky podieľajúce sa na projektoch mimovládnych organizácií zameraných na
podporu integrácie cudzincov do spoločnosti.

•

2 pracovníci Detského domova maloletých bez sprievodu, ktorý realizuje nariadenú ústavnú
výchovu nad maloletými a mladistvými deťmi cudzincov na základe zákona 305/2002
o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Účastníkmi individuálnych rozhovorov bola
1 sociálna pracovníčka a jeden vychovávateľ tohto detského domova.

Zo skúsenosti týchto profesionálov sme čerpali informácie možnostiach voľnočasových aktivít detí
a mladých ľudí cudzincov, o ich význame pre jednotlivca v zmysle širšej spoločenskej a kultúrnej
integrácie cudzincov ako aj o prípadných bariérach v ich vykonávaní, resp. začleňovaní sa do
kolektívov klubov, krúžkov, záujmových útvarov.
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HLAVNÉ ZISTENIA
V prípade maloletých detí a mladistvých migrantov vo veku povinnej školskej dochádzky, sú
povinní túto dochádzku plniť v rámci ustanovení zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobitne podmienky vzdelávania detí cudzincov
upravuje § 146, ktorý hovorí o vzdelávaní detí osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez
štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území SR, žiadateľov o azyl na území SR, Slovákov
žijúcich v zahraničí, osôb s udelenou doplnkovou ochranou, alebo sú to cudzinci, ktorí sa nachádzajú
na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu (maloletí bez sprievodu).
Podľa tohto zákona sa deťom cudzincov poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie
v školách podľa tohto zákona za tých istých podmienok ako občanom SR (podľa odst. 2 § 146). Prax
však ukazuje, že viaceré okolnosti vyplývajúce zo špecifickej situácie detí cudzincov, limitujú
využívanie služieb v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v podmienkach trávenia voľného času, resp.
využívania ponuky voľnočasových a záujmových aktivít.
Zákon (245/2008, §20, odst. 5 a 6) stanovuje povinnosť prijať dieťa do školy v rámci spádovej
oblasti, v ktorej má dieťa pobyt. Na druhej strane nerieši normatív financovania v prípade, že dieťa
nastúpi školskú dochádzku mimo štandardných termínov (september každého školského roka). To
isté platí i v prípade tzv. vzdelávacích poukazov, teda poukážok na krúžkovú a záujmovú činnosť,
ktoré možno uplatniť ako časť poplatku za tieto krúžky. Cudzinci na slovenských školách sú však skôr
výnimočným javom. Ako marginálna skupina sú stále vnímaní aj na školách, v ktorých spádových
oblastiach sa nachádzajú zariadenia pre cudzincov – utečenecké tábory, integračné strediská a pod.
Avšak predpokladáme, že s pribúdajúcim počtom cudzincov na Slovensku a najmä pribúdajúcim
počtom detí cudzincov na slovenských školách, bude narastať aj potreba riešiť finančné nároky na
vzdelávanie týchto detí, detí prijatých mimo riadneho termínu začiatku školského roka.
Popri finančným zabezpečením vzdelávania detí cudzincov (pokrytie nákladov školám, ktoré
navštevujú deti cudzincov) je potrebné riešiť aj oblasť administratívnu a najmú metodickú.
Na viacerých školách, ktoré navštevujú deti cudzincov, sme sa stretli s názorom, že absentujú
smernice, metodické usmernenia, pre vzdelávane detí cudzincov. Dokonca aj na škole s bilingválnym
vzdelávacím programom, ktorej približne štvrtinu tvoria deti cudzincov.

39

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava

„Veľa krát sme kontaktovali ministerstvo (MŠVVaŠ) s otázkou ako postupovať v takom
a takom prípade. Boli to pre nás nové veci, báli sme sa konať na vlastnú päsť, no napokon
nám nič iné ani neostávalo“ (riaditeľka ZŠ).
„Učitelia nastavujú ohľaduplnejšie kritériá v známkovaní. Po čase vznikla potreba otvoriť túto
tému aj na porade, kedy sa snažil zbor nájsť nejaké spoločné regule známkovania cudzincov,
lebo inak je to dosť chaotické a nesystematické“ (učiteľka ZŠ).

Stále chýbajú komplexné a koncepčné dokumenty a štandardy týkajúce sa výchovy a vzdelávania
detí cudzincov. No už dnes možno hovoriť o aktuálnej potrebe vyčlenenia odborných kapacít pre
riešenie špecifických problémov spojených so začleňovaním detí cudzincov do slovenských škôl.
Problémy pritom neriešia len školy, ale aj cudzinci samotní. Rodičia nevedia do ktorej školy môžu,
prípadne majú dieťa zapísať. Aké doklady k tomu treba. Častú sú z krajín, kde je úplne iný systém škôl
a tried.
„Niektoré deti aj prídu s vysvedčením, alebo výpisom známok, avšak predmety, alebo témy,
ktoré doteraz prebrali na ich domácej škole sú úplne iné, inak nastavené ako je to u nás.
Musíme tak riešiť nie len to do ktorého ročníka také dieťa zaradíme, ale či vôbec má alebo
môže chodiť do našej školy“ (učiteľka ŽŠ).

O zaradení do príslušného ročníka sa tak rozhodne na základe jeho vedomostí (porovnanie
s látkou, ktorá je štandardne súčasťou školského a štátneho vzdelávacieho programu) no najmä sa
prihliada na úroveň ovládania vyučovacieho jazyka, čo v prípade bilingválnych škôl nemusí byť len
slovenčina.
„S prijatím dieťaťa cudzinca do školy je spojená neskutočná byrokracia, veľa vecí je nejasných
cudzinec nemá vysvedčenie z posledného ročníka, chýbajú usmernenia ako postupovať,
niekedy sme nevedeli či náhodou aj neporušujeme nejaké ustanovenia, predpisy, ale robili
sme veci tak, aby fungovali, aby chlapec mohol chodiť do školy“ (riaditeľka ZŠ).

Na Slovensku postupne vznikajú školy s bilingválnym vzdelávacím programom, najčastejšie
s anglickým. Tieto školy potom umožňujú cudzincom, ktorí sa prisťahovali na Slovensku dať vzdelávať
svoje deti v týchto školách, kde je cudzí jazyk rovnocenný alebo aspoň významne zastúpený vo
vyučovacích predmetoch popri jazyku národnom. Školský program týchto škôl je pritom často
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medzinárodný (krytý certifikátom materskej organizácie), čo v prípade opakovanej migrácie
umožňuje plynulejší prechod medzi jednotlivými školami toho istého typu v rôznych krajinách (v
prípade detí diplomatov, zahraničných manažérov, ktorí častejšie striedajú miesta svojho pôsobenia).
Takéto štandardizované školské programy môžu napomôcť prekonať počiatočné problémy
s adaptáciou (tzv. kyvadlový efekt, kedy sa dieťa vplyvom opakovanej migrácie musí vyrovnávať
s častým striedaním prostredia). Dieťa prichádza do nového prostredia, ale ostáva akoby v rámci
jedného, prípadne aspoň podobného vzdelávacieho systému, ktorý pozná, vie čo môže očakávať.
Nateraz je pre cudzincov každá škola skôr lotéria. Možnosť orientovať sa podľa ponuky z webu je
limitovaná aktuálnosťou webových stránok, prípadne existenciou anglickej verzie týchto stránok.
Rozhodujúcim faktorom zrejme ostáva lokalizácia školy k miestu bydliska, resp. pobytu.
Samotné „zapísanie“, teda prijatie dieťaťa do príslušnej školy je len počiatkom procesu jeho
integrácie – školskej, sociálnej, kultúrnej.
Objektívnym hendikepom u detí cudzincov je jazyková bariéra - neovládanie štátneho jazyka. Na
jej odstránenie je možné organizovať základné a rozšírené jazykové kurzy. Okrem škôl tieto kurzy
môžu organizovať aj iné fyzické a právnické osoby, avšak podmienkou je získanie akreditácie.
Deti žiadateľov o azyl, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a deti
odídencov možno zaradiť do príslušného ročníka po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelávania
a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia príslušného správneho konania
(o udelení azylu, o poskytnutí dočasného útočiska). V prípade nedostatočného ovládania štátneho
jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku a to najviac na jeden
školský rok.
Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, ktorých školská dochádzka podľa
tohto zákona je povinná, kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje
ministerstvo vnútra.
Jazyková bariéra existuje nielen u detí, ale aj u ich rodičov. Rodič, ktorý neovláda jazyk danej
krajiny sa nevie sám zorientovať v pravidlách a predpisoch, nerozumie poznámke (či odkazu) od
učiteľa. Nepríde na rodičovské združenie, nekontaktuje školu, preto že sa môže báť, že sa s učiteľom
nebude mať ako dohodnúť. Už vôbec nemožno očakávať, že bude oporou svojmu dieťaťu pri písaní
domácich úloh, lebo, že mu vysvetlí učivo podľa slovenskej učebnice akéhokoľvek predmetu.
Špecifické môže byť tiež aj vnímane povinnosti školskej dochádzky. Najmä humanitárny migranti sú
možno v neistej situácii, nevedia ako dlho budú môcť ostať v krajine. Za týchto okolností rodičia často
spochybňujú význam „posielania“ ich dieťaťa do školy.
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„Pre niektorých je problém nabehnúť na systém povinností a pravidelnosti (najmä u rodín s
deťmi, od ktorých chceme aby posielali deti každý deň do školy). Učí sa s nimi naša učiteľka,
pomáha im s úlohami, ale snažíme sa, aby aj rodičia chápali, že to je dôležité. Niekedy je väčší
problém presvedčiť rodiča, aby svoje dieťa do školy poslal, než dieťa samotné“ (sociálna
pracovníčka utečeneckého tábora).

V praxi je potom veľmi náročne zosúladiť objektívne schopnosti dieťaťa rozumieť a komunikovať
vo vyučovacom jazyku a nároky zo strany učiteľa. Nie je dobré ponechať dieťa stranou aktivít
a zadaní, len aby nepôsobilo rušivo. Na druhej strane prehnaná intenzita záťaže – zadávanie
neprimerane náročných úloh môže viesť k opakovanému zlyhávaniu a frustrácii dieťaťa.
„Nevedeli jazyk, sedeli aspoň na hodinách, neboli ani hodnotení“ (učiteľka ZŠ o deťoch
azylantoch).
Školy však nemajú k dispozícii inštitút asistenta pre potreby detí cudzincov. Slovenčina je pritom
jazyk veľmi náročný. Okrem cudzincov zo slovanských krajín, si ju príslušníci ostatných jazykových
skupín osvojujú veľmi ťažko a relatívne pomaly. Slovensko je však krajinou s rázovitými regiónmi, čo
sa prejavuje aj v rozmanitosti nárečí používaných v rôznych regiónoch. Podoba bežného
komunikačného jazyka na západe Slovenska sa môže cudzincovi javiť ako úplne odlišná v porovnaní
s jazykom v bežnej reči používaným na východe krajiny.
Inokedy, paradoxne rázovitosť nárečia môže byť výhodou. Zaznamenali sme prípad, kedy dieťaťu
z Ukrajiny bolo bližšie nárečie používané v danej oblasti (východ Slovenska) než spisovný jazyk.
Niektorí učitelia tak, v rozpore s metodickými pokynmi, využívali nespisovné pojmy z nárečia, aby
uľahčili dieťaťu pochopenie učebnej látky.
K jazykovej bariére, ako neschopnosti používať hlavný komunikačný jazyk, musíme pridať i bariéru
sociálneho kontaktu, ktorá má tak isto negatívny efekt z hľadiska komunikácie. Viacerí učitelia
v našom výskume opisovali situácie detí cudzincov, ktorým dlho trvalo kým si našli v novom kolektíve
kamarátov, kým sa osmelili zapojiť sa do aktivít ostatných spolužiakov. Schopnosť prekonať takúto
bariéru kontaktu je do veľkej miery osobnostnou charakteristikou každého jednotlivca. Rôzne
osobnostné charakteristiky ovplyvňujú, či je dieťa plaché, prípadne odvážne v nadväzovaní sociálnych
vzťahov. Nepochybne nájdeme deti, pre ktoré nie je problém zapadnúť do nového kolektívu,
nadviazať komunikáciu s novými spolužiakmi, či celkom zapadnúť do nového kolektívu, je potrebné si
uvedomiť, že dieťa cudzinec môže potrebovať pomoc profesionálov (učiteľov, vychovávateľov), aby
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okrem zvládnutia jazyka ako dorozumievacieho prostriedku, prekonalo aj bariéru ostychu,
izolovanosti, strachu z nového neznámeho prostredia.
Jej prekonanie ovplyvňuje viacero faktorov. Z tých najdôležitejších spomenieme celkovú
atmosféru v triede – skupine, pluralitné fungovanie skupiny, podpora kooperatívneho prístupu pri
riešení úloh, ale aj organizovanie neformálnych aktivít s možnosťou uplatnenia sa pre každého člena
skupiny, prípadne frekvencia kontaktu s deťmi cudzincov. Faktory, ktoré môžu brániť prekonanie
tejto bariéry kontaktu môžu byť prísne štruktúrované rozdelenie rolí v rámci skupiny, skupiny
v jasnými lídrami, ktorým sú ostatné deti podriadené, atmosféra, ktorá bráni spontaneite, prísne
riadené činnosti, zameranie na individuálne výkony, nezdravé podnecovanie súťaživosti a rivality
v rámci skupiny.
Cudzinci sú v našej spoločnosti a aj na našich školách, vnímaní stále ako rarita. Výnimkou sú snáď
len školy s medzinárodným programom, ale tých je zatiaľ veľmi málo. V takom prostredí sú však
cudzinci, hoci v menšine vnímaní pozitívne ako motivátor.
„U nás je podmienka hovoriť čo najviac po anglicky, aj cez prestávku. Cudzinec v skupine núti
ostatných hovoriť po anglicky“ (riaditeľka bilingválnej ZŠ).
„Spolužiaci sú tolerantní a bezproblémoví. Dohovoria sa často aj bez spoločnej reči (rukaminohami), len aby mohli komunikovať. Niekedy sa vyskytnú nejaké tie kultúrne lapsusy a
pubertiacke pripomienky, ale nie sú mierené zámerne proti cudzincom“: (učiteľka bratislavskej
ZŠ o vnímaní cudzincov spolužiakmi)

„Máme tu jedno dievča, je Angličanka, ale pomerne dobre hovorí po slovensky. Je to úžasný
mediátor. Slovenské deti učí anglicky a cudzincov slovensky“ (vychovávateľka v školskom
klube).

Zaujímavý experiment s prekonávaním bariéry kontaktu realizovali na jednej základnej škole,
ktorú okrem slovenských detí navštevujú aj deti cudzincov. Pod vedením učiteliek a vychovávateliek
si deti cudzincov mali pripraviť program, ktorým by predstavili svoju krajinu a rôzne zaujímavosti.
Zvykové, folklórne, gastronomické a pod.
„Hovoria si o jednotlivých krajinách, národoch, kultúrach, organizujú akcie, voláme to týždeň
kultúr. Je to zábavné aj obohacujúce“ (riaditeľka ZŠ).
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Väčšina oslovených respondentov hodnotila vnímanie detí cudzincov ich slovenskými spolužiakmi
pozitívne, ako príležitosť pre obohatenie. Nie vždy tomu ale tak musí byť. Najmä ak sú prípadné nižšie
nároky voči deťom cudzincov vnímané ako neférové, resp. diskriminačné. V takom prípade sa môže
dobrá zámer obrátiť skupinovú mienku proti cudzincom.
„Najväčší problém je vo všeobecnosti s rodičmi detí napr. na združení. Rodičia cudzincov
väčšinou nevedia po slovensky a na schôdze nechodia, pričom rodičia domácich detí niekedy
vyjadrujú proti praktikám učiteľov voči cudzincom námietky a predsudky, ktoré netrápia
nikoho iného, len ich samotných“ (učiteľka ZŠ).

Významnú rolu v prekonaní bariéry sociálneho kontaktu môžu zohrať práve záujmové –
voľnočasové aktivity. Ich organizácia nie je natoľko štruktúrovaná, nie je viazané osnovami, umožňuje
oveľa väčšiu spontaneitu a dáva priestor na neformálnu komunikáciu.
„Na krúžok ho vzali spolužiaci z triedy. Bolo v podstate jedno čo je to za krúžok, dôležité bolo,
že ho vzali medzi seba“ (učiteľka ZŠ o krúžkovej činnosti žiaka cudzinca).

Ponuku účasti na voľnočasových aktivitách, prakticky akýchkoľvek, považujú za dôležitú všetci
oslovení respondenti. Či už sú to krúžky organizované školou, alebo akoukoľvek inou inštitúciou.
Dávajú príležitosť deťom (napokon i dospelým) cudzincom nadviazať neformálne vzťahy so
slovenskými rovesníkmi, osvojiť si slovnú zásobu prostredníctvom neformálnej komunikácie a tiež
poskytujú náhľad do kultúry jazyka a komunikácie ako takej v oveľa väčšej miere ako je tomu
v prostredí formálneho vyučovania.

„Účasť na krúžku určite pomohla prekonať počiatočné obavy, predsa len v škole na vyučovaní
je to trochu iné, pri aktivitách je to spontánne, možno mali šťastie, že sú celkom šikovní a
kamaráti ich tak lepšie berú“ (učiteľ ZŠ o zapojení žiakov cudzincov do krúžkovej činnosti).

„Poznávajú a zbližujú sa cez šport, úplne prirodzene, so svojimi rovesníkmi, poznávajú ich
bližšie cez ich spontánne reakcie. Možno si to sami ani neuvedomujú, ale naučia sa takto o
Slovákoch oveľa viac ako na vyučovaní, dokonca aj jazyk, používajú úplne iné slová ako na
vyučovaní, praktickejšie, dokonca by som povedala, že si oveľa efektívnejšie aj slovnú zásobu
osvojujú“ (učiteľka ZŠ).
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Výhodou je ak krúžok poskytuje príležitosť vyniknúť v danej aktivite. Najmú v prípade detí, ktoré
nedosahujú, aj kvôli počiatočnej jazykovej bariére, viditeľné úspechy v oblasti vzdelávania, krúžok
môže byť pre nich alternatívna príležitosť úspechu.
„Ja to môžem posúdiť najmä z hľadiska telocviku, športových aktivít. Ten šikovnejší maj oveľa
skôr kamarátov, ako ten menej pohyblivý. Ak je chalan aj neviem odkiaľ, ale dáva góly a tak
ho ostatní rešpektujú“ (učiteľ ZŠ).

Problémom však môže byť orientácia v ponuke takýchto aktivít. Aj záujmová krúžková činnosť je
dnes, kedy každé dieťa znamená finančný normatív, takpovediac konkurenčným prostredím. Školy sa
tak snažia primäť deti, aby vyberali prevažne z krúžkov, ktoré sú súčasťou ich ponuky. Na druhej
strane školské zaradenia, ktoré by mali byť špecializované na ponuku voľno časovej a záujmovej
činnosti – Centrá voľného času, bojujú o svoju existenciu. Raz už odložené, avšak neustále hroziace
zmeny v systéme financovania cez samosprávy môžu mať na tieto zariadenia likvidačné účinky. CVČ
sú pre deti cudzincov prakticky neviditeľné, nepoznané.
Práve CVČ by mohli byť vhodným komplementom k školám v procese sociálnej a kultúrnej integrácie
detí cudzincov. Je pritom dôležité podporiť nie len zapojenie detí do krúžkovej činnosti, ale
podporovať ich naďalej v navštevovaní, v zotrvaní, hoci môže opadnúť prvotné nadšenie.
„Spočiatku sa cítia sa stratení, ako keby sa báli akejkoľvek samostatnej aktivity, sú si istejší
keď im to niekto sprostredkuje. Na druhej strane za množstvom vybavovania a chodenia je
často nulový efekt, pretože dotyčnému sa to zraz nechce, alebo už v domove nie je“
(sociálna pracovníčka DeD pre MBS).

Stálosť, resp. striedanie krúžkov a voľnočasových aktivít môže mať tiež svoje kultúrne špecifiká.
V našich podmienkach, v našom kultúrnom prostredí, je zvykom, že dieťa jeden vybraný krúžok
navštevuje sústavne resp. dlhodobo. deti z iných krajín (v našom výskume to boli najmä deti
z Anglicka a Talianska) naopak striedali krúžky a činnosti veľmi často. Cieľom nebolo špecializovať sa
v jednej vybranej činnosti, ale naopak vyskúšať a získať skúsenosť z čo možno najširšieho spektra
činností. Takto zamerané boli aj očakávania a požiadavky rodičov vo vzťahu ku krúžkovej záujmovej
činnosti, ktoré daná škola ponúka.
Dôraz je pritom väčšinou na zážitok ako osvojenie vedomostí resp. zručností. Stretli sme sa
s názorom zahraničného lektora, ktorý pôsobí na slovenskej škole, ktorý hodnotí náš vzdelávací
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systém ako rigidný a prehnane na úspech orientovaný, dokonca aj v oblasti záujmovej voľnočasovej
činnosti.
„Vtedy je to „leisure“ (voľný), keď je to spontánny, zaujímavý čas pre dieťa. Nech robí čo chce
a keď nechce, tak s tým môže prestať. Na Slovensku je všetko dané, výnimky sa akceptujú len
veľmi ťažko“ (zahraničný lektor pôsobiaci na slovenskej škole).

Účasť na organizovaných voľnočasových aktivitách môže byť však limitovaná aj finančným
možnosťami rodín. Najmä deti humanitárnych migrantov (žiadateľov o azyl, cudzincov s doplnkovou
ochranou, azylantov) môžu mať ťažkosti s platením aj keď len symbolických poplatkov. Týmto
skupinám cudzincov však vypomáhajú mimovládne organizácie najmä z projektov ERF (Európsky
utečenecký fond).
Najmä v prípade pobytových zariadení – utečeneckých táboroch, je potrebné zaoberať sa aj
otázkou náplne voľného času. Ide často o nedobrovoľný pobyt, kedy sú cudzinci nútení zotrvať
v danom zariadení po dobu azylovej procedúry.
Pravidelné voľnočasové aktivita (aj pre deti a j pre dospelých) v tomto prostredí plnia niekoľko
funkcií. Jednou z nich je prevencia sociálno-patologických javov. Aj v prostredí utečeneckých táborov
sa stretávame s problémom užívania alkoholu. Dôvodom je najmú nuda a apatia, potreba
akýmkoľvek spôsobom „ozvláštniť“ si deň. Ak ponúkneme klientovi alternatívny program,
eliminujeme nutkanie utiekať sa k alkoholu. Voľnočaové aktivity tiež môžu fungovať ako dobrá
psychohygiena. Čakanie na rozhodnutie o azyle je náročné frustrujúce. Ľudia sú plní obáv, neistoty,
upadajú do depresie. Voľnočasové aktivity im pomôžu odreagovať sa, nemyslieť na chvíľu na tieto
ťažké životné okolnosti. V neposlednom rade je to udržanie prirodzenej vitality a „akcieschopnosti“
jedinca. Žiadateľ o azyl, cudzinec s doplnkovou ochranou, prípadne ani azylant, ak nemá svoje
každodenné povinnosti, svoje rituály, upadá jeho vitalita, motivácia robiť bežné veci. Je na mieste
otázka, nakoľko je účelný systém, ktorý drží ľudí nasilu ubytovaných v jednom stredisku, navyše
v lokalite s minimom príležitostí pre kultúrne, športové, sociálne aktivity (v akých sa väčšina
utečeneckých táborov a ubytovacích zariadení určených pre cudzincov nachádza).
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KULTÚRNE ODLIŠNOSTI
V rámci výskumu sme za zaujímali aj o to, akú rolu hrajú prípadné kultúrne odlišnosti v práci deťmi
a mládežou migrantov. V rámci ich fungovania v skupine, interakcie s ostatnými účastníkmi ako aj
prístup k aktivitám samotným.
Otázka kultúrnej senzitivity, ako súčasť profesionálnej výbavy pedagóga ako aj schopnosť
porozumieť prípadným kultúrnym odlišnostiam v rámci procesu výchovy a vzdelávania je veľmi
aktuálna. To ako k týmto odlišnostiam pristupovať, nakoľko ich tolerovať a nakoľko je možné,
dokonca žiaduce, vyvíjať snahu na elimináciu týchto odlišností nemusí byť vždy jednoznačné.
„Je dôležité viesť deti k rešpektovaniu pravidiel, veľa vecí je tu pre nich nových, tým, že sú to
ešte deti (nedospelí) tak je prirodzené, že mnohým veciam sa ešte musia učiť, objavovať,
zvykať si, vysporiadať sa s nimi. O to viac, keď je to v prostredí inej kultúry“ (sociálna
pracovníčka DeD pre maloletých bez sprievodu).

Jednou z funkcií výchovy (aj tej realizovanej v prostredí školy) je socializácia resp. inkulturácia
dieťaťa, interiorizácia uznávaných hodnôt a pravidiel. V procese výchovy detí cudzincov sa však
môžeme stretnúť s hodnotami, resp. normami, ktoré nemusia korešpondovať s normami uznávanými
v našej kultúre. V prípade extrémnych odlišností hovoríme o kultúrnej inkompatibilite. Môže mať
najčastejšie podobu veľmi odlišného postavenia mužov a žien (chlapcov a dievčat) v spoločnosti
(skupine), komunikácie s autoritami, prístup k povinnostiam, využívanie fyzickej sily pri uplatňovaní
vlastných záujmov, ale aj prístup rodičov a ich záujem o vzdelávanie vlastných detí a pod. v rámci
nášho výskumu sme sa nestretli s extrémnymi kultúrnymi rozdielmi, napriek tomu, sme zaznamenali
zopár odlišností, ktoré považujeme za potrebné reflektovať:
a) Prístup k povinnostiam – je definovaný tak individuálnymi danosťami ako ale aj sociálnymi
okolnosťami. Myslíme si, že ho formujú 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 samo štúdiu“ (učiteľka ZŠ).

b) Temperament – viditeľné prejavy správania – spôsob vyjadrovania, gestikulácie, ale aj používanie
hlasu, prípadne preferencia typu aktivít (pohybové, kontaktné a pod).

47

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava

„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).
„Sú hlučnejší, nie je to nevychovanosť, je to ich prirodzený prejav vo všeobecnosti. Vplyv je
skôr opačný, skôr sa pracovníci prispôsobujú deťom. Všímame si na sebe, že sme tiež
hlučnejší“ (sociálna pracovníčka DeD pre maloletých bez sprievodu).

c) Pozdrav – forma pozdravu (rovesníkov i dospelých) je výrazne kultúrne determinovaná. Nie len
samotný rituál a forma (podanie ruky, úklon), ale aj vrúcnosť, zdravenie, prípdne kto koho
pozdraví prvý, či a ako sa pozdravia pri opakovanom stretnutí. Neznalosť vhodných spôsobov
pozdravu môže viesť k viacerým nedorozumenia, preto by sme k tejto, zdanlivo banálnej
záležitosti mali pristupovať veľmi obozretne.
„Máme tu chlapca z Thajska. Zdravil nás všetkých typickým úklonom, no nevedeli sme ako na
to reagovať“ (učiteľka ZŠ).

d) Interakcia chlapcov a dievčat – rodové odlišnosti sú veľmi špecifickým kultúrnym fenoménom. Je
potrebné si to uvedomiť aj v zdanlivo bežných situáciách.
„Boli sa kúpať, slovenské dievčatá sa vyzliekli do plaviek, čo bol pre tieto dievčatá (moslimky z
Kosova) problém“
„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
slovenských kamarátov, ale pre bližšie známosti preferujú viac chlapcov od nich“
(dobrovoľníčka MVO).

Špecifické môžu byť z tohto pohľadu spoločné športové aktivity, ktorú sú vždy viac či menej
kontaktné. K nim môžu mať najmä dievčatá z kultúr so striktnejšie oddelenými pravidlami pre
chlapcov a dievčatá odstup. Je vhodné to rešpektovať takéto kultúrne pravidlá, alebo je
vhodnejšie pokúsiť sa (primeranou formou) narušiť „tabu“ vzájomnej fyzickej nedotknuteľnosti
medzi chlapcami a dievčatami.
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e) Reprezentant rodiny – rodina je pomerne uzavretý systém. To ako a kto z rodiny komunikuje
navonok môže mať svoje pravidlá.
„Na združenia chodí len otec, neviem či je to kultúrne, hoci veľmi dobre po slovensky
nehovorí, ale vieme sa dohovoriť“ (učiteľ ZŠ).

f) Reprezentant skupiny – ľudia majú prirodzene inklinovať k sebe – vytvárať skupiny podľa
nejakého spoločného znaku. V prostredí migrantských komunít je to najčastejšie etnický pôvod.
Tieto skupiny fungujú čiastočne ako sociálny oporný systém tak v prostredí utečeneckej ubytovne,
domova pre maloletých bez sprievodu, alebo školy v prípade študentov a žiakov rovnakého
pôvodu. V rámci týchto skupín potom vystupujú neformálny lídri, ktorí maj delegovanú právomoc
hovorcov svojej skupiny.
„Existuje silná väzba spolupatričnosť v rámci jednotlivých skupín - Indovia, Pakistanci,
Afganci, tí aj spravidla majú svojho hovorcu, ktorí komunikuje ich problémy, návrh“ (sociálna
pracovníčka DeD pre maloletých bez sprievodu)

g) Aktivita – hoci môže ísť o výrazne individuálny atribút, predpokladáme že aj spôsob akým dieťa
prejavuje svoje potreby (napríklad aj v rámci vyučovania) je kultúrne determinované. Z nášho
kultúrneho uhla pohľadu predpokladáme, že sa dieťa bude hlásiť, že sa bude zaujímať, že sa bude
aktívne zapájať. Vtedy ho považujeme za šikovné. Dieža, ktoré len sedí a mlčí, máme tendenciu
hodnotiť ako pasívne. V skutočnosti však môže ísť o prejav disciplíny, slušnosti a podriadenosti
autorite učiteľa, vyžadovaný v kultúre, z ktorej dieťa pochádza. Zároveň môže byť zdanlivá pasivita
umocnená aj závažnou a neistou aktuálnou situáciou dieťaťa. Ak sa dieťa cíti v triede osamotené,
neisté, určite to má vplyv na jeho spontánnosť a aktivitu.
„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
maloletých bez sprievodu).
„Deti boli zo začiatku trochu tichšie, asi kvôli komunikačnej bariére, ale časom sa osmeľujú a
získavajú na asertivite - lebo sa veľa učia odpozorovaním od svojich spolužiakov“ (učiteľka
ZŠ).
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h) Stravovanie – ako súčasť zabezpečenia potrieb v rámci školskej dochádzky. Školské jedálne
i kuchyne v pobytových zariadeniach sa riadia normatívmi z hľadiska gramáže i racionálnej skladby
stravy. Bude pre ne prítomnosť detí moslimov, prípadne hinduistov dôvodom na zapracovanie
stravovania týchto detí do svojej ponuky?
„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).
V podmienkach utečeneckých táboroch i detského domova pre maloletých bez sprievodu kuchyne
rešpektujú obmedzenia (nepripravujú jedlá z bravčového mäsa), dokonca

upravili režim

vydávania stravy pre moslimov počas pôstneho mesiaca Ramadán. Je otázne nakoľko bude možné
(ekonomicky únosné) skĺbiť pravidlá všetkých kultúr pri stravovaní v rámci kolektívnych zariadení,
resp. aký model stravovania v prípadoch kultúrne rozmanitých kolektívov budeme aplikovať.
i) Nosenie viditeľných symbolov – asi najznámejšími sú prípady moslimských dievčat, ktoré nosia
typické šatky - hidžáb. Podstatne menej, najmä v európskom kultúrnom priestore, je nosenie
nikábu (závoj, ktorý zakrýva tvár okrem očí), prípadne burky (odev zahaľujúci prakticky celú
postavu, s mriežkou na oči).
Rovnako sa to však nosenie viditeľných symbolov príslušnosti k nejakej etnickej, resp. náboženskej
skupine môže týkať dlhých neostrihaných vlasov a turbanu u Sikhov, prípadne nosenie svastiky na
viditeľnom mieste u budhistov a iné.
Nosenie náboženských symbolov vo verejnom priestore
viacerých európskych krajín.

je v súčasnosti aktuálnou témou

Budeme sa s ňou musieť v blízkej dobe nejako vyrovnať aj

v podmienkach slovenského školstva. Zohľadniť právo verejne sa hlásiť k svojmu náboženstvu,
kultúre, ale aj prípadný dress code uplatňovaný na danej škole, prípadne otázku vhodného
oblečenia pri hodinách telesnej výchovy.

50

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Búdková 2, SK-811 04 Bratislava

2.3.2 ANALÝZA INDIVIDUÁLNYCH ROZHOVOROV – ČASŤ MLADÍ MIGRANTI
So zameraním na cieľovú skupinu cudzincov sme realizovali rozhovory s 20 respondentmi.
Vzhľadom na skutočnosť, že možnosti i ponuka voľnočasových aktivít môže byť ovplyvnená vekom
a s tým súvisiacou fázou osobného vývinu i socioekonomického statusu, snažili sme zahrnúť do
výberového súboru respondentov rôznych vekových kategórií:
•

maloletí a mladiství (vo veku 13 – 18 rokov)

5 respondentov

•

mladí dospelí (19 – 24 rokov)

6 respondentov

•

dospelí, považovaní za mládež podľa
viacerých definícií (vo veku 25 – 30 rokov)

•

7 respondentov

dospelí v strednom veku, rodičia maloletých
detí (vek 36 a 38 rokov)

2 respondenti

Z hľadiska krajiny pôvodu boli zastúpené krajiny: Francúzsko, Grécko, Nemecko, Afganistan,
Bulharsko, Kosovo, Ukrajina, Kongo, USA, Belgicko, Líbya, ČR, UK, Vietnam, Mexiko a Taliansko.
Najväčším problémom pri formovaní výberového súboru bola regrutácia maloletých a mladistvých
cudzincov. I keď sme ich kontaktovali na základe odporúčaní a referencií, ich zapojenie do výskumu
bolo možné len so súhlasom rodiča, resp. zákonného zástupcu. V niektorých prípadoch bola situácia
navyše komplikovaná tým, že rodič – zákonný zástupca bol schopný hovoriť len svojím rodným
jazykom, a teda sa stránia iného ako nevyhnutného kontaktu, ktorý im zvyčajne sprostredkuje to
dieťa v rodine, ktoré rozpráva po slovensky najlepšie.
Mladí dospelí migranti, najmä v úvodnej fáze ich pobytu na Slovensku, sú na druhej strane veľmi
ťažko uchopiteľnou skupinou. Majú veľmi málo vytvorených sociálnych kontaktov, žijú prevažne
izolovane, resp. prevažne v kontakte s inými členmi vlastných krajanských skupín. Navyše ochota
zapojiť sa do výskumu môže byť práve v ich prípade výraznejšie v negatívnom slova zmysle
ovplyvnená náročnými podmienkami, v ktorých sa aktuálne nachádzajú. Nie je jednoduché robiť
rozhovor ak sa mu nedarí, ak bojuje s tým, či ostať, alebo sa vrátiť.
V rámci výskumu sme oslovili aj cudzincov – rodičov maloletých detí, pričom primárnym
zameraním rozhovoru bola ponuka a možnosti trávenia voľného času ich detí.
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SLOVENSKO – OTVORENÁ KRAJINA PRE MIGRANTOV? PRVÉ A DRUHÉ DOJMY

Väčšina z oslovených mladých migrantov považuje Slovensko za pomerne otvorenú krajinu voči
migrantom, a ľudia, s ktorými prišli po príchode do kontaktu, sa im zdali milí a nápomocní.
Z rozhovorov vyplýva, že takéto vnímanie prevláda najmä u cudzincov, ktorí opustili svoje domovy
z dôvodu životného ohrozenia alebo nevyhovujúcich podmienok na život/štúdium či prácu.
Slovensko a ich nové životné podmienky vychádzajú v porovnaní s tými, ktoré mali v krajine svojho
pôvodu ako veľmi vyhovujúce, aj v takom prípade, že sa stretávajú s občasnými stereotypmi
a predsudkami zo strany Slovákov.
Napríklad nami oslovený zahraničný študent z Grécka – bol podľa jeho slov krátko po príchode
konfrontovaný s názormi niektorých Slovákov na Grékov a ich využívanie medzinárodnej spolupráce
krajín EU. Napriek týmto poznámkam mu dobrý dojem zo Slovenska pretrváva a rád by v ňom zotrval
počas celého bakalárskeho štúdia. Po ňom sa však chce určite poobzerať po iných príležitostiach
v západnej Európe, pretože Slovensko mu nepripadá ako krajina, v ktorej by chcel zostať na celý život.
U cudzincov, ktorí pochádzajú z viac zaľudnených krajín akou je Slovensko sa ukázalo, že si museli
zvykať na počiatočný šok z „pokojnej atmosféry“, ktorá vládne nielen v malých mestečkách ako
Modra alebo Horné Orechové, ale aj v hlavnom meste. Hlavne podľa mladých cudzincov, ktorí sa na
Slovensku ocitli z dôvodu štúdia na vysokej škole, je Bratislava (a iné slovenské mestá) oproti ich
očakávaniam veľmi tichá, pokojná a „nič sa v nej nedeje“. Na jednej strane to niektorí študenti
(hlavne z väčších a „živších“ miest) hodnotili ako sklamanie, ale na druhej strane niektorí ocenili
možnosť sústrediť sa viac na štúdium ako na zábavu.
Ako spomenula 27-ročná študentka z Čiech, Bratislava ju prekvapila svojou atmosférou skôr
príjemne: "Čakala som, že Bratislava bude väčšie, ale aj škaredšie mesto. Je pritom vcelku malá, ale
nečakane pekná. Centrum mesta je krajšie ako v Prahe, také útulné, veľmi mi to vyhovuje. A je aj
moderné. Z toho som bola tiež veľmi prekvapená.“ 24-ročný učiteľ z Veľkej Británie sa o Slovensku
vyjadril pochvalne – a to hlavne z dôvodu svojich pôvodných očakávaní od krajiny „východnej
Európy“: „Vôbec som netušil čo mám očakávať, pretože som nikdy predtým nebol vo východnej
Európe. Skôr som si dával odvahu, aby som to tu nejako vydržal, pomery sú nad moje očakávania
lepšie.“
Tým nepríjemným aspektom pobytu na Slovensku sú pre mnohých migrantov – študentov
napríklad internátne ubytovacie zariadenia (konkrétne v Bratislave), ktoré v jednom prípade označili
za „hrozné“, a tiež aj pomerne skromné komunikačné schopnosti Slovákov v anglickom jazyku.
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Naučiť sa po slovensky je podľa väčšiny dospelých mladých migrantov problematické, a teda
vnímajú jazykovú bariéru ako prekážku v úplnom zabývaní sa na Slovensku ako vo svojom
momentálnom resp. budúcom domove. Sú si vedomí toho, že na Slovensku je slovenský jazyk
prvoradým komunikačným prostriedkom a iba so svojím materinským jazykom, resp. ani
s anglickým jazykom nemajú v súčasnosti rovnaký prístup k informáciám a službám ako Slováci.

ZAMESTNANIE A ŠTÚDIUM – HLAVNÁ NÁPLŇ ČINNOSTI MLADÝCH MIGRANTOV A ICH
ZAČLENENIE SA DO KOLEKTÍVU

Z rozhovorov s mladými migrantmi sme sa dozvedeli, že väčšina z nich na Slovensku momentálne
študuje – či už na základnej, strednej alebo na vysokej škole – ako účastníci medzinárodnej študijnej
mobility, resp. ako doktorandi.
Mladí dospelí migranti, ktorí na Slovensku pracujú, si našli prácu napríklad v marketingu/službách,
v neziskových organizáciách (ako dobrovoľníčky), v školstve alebo v medzinárodných počítačových
a iných firmách. Väčšina z nich sú so svojou prácou/štúdiom na Slovensku spokojní, pričom v prípade,
že uvažujú o dlhšom pobyte na Slovensku – uznávajú potrebu naučiť sa komunikovať v slovenskom
jazyku.
Okrem dvoch vysokoškolských študentov, ktorí navštevujú medzinárodný program na Lekárskej
fakulte UK, sa väčšina oslovených cudzincov ocitla na Slovensku v (pracovnom alebo študijnom)
kolektíve, kde sú migranti zastúpení menšinovo – ba priam ojedinele. Podľa ich vyjadrení
začleňovanie sa do kolektívu prebehlo bez väčších problémov, avšak možno konštatovať, že
v každom jednotlivom príbehu zohrával veľkú integračnú úlohu jazyk. Mladí cudzinci, ktorí sa na
Slovensku ocitli v medzinárodnom programe na škole alebo v multilingválnom prostredí v práci
(dobrovoľníci na Európskej dobrovoľníckej službe), nemali problém sa do svojho kolektívu začleniť.
Učiteľ z Británie svoje začlenenie sa do slovenskej spoločnosti opísal takto: „V pohode, ale po pravde
sa stále stretávam viac s ľuďmi z Británie ako s domácimi (Slovákmi). Neviem si predstaviť ako by som
tu žil sám.“
Taktiež deti, ktoré boli hneď po príchode na Slovensko zaradené do prostredia slovenských škôl,
prekonali úvodné prechodné obdobie začleňovania sa do kolektívu bez väčších problémov, a to
práve pomocou rýchleho osvojenia si slovenčiny. Oslovené deti z Afganistanu, Bulharska a rodičia
detí z Talianska a Vietnamu potvrdili, že ich začlenenie sa do kolektívu prebehlo úspešne a bez
problémov, pretože ich kolektív dobre prijal a pomohol im rýchlo sa naučiť novú reč. Veľkú úlohu
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v procese začleňovania sa do školského kolektívu zohrali podľa výpovedí detí a ich rodičov aj učitelia,
ktorí svojou ústretovosťou a porozumením celý proces deťom uľahčili.
Špecifickú skupinu mladých migrantov tvoria čakatelia na udelenie azylu, resp. migranti
s vopred nedohodnutým pracovným miestom. Ako problematické faktory pri úvodnej integrácii
označili okrem neznalosti slovenského jazyka aj
•

osamelosť,

•

necitlivý prístup slovenskej cudzineckej polície/úradov,

•

neustále presúvanie azylantov z miesta na miesto v rámci Slovenska (čo im
znemožňuje „zapustiť niekde korene“ a plnohodnotne sa na Slovensku zabývať)

•

problém so získaním práce – s finančným zabezpečením (Doposiaľ jedinú praktickú
možnosť zamestnať sa na slovenskom pracovnom trhu majú čakatelia na azyl a
azylanti ako pracovníci na dohodu. Od roka 2013 hrozí, že sa ich situácia ešte
o poznanie zhorší, a to kvôli novým navrhovaným úpravám Zákonníka práce, ktoré sa
najvýraznejšie týkajú hlavne ľudí pracujúcich na dohodu.)

Z vyjadrení mladých migrantov a čakateľov na azyl samotných, ako aj z vyjadrení odborných
pracovníkov, ktorí pracujú s migrantmi a azylantmi, vyplynulo, že za súčasných podmienok je
slovenský pracovný trh voči cudzincom skôr uzatvorený, čo im komplikuje možnosť efektívne sa
integrovať do slovenskej spoločnosti.

MOŽNOSTI TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU

Podľa výpovedí mladých migrantov možno usúdiť, že sa voľnočasovým aktivitám venujú aj po
príchode na Slovensko – či už individuálne alebo v kolektíve kamarátov či v rámci organizovaných
krúžkov.

Väčšina detí migrantov, s ktorými sme sa zhovárali, navštevuje nejaké voľnočasové krúžky. Dve
žiačky ZŠ v Bratislave pôvodom z Afganistanu vo veku 13 a 14 rokov nám povedali, že okrem
doučovania zo slovenčiny navštevujú tanečný krúžok, pričom by najradšej navštevovali aj viac
krúžkov – pretože keď sú doma (hlavne cez víkend), nudia sa.
Deti oslovených rodičov z Vietnamu trávia voľný čas hlavne športovými a umeleckými aktivitami –
v rámci krúžkov a Základnej umeleckej školy: "Syn sa prihlásil na karate, kvôli spolužiakom, kúpili sme
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mu kimono, no potom ho to prestalo baviť, ale trvám na tom, aby tam chodil. Keď sa na to dal, musí
vydržať. Dcéra chodí do umeleckej školy (ZUŠ) spieva, chodí aj na rôzne koncerty, veľmi ju to baví."
Deti talianskych migrantov chodia na rôzne aktivity do klubu (asi do Centra voľného času), kde
navštevujú to, čo si vybrali. Je to trocha náročné na čas – kvôli tomu, že deti majú aktivity v rôznych
časoch, a treba ich na krúžky voziť.
Mladá migrantka z Bulharska vo svojom voľnom čase veľa číta a píše básne. Hrá v hudobnej kapele a
stretáva sa s kamarátmi, s ktorými chodia spolu na čaj a veľa sa rozprávajú. O klasické organizované
krúžky nemá záujem.
Starší mladí migranti sa podľa ich výpovedí iba v ojedinelých prípadoch zúčastňujú na nejakej
organizovanej voľnočasovej činnosti a väčšinou preferujú tráviť svoj voľný čas buď individuálnymi
aktivitami alebo stretávaním sa s priateľmi. 27-ročná študentka z Česka vysvetlila svoje trávenie
voľného času takto: "Netrávim v Bratislave toľko času aby som mala čas na nejaké koníčky, som tu tri
- štyri dni v týždni, to mám prednášky, niečo sama učím,. Občas s kolegami na kávu, alebo víno.“
24-ročný lektor z Veľkej Británie preferuje tráviť svoj voľný čas návštevami kina, divadla, výstav – ale
nie pravidelne, ani organizovane. Uvažuje o pokračovaní vo svojej starej záľube z domova – o jazdení
na motorke, avšak kúpu motorky bude reálne zvažovať až keď sa rozhodne, či chce na Slovensku
zostať dlhšiu dobu.
18-ročný študent z Grécka sa pred príchodom na Slovensko venoval 8 rokov tenisu, potom jóge,
pilatesu a posilňovaniu. Po príchode na Slovensko sa jeho záujmy preorientovali na iné smery. Vo
voľnom čase trávi voľný čas študovaním do školy, chodí na párty, počúva hudbu, a tiež navštevuje
tanečný tréning (hip hopu), na ktorom je v skupine sám cudzinec. Jeho začlenenie sa do skupiny
prebehlo dobre, pretože tréner hovoril plynulo anglicky a urobil všetko pre to, aby sa na krúžku cítil
príjemne – venoval sa mu chvíľami aj individuálne a niekedy s ním zostával po hodine, aby mu
zopakoval preberané pohyby. Taktiež účastníčky kurzu jeho prítomnosť vzali normálne a občas sa
snažili s ním nadviazať komunikáciu v angličtine. Jedna účastníčka sa mu dokonca ponúkla ako
tlmočníčka počas tréningu, aby sa tréner nemusel stále opakovať dvakrát. Tým pádom jeho pocit zo
začlenenia sa do skupiny bol veľmi pozitívny.
Jeho spolužiak zo školy trávi voľný čas väčšinou len so spolužiakmi zo školy – v rámci medzinárodnej
skupiny alebo sa venuje individuálnym aktivitám. Vo voľnom čase chodí podľa jeho slov najradšej
"žúrovať" so svojimi kamarátmi (cudzincami), surfuje na internete alebo počúva hudbu. V Mníchove
kedysi bicykloval za tím, ale v Bratislave bicykluje len sám, keď sa mu chce. Nenavštevuje žiadnu
inštitucionalizovanú formu voľnočasových aktivít.
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Podobne je na tom s voľnočasovými aktivitami 24-ročný študent z Belgicka, ktorý sa samostatne
venuje vo voľnom čase cestovaniu do okolitých európskych veľkomiest, a tiež individuálne behaniu.
Jediná organizovaná voľnočasová akcia, na ktorej sa zúčastnil bol bratislavský maratón.
Mladá študentka z Kosova tiež uviedla, že sa venuje iným aktivitám tu ako mala vo zvyku vo svojej
domovine – a to hlavne pre nedostatok času a jej pasívny prístup k vyhľadávaniu si informácií
o krúžkoch.
23-ročná migrantka z Bulharska vo veku ktorá na Slovensku pôsobí dočasne ako dobrovoľníčka pre
jedno občianske združenie, trávi čas hlavne chodením na jógu, stretávaním sa s kamarátmi, čítaním,
cestovaním. Predtým zvykla navyše loziť po skalách a venovať sa turistike.
Ďalšia 25-ročná študentka z Ukrajiny uviedla, že pred príchodom na Slovensko rada vo voľnom
čase kreslila, avšak potom si vybrala radšej niečo praktickejšie, a pod vplyvom množstva povinností
nemala na kreslenie už viac čas a ani chuť.
Naopak, mladý migrant z Francúzska sa na Slovensku venuje rovnakým aktivitám, ako zvykol robiť
doma, pričom má pocit, že tu ich má možnosť rozvíjať ešte viac. Hrá futbal, stará sa o vysielanie
internetového rádia Radio Citylab Bratislava a hrá v kapele.
28-ročná migrantka z Mexika na Slovensku taktiež našla podporu pre zachovanie svojich koníčkov
z domoviny, kde sa venovala folklóru – najmä tradičným mexickým tancom. Dokonca sa jej podarilo s
s kolegyňou z práce - Slovenkou a so svojim priateľom (tiež Slovákom) založiť tanečnú skupinu,
v ktorej sú zastúpené najmä dievčatá, lebo prehovoriť mužov na tancovanie je ťažké.

PREKÁŽKY
Po rozhovore s deťmi a pracovníkmi s azylantmi v Slovenskej Humanitnej Rade (mimovládnej
organizácie, ktorá sa venuje najmä žiadateľom o azyl a azylantom) sme sa dozvedeli, že prekážkou
navštevovania viacerých voľnočasových aktivít je v prípade detí ich klientov (humanitárnych
migrantov) hlavne ich nepriaznivá finančná situácia, ako aj niektoré pretrvávajúce kultúrne tradície.
V Afganskej rodine je bežné, že najstaršie deti (dcéry) pomáhajú s domácimi prácami a už v skorom
veku preberajú také povinnosti, ako varenie, staranie sa o súrodencov či upratovanie. Ako sme
pochopili z vyjadrení matky jednej z afganských dievčat – finančná a sociálna situácia jej rodiny
podmieňuje pretrvávanie týchto zvyklostí aj po presťahovaní sa na Slovensko. Aj keď si celá rodina
žije určite lepšie a bezpečnejšie ako predtým, stále žije na pokraji finančnej núdze, a teda na
platenie organizovaných voľnočasových aktivít pre deti nemá veľa prostriedkov.
Deti z detského domova pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom musia pri trávení
voľného času a začleňovaní sa do spoločnosti prekonávať ešte ďalšiu prekážku, ktorá súvisí
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s izolovanosťou ich obydlia. Žijú pomerne ďaleko od školy a centra mesta, pričom musia pri
samovoľnom presune prekonať niekoľkokilometrovú trasu od domova k najbližšej zastávke autobusu
peši. Z toho dôvodu svoj voľný čas trávia väčšinou na internete, modlením sa alebo prípravou do
školy, či štúdiom jazyka. Pravidelne k nim však chodia dobrovoľníci zo slovenských humanitárnych
organizácii, aby deťom organizovali voľnočasové aktivity a vytrhli ich tak z ich izolovanosti a
každodenného stereotypu. Berú ich občas do kina alebo na prechádzku, a tiež s nimi hrajú nejaké hry
a športy.
Ostatní oslovení migranti okrem nedostatku finančných prostriedkov spomínali aj nedostatok
času a informácií, alebo motivácie, ktoré však vnímajú ako bežné prekážky aktívneho trávenia
voľného času všetkých ľudí – nielen migrantov. Niektorí však tieto faktory spomenuli priamo
v súvislosti s ich migrantským pozadím a s náročným obdobím začleňovania sa do spoločnosti:
„Mala som veľa povinností, jazyk, učivo, adaptovať sa na nové prostredie, nemala som ani
chuť robiť ešte niečo navyše.“
Iní sú pasívni v trávení voľného času na Slovensku preto, lebo majú pocit, že si tu na skupinové
aktivity ešte nenašli tých „správnych parťákov“ a chýba im zázemie priateľov.
Čo sa týka nedostatku informácií, viacerí cudzinci spomenuli, že sa dozvedajú o kultúrnych
a voľnočasových aktivitách od svojich kamarátov alebo z internetu. Mladý študent z Grécka uviedol,
že okrem informácií z internetu si všimol už aj nejaké oznamy a letáky vylepené na internáte, kde
býva. Keďže sú však všetky po slovensky, nerozumie a musí o pomoc požiadať nejakých
okoloidúcich alebo slovensky hovoriacich kamarátov. Občas sa spýta, ak pribudne na nástenke
nejaký zaujímavý leták, ale väčšinou je mu trápne stále niekoho obťažovať pýtaním sa.
Mladý študent z Kosova si myslí, že trávenie času je súkromná záležitosť každého jednotlivca,
a taktiež je aj vyhľadávanie informácií zodpovednosťou každého z nás:
„Keď niekto chce tak si vie informácie nájsť. Nemôžeme čakať, že nám všetko dajú, ukážu, aj
keď je pravda, že nie každý to zvládne, a kdekto môže mať problém vyrovnať sa s tým.“
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KULTÚRNE ODLIŠNOSTI A SPRÁVANIE SLOVÁKOV VOČI CUDZINCOM

Ako mladí cudzinci vnímajú Slovákov a ako si myslia, že Slováci vnímajú ich - cudzincov? Niektorí
cudzinci nevnímajú veľké odlišnosti alebo výrazné kultúrne špecifiká typické pre Slovákov, iní
menšie rozdiely vnímajú a neprekážajú im, no a niektorí kultúrne špecifiká Slovákov zhodnotili
kriticky.
Podľa gréckeho vysokoškoláka medzi Grékmi a Slovákmi nie je veľký rozdiel v mentalite, čo mu
uľahčuje adaptáciu na nové podmienky. Podobný pocit má aj žiačka základnej školy z Bulharska, ktorá
po presťahovaní sa na Slovensko žiadne veľké kultúrne rozdiely nezaznamenala. Tvrdí, že nejaké
kultúrne odlišnosti by sa určite medzi týmito dvomi krajinami našli – napríklad v
spôsobe komunikácie alebo v niektorých kultúrnych zvykoch a tradíciách, ale nehrajú pre ňu veľkú
rolu. Prišla pripravená na to, že existujú, a že ich treba rešpektovať.
24-ročný migrant z Francúzska má Slovensko podľa jeho slov veľmi rád a chcel by tu zostať. Dosť mu v
jeho dojmoch a integrácii pomohol fakt, že bol rok účastníkom programu Európskej dobrovoľníckej
služby (EDS)1, ktorý podporuje začleňovanie cudzincov do spoločnosti a učí ich interkultúrnej
komunikácii. Jeho najväčšou oporou sú kamaráti a priatelia, s ktorými trávi voľný čas, aj s nimi
pracuje.
Mladá migrantka z Ukrajiny sa o Slovensku vyjadrila ako o viac rezervovanom, než je jej rodná
krajina, kde sa všetko berie viac osobne, intenzívne, chýba odstup. Cíti sa byť viac Slovenkou ako
Ukrajinkou. Ďalšia študentka z Ukrajiny sa vyjadrila v podobnom duchu: „Cítim, že už som iná ako keď
som prišla. Aj keď sa vrátim na Ukrajinu na návštevu a stretnem sa so svojími bývalými kamarátmi,
tak mi povedia, že som iná. Som napoly Ukrajinka, napoly Slovenka akoby som na plno nepatrila ani
tam ani tam.“
Študentka z Čiech sa o Slovákoch vyjadrila ako o temperamentnejších, živších a otvorenejších - viac
južanských, než v jej domovskej krajine. Podľa nej považujeme na Slovensku za bežné mať na
pracovisku veľa neformálnych prvkov, ktoré sú napr. v Čechách nemysliteľné (oslavy, prípitky).

1

Európska dobrovoľnícka služba je jeden z programov Európskej komisie pre mládež - súčasť programu Mládež v akcii.
Dobrovoľník sa prostredníctvom dobrovoľníckej služby v zahraničí môže zapojiť do projektov rôzneho charakteru,
napríklad v oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia či ekológie. Hlavným cieľom EDS je podporiť solidaritu
a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a sprostredkovať im skúsenosť z neformálneho vzdelávania. EDS
umožňuje mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti a podporiť tak ich osobnostný a profesionálny rast.
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Okrem pozitívnych a neutrálnych vyjadrení na adresu slovenskej mentality a kultúry sme zozbierali
aj tieto kritické pripomienky od mladých migrantov:
Mladá študentka z Kosova bola na začiatku trochu prekvapená kvôli kultúrnym rozdielom v správaní
slovenských dievčat, ktoré podľa vyjadrenia mladej cudzinky „robili veci, ktoré dievčatá u nich nemali
od rodičov dovolené“.
Dvaja mladí cudzinci skonštatovali, že podľa nich sú oproti tomu, na čo sú zvyknutí zo svojich krajín,
Slováci menej naučení poctivo na sebe pracovať – či už v štúdiu alebo v serióznom trénovaní
nejakého športu. Mladý lektor z Británie vníma Slovensko ako krajinu, ktorá má veľa nevyriešených
vecí (minulosť Slovenského štátu, socializmus, rasové predsudky). Zdá sa mu, že Slováci sú akoby
očarení akýmsi „americkým snom“ a tak prijímajú všetky sociálne, politické a ekonomické
deformácie, ktoré sú spojené s demokraciou a kapitalizmom, a tiež že sa starajú o peniaze oveľa viac
ako o čokoľvek iné.
Podľa mladého Vietnamca slovenskí rodičia deťom veľa dovolia, čo má za následok, že potom si aj
deti veľa dovoľujú.

Správanie Slovákov voči cudzincom sa ukázalo byť tiež zaujímavou kategóriou na rozhovor
s mladými migrantmi. Podľa nich sú Slováci prevažne tolerantní k cudzincom, avšak pri dlhšom
rozhovore viacerí z nich spomenuli aj svoje výhrady voči určitým druhom správania, ktoré na sebe
ako cudzinci od väčšinovej spoločnosti zažívajú.
Mladý vysokoškolák z Nemecka na základe svojich opakovaných skúseností so slovenskými študentmi
na internátoch v Bratislave označil Slovákov za hlupákov, ktorí majú potrebu neustále vyvolávať
konflikty. Viackrát sa podľa svojich slov dostal do potýčky s podnapitými študentmi zo Slovenska,
ktorých zrejme provokoval tým, že rozprával cudzou rečou na „ich území“. Na základe týchto
skúseností sa začal mladý Nemec spoločnosti Slovákov vo svojom voľnom čase vyhýbať,
pričom preferuje tráviť svoj voľný čas iba v spoločnosti cudzincov.
Aj iných – nami oslovených mladých migrantov mrzí, že veľa Slovákov má problém s tým, ak
cudzinci rozprávajú po anglicky a nevedia/nechcú sa naučiť komunikovať po slovensky. Aj keď to
niekedy nepovedia explicitne (napríklad aj pri pracovnom pohovore alebo pri potýčke v bare), stále
očakávajú, že sa cudzinci prispôsobia životu na Slovensku tak, že časom naučia perfektne po
slovensky. Až potom sú ochotní ich medzi seba úplne prijať.
Navyše sa niektorí mladí cudzinci na Slovensku cítia byť vnímaní ako rarita. Týka sa to najmä tých,
na ktorých na prvý pohľad vidieť, že zrejme nepochádzajú zo Slovenska – napr. na základe inej
farby pleti alebo exotickým zjavom. Podľa nich je to dôsledok toho, že Slováci nie sú veľmi zvyknutí
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cestovať (možno z historicko-kultúrnych alebo z finančných dôvodov) a ani nemajú veľa skúseností
s turistami – a teda nie sú zvyknutí na prítomnosť určitých etnických skupín.
Mladá migrantka z Mexika skonštatovala, že sa cíti na Slovensku byť braná tak trochu ako „atrakcia“,
a tiež aj 16-ročný športovec z Konga sa vyjadril, že občas má pocit, že ostatní od neho očakávajú veľké
športové výkony, len preto, že je "černoch".
Spomenutie farby pleti ako dôležitého hodnotiaceho faktora pre Slovákov možno nájsť aj vo výrokoch
učiteľa z Líbye, ktorý skonštatoval, že sa na Slovensku cíti veľmi odlišný. „Slováci si o sebe radi myslia,
že sú veľmi priateľský, ale len nech si to vyskúšajú byť chvíľu cudzinec na Slovensku. Nie sú až takí
priateľskí, keď máte trocha tmavšiu pleť a cudzí akcent. Nikdy nedodržia sľub. Nemyslím, že je dobré
byť priateľom viacerých ľudí, stačí len jedného – dvoch, ktorí mi budú ochotní pomôcť.“
V tomto momente je možno relevantné spomenúť komentár pracovníčky Slovenskej Humanitnej
Rady ohľadom reakcie okolitých Slovákov na skupinu 6 afganských detí, z ktorých dve boli
respondentmi nášho prieskumu. Podľa jej pozorovania, deti sú často počas trávenia voľného času na
verejnosti - či už na ihrisku alebo v mestskej hromadnej doprave stredobodom pozornosti
okoloidúcich ľudí, pričom pohľady a komentáre na ich adresu nevyznievajú pozitívne. Príčinami
týchto pozorovaných nesympatií môže byť podľa pracovníčky s azylantmi jednak veľmi živý a hlučný
prejav afganských detí, ale tiež aj „ich tmavšia farba pleti a viac-menej rómsky vzhľad“.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE MOŽNOSTÍ TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU MIGRANTOV A CELKOVÉHO
DOPADU NA ICH INTEGRÁCIU DO SPOLOČNOSTI

Z celkového pohľadu na výpovede mladých migrantov a oslovených odborných pracovníkov
s mládežou cudzincov sa dá konštatovať, že voľnočasové aktivity– či už vo forme organizovaných
krúžkov alebo väčšinou v podobe neformálnych stretnutí s priateľmi a mladými ľuďmi s podobnými
záujmami, sú pre nich najlepším spôsobom, ako sa zoznámiť s novými ľuďmi, s jazykom, a tiež
kultúrnymi špecifikami a pravidlami krajiny. Podľa ich vlastných vyjadrení sa mladí migranti v rámci
svojho voľného času učia veci, ktoré nie sú súčasťou vyučovania v škole a získavajú tak zážitky, ktoré
by inak nemali šancu zažiť.

Možnosti zmysluplného trávenia voľného času u mladých migrantov však často krát závisia od
viacerých faktorov ktoré zo strany migrantov napríklad zahŕňajú:
-

Aktívny, tolerantný a priateľský prístup

-

Schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku (resp. v spoločnom jazyku)mladých
migrantov
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-

Schopnosť prekonať kultúrne odlišnosti, resp. vedieť tolerovať kultúrne odlišnosti
krajiny pobytu.

Z individuálneho prieskumu možno vyvodiť, že mladí migranti si úspešne hľadajú priateľov
a voľnočasové aktivity v prípade, ak sú aktívni a buď sa rýchlo naučia slovenský jazyk (väčšinou deti
a žiaci základných a stredných škôl) alebo ak sa ocitnú v kolektíve, ktorý je multikultúrny, a teda
viacjazyčný (mladí dospelí, ktorí prišli na Slovensko dočasne študovať alebo pracovať). Vzhľadom na
medzinárodné zloženie skupiny sú vzťahy v takejto skupine veľmi dobré, všetci majú podobné aktivity
(v škole aj mimo nej), optimistický prístup, zdieľajú svoje kultúrne zvyky a trávia spolu veľa času - čo
ich stmeľuje.
Mladí migranti, ktorí investujú energiu do toho, aby sa naučili jazyk, resp. čo najviac „zapadli“
do slovenskej spoločnosti sú spravidla spokojnejšími so svojim životom na Slovensku a tiež sa cítia
Slovákmi lepšie prijímaní, ako tí, ktorí sú vo svojej integrácii pasívnejší. Mladý cudzinec
z Francúzska, ktorý prišiel pôvodne na Slovensko pracovať ako dobrovoľník v rámci jedného
občianskeho združenia spomenul, že zozačiatku chodil na kurz slovenčiny a aj dobrovoľne
navštevoval súkromné hodiny slovenčiny, a teraz je jeho úroveň slovenčiny už na priemernej úrovni.
Vďaka tomu má pocit, že je samostatný a rovnocenný občan, ktorý si dokáže základné veci vybaviť
sám a keď náhodou potrebuje pomoc, nemá problém obrátiť sa na priateľov. Niektorí cudzinci sa
vyjadrili v tom zmysle, že učenie sa jazyka teoreticky – na hodinách slovenčiny nie je až také efektívne
ako učenie sa jazyka v praxi - interagovaním s priateľmi, počas voľného času - hocikde a hocikedy.
Voľnočasové aktivity sa preto ukázali ako kľúčovým priestorom, ktorý umožňuje rýchle a efektívne
osvojenie si jazyka novej krajiny.
Tolerancia a prispôsobivosť – z oboch strán (či už zo strany migrantov alebo väčšiny) sa ukázali
byť

ďalšou

kľúčovou

veličinou,

ktorá

determinuje

primárne

nastavenie

vzájomných

medzikultúrnych vzťahov. Tí, ktorí pristupujú k novým a neznámym kultúram so záujmom,
rešpektom a bez zbytočných predsudkov sa ukázali byť v rozhovoroch šťastnejší a spokojnejší so
svojim pobytom na Slovensku. Takisto ich postoj závisí od zážitkov a skúseností s vnímaním zo strany
majority, ktoré môže byť rôzne.

Prínosné postoje a opatrenia zo strany väčšiny, ktoré napomáhajú mladým cudzincom v ich
zapájaní sa do voľnočasových aktivít a tým pádom aj v úspešnom začleňovaní sa do spoločnosti, sú
napríklad tieto:
-

otvorenosť voči imigrantom, priateľský prístup

-

tolerancia iných kultúrnych tradícií a návykov
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-

ochota komunikovať cudzími jazykmi – napr. po anglicky

-

aktívna pomoc pri prekonávaní (hlavne počiatočných) problémov s jazykom
a kultúrnymi odlišnosťami

-

poskytovanie informácií o voľnočasových aktivitách na miestach dostupných pre
cudzincov a vo forme, ktorá je pre nich zrozumiteľná

Viaceré odpovede mladých migrantov zapojených do prieskumu naznačovala, že otvorenosť
Slovenska voči migrácii je v porovnaní s ostatnými krajinami dosť malá:
„Slovensko je krásna, ale uzatvorená krajina. Na Slovensku nerátame s prítomnosťou
cudzincov, a ešte vôbec nie sme zvyknutí na ich prítomnosť – čo napríklad dokazuje fakt, že
človek, ktorý nepozná jazyk nemá šancu sa tu orientovať.“
Preto za jeden z najdôležitejších žiaducich postojov, ktoré mladým migrantom pomáhajú cítiť sa
u nás „ako doma“, považujeme v prvom rade otvorenosť väčšiny voči samotnému javu migrácie
a ich priateľské nastavenie, a až potom ich aktívnu pomoc mladým migrantom.
Takmer každý z nami oslovených mladých migrantov v rozhovore tvrdil, že nie je odkázaný na pomoc
ostatných. Väčšinu prekážok ako aj každodenných záležitostí sa snažia mladí cudzinci zvládať
samostatne alebo v rámci svojej rodiny, pretože si uvedomujú, že je to najmä ich povinnosť byť
aktívni v hľadaní informácií a možností sebarealizácie v novej krajine pobytu.
Tu je však z nášho pohľadu veľmi dôležité doplniť, že nie každý cudzinec, ktorý sa ocitne na území
Slovenskej republiky má možnosti svoj aktívny prístup naplno realizovať, a tiež, že nie každý to
hneď po príchode do novej krajiny zvládne. Väčšina cudzincov, ktorí sa ocitnú na Slovensku, sa na
začiatku svojho pobytu musia vyrovnávať nielen s novým prostredím, ale často aj s rôznymi
problémami, ktoré si so sebou buď priniesli zo svojej krajiny pôvodu, alebo sa objavili ako dôsledok
ich prisťahovania sa do nového prostredia.
Veľa nakumulovaných problémov na začiatku môže viesť k tomu, že cudzinci sa cítia v novom
prostredí (ktorého jazyk často neovládajú) stratení a sú viac-menej odkázaní na pomoc ostatných
ľudí – príslušníkov väčšiny. V tomto štádiu, podľa vyjadrení niektorých opýtaných migrantov, ich
snaha (resp. v niektorých prípadoch neschopnosť) vyriešiť zásadné problémy a otázky každodenného
života (povolenia, úrady, práca, obživa, pocit vylúčenia...) prebíja akékoľvek pomyslenie na
voľnočasové aktivity ako efektívny prístup k začleneniu sa do spoločnosti. Ako sa vyjadrila jedna
mladá migrantka v prieskume: „Nemôžeme čakať, že nám všetko dajú, ukážu, ale je pravda, že nie
každý to zvládne. Hocikto má rôzne problémy a musí sa s nimi najskôr vyrovnať. Ja som mala na
začiatku veľa povinností, jazyk, učivo, adaptovať sa na nové prostredie, nemala som ani chuť robiť
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ešte niečo navyše. To množstvo povinností, úloh, problémov, ktoré som musela prekonávať, spôsobili,
že mi neostal čas ani sily na iné aktivity.“
Aktívnu

pomoc,

ktorú

cudzinci

väčšinou

potrebujú

pri

prekonávaní

počiatočných

medzikultúrnych rozdielov a prekážok je hlavne pomoc s jazykom a komunikáciou. Tá sa prejavuje
najmä v dvoch podobách – a to, v schopnosti a ochote Slovákov komunikovať s cudzincami v cudzom
jazyku (napr. v angličtine) alebo ich pomoci migrantom s učením sa jazyka.

Väčšina mladých

migrantov žijúcich na území Slovenska sa učí vo svojom voľnom čase po slovensky dobrovoľne - či už
v škole alebo v praxi – od učiteľov, kolegov, alebo od bežných ochotných ľudí na ulici, pretože vedia,
že v súčasnom stave majú šancu do slovenskej spoločnosti plnohodnotne zapadnúť jedine v prípade,
že budú vedieť aspoň na základnej úrovni komunikovať po slovensky. Keďže slovenčina je zložitý jazyk
a jeho osvojenie si môže byť problematické, cudzinci radi prijímajú pomoc ochotných ľudí pri učení sa
– aj v podobe rôznych voľnočasových aktivít.
Okrem jazykovej bariéry, cudzinci mnohokrát bojujú s finančnými problémami, keďže na
Slovensko väčšinou prichádzajú z chudobných pomerov, a s veľkým problémom zohnať si na
Slovensku prácu (legálnou cestou). V týchto prípadoch je na mieste odborná pomoc rôznych
občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré sa snažia cudzincom sprostredkovať prístup
k sociálnym službám, pracovným pozíciám a iným základným podmienkam nevyhnutným pre
možnosť premýšľať nad trávením voľného času a efektívnom začlenení sa do spoločnosti.
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3 ODPORÚČANIA PRE OBLASŤ VZDELÁVANIA A MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY
VYPLÝVAJÚCE Z VÝSLEDKOV VÝSKUMU VOĽNÝ ČAS MLADÝCH MIGRANTOV
Na základe doterajších výsledkov výskumného projektu Voľný čas mladých migrantov
formulujeme nasledovné odporúčania pre oblasť mládežníckej politiky v zmysle dotvárania
podmienok výchovy a vzdelávania, možností a podmienok účasti na organizovaných voľnočasových
aktivitách ako aj v oblasti celkovej spoločenskej atmosféry a kultúrneho prostredia s ohľadom na
postoje voči migrantom a potenciálu ich úspešnej integrácie a sociálnej inklúzie.

1.

Podpora účasti detí a mládeže migrantov na voľnočasových aktivitách a záujmovej činnosti.

Účasť detí a mládeže migrantov na voľnočasových aktivitách považujeme za dôležitú súčasť
podpory ich sociálnej inklúzie i kultúrnej integrácie. Priebeh záujmových voľnočasových aktivít je
spravidla menej štruktúrovaný a je spontánnejší ako proces formálneho výchovno-vzdelávacieho
procesu. Ponúkajú tak príležitosť nie len pre rozvoj osobných záujmov, zručností a kompetencií, no sú
zároveň príležitosťou pre socializáciu, nadviazanie kontaktov, na stretávanie sa a komunikáciu
s rovesníkmi mimo formálneho vzdelávacieho procesu. Umožňujú nadviazať neformálne vzťahy
s rovesníkmi, začleniť sa do menších neformálnych sociálnych skupín. Vytvárajú priestor pre rozvoj
inej formy komunikácie a konfrontácie s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi oblasťami. Proces
socializácie tak významne dopĺňajú aj o oblasť rozvoja kultúrnej gramotnosti a kultúrnej integrácie.
Systém podpora účasti detí a mládeže migrantov na voľnočaových aktivitách by mal pozostávať z
viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich opatrení:
-

Nízkoprahovosť – ľahká dostupnosť, finančná nenáročnosť, podpora v prípade

potreby materiálneho vybavenia, poplatkov, či iných nákladov
-

Efektívna komunikácia o ponuke – informovanosť, aktívna komunikácia, ponuka

primeranou a zrozumiteľnou formou pre deti i rodičov migrantov. Pomoc pri orientácii v ponuke
aktivít (viac rozvinutá v ďalšom bode).
-

Podpora účasti formou vzdelávacích poukazov, možnosť ich uplatnenia aj v inom ako

vymedzenom termíne (september) pre deti, ktoré prichádzajú v priebehu školského roka.
-

Interkultúrne vzdelávanie pracovníkov centier voľného času, školských klubov a iných

zariadení poskytujúce služby v oblasti voľnočasových aktivít.
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-

Databáza „foreigner friendly“ zariadení pre voľný čas, databáza zariadení, ktoré

deklarujú ochotu a pripravenosť pracovať v rámci svojej krúžkovej činnosti s deťmi cudzincov,
kontakt prostredníctvom výchovných poradcov na školách, sociálnych pracovníkov v pobytových
zariadeniach, osvetových pracovníkov kultúrnych centier a pod.
Za dôležité považujeme vytváranie vhodných podmienok pre trávenie voľného času najmä
v ubytovacích zariadeniach pre cudzincov – záchytné a pobytové utečenecké tábory, integračné
strediská, v prípade rodín s deťmi aj Útvary policajného zaistenia pre cudzincov.
Súčasťou poskytovaných sociálnych služieb by sa mala stať aj aktívna práca s fenoménom voľného
času, ponuka aktivít, zapájanie detí a mládeže do pravidelných aktivít aj nad rámec „povinného“
vzdelávania.

2.

Inkluzívne sprístupňovanie informácií o voľnočasových aktivitách – na vhodných miestach,
vo vhodnej forme

Z našich zistení vyplýva, že deti a mládež migrantov sa o ponuke kultúrnych a voľnočasových
aktivitách, resp. možnostiach trávenia voľného času dozvedajú skôr náhodne než systémovo a
organizovane. Predovšetkým prostredníctvom svojej vlastnej iniciatívy (vyhľadávaním na internete),
prípadne prostredníctvom odporúčania od kamarátov a známych.
Z výskumu vyplynulo, že mnoho migrantov sa na Slovensku necíti „ako doma“, pretože fungovanie
slovenského každodenného života je nastavené na potreby slovensky hovoriacich používateľov. Túto
skutočnosť si ako príslušníci väčšiny len zriedkavo uvedomujeme, a aj keď možno nie priamo
a úmyselne, pokračujeme v kultúrnom vyčleňovaní migrantov z nášho prirodzeného prostredia.
Tento fakt nás inšpiroval k návrhu zlepšenia poskytovania spomínaného druhu informácií za
účelom ich sprístupnenia širšej než len domácej a zorientovanej verejnosti. Pre tento účel možno
napríklad využiť potenciál sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých možno o rôznych kultúrnych a
voľnočasových udalostiach informovať na špeciálne zriadenej dvojjazyčnej stránke, ktorá by bola
aktualizovaná a zrozumiteľná aj pre migrantov nehovoriacich po slovensky.
Naše odporúčanie taktiež zahŕňa zvyšovanie informovanosti migrantov prostredníctvom
aktívneho prístupu rôznych zariadení (CVČ, voľnočasové inštitúcie, neziskové organizácie, atď.)
k promovaniu krúžkov a podujatí aj pre cieľovú skupinu detí a mládeže migrantov, ktorí často o
rôznych možnostiach nevedia, a preto ich nevyužívajú. Ako najefektívnejšie spôsoby priblíženia
ponuky kultúrnych a voľnočasových zariadení k tejto cieľovej skupine sa ukázal byť priamy kontakt –
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návšteva rodín alebo škôl, a taktiež spolupráca s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa sústreďujú na
prácu s migrantmi a azylantmi.

3.

Flexibilita plánovania a organizovania krúžkových voľnočasových aktivít

Napriek tomu, že samotný pojem voľnočasová aktivita budí dojem, že ide o niečo spontánne
a flexibilné nie vždy tomu tak je. Z rôznych, najmä organizačných a finančných dôvodov, je systém
podpory CVČ, ale aj iných subjektov vytvárajúcich ponuku voľnočasových aktivít založený na
plánovaní a evidencii účastníkov. Pre dieťa to znamená navštevovať krúžok pravidelne (aj vtedy, keď
sa mu práve nechce), prípadne aj keď ho aktivita ako taká už neoslovuje, nebaví. Takáto prax vedie
skôr k vyhoreniu záujmu o danú aktivitu.
Systém organizovania a podpory voľnočasových aktivít by mal podporovať dieťa – mladého
človeka v rozmanitosti záujmov. Mal by umožňovať flexibilitu, striedanie krúžkov a činností, podporu
variability záujmov, možnosť získať skúsenosti z rôznych oblastí.

4.

Orientácia na zážitok a sociálny kontakt

Voľnočasové aktivity, hoci organizované, by mali by byť tiež viac orientovaný na zážitok (z
činnosti), než výkon. Ani to však nie je vždy pravidlom. Viacero krúžkov (umeleckých i športových) sú
primárne výkonovo zamerané. Nechceme spochybňovať význam systematickej prípravy mladých
umelcov ani športovcov, no na mieste je otázka účelu takto zameranej aktivity: vychovať špičkového
umelca/športovca, alebo pozitívny zážitok z činnosti. Oba ciele sa nie vždy darí naplniť (niekedy sú
dokonca v striktnom rozpore).
V prípade detí a mládeže migrantov navyše považujeme za dôležité akcentovať sociálny rozmer
voľnočasových aktivít – podpora takých činností, ktoré sú založené na komunikácii a tiež kooperácii
s ostatnými účastníkmi. Vytvárajú príležitosti pre nadviazanie kontaktov, podporujú začlenenie to
skupiny a napomáhajú celkovej sociálnej a kultúrnej integrácii.

5.

Podpora jazykovej gramotnosti detí a mládeže migrantov

Schopnosť dohovoriť sa, komunikovať, rozumieť hovorenej i písanej forme jazyka je kľúčovou
podmienkou integrácie v rovine spoločenskej i kultúrnej. Z hľadiska vzdelávania je to kľúčová
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podmienka úspešného ukončenia vzdelania (základného i sekundárneho), podmienka získania
kvalifikácie s predpokladom uplatnenia sa na trhu práce.
Podpora jazykového vzdelávania musí byť jednou z priorít sociálneho i vzdelávacieho systému
zameraného na deti a mládež migrantov. Systém efektívnej výučby, lepšie povedané osvojovania si
úradného jazyka musí spĺňať niekoľko podmienok:
-

Vyučovanie slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Znamená to uspôsobenie

metodiky výučby veku a kognitívnym schopnostiam dieťaťa. pasívna účasť dieťaťa na bežnom
vyučovaní (to, že počúva výklad učiteľa) je z hľadiska osvojenia si jazyka málo efektívne.
-

Participácia na kurzoch slovenského jazyka čo najskôr po príchode na Slovensko.

Základnou podmienkou by mala by mala byť široká a bezbariérová( z hľadiska nákladov, lokality,
času) dostupnosť týchto kurzov.
-

Zapojenie škôl, neštátnych vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií do

programu jazykovej prípravy cudzincov.
-

Ponuka širokého spektra foriem výučby (interaktivita, zážitkové vzdelávanie,

individuálne kurzy) v ponuke jazykovej prípravy cudzincov na Slovensku.
-

Zatraktívniť možnosti organizovania jazykovej prípravy cudzincov pre vzdelávacie

subjekty, finančná dotácia, ktorá pokryje náklady variability foriem vzdelávania (netradičných
foriem, individuálne prispôsobeným programom, zážitkových foriem vzdelávania a pod.)

6.

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

Najmä v prípade tzv. humanitárnych migrantov (žiadateľov o azyl, cudzincov s doplnkovou
ochranou) nemusí byť zotrvanie v krajine považované za isté. V takejto situácii nemusia rodičia
školopovinných detí považovať za opodstatnené riešiť školskú dochádzku ich dieťaťa, prípadne
nemusia venovať žiadne úsilie na rešpektovanie pravidelnej školskej dochádzky a prípravy na
vyučovanie. Pedagogická a osvetová práca s takýmito rodinami by mohla pomôcť zmeniť tento
postoj. Dôležitým prvkom motivácie detí je motivácia ich rodičov. To či považujú za dôležité, aby ich
dieťa chodilo do školy a chodilo pravidelne, aby plnilo úlohy, domáce zadania, chodilo do školy
pripravené.
Rovnako dôležité je aj vnímanie potreby a zmyslu účasti detí a mládež emigrantov na
mimoškolských a záujmových aktivitách. Pre deti migrantov znamenajú podporu v procese
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zorientovania sa v novom prostredí, začlenenia sa do kolektívu ako aj podporu v procese učenia sa
jazyka.
Takýmito osvetovými pracovníkmi, resp. kultúrnymi mediátormi by mohli byť sociálni pracovníci
pôsobiaci v ubytovacích zariadeniach pre migrantov (utečenecké tábory, integračné strediská),
pedagogickí asistenti, prípadne dobrovoľníci participujúci na programoch podpory integrácie
cudzincov prostredníctvom projektov MVO.

7.

Asistent učiteľa pre prácu s deťmi migrantov

Úloha asistenta učiteľa pre deti cudzincov by mohla vychádzať z už existujúceho metodického
pokynu k zavedeniu profesie asistent učiteľa s úpravou pre podmienky detí cudzincov:
-

Uľahčovanie adaptácie dieťaťa z kultúrne odlišného prostredia na nové učebné

prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych
bariér.
-

Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami.

-

Pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

-

Vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych,

hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových
alebo hromadných foriem výchovy.
-

Organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov.

-

Organizovanie spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.

-

Organizovanie stretnutí s rodičmi.

-

Spoznávanie rodinného prostredia, špecifických podmienok a kultúrnych pomerov,

záujmov rodičov a zdravotného stavu dieťaťa, prípadne iných špecifických potrieb.

8.

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).
Rola asistenta učiteľa by sa mohla prelínať prípadne byť doplnené pôsobením osobného asistenta.
Je logické, že rodičia, ktorí sami neovládajú jazyk danej krajiny, nemôžu byť oporou svojmu dieťaťu
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pri vypracovávaní domácich úloh, či vysvetlení učiva. Pre tento účel by bola vhodná pozícia osobného
asistenta. Jeho úlohou by bola pomoc dieťaťu, aspoň v počiatočnej fáze pobytu, s vypracovávaním
úloh, zvládnutím učiva, vysvetlenie pojmov i súvislostí (napríklad v predmete história, vlastiveda,
občianska náuka a pod), ktoré deťom cudzincov, nemusia byť známe v takej miere ako ich
slovenským rovesníkom.
Osobný asistent by však bol zároveň nápomocný pri osvojení si pravidelného režimu, pocitu
zodpovednosti za vypracovanie úloh a tým osvojenie si základných morálnych a vôľových vlastností
potrebných pre začlenenie sa v danej kultúre.
Jednou z jeho úloh by bol aj získanie orientácie v ponuke záujmových a voľnočasových aktivít.
Podpora účasti dieťaťa na týchto aktivitách.
9. Systémové metodická a administratívne usmernenia, štandardy, normy pre oblasť výchovy
a vzdelávania migrantov.
Vypracovanie štandardných postupov týkajúcich sa prijímania detí a mládeže cudzincov do
výchovno-vzdelávacieho procesu, štandardy pre zaraďovanie do ročníkov, hodnotenia, uznávania
stupňov vzdelania a uznávania dokladov.
Vypracovanie komplexného systému vzdelávania detí cudzincov podľa jednotlivých typov škôl
a vzdelávacích stupňov.
Vytvorenie inštitútu poradcu pre otázky školského vzdelávania detí cudzincov na úrovni školských
úradov, ktoré budú metodickými supervízormi začleňovania detí cudzincov do škôl ako aj priebehu
ich vzdelávania.
V prípade detí migrantov, ktoré opakovane migrujú (menia krajinu pobytu v kratších intervaloch),
možnosť vystavenie dokladu o absolvovaných hodinách, predmetoch a témach pre potreby
efektívnejšieho začlenenia do vzdelávacieho procesu v novej krajine pobytu.

10. Kultúrne citlivý prístup – voľba kultúrne neutrálneho obsahu vzdelávania, náplne aktivít
Obsah i forma výchovno-vzdelávacieho procesu sú kultúrne determinované. Je to prirodzené, no
je zároveň potrebné si túto determinovanosť uvedomovať – hlavne zo strany pedagógov. Informácie,
forma komunikácie, či pravidlá (normy) zrozumiteľné a väčšinovo akceptované deťmi z majoritnej (v
tomto prípade hostiteľskej) kultúry, nemusia byť rovnako zrozumiteľné ani akceptované deťmi, ale
ani rodičmi enkulturovanými v inom prostredí.
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Z rozhovorov s pedagógmi, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s deťmi a mládežou cudzincov,
vyplynulo, že podľa nich je nevyhnutné informovať sa o kultúrnych špecifikách krajiny, z ktorej
cudzinci pochádzajú v záujme lepšieho predvídania možných komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť na
vyučovaní alebo počas voľnočasových aktivít.
Jedným z takýchto príkladov je predmet telesnej výchovy, resp. pohybové a športové voľnočasové
aktivity. Používanie predpísaného úboru, bežné v našich školách a krúžkoch, prípadne možnosť
fyzického kontaktu medzi cvičiacimi, môže pre príslušníkov iných kultúr znamenať závažné porušenie
kultúrnych či náboženských pravidiel. Môžu tak predstavovať bariéru ich účasti na týchto
aktivitách, prípadne ich vylúčenie z kolektívu ostatnými deťmi.
Považujeme za potrebné zodpovedne analyzovať nutnosť zachovania niektorých zaužívaných
pravidiel (napríklad bezpečnostných), a zároveň hľadať nové možnosti ako urobiť športové aktivity
prístupnejšie a kultúrne akceptovateľné pre chlapcov i dievčatá z rôzneho kultúrneho prostredia.
Vo viacerých krajinách, ktoré sa hlásia, resp. rešpektujú trend multikulturalizmu, prichádza
k postupnému dopĺňaniu obsahu vzdelávania o problematiku kultúrnej citlivosti a rozmanitosti.
Kultúrne hodnoty majú preukázateľne vplyv aj na spôsob správania sa detí voči sebe navzájom i voči
učiteľom, ako aj na stratégie komunikácie a preferovanej formy spolupráce.
Východiskom pre korektný kultúrne citlivý prístup je vnímať dieťa nie len ako učiaci sa subjektu,
ale ako bytosť s vlastnou identitou a najmä vlastnou kultúrnou identitou, ktorú je potrebné v procese
výchovy a vzdelávania rešpektovať.
Ako prvý praktický krok zo strany hostiteľskej školy/inštitúcie navrhujeme informačné stretnutie
pedagógov/zástupcov školy s rodičmi detí cudzincov, na ktorom sa vzájomne oboznámia so
špecifikami a potenciálnymi úskaliami vyplývajúcimi z ich kultúrnych zázemí.

11. Posilnenie interkultúrnych kompetencií pedagógov
Z predchádzajúceho odporúčania priamo vyplýva aj naše ďalšie odporúčanie, ktoré súvisí so
zvyšovaním interkultúrneho povedomia a kompetencií našich pedagógov, ktorí môžu počas výkonu
svojho povolania prichádzať do kontaktu s mladými migrantmi a ako ukázal prieskum – často
nevedia, ako na novú situáciu reagovať.
Interkultúrne kompetencie sú základom pedagogickej práce nielen s deťmi a mládežou cudzincov,
ale so zmiešanými skupinami vo všeobecnosti, a preto si myslíme, že budúci ako aj terajší
pedagógovia by mali byť systematicky vzdelávaní aj v tejto oblasti. Súčasný trend ukazuje, že práca
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učiteľa nie je len o predaní poznatkov a zručností, ale aj o (vedomom či podvedomom) tvorení
postojov svojich žiakov. Myslíme si preto, že učitelia by mali žiakom ísť príkladom aj v rozvoji svojich
interkultúrnych kompetencií, ktoré im môžu po svojom zaškolení efektívne odovzdávať a motivovať
ich k väčšiemu medzikultúrnemu porozumeniu.
Interkultúrne vzdelávanie pedagógov môže byť podporené posilnením ich prípravy na vysokých
školách prostredníctvom špecializovaných kurzov zameraných na zvyšovanie interkultúrnych
kompetencií, a tiež aj vytvorením ponuky takýchto kurzov v rámci celoživotného vzdelávania
a kreditového vzdelávania pre učiteľov. Za vhodných organizátorov a garantov týchto kurzov
považujeme inštitúcie, odborníkov a mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témami ako
interkultúrny dialóg či migrácia, pričom pripomíname dôležitosť podpory tohto programu zo strany
autority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

12. Podpora zlepšovania interkultúrnych vzťahov na Slovensku prostredníctvom osobných
skúseností
Viacero mladých migrantov sa v priebehu individuálnych rozhovorov vyjadrilo o Slovensku ako
o peknej krajine, ktorá je však kvôli svojmu historickému a možno aj kultúrnemu a geografickému
dedičstvu nezvyknutá na prítomnosť cudzincov – a to hlavne takých, ktorí sa na prvý pohľad odlišujú
od väčšinovej spoločnosti. Okrem spomínaného „exotického“ vnímania prítomnosti migrantov na
Slovensku badajú mladí imigranti uzavretosť Slovenska aj v neochote, resp. neschopnosti prevažnej
väčšiny slovenského obyvateľstva komunikovať v cudzom jazyku.
Zistili sme, že v mnohých prípadoch je zdanlivo nepriateľský postoj Slovákov voči imigrantom
založený práve na neschopnosti navzájom sa dorozumieť, a teda dozvedieť sa navzájom o sebe viac,
ako aj na nekritickom preberaní stereotypov a predsudkov o cudzincoch.
V záujme odstránenia takejto „iracionálnej imigrofóbie“ navrhujeme zintenzívniť prácu s verejnou
mienkou a odstraňovať vzájomné predsudky Slovákov a cudzincov najmä prostredníctvom
poskytovania príležitostí vzájomného formálneho i neformálneho stretávania sa predstaviteľov
rôznych kultúr, národností a menšín pre vzájomné obohacovanie a rozširovanie obzorov, zvýšenia
porozumenia a inkluzívneho postoja voči rôznorodým kultúram. Za najefektívnejšiu formu takýchto
interkultúrnych stretnutí považujeme rôzne kultúrne či športové voľnočasové podujatia, alebo tiež
rôzne grantové programy medzinárodných výmen mládeže či dospelých ľudí (s ľuďmi z rôznorodých
krajín sveta), ktoré sa na základe rozhovorov s migrantmi a pracovníkmi s mladými cudzincami ukázali
byť najúčinnejšie pri postupnej zmene postojov a odbúravaní predsudkov.
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13.Spolupráca so slovenskými médiami za účelom vytvorenia inkluzívnejšieho prostredia pre
migrantov
Zvyšovanie informovanosti o možnostiach trávenia voľného času pre migrantov nás vedie
k ďalšiemu odporúčaniu pre vytvorenie inkluzívnejšieho prostredia pre mladých migrantov na
Slovensku, ktoré je tentoraz zacielené nie na nich, ale na domácich obyvateľov. Zvyšovanie
povedomia väčšiny o význame a potrebe migrácie ako javu, ktorý je nielen ohrozujúci, ale aj
obohacujúci pre prijímaciu krajinu, a tiež o životoch a problémoch migrantov, ktorí žijú v našej krajine
považujeme za nevyhnutnú súčasť posilňovania interkultúrneho dialógu medzi Slovákmi
a imigrantmi.
Okrem spomínaných kultúrnych a športových podujatí navrhujeme viac a cielenejšie využívať
potenciál rôznych médií pre šírenie interkultúrneho povedomia, ako aj pre zvyšovanie
interkultúrneho porozumenia v našej krajine – napríklad motiváciou Slovákov k vzdelávaniu sa
v cudzích jazykoch.
V prípade podpory slovenských médií vidíme veľký význam vo vysielaní a propagácii informačných
programov a kampaní, zacielených napríklad na približovanie osudov mladých migrantov na
Slovensku alebo na propagovanie činnosti mimovládnych organizácií, ktoré pracujú s cudzincami.
Prostredníctvom takýchto programov by mohli médiá vďaka svojej sledovanosti výrazne prispieť
k zvýšeniu antidiskriminačnej a interkultúrne citlivejšej atmosféry na Slovensku.
Ako nemenej dôležité pre pocit ústretovosti voči migrantom na Slovensku sa nám ukázalo byť
motivovanie slovenskej verejnosti k ochote komunikovať cudzími jazykmi. Komunikácia na verejnosti
v cudzom jazyku (napr. v angličtine) je na Slovensku ešte stále vnímaná ako niečo neobvyklé
a exotické, čo svedčí o vyššom vzdelaní zainteresovaných osôb, resp. o ich cudzokrajnom pôvode.
Pozorujúc trendy v ostatných európskych krajinách, ktoré sú považované za priateľské voči
imigrantom, sa ukazuje dvojjazyčnosť alebo schopnosť domáceho obyvateľstva komunikovať okrem
svojho národného jazyka aj inou rečou – hlavne angličtinou ako základný predpoklad na považovanie
krajiny za inkluzívnej a otvorenej voči migrácii.
Nazdávame sa preto, že z dlhodobého hľadiska by sa na Slovensku mala hlavne prostredníctvom
podpory vládnych inštitúcií a médií spustiť kampaň na podporu motivácie širokej verejnosti k učeniu
sa angličtiny ako druhého jazyka (potrebného nielen na efektívnu interkultúrnu komunikáciu
s migrantmi) – a to nielen prostredníctvom vzdelávania detí a mládeže v školách, ale napríklad aj
prostredníctvom rozšírenej ponuky programov a filmov v pôvodnom znení s titulkami, či vysielaním
náučných jazykových relácií.
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