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FAREBNÝ SVET 

má už 10 rokov 

Ilustrácia na opačnej strane: Viktória Godišková, Výtvarný krúžok 

Základná škola Rozmarínová, Komárno Obrázky hore: Titulky kata-

lógov Farebný svet. Fotografia vpravo: Účastníci vernisáže výstavy 

v roku 2013 vo Výmenníku Obrody v Košiciach. Autor:  

Archív Romano kher — Rómsky dom 2 

Literárno—výtvarná súťaž Farebný 

svet – Coloriskeri luma má za se-

bou už desať rokov úspešnej exis-

tencie. 

Súťaž spája talentované deti bez roz-

dielu rasy a sociálneho statusu. Vy-

tvára priestor nielen na obohacovanie 

sa pri spoznávaní kultúrnych tradícií 

Rómov, ale aj tém, ktoré spájajú všet-

ky deti. 

Pri zrode súťaže s cieľom motivovať 

talentované rómske deti v roku 2009 

bolo občianske združenie Pro Futuro 

v spolupráci s Krajským osvetovým 

strediskom v Nitre. „Vtedy nám prišlo 

54 prác detí základných škôl z 11 obcí 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

v roku 2017 sme dostali viac ako 500 

prác rómskych i nerómskych detí z 

celého Slovenska,“ rekapituluje hlav-

ná organizátorka súťaže Agnes Hor-

váthová. 

K súťaži už neodmysliteľne patria aj 

vernisáže za účasti detí, katalógy diel, 

besedy a ďalšie aktivity. 

V každom ročníku vznikli pôsobivé farebné maľby, kres-

by rómskych a nerómskych detí z celého Slovenska. 

Niektoré kresby pripomínajú surrealistické Chagallove 

práce, kubistické portréty od Picassa, alebo moderný 

štýl fauvizmu – v maľbe „čistých divokých“ farieb 

a pocitov rodiacich sa z túžob a snov. Práce majú 

v sebe prirodzený detský realizmus, romantizmus, poé-

ziu začarovanú v portrétoch, figurálnych kompozíciách 

a zátišiach. 

Deti nemajú žiadne zábrany pri tvorbe, neobmedzuje ich 

vzťah ku skutočnosti. Je to maľba „srdcom“ bez pretvár-

ky. Ich práce vynikajú vrodenou hravosťou 

a uvoľnenosťou. Výtvarný prejav rómskych detí sa vý-

razne líši od prejavu detí z majoritnej spoločnosti. Prvé, 

čo upúta, je expresivita prejavu, jeho farebnosť 

a svojbytnosť. Farba je totiž pre rómske dieťa najobľúbe-

nejším vyjadrovacím prostriedkom. Veľmi zaujímavý je 

aj ich spôsob použitia. V maľbe a kresbe sa neskrývane 

prejavuje rómska voľnosť, sloboda, impulzívnosť. 

Deťom sa čoraz viac venujú pedagógovia, ktorí citlivo 

cez umenie stavajú mosty medzi majoritnou spoločnos-

ťou a minoritou Rómov a u rómskych detí podporujú ich 

sebavedomie a budujú hrdosť na príslušnosť k svojej 

komunite. 

Anina Botošová, predsedníčka poroty 



 

 



 

 

2009 

V Krajskom osvetovom 

stredisku (KOS) v Nitre 

prvýkrát oceňujeme diela od 

54 rómskych detí z 11 obcí. 

2010 

Do súťaže sa zapájajú aj deti 

škôl z okresu Nitra a Šaľa. 
 

2011 

Súťažia deti škôl v celom 

Nitrianskom kraji, pripájajú sa 

aj deti z detských domovov. 

Výstava je zaradená do 

kalendára KOS v Nitre, diela 

publikuje aj detský rómsky 

časopis Ľuľudi – Kvietok. 

2012 

Súťaž registrujeme na 

ministerstve školstva, 

informácie majú všetky 

základné školy. Partnerom je 

Slovenská asociácia knižníc 

a Národné osvetové centrum. 

V tomto ročníku motivujeme 

deti spoznávať rómsku 

literatúru a zachytiť formou 

vlastnej ilustrácie zážitky 

z čítania rozprávok. 

Z celého Slovenska nám 

prichádza viac ako 300 prác. 

Vernisáž výstavy v Nitre 

i v Košiciach moderuje 

rozprávkar ujo Mrkvička. 

Vydávame prvý katalóg diel 

malých umelcov. 

2013 

Témou diel sú opäť rómske 

rozprávky. Partnerom je aj 

Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov - Úsmev 

ako dar. Predsedom poroty je 

umelecký historik Bohumír 

Bachratý. Výstavy sú nielen 

v Bratislave, ale i v Košiciach, 

katalóg diel opäť obohacujú 

úryvky z literatúry, ktorá bola 

námetom výtvarných diel. 

2014 

Naposledy sa vraciame 

k literatúre pre deti 

z rómskeho prostredia. 

K výstavám v Bratislave 

a v Tatranskej galérii 

v Poprade organizujeme aj 

výtvarný workshop. Jeden 

z obrázkov z workshopu 

putuje ako dar rovesníkom na 

Detskom oddelení nemocnice 

v Poprade. Výstava cestuje aj 

do Bukurešti v Rumunsku. 

2015 

Otvárame novú tému —

tradičné rómske remeslá, 

spoluorganizátorom je o. z. 

Chartikano z Dunajskej 

Lužnej. Vernisáž a výstava 

diel detí je súčasťou 

Európskeho rómskeho 

kováčskeho sympózia. 

Prvýkrát sa zapájajú deti aj 

s literárnymi prácami. Nie je 

ich zďaleka toľko ako 

výtvarných, ale prekvapujú 

svojou úprimnosťou 

a postojom k realite. 

2016 

Pokračujeme v téme tradičné 

rómske remeslá. Počas 

otvorenia výstavy v Dunajskej 

Lužnej, deti vidia vystúpenie 

rómskeho divadla Romathan, 

stretávajú sa s kováčmi, 

nositeľmi najznámejšieho 

remesla. Dostávajú do rúk 

kladivo, aby si toto remeslo 

vyskúšali. 

2017 

Približujeme deťom práva detí 

ako súčasť ľudských práv. Na 

výstavu vyberáme diela 

spomedzi viac ako 500 prác 

z celého Slovenska. Porotu 

vedie Ivan Popovič, slovenský 

režisér, scenárista, animátor, 

spisovateľ, výtvarník, 

karikaturista a ilustrátor. Na 

vernisáži vystupujú žiaci ZŠ 

z Plaveckého Štvrtka a žiaci 

ZŠ Bajerov.

2018 

Témou diel sú opäť ľudské 

práva. Diskusie a súťaž 

motivujú deti aj k ďalším 

aktivitám — robia ankety, 

píšu starostovi. Novým 

spoluorganizátorom výstavy 

je Univerzitná knižnica 

v Bratislave. Výstavný 

priestor v centre hlavného 

mesta otvára výstavu 

návštevníkom aj zo 

zahraničia. 

2009 – 2018 

Ilustrácia na opačnej strane: Filip Gulík, Gymnázium Topoľčany, 

Ul. 17. novembra Fotografia vľavo: Fernando Lakatoš, Spojená škola 

Hradná 7, Komárno na výstave v roku 2011 ukazuje na svoje dielo. 

Autor: archív Romano kher — Rómsky dom Dole: Ilustrácia z roku 2012 

k dielu H. Zelinovej: Jakubko Autor: K. Nguyen, Detský  

domov Lastovička, Trenčín  4 



 

 



 

 

 

10. ročník — výsledky 

Ilustrácia na opačnej strane: Marieta Gáborová, Základná škola 

s materskou školou, Bajerov 
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Povedali o súťaži 
 

„V roku 2017 som prijal záštitu nad súťažou Farebný svet, 

ktorá má pre integráciu veľký význam. Na súťaži sa zúčas-

tňujú rómski i nerómski žiaci, pričom jej nosnou témou je 

rómska kultúra a rómska prítomnosť v našej krajine. Na 

Slovensku ide o jedinú celoslovenskú súťaž s cieľom oboz-

námiť všetkých žiakov s rómskou kultúrou a posilniť identitu 

u rómskych žiakov. To je hlavný dôvod, pre ktorý súťaž oce-

ňujem. Posledné ročníky sa organizátori pustili do odvážnej 

témy ľudských práv a slobôd. Verím, že aj vďaka tomuto 

novému občianskemu rozmeru sa do súťaže zapoja ďalšie 

školy a ďalší žiaci.“ 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády  

SR pre rómske komunity 
 

„Národné osvetové centrum spolupracuje s Romano kher 

na príprave súťaže už osem rokov. Prečo? Pretože je jedi-

nečná. Kreativitou prekonáva rozdiely, učí o kultúre iných, 

do ničoho netlačí ani neškatuľkuje, ba práveže nabáda 

k väčšej znášanlivosti a dáva všetkým deťom možnosť zažiť 

to, čo sa Národné osvetové centrum snaží prinášať 

a podporovať – radosť z tvorby. Za desať rokov sa zmenilo 

veľa. Jedna vec je ale trvalá, a to tá, že každoročne robí 

súťaž svet detí farebnejším.“ 

Mgr. Daniela Klimantová, odborný pracovník pre výtvarnú 

tvorbu - Národné osvetové centrum 
 

„Bola to pre mňa česť zúčastniť sa na súťaži. Keďže aj moji 

rodičia pochádzajú z rozličných kultúr, myslím si, že som 

bohatšia ako iní ľudia, pretože každá kultúra má v sebe 

svoje čaro, a dáva nám svoj dar po predkoch, ktorý si treba 

vážiť. Súťaž Farebný svet spája ľudí.“ 

Marianna Ibrahimi, dvojnásobná víťazka literárnej súťaže 

Porota: 

Anina Botošová, odborníčka vo výtvarnom 

umení, predsedníčka poroty, Daniela Kli-

mantová, odborná pracovníčka pre výtvarnú 

tvorbu Národného osvetového centra, Mária 

Kovalčíková, výtvarníčka, Tomáš Miško, 

grafik. 

Kategória I. A: 

• 1. miesto: Dorina Rézmüvesová, ZŠ s vy-

uč. jazykom maďarským, Šíd 

• 2. miesto: Diana Lakatošová, ŠZŠ s vyuč. 

jazykom maďarským, Košická, Komárno 

• 3. miesto: Eva Dráfiová, Výtv. krúžok ZŠ 

Rozmarínová Komárno,  

• Čestné uznanie: Jakub Kravčík, ZŠ Fričov-

ce, Barbara Vargová, Výtv. krúžok ZŠ Roz-

marínová, Komárno, Simona Kajanová, 

Výtv. krúžok ZŠ Rozmarínová Komárno 
 

Kategória II. A:  

• 1. miesto: Filip Gulík, Gymnázium Topoľ-

čany, Ul. 17. novembra, Topoľčany 

• 2. miesto: Alex Tokár, Občianske združe-

nie Gaštanový koník, Snina, Alex Surmaj, 

Občianske združenie Gaštanový koník, Sni-

na 

• 3. miesto: Natália Lobodášová, ZŠ s MŠ 

Selice, Rasťo Gabčo, Detský domov, Gelni-

ca 

• Čestné uznanie: Samuel Gábor, ZŠ Kuku-

čínova, Vranov nad Topľou  

Kategória II. B: 

• 1. miesto: Denis Varga, Gymnázium To-

poľčany, Ul. 17. novembra 

• Čestné uznanie: Daniela Goralová, ZUŠ 

Ul. Angyalová, Kremnica, Marianna Tajbe-

rová, ZUŠ Ul. Angyalová, Kremnica 

Kategória II. A: 

• 1. miesto: Marianna Ibrahimi, ZUŠ Ladisla-

va Mokrého, Topoľčany 

• 2. miesto: Simona Hájovská, Gymnázium 

Topoľčany  

• 3. miesto: Adam Martiška, Gymnázium 

Topoľčany 

Ocenenie školám: 

• Výtv. krúžok, ZŠ Rozmarínová, Komárno 

• Obč. združenie Gaštanový koník, Snina 

• ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Šíd 

Výtvarná súťaž 

Súťažilo 196 prác (144 prác zo ZŠ, ZUŠ 

a gymnázií, 45 prác z detských domovov, 

7 prác z občianskeho združenia). 

Literárna súťaž 

Súťažilo 17 prác (16 prác zo ZŠ, ZUŠ 

a gymnázií, 1 práca z detského domova). 



 

 



 

 
 

Narodeniny 
Prší. Plačú aj moje posledné nádeje. Z výkladu na 

mňa kývajú šaty. Ešte včera moje srdce za nimi vo-

lalo. No dnes je z neho len vyschnuté jazero, ktoré 

bolo ako táto kaluž. Vytiekla z môjho srdca. Moja 

psychická veža z nestabilných stoličiek sa práve 

zrútila. Ako z tých stoličiek v našej triede. Kráčam 

domov. Moje myšlienky stekajú prúdom vody. Ako 

zo strechy domu. Prečo práve ja? Prečo práve... 

„Agáta prepáč, ale ja na tvoju zajtrajšiu oslavu ne-

môžem,“ vraví mi Helena. 

„Prečo by si nemohla? Veď preto som sa ťa už pred 

mesiacom pýtala, či môžeš!“ 

Cez ďalšiu prestávku prišla za mnou Veronika. „Vieš 

čo? Nooo... Proste ja v sobotu nemôžem. Mama mi 

včera povedala že v sobotu ideme gratulovať k mo-

jej krstnej.“ 

„Tak z troch je už o dve menej... ešteže sa môžem 

spoľahnúť aspoň na Dianu!“ 

Po piatej hodine prišla aj Diana: „Agátka, vieš, ja 

neviem či budem môcť prísť na tú oslavu.“ 

„Aha, takže už nikto mi nepríde na oslavu?! Povedz-

te pravdu, iste nechcete len preto, že som Rómka...“ 

„Ale ja uvidím, podľa toho ako budem môcť. Mama 

chce ísť cez víkend na chalupu.“ Skočila mi do reči 

a ja som už vedela, že aj posledná nádej je preč. 

Slzy s hrdosťou začali hrať veľký boj. Môj rozum, kto-

rý sa spamätával zo šoku držal palce hrdosti, aby 

nepustili na svet ani slzu. Nech nevidí nikto, ako to 

bolí. A keďže slzy hrdosť nepustila do sveta, plakali 

opačným smerom. Smútkom mi zalievali srdce. Krá-

čam ďalej po mestskej dlažbe ktorá iste zničila nie 

jedny opätky na ženských topánkach. Ako tieto to-

pánky sú zničené aj moje plány. Túto dlažbu vymys-

lel určite nejaký chlap! Moja zlosť rastie ako potoky 

sĺz ktoré mi vytekajú z očí. Môže plakať iba nebo? 

Plačem aj ja. Mám pocit že prasknem ako to vajce 

ktoré včera moja mama použila do torty na moju 

oslavu. Kamarátky ma odkopli. Celý svet sa mi zdá 

prázdny. 

Ponáhľam sa domov. Nechcem nikoho vidieť. Vtom 

počujem deti ako skáču do kaluže. Presne do tej 

kaluže, ktorá mi pripomína moje vytečené plány. 

Smejú sa môjmu srdcu. Už len chvíľka. Stále roz-

mýšľam nad tým, prečo práve ja. Prečo som sa na-

rodila ako Rómka a ľudia ma neberú ako človeka? 

Veď žijem rovnako ako ostatní! Dokonca moja izba 

je krajšia ako izby mojich spolužiačok, ktoré som 

videla zatiaľ iba na fotkách. Domov ma ešte žiadna 

nezavolala. Myslela som, že teraz, keď prídu na 

moju oslavu, sa všetko zmení. Že uvidia, že som 

ako oni. 

Konečne som doma. Vyzujem premočené topánky. 

Zhodím tašku. Ľahnem si do postele. Plačem. Sna-

žím sa zo seba dostať všetko zlo. Stále to nechá-

pem. Mesiac sa chystám na oslavu a deň pred ňou 

zrazu nemá kto prísť. Aspoň jedna jediná kamarát-

ka, jedna jediná. 

(Pokračovanie na ďalšom liste) 

Ilustrácia na opačnej strane: Korádo Sárközi, Špeciálna zá-

kladná škola s vyuč. jazykom maďarským, Košická, Ko-

márno Ilustrácia na tejto strane: Alexandra Bartková,  

Základná škola s materskou školou, Bajerov 8 

Marianna Ibrahimi, ZUŠ Škultétyho, Topoľčany 

1. miesto v literárnej časti súťaže 

Kategória II. A 



 

 



 

 

 

(pokračovanie z predchádzajúceho listu) 

Pozerám okolo seba. Moja izba už prešla riadnymi 

prípravami na oslavu. Všade balóny. Prúd mojich 

myšlienok začal predbiehať prúd mojich sĺz. Moje 

myšlienky začínali byť šialené. Neznesiem pohľad 

na dokonale pripravenú izbu na oslavu. Jedným 

pohybom zhodím celú zbierku plyšákov na zem. 

„Vy budete moji spoločníci, s vami to oslávim! Ply-

šový macko predsa ešte nikdy nesklamal žiadneho 

človeka! Nie ako ľudia!“  

Idem do chladničky vybrať tortu. Do misiek nasy-

pem čipsy a donesiem poháre a kolu. Všetko polo-

žím na stolík v strede izby. Dookola porozkladám 

plyšákov a oslava môže začať. Na kamarátky sa už 

nehnevám, aj keď by som sa mala. Ale ja sa hnevať 

neviem. Ponalievala som kolu do pohárov. Do kaž-

dej ruky vzala jeden pohár a zagratulovala som si 

sama. 

„Milá Agátka, k tvojim 11 narodeninám ti prajem 

všetko najlepšie, aby sa ti darilo, taktiež aby si mala 

veľa jednotiek v škole. Prajeme ti všetko najlepšie!“ 

„Ďakujem!“ poďakovala som mojim plyšovým spo-

ločníkom. Vtom mi ako láva z očí vyleteli slzy. Uve-

domila som si, že plyšoví spoločníci nie sú skutoční. 

Zobrala som nôž a išla rozkrájať tortu. Veľmi sa mi 

to nedarilo. Kúsky torty sa rozpadali ako moje plány. 

Musím vymyslieť niečo veselšie. „Špendlíky!“ vy-

kríkla som. Aj keď som cez slzy poriadne nevidela, 

rozbehla som sa k šuflíku. Niekde tam tie špendlíky 

budú. Celý šuflík som začala rozhadzovať okolo 

seba. Načo poriadok, však nikto nepríde! Postupne 

som vyhádzala všetkých šesť šuflíkov. Na spodku 

posledného som ich našla. 

„Paráda! Idem prepichovať balóny!“ vykríkla som. 

Zúfalo som zapichla špendlík do prvého balóna. 

Ten zvuk mi dal facku. Po druhej facke som si uve-

domila, že to nie je dobrý nápad. Zranené srdce mi 

ale nedovolilo len tak sedieť. Chytila som nožničky 

a drobné kúsky rozstrihala nápisy, ktoré som dva 

týždne zliepala dohromady. Vtom zazvoní zvonec. 

Spozornela som. Čo ak predsa si to rozmysleli 

a chceli ma prekvapiť? Čo ak prišli o deň skôr? Roz-

behla som sa k telefónu pri dverách. 

„Kto je?“ spýtala som sa. 

„Otvoríte mi? Roznášam noviny.“ To sú určite ony! 

Srdce mi začalo búchať ako keby som behala mara-

tón. Utekala som k oknu. Moje posledné nádeje sa 

rozplynuli. Z vchodu vyšiel chlapík s hrkotajúcou 

taškou na kolieskach plnou letákov. Zrazu mi padli 

do oka maľovátka. Mala som ich prichystané na 

oslavu, že sa budeme s dievčatami maľovať. Vo 

filmoch to je najzábavnejšia časť správnej párty 

a toto mala byť moja prvá. Zvolila som si štýl medzi 

šašom z cirkusu a Marfušou z Mrázika. Nech je zá-

bava! Lenže zábava to nebola. Z mojich očí sa zno-

va začali valiť potoky sĺz. Celá rozmazaná a opuch-

nutá od plaču, ústami namaľovanými ako šašo 

z cirkusu a lícami na ktoré by bola pyšná aj Marfuša 

z Mrázika som si sadla na zem, brala plné hrste 

čipsov a snažila ich napchať do úst. 

Vtom sa rozleteli dvere. 

„Všetko najlepšieeee!“ Oslepil ma len blesk fotoapa-

rátu, ktorým chcela moja mama zachytiť moment 

môjho prekvapenia, ako nečakane vrazila do bytu aj 

s mojimi spolužiačkami. 

„Drahá Agátka, snáď si si nemyslela, že si takúto 

oslavu necháme ujsť! Aj keď sme ťa v minulosti od-

strkovali, lebo si Rómka, teraz to už tak nie je! Po-

chopili sme, že sme sa správali hlúpo. A teraz vidí-

me, že sme sa skutočne mýlili, aj ja chcem takúto 

krásnu izbu!“ povedala Helena. 

„Veď ty máš rovnaké právo byť šťastná ako ostatní. 

Nehnevaj sa, že sme ťa oklamali a povedali, že ne-

prídeme. Chceli sme ťa prekvapiť!“ dodala Diana. 

Myslím ale, že najväčšie prekvapenie mala pri po-

hľade na mňa moja mama. Ale môže sa na mňa 

hnevať? Veď mám narodeniny! 

Narodeniny 2. 

Ilustrácia na opačnej strane: Nikolas Horváth, Základná škola 

a gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Ul. Čs. armády 

15, Moldava nad Bodvou Ilustrácia na tejto strane: Tifany La-

katošová, Základná škola s materskou školou,  

Selice 
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Občianstvo je pre väčšinu detí cudzie slovo. Často 

sa jeho definíciu učia naspamäť, hoci jeho základ 

tvorí niečo, s čím sa stretávajú každý deň a o čom 

by vedeli rozprávať aj hodiny.  

V Základnej škole Koškovce sme s debatou o ob-

čianstve oslovili takmer 150 žiakov 2. stupňa. Deti 

hovorili o tom, čo občianstvo znamená, o tom, aké 

majú občania právo, i o svojich občianskych prá-

vach, z ktorých najčastejšie uvádzali právo na 

vzdelanie a vedeli aj o svojich povinnostiach —

dodržiavať zákony, chrániť prírodu... 

Základné práva všetkých občanov Slovenska za-

kotvuje Ústava Slovenskej republiky a na ňu nad-

väzujúce zákony: „Štátna moc pochádza od obča-

nov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich 

volených zástupcov alebo priamo. Štátne orgány 

môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 

a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ 

Zákony chránia občanov  - príslušníkov daného 

štátu a ich práva, zároveň však zakotvujú ich po-

vinnosti voči štátu (napr. riadiť sa jeho zákonmi, 

prispievať k spoločným výdavkom, v prípade na-

padnutia brániť svoju krajinu). 

Národnosť znamená príslušnosť k národnostnej 

alebo etnickej menšine na základe spoločného ja-

zyka a kultúry. Okrem najpočetnejšej rómskej 

a maďarskej národnostnej menšiny žije na Sloven-

sku niekoľko ďalších početných menšín (česká, 

rusínska, ale napr. aj vietnamská). Na Slovensku 

žije mnoho príslušníkov rôznych národnostných 

a etnických menšín, ktorí sú všetci občanmi s rov-

nakými občianskymi právami a povinnosťami voči 

štátu. 

V minulosti mnohé občianske práva nemali ženy 

(v súčasnosti sú ešte krajiny, kde ženy majú men-

šie práva ako muži), napr. právo účasti vo voľbách. 

V niektorých štátoch sú potláčané aj práva detí — 

považujú ich za majetok rodičov. Na Slovensku deti 

majú svoje občianske práva. Chránia ich zákony aj 

medzinárodné dohody o ochrane detí.  

V súčasnosti silnie hlas detí a dospelí by mali reš-

pektovať ich právo aktívne vstupovať do diania 

okolo seba. S deťmi by mali komunikovať priamo 

a primerane veku nielen lekári, sudcovia, učitelia, 

ale aj poslanci obce, mesta, i Národnej rady SR. 

(Pokračovanie na ďalšom liste.) 

Aktívne občianstvo 1. 

Ilustrácia na opačnej strane: Kristián Šmatár, Základná škola 

Kukučínova, Vranov nad Topľou Ilustrácia na tejto strane: 

Denisa Buchová, Detský domov Žitavce 
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Občianstvo je právny vzťah občana a štátu (najčastejšie toho, v ktorom žije,). Z 

tohto vzťahu vyplývajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré definuje Zákon č. 

40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 

Štátne občianstvo (príslušnosť k danému štátu) získava človek najčastejšie naro-

dením na území štátu, prípadne, keď aspoň jeden z rodičov má občianstvo toho 

štátu. Občanom daného štátu sa môže stať aj cudzinec, ktorý splnil podmienky 

udelenia štátneho občianstva. Štátne občianstvo možno aj stratiť — to nadobud-

nutím štátneho občianstva iného štátu. V niektorých štátoch (vrátane Slovenska) 

zákony umožňujú mať aj dvojité občianstvo (byť naraz občanom dvoch štátov). 

Náš štát riadia občania, ktorých si ostatní zvolia vo voľbách. Účasť na voľbách 

(voliť a byť volený) je základným právom občanov. Aktívne občianstvo znamená 

však poznať a aktívne pristupovať k svojim právam a povinnostiam voči štátu. 



 

 



 

 

Byť aktívnym občanom a občiankou nie je ťažké. 

Žiačky a žiakov Základnej školy Biskupická, Brati-

slava inšpirovala beseda o aktívnom občianstve, 

ako aj o ich občianskych právach. Pochopili, že nič 

im nebráni v tom, aby sami iniciovali vybudovanie 

športoviska, po ktorom toľko túžia a aby napísali 

miestnym poslancom list. 

Na Slovensku už máme mestá a obce, kde deti 

a mladí ľudia spolupracujú s dospelými, hlavne pos-

lancami, pravidelne. Ich vznik a fungovanie podpori-

la Nadácia pre deti Slovenska v programe Komunity 

priateľské deťom a mladým ľuďom. 

Detský a mládežnícky parlament v Handlovej bol 

založený pred viac ako 10 rokmi, je poradným orgá-

nom primátora mesta, zároveň je kontrolným 

a iniciatívnym orgánom. Tvoria ho zástupcovia štu-

dentov a žiakov základných a stredných škôl 

v meste, zástupcov občianskych združení, nezisko-

vých organizácií, ako aj z dobrovoľníkov z radov 

mládeže. Podobne uplatňujú svoje občianske práva 

deti a mladí ľudia vo Zvolene, v Kvačanoch, Spiš-

skej Belej, Heľpe, Prešove, Banskej Bystrici i Detve. 

Ako deti a mladí ľudia uplatňujú svoje občianske 

práva: 

• pomenovávajú problémy vo svojom okolí, 

• miestnym/mestským poslancom navrhujú rieše-

nia, ktoré spoločne vyhodnocujú, 

• podieľajú sa na realizácii a aj na vyhodnocovaní 

projektov v prospech všetkých detí vo svojom 

okolí. 

Od nudnej besedy k aktivite... 

Chlapci a dievčatá z 2. stupňa Základnej školy 

na Biskupickej ulici v Bratislave sa na besede 

o občianstve a občianskej účasti rozhovorili aj 

o tom, čo ich trápi — chýba im školské športové 

ihrisko. 

Peter: „Ihrisko potrebujú všetky deti, nemáme sa 

kde skatebordovať, hrať minifutbal, hádzať loptu 

na cieľ alebo do koša, aj trampolína by bola do-

brá.“ 

Denis: „Venujem sa boxovaniu, chcel by som na 

ihrisku boxovací vak , rebrík na rúčkovanie.“ 

Saša: „Radšej by som bola na ihrisku ako doma. 

Keby to bolo v škole, tak by aj rodičia vedeli, kde 

sme.“ 

Tomáš: „Mne by sa páčilo šachovnicové ihrisko, 

pieskovisko pre menšie deti, stromy, lavičky, 

smetné koše na odpadky.“ 

Samo: „Najmä by sme boli vonku počas telesnej 

výchovy, lebo sa o telocvičňu delíme aj s inými.“ 

Klaudia: „Ja by som chcela hojdačku, aby sme 

sa mohli porozprávať alebo si niečo prečítať. 

Páčila by sa mi plocha na kreslenie...“  

Nakoniec sa rozhodli, že napíšu novozvoleným 

miestnym poslancom, aby zabezpečili vybudo-

vanie športového ihriska v areáli ich školy. Pri 

písaní listu im pomohli naštudované dokumenty 

o ich ľudských právach. 

Aktívne občianstvo 2. 

Ilustrácia na opačnej strane: Diana Lakatošová, Špeciálna 

základná škola s vyuč. jazykom maďarským, 

Košická ul., Komárno  14 

Komunita priateľská deťom a mla-

dým ľuďom 

je komunita, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovno-

cennými a rešpektovanými partnermi dospelých. 

Je to miesto, kde deti a mladí ľudia majú vytvore-

né bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby 

mohli vyjadriť to, čo si myslia, čo im v komunite 

chýba, čo by sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli 

robiť. 

Úryvok z listu miestnym poslancom 

„Na základe Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý 

zavádza princíp najlepšieho záujmu dieťaťa a na 

základe toho, že aj my, deti máme právo zúčas-

tňovať sa všetkých oblastí života v komunite ako 

občania a občianky Vás žiadame o vybudovanie 

školského ihriska v areáli našej školy. 

Vieme, že niektorí z Vás navštevovali túto školu 

a zažili obdobie, keď športové ihrisko bolo súčas-

ťou školy. Uvedomujeme si tiež, že vo väčšine 

bratislavských škôl majú žiaci športové ihriská, 

mnohí úplne nové a moderné.  

Sme presvedčení, že nie je to ani dnes nesplniteľ-

ná vec a že ihrisko zlepší naše hodiny telocviku, 

ako aj prežívanie voľného času a nášho zdravia. 

Veríme, že aj naši rodičia pomôžu pri získavaní 

peňazí na budovanie ihriska.“ 

Žiaci a žiačky ZŠ Biskupická, Bratislava 



 

 



 

 

Rodová rovnosť a stereotypy 

Rodová rovnosť (nazývaná aj rovnosť pohlaví) je 

významnou ľudskoprávnou témou a znamená 

rovnaké posilnenie a účasť mužov aj žien vo 

všetkých oblastiach verejného a súkromného 

života. Neznamená to, že by obe pohlavia boli 

navlas rovnaké, ale že sú si rovné v právach 

a dôstojnosti. Našou úlohou je bojovať za rodovú 

rovnosť rovnako ako za ľudské práva, podporovať 

ju a ochraňovať. 

Boj žien za rovnosť pohlaví trvá 150 rokov. 

Významný pokrok ovplyvnil zmenu postojov celej 

spoločnosti. Medzi kľúčové oblasti pokroku 

v rovnoprávnosti žien patria: 

• rovnaký prístup ku vzdelaniu, 

• veľký počet žien pôsobiacich na trhu práce, 

• ekonomický status žien, 

• delenie prác v domácnosti a pri starostlivosti 

o deti, 

• rodinná štruktúra, 

• mládežnícka kultúra a 

• nové informačné a komunikačné technológie. 

Napriek rovnoprávnosti mužov a žien, v súčasnej 

Európe stále existuje množstvo prekážok, ktoré 

neumožňujú presadzovanie rovnosti 

v každodennom živote. 

Ak platí, že ženy v spoločnosti často trpia a sú 

v znevýhodnenom postavení voči mužom, v 

prípade rómskych žien to platí dvojnásobne. 

Potvrdzujú to aj zistenia občianskeho združenia 

Ouo Vadis. Najmä v marginalizovaných rómskych 

komunitách sa vzdelávanie žien považuje za 

zbytočné, oveľa viac tam podporujú vzdelávanie 

chlapcov. Dievčatá a ženy nemajú šancu na 

plnohodnotný život, chýbajúce vzdelanie zhoršuje 

ich zlú sociálnu situáciu, trpia chudobou, 

neschopnosťou sa zamestnať, majú zlý zdravotný 

stav a sú živnou pôdou pre násilie v rodine. 

Východiskom z tejto situácie je vzdelávanie 

dievčat, poukazovanie na výhody vzdelania aj 

komunikácia s úspešnými rómskymi ženami. 

Ilustrácia na opačnej strane: Karolína Szójözsefová, Základ-

ná škola s vyuč. jazykom maďarským, Šíd Fotografia vľavo: 

Otvorenie výstavy v roku 2017 v Stredisku kultúry Bratisla-

va — Nové Mesto Autor: Archív Romano kher — 

Rómsky dom 16 

Deti zo Základnej školy Kukučínova z Vranova 

nad Topľou diskutovali o rodovej rovnosti v róm-

skej komunite i o dôsledkoch rodových stereoty-

pov na životy detí: 

„Určite nemajú rovnaké postavenie, pretože 

u nás je otec hlava rodiny, stará sa o nás a nosí 

nám domov peniaze.“ 

„Väčšie a dôležitejšie postavenie majú 

v rómskych rodinách muži. Aj v našej triede sa 

chlapci hrajú na dôležitejších. Aj muži aj ženy 

majú možnosť študovať na stredných školách, 

ale školu si dokončia väčšinou chlapci, lebo ženy 

odchádzajú skoro na materskú dovolenku, ne-

pracujú. Hlava rodiny je potom muž.“ 

„Muži majú lepšie postavenie. Chodia do práce 

a starajú sa o fungovanie našej rodiny. Mama sa 

stará o deti, varí, upratuje a učí sa s nami, ale 

vždy má dôležitejšie postavenie a slovo otec.“ 

„V súčasnosti už majú rovnaké postavenie aj 

muži, aj ženy. V minulosti mali väčšie právo mu-

ži. Ženy sa museli starať o domácnosť a deti. Už 

to tak nie je. Žena má rovnaké právo, môže štu-

dovať alebo chodiť do práce a nemusí sa starať 

len o domácnosť a deti. A dnes sa už v mnohých 

domácnostiach starajú o deti aj muži.“ 

„Dnes môže každý sám rozhodnúť, každý má aj 

určité povinnosti a nezávisí to od pohlavia. Závisí 

od človeka samotného, aké chce mať postave-

nie, a čo všetko pre to urobí.“ 

RODOVÉ STEREOTYPY 

sú zjednodušené, nerealistické obrazy 

„mužskosti” a „ženskosti”. Sú to zidealizované 

a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo 

všetkých oblastiach života a vytvárajú zdanie 

prirodzenosti a samozrejmosti. Zabraňujú nám 

slobodne sa rozhodovať aj v dôležitých život-

ných rozhodnutiach ako je napr. výber štúdia 

a povolania, (delenie na „tradične ženské“ 

a „tradične mužské“), úloha rodiča v rodine... 



 

 



 

 

Mnohí ľudia sa často obávajú cudzieho alebo 

neznámeho a na ľudí s nezvyklým zjavom, kultúrou 

a správaním reagujú podozrievavo, niekedy až 

násilne.  

Určite mnohí z vás boli v tejto situácii — či už 

v skupine odmietajúcich alebo v skupine 

odmietaných ľudí. V kontakte takýchto skupín 

alebo skupiny s jednotlivcom, ktorý patrí do inej 

skupiny ľudí, môžu vznikať prvé predsudky. 

Predsudky sú základom intolerancie a odmietania 

skupín ľudí, alebo jednotlivcov iných komunít. 

S predsudkami sa stretávame často nielen v obci, 

meste, škole, ale aj v triede, napríklad odmietaním 

žiaka/žiakov inej národnosti, prisťahovalcov. 

Možno si to neuvedomujete, ale aj v súčasnosti na 

Slovensku je veľa detí, ktoré sa tu narodili tak, ako 

ich rodičia či starí rodičia, a pritom sú stredobodom 

posmeškov, strachu a predsudkov. Rómovia, 

nesprávne označovaní ako Cigáni, žijú v Európe už 

stáročia, uchovali si svoj jazyk a kultúru. V 20. 

storočí sa spolu so Židmi stali obeťami nacistickej 

genocídy. Keď sa predsudky a intolerancia 

prejavujú voči ľuďom z iných etník, ktoré sa líšia 

hlavne vzhľadom, môžeme hovoriť o xenofóbii. 

I dnes rómske deti hlavne z marginalizovaných 

rómskych komunít vyrastajú v nepriateľskom 

spoločenskom prostredí. Niekedy sa kvôli ich 

pôvodu k nim správajú s predsudkami spolužiaci, 

ich rodičia, niekedy obyvatelia celej obce... 

Predsudky, intolerancia a xenofóbia často vyúsťujú 

do správania, ktoré nazývame diskriminácia. 

(Pokračovanie na ďalšom liste). 

Predsudky, intolerancia, diskriminácia 1. 

Ilustrácia na opačnej strane: Diana Pavlíková, Základná ško-

la s materskou školou, Bajerov Fotografia na tejto strane: 

Účastníci slávnostného otvorenia výstavy Farebný svet – 

Coloriskeri luma v júni 2018 v Univerzitnej knižnici v Brati-

slave Autor: Archív Romano kher—Rómsky dom 
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PREDSUDKY 

tvorí skupina myšlienok, ktoré presadzujeme 

bez toho, aby sme si preverili ich správnosť. 

Vznikajú tak, že si vytvárame názor o niekom 

bez toho, aby sme ho poznali a to na základe 

predpokladaných vlastností skupiny, ku ktorej ho 

priraďujeme. 

Deti z Detského domova v Gelnici besedovali 

o spolunažívaní s inými komunitami, o diskrimi-

nácii i o obavách pred migrantmi. Spýtali sme sa 

aj na to, ako by zlepšili toto spolunažívanie: 

Margita: „Nepoznám migrantov, ani iné nábo-

ženské komunity v okolí. Zlepšenie vidím 

v komunikácii, nemali by sa navzájom odcudzo-

vať.“ 

Gabo: „Nie sú migranti v našom okolí, ako by sa 

malo zlepšiť spolunažívanie - nenadávať si na-

vzájom.“ 

INTOLERANCIA 

je nedostatok rešpektu pre aktivity, či presved-

čenie iných. Intolerancia neakceptuje odlišnosť/

inakosť. Prejavuje sa neochotou prijať odlišné 

správanie či názory. Intolerancia môže zname-

nať nespravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi kvôli 

ich náboženstvu, sexuálnej orientácii, ale aj kvôli 

oblečeniu či účesu.  

Intolerancia je základom rasizmu, antisemitizmu, 

xenofóbie a diskriminácie. 

XENOFÓBIA 

doslovne znamená strach z cudzincov. Toto 

slovo sa používa na opis nevraživosti voči 

ľuďom z iných krajín, príslušníkom iných etnic-

kých skupín, najčastejšie vo vzťahu k prisťaho-

valcom. 



 

 



 

 

Medzinárodná organizácia Amnesty International 

hovorí o diskriminácii na Slovensku: mnohé rómske 

deti sa učia v oddelených — segregovaných 

školách, mnoho z nich chodí do špeciálnych škôl, 

i keď sú šikovné a zvládli by aj základnú školu. 

Diskriminácia k niektorým skupinám ľudí sa 

prejavuje v škole, v zamestnaní, ale aj v obci, 

v spoločnosti. V snahe predchádzať jej bol v roku 

2004 na Slovensku prijatý Antidiskriminačný zákon 

(Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou). Zákon poskytuje právnu ochranu 

ľuďom, voči ktorým nebolo uplatnené rovnaké 

zaobchádzanie — teda boli diskriminovaní z dôvodu 

pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 

zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, 

jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 

alebo iného postavenia alebo z  dôvodu oznámenia 

kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. 

Predsudky, xenofóbia, intolerancia, šovinizmus a 

rasizmus sú sprievodným javom extrémizmu. 

Extrémisti odmietajú rešpektovať princíp rovnosti 

občianskych práv pre všetkých občanov.  

V roku 2016 sa do prieskumu Rady mládeže 

Žilinského kraja zapojilo 230 mladých ľudí.  

Takmer tri štvrtiny z nich zažili alebo zažívajú vo 

svojom živote extrémistické prejavy. Takmer všetci 

(95%) vnímajú prejavy nenávisti na internete, odkiaľ 

je len krok k nenávistnému prejavu v reálnom živote 

a každý z nás sa môže ocitnúť v pozícii obete. 

Predsudky, intolerancia, diskriminácia 2. 

Ilustrácia na opačnej strane: Alex Surmaj, 

Občianske združenie Gaštanový koník, Snina 20 

Ústava Slovenskej republiky 

Čl. 12 ods.(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu 

na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo so-

ciálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho 

nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

Deti zo Základnej školy Rozmarínová, Komárno 

hovorili o vzťahoch nielen medzi skupinami ľudí, 

ale aj medzi krajinami, kde sa bojuje: 

Barborka: „Všetci chceme byť šťastní v krajine, 

v ktorej žijeme. Šťastie je základom života a ak 

človek musí kvôli vojne odísť do inej krajiny, urči-

te je nešťastný. Nesie sa to s ním potom celý 

život.“ 

Martina: „Ja si myslím, že by sme si mali udržia-

vať dobré spolunažívanie kvôli bezpečiu ľudí 

a aby nevyhynula naša planéta.“ 

Adam: „Mier je lepší ako vojny a hádky a keby 

ho každý udržiaval vo svojom okolí, bol by mier 

na celom svete.“ 

Lili: „Škoda, že si ľudia nevedia vyhovieť. Nevi-

dia, že aj migranti aj Rómovia a iní sú dobrí.“ 

David: „Ja si myslím, že ak niektorí ľudia robia 

iným zle je to preto, lebo bojujú za svoje práva.“ 

Eszter: „Migrantom sa bude dariť iba vtedy, keď 

sa prispôsobia. Ak by nechceli dodržiavať pra-

vidlá, mali by opustiť krajinu.“ 

Terezka: „Mali by sme akceptovať všetkých  ľudí 

bez rozdielu. Neodsudzovať nikoho za to, aký je 

a odkiaľ pochádza.“ 

Darinka: „Nevšímať si farbu pleti, národnosť, ale 

dobré srdce.“ 

DISKRIMINÁCIA 

je nespravodlivé zaobchádzanie s jednotlivcami 

alebo skupinami ľudí na základe negatívneho 

posudzovania kvôli farbe pleti, sexuálnej alebo 

náboženskej orientácii, národnosti, etnickej prí-

slušnosti, sociálnej vrstve a podobne. 
EXTRÉMIZMUS 

Konanie a prejavy spojené s útokom a snahou 

o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu 

základných práva slobôd pre určité skupiny oby-

vateľstva. 



 

 



 

 

Rodina, to už dávno nie je iba tradičný model 

manželského páru a ich biologických detí. Súčasná 

Európa rozoznáva mnoho podôb rodinných štruktúr.  

Príkladmi sú: 

• široká viacgeneračná rodina, 

• rodina, v ktorej chýba jeden z rodičov (v dôsledku 

rozvodu, opustenia, úmrtia alebo z iných 

dôvodov), 

• adoptívna alebo pestúnska rodina, 

• nukleárna rodina s vlastným a nevlastným 

rodičom a niekedy aj s vlastnými a nevlastnými 

súrodencami, 

• dlhodobý partnerský vzťah dvoch osôb, avšak 

bez potvrdenia ich zväzku sobášom, 

• rodiny s partnermi rovnakého pohlavia, 

• rodina zložená z detí a ich starých rodičov. 

Dohovor o právach dieťaťa uznáva rodinu ako 

základnú jednotku spoločnosti, ktorá deti dokáže 

najlepšie ochrániť a zabezpečiť podmienky na ich 

plnohodnotný a harmonický rozvoj. Dieťa má nárok 

na starostlivosť, bezpečnosť a výchovu, ktorá 

rešpektuje jeho alebo jej osobnosť. Článok 3 

Dohovoru o právach dieťaťa konštatuje, že 

prvoradým hľadiskom rodičov pri vedení a výchove 

detí by mal byť najlepší záujem dieťaťa. 

Ak rodina nefunguje, zodpovednosť za dieťa 

preberá štát — dieťa sa dostáva do náhradnej 

starostlivosti. V minulosti deti žili vo veľkých 

detských domovoch, v súčasnosti je snaha 

zabezpečiť každému dieťaťu jeho, hoci aj náhradnú, 

rodinu. Keď vlastná rodina zlyhá, na prvom mieste 

je náhradná osobná starostlivosť o dieťa, potom 

pestúnska starostlivosť a až nakoniec ústavná 

starostlivosť.  

Postup pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti 

má svoje pravidlá — riadi sa zákonmi Slovenskej 

republiky, ale aj medzinárodnými dohovormi, ku 

ktorým sa Slovensko zaviazalo. Vždy je na prvom 

mieste najlepší záujem dieťaťa a napĺňanie jeho 

práv, ktoré strážia aj mimovládne neziskové 

organizácie ako napr. Návrat, o.z. a Úsmev ako dar.  

Rodina a náhradná starostlivosť 

Ilustrácia na opačnej strane: Denis Varga, Gymná - 

zium Topoľčany, ul. 17. novembra? Topoľčany 22 

Návrat, o. z. 

Občianske združenie, ktoré viac ako 25 rokov 

presadzuje a podporuje návrat opustených detí 

z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Pomá-

ha rodinám v ohrození, profesionálnym rodičom, 

t. j. ľuďom, ktorí poskytujú náhradnú starostlivosť 

deťom v rodinách, ale aj záujemcom o adopciu 

detí a adoptívnym rodičom. Presadzuje aj systé-

mové zmeny — jeho experti boli spoluautormi 

Štandardov prípravy na náhradné rodičovstvo, 

vzdeláva sociálnych pracovníkov úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny.... 

www.navrat.sk 

Úsmev ako dar 

Spoločnosť Úsmev ako dar viac ako 35 rokov 

pomáha deťom z detských domovov, pomáha 

dospelým po odchode z detského domova, pri-

pravuje náhradných rodičov, pomáha rodinám v 

kríze a buduje centrá na pomoc deťom, rodinám 

a mladým dospelým. Má akreditované programy 

prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť, pes-

túnsku starostlivosť, nadviazanie osobného kon-

taktu medzi žiadateľom a dieťaťom, pomoci 

a sociálneho poradenstva... Spoločnosť realizuje 

aj desiatky programov pre osobnostný rozvoj 

detí v detských domovoch. 

www.usmev.sk 

Deti v Detskom domove v Gelnici diskutovali 

o tom, kto by mal rozhodnúť o tom, či má ísť die-

ťa do zariadenia, ak sa o neho rodičia nedokážu 

postarať a o ich postoji k rodinnému spôsobu 

výchovy v detskom domove: 

Margita: „Môj život v domove sa veľmi zmenil, 

doma ma zanedbávali.“ 

Slavomír: „To čo vymenujem som doma nemal: 

starajú sa tu o mňa vychovávateľky a vychová-

vatelia, pomáhajú mi s problémami, každý deň 

mám jedlo, mám teplú vodu na sprchovanie, 

strechu nad hlavou, mám si čo obliecť, kde spať 

a dokonca mám aj svoju vlastnú izbu.“ 

Marcela: „Som spokojná s rodinným spôsobom 

výchovy v našom detskom domove.“ 

Anežka: „Štát by mal rozhodnúť o tom, čo je pre 

dieťa najlepšie. Som spokojná, vyhovuje mi ro-

dinný spôsob výchovy.“ 
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