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Hlavné zistenia  

● Väčšina skúmaných intervencií v roku 2018 bola realizovaná mimovládnymi organizáciami. 
● Väčšina intervencií bola realizovaná s  podporou národných grantových schém. 
● Najčastejšie išlo o vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré predpokladali, že kontakt s minoritou, 

vzbudenie empatie, vžitie sa do situácie príslušníkov minority zmenia postoje a správanie 
účastníkov a účastníčok intervencií. 

● Evaluácia dopadu nebola bežnou súčasťou analyzovaných intervencií. 
● Realizátori intervencií a donori za atraktívne aktivity považovali tie, ktoré využívajú prácu s 

emóciami a priamy či sprostredkovaný kontakt s minoritou, pričom ich účinnosť má byť 
posilnená následnou reflexiou (napr. formou diskusie, prezentovaním faktov). 

● Udržateľné antidiskriminačné intervencie by mali zohľadňovať aj situačné vplyvy (nielen 
individuálne faktory, napr. empatia), vrátane aktuálneho spoločenského a politického 
kontextu. 

● Intervencie, ktoré sa usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú potenciál pre posilnenie 
kolektívnej akcie a dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by preto nemali 
vystupovať len v pozícii účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný 
rovnaký hlas a aktérstvo ako príslušníkom etnickej majority. 

● Identifikované prekážky v súvislosti s realizáciou intervencií zahŕňali      nestabilitu neziskových 
organizácii a negatívne nastavený spoločenský normatívny a inštitucionálny kontext vo vzťahu 
k minoritám, špeciálne k rómskej menšine. 

 

http://www.kvsbk.sav.sk/
mailto:lucia.hargasova@savba.sk
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Cieľ 

Výskum prezentovaný v tejto správe prebiehal v rámci riešenia projektu DG Justice PolRom, 
ktorý skúma vzťahy medzi politickým diskurzom, anticiganizmom1 a kolektívnou akciou2 zameranou v 
prospech, respektíve v neprospech Rómov. 

Dáta získané z reprezentatívneho prieskumu v rámci projektu (Poslon, Lášticová, Popper, 
Hargašová a Belán, 2020) naznačujú, že ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, 
keď politici hovoria o Rómoch negatívne a nepriateľsky, než keď o nich hovoria pozitívne – napríklad 
keď tvrdia, že ľudia majú Rómom pomáhať, alebo keď tvrdia, že Nerómovia by sa mali s Rómami spojiť 
v boji proti diskriminácii. Ďalej sme zistili, že hoci respondenti vnímajú, že spoločenské normy na 
Slovensku schvaľujú negatívne postoje a emócie týkajúce sa Rómov (, nevnímajú existenciu 
diskriminácie Rómov na Slovensku. Dáta z reprezentatívneho prieskumu napokon ukázali, že 80% 
Slovákov sa stotožňuje s predstavou, že Rómovia majú na Slovensku nezaslúžené výhody a takmer dve 
tretiny Slovákov sa stotožňujú s otvorene negatívnymi stereotypmi o Rómoch, ako je napríklad to, že 
sú leniví a kradnú (tzv. anticiganizmus). Nadpolovičná väčšina participantov by sa nezapojila do 
žiadneho typu kolektívnej akcie, bez ohľadu na to, či by bola zameraná v prospech alebo v neprospech 
Rómov. Čím vyššia bola ochota respondentov zapojiť sa do pro-rómskej kolektívnej akcie, tým nižší bol 
ich anticiganizmus. Naopak, čím vyššia bola ochota zapojiť sa do proti-rómskej kolektívnej akcie, tým 
bol anticiganizmus vyšší.  

Analýza politického diskurzu o Rómoch v roku 2018 ukázala, že diskurzu dominovali negatívne 
rámcované témy potláčania kriminality v rómskych osadách a neprimeraného policajného zásahu v 
rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou z roku 2013 (Lášticová, Popper, 2020).  V prípade 
negatívneho diskurzu boli Rómovia konštruovaní v pozícii pasívneho objektu, bolo im upierané 
aktérstvo. Nositelia negatívneho politického diskurzu konštruovali Rómov ako príslušníkov nečlenskej 
skupiny (“oni”) a zdôrazňovali potrebu kontrolovať a disciplinovať ich, keďže ich opisovali ako 
inherentne odlišných od majority svojou mentalitou aj spôsobom života. Prezentovanie kriminality ako 
esenciálnej3 charakteristiky Rómov silové rezorty používali na legitimizovanie násilia voči Rómom. 
Témami, ktoré sa spájali s pozitívnym politickým diskurzom, boli školská inklúzia a integrácia Rómov 
na trhu práce a oslavy pamätného dňa rómskeho holokaustu (Lášticová, Popper, 2020). 

Hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tejto správe bolo identifikovať príklady dobrej 
praxe antidiskriminačných intervencií a zistiť, aké metodické postupy sú ich realizátormi a účastníkmi 
považované za najúčinnejšie na zmierňovanie predsudkov a zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a 
rómskou minoritou. S využitím poznatkov sociálnej psychológie, konkrétne kontaktnej teórie (Allport, 
1954 a iní) bolo cieľom zhodnotiť, či intervencie majú potenciál na zlepšenie medziskupinových vzťahov 
a povzbudenie spoločenských zmien (napríklad zlepšenie postavenia rómskej menšiny v spoločnosti). 
Pod intervenciou rozumieme akúkoľvek aktivitu, ktorej explicitným cieľom bolo zlepšiť postoje 
majority voči rómskej minorite, alebo zlepšiť vzťahy medzi majoritou a minoritou. 

 
Výskum sme realizovali v dvoch etapách:  

                                                           
1 Anticiganizmus je špecifická forma rasizmu voči Rómom a tým, ktorí sú v predstavách verejnosti stigmatizovaní 

označením “cigáni”. V užšom zmysle sa používa na označenie negatívnych postojov voči Rómom alebo vyjadreniam 
obsahujúcim negatívne stereotypy vo verejnej oblasti či v nenávistných vyjadreniach. Viac v dokumente “Antigypsyism: a 
reference paper.” Dostupný online: http://antigypsyism.eu/wp-content/uploads/2017/07/Antigypsyism-reference-paper-
16.06.2017.pdf 
2 Kolektívna akcia je akékoľvek konanie, za účelom zmeny statusu určitej skupiny v spoločnosti (Wright, Taylor, & 

Moghaddam, 1990). 
3 Esencializácia označuje proces, počas ktorého ľuďom, ktorí patria do určitej kultúrne definovanej skupiny (na základe 

pohlavia, veku, rasy či etnicity), pripisujeme “prirodzené” vlastnosti a charakteristiky. O týchto vlastnostiach panuje 
presvedčenie, že vyplývajú z podstaty ľudí patriacej do danej skupiny, a že tieto vlastnosti sú vrodené, biologické, im 
prirodzené a majú všetci členovia danej skupiny. 
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1. zmapovanie antidiskriminačných intervencií, ktoré boli realizované v roku 2018 a vytvorenie 
ich databázy; 

2. identifikácia vybraných predstaviteľov organizujúcich aktivity antidiskriminačnej povahy za 
účelom popísania postupov dobrej praxe z ich perspektívy. 

 

Metóda 

Spôsob zberu dát a metódy analýzy 

1. Zber dát pre vytvorenie databázy prebiehal online, na základe verejne dostupných zdrojov. 
Intervencie boli vyhľadávané prostredníctvom webových stránok relevantných grantových schém 
a donorov (ministerstiev a nadácií, webových stránok mimovládnych organizácií a pod.). Následne bola 
databáza doplnená o intervencie vyhľadané cez webový prehliadač pomocou kľúčových pojmov – 
2018, predsudky, postoje, Rómovia, zmierňovanie predsudkov, projekt, kampaň, workshop, inklúzia, 
integrácia, (anti)diskriminácia a podobne. Kritériá pre zaradenie intervencie do databázy boli 
nasledovné: aktivita je zameraná na medziskupinové vzťahy medzi majoritou a Rómami; aktivita zapája 
nejakým spôsobom majoritu a nie je zameraná výlučne dovnútra rómskej komunity; aktivita môže byť 
zameraná na adresovanie medziskupinových vzťahov všeobecne, bez menovania rómskej menšiny. Za 
najvýraznejšie obmedzenie považujeme fakt, že pre nedostupnosť online informácii o podporených 
projektoch na stránke Ministerstva školstva nebolo možné tieto zaradiť do vytvorenej databázy. 
Projekty realizované v školskom prostredí sú pritom podľa našich informácii nezanedbateľné, čo do 
celkového počtu, aj ich prípadného dopadu. 

Najprv sme uskutočnili obsahovú analýzu dokumentov v databáze, s cieľom mapovať a 
analyzovať intervencie na základe ich vybraných charakteristických znakov. Pri analýze boli kódované 
nasledujúce kategórie: cieľ intervencie, cieľová skupina intervencie, skupiny zapojené do intervencie, 
psychologické mechanizmy, na ktorých je intervencia postavená (explicitné a implicitné), postup 
intervencie, prepojenie na verejné politiky, realizátor vykonávajúci intervenciu, spôsob respektíve 
prítomnosť evaluácie dopadov intervencie. Zaujímalo nás, prostredníctvom akých psychologických 
mechanizmov (napr. práca s kogníciami, emóciami, zmenou správania) majú tieto intervencie 
potenciál zmierňovať predsudky a či zároveň môžu ovplyvňovať kolektívnu akciu v prospech minorít. 
Hodnotili sme, či analyzované intervencie majú potenciál na účinné znižovanie predsudkov, 
predovšetkým s ohľadom na optimálne podmienky kontaktu (Allport, 1954 a iní). 

2. Na základe databázy intervencií uskutočnených v roku 2018 sme spomedzi realizátorov 
intervencií identifikovali kľúčových aktérov, ktorí boli počas Dekády začleňovania rómskej populácie 
(2005-2015, s rozšírením až do roku 2018) aktívni v oblasti zlepšovania medziskupinových vzťahov. 
Následne sme vybrali dve neziskové organizácie s rôznym zameraním pre prípadovú štúdiu a 
zrealizovali buď rozhovory alebo fokusovú skupinu s reprezentantmi zainteresovaných strán – 
zástupcami neziskových organizácii ako aj účastníkmi intervencií. V ďalšom kroku sme identifikovali 
kľúčové projektové schémy a inštitúcie, ktoré sa najviac podieľali na realizácii intervencií za rok 2018, 
a uskutočnili sme fokusovú skupinu s ich zástupcami. Účasť zástupcov rôznych projektových schém 
nám umožnila analyzovať projektovú situáciu aj nad rámec dvoch prípadových štúdií a databázy za rok 
2018. 

Nadácia Milana Šimečku (ďalej aj NMŠ) je prvou vybranou organizáciou pre prípadovú štúdiu. 
NMŠ je jednou z najstarších neziskových organizácii na Slovensku (založená v roku 1991). Zaoberajú sa 
témami týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti - vzdelávanie o ľudských právach, rozvoj 
demokratických inštitúcií, záležitosti menšín a inkluzívnej praxe. V súčasnosti ich práca zahŕňa 
vzdelávanie k rôznorodosti, otázky rómstva a výskumu a vzdelávaniu o holokauste. V projektoch 
využívajú princípy interaktívneho učenia a prvky rovesníckeho a zážitkového vzdelávania. 

Pre porovnanie bola pre druhú prípadovú štúdiu bola vybraná novšia mimovládna nezisková 
organizácia Eduma (od emócii k poznaniu), založená  v roku 2015. Edumu spoluzakladala a roky viedla 
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sociálna pedagogička rómskeho pôvodu Janette Motlová, ktorá má dlhoročné skúsenosti v práci 
s mládežou, zvlášť  s ľuďmi z etnických minorít a zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Cieľom 
občianskeho združenia je prostredníctvom vzdelávania posilniť rôzne sociálne prostredia v ich 
schopnosti úspešne začleňovať minority, resp. ohrozené skupiny spoločnosti. Ich ťažiskovými 
metódami sú storytelling (práca s príbehmi), učenie cez emócie a zážitky. 

Zrealizovali sme spolu 5 rozhovorov a 2 fokusové skupiny, na ktorých sa zúčastnilo dohromady 
14 participantov a participantiek zo spomínaných skupín (zástupcovia z organizácií, účastníci/čky 
intervencií, zástupcovia  projektových schém). 

Tabuľka 1. Prehľad zrealizovaných rozhovorov a fokusových skupín 

Čís. Rozhovor/ 
Fokusová 
skupina 

Typ participantov/participantiek Nezisková 
organizácia 

Počet 
participantov/
participantiek 

1 Rozhovor Zástupca neziskovej organizácie Eduma 1 

2 Rozhovor Zástupca neziskovej organizácie Eduma 1 

3 Rozhovor Účastník intervencie Eduma 1 

4 Fokusová 
skupina 

Zástupca neziskovej organizácie NMŠ 4 

5 Rozhovor Účastník intervencie NMŠ 1 

6 Rozhovor Účastník intervencie NMŠ 1 

7 Fokusová 
skupina 

Projektové schémy - zastúpenie: 1 Ministerstvo 
školstva, 1 Ministerstvo kultúry; 1 korporátny donor, 2 
donor z neziskového sektora 

Naprieč 
organizáciami 

5 

        14 

 

Rozhovory boli doslovne prepísané a následne analyzované s použitím tematickej kvalitatívnej 
analýzy, pričom hlavným cieľom bolo identifikovať príklady dobrej praxe v oblasti intervencií 
zameraných na zmierňovanie predsudkov. Parciálnymi oblasťami analýzy boli možnosti evaluácie 
intervencií, spôsoby zapájania členov a členiek rómskej minority a identifikácia prvkov intervencií, 
ktoré predstavujú potenciál pre kolektívnu akciu v prospech Rómov. 

 

Výsledky 

1. Databáza antidiskriminačných intervencií za rok 2018 a ich potenciál pre znižovanie predsudkov 

V roku 2018 sme identifikovali 55 verejne dostupných intervencií, ktoré uskutočnilo 40 rôznych 
realizátorov, z toho najčastejšie mimovládne organizácie (42), štátne inštitúcie (11) alebo iní realizátori 
- fyzické osoby, súkromné firmy, cirkev (Graf 1. Realizátori intervencií). 
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Graf 1. Realizátori intervencií               Graf 2. Prepojenie na politiky 

 

Viac ako polovica intervencií bola súčasťou národných projektových schém, či už v gescii Ministerstva 
kultúry SR (29), Ministerstva spravodlivosti (5) alebo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity (1). Nasledovali projekty financované z korporátnych schém (Graf 2. Prepojenie na politiky). 

Takmer polovica intervencií bola zameraná špecificky na zlepšovanie vzťahov medzi rómskou 
minoritou a majoritnou spoločnosťou (27 intervencií - rómska minorita v spoločnosti). Takou 
intervenciou bola napríklad výstava fotografii Juraja Bartoša “Sme tu spolu (Integrácia rómskych detí)”, 
jej cieľom bolo “sprostredkovať pohľad na rómske deti takým spôsobom, ktorý má potenciál podporiť 
ich pozitívne vnímanie spoločnosťou a prispieť k búraniu existujúcich predsudkov”4.  O trochu menší 
počet intervencií sa zameriaval aj iné etnické skupiny (23 - minority vrátane rómskej): v projekte 
“Stories that move” realizovanom Nadáciou Milana Šimečku príbehy zo života mladých ľudí (z rôznych 
minorít) a vypracovanie následných zadaní vedú “študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky 
premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch 
a rozhodnutiach”5. Najmenšia časť intervencií si kládla za cieľ zvýšiť toleranciu a propagovať 
rozmanitosť vo všeobecnosti, buď na základe princípu inklúzie (1) alebo multikulturalizmu (4) (Graf 3. 
„Cieľová skupina intervencie“). 

Príkladom pre multikultúrny prístup je projekt “Všetci sme rovnakí a predsa iní”6 materskej 
školy Švantnerova v Bratislave, ktorej cieľom bolo zoznámiť deti materskej školy s rôznorodosťou v 
oblasti kultúry, tradícii ľudí rôznej farby pleti. Inkluzívny prístup zase aplikovala nezisková organizácia 
Eduma v projekte “Inštitucionálna podpora v oblasti inovácií pri zavádzaní inkluzívneho prístupu k 
zraniteľným skupinám”7, ktorý pracuje na zlepšovaní pripravenosti školského prostredia začleniť žiakov 
z potenciálne zraniteľných skupín (vrátane Rómov, nie však výlučne). 

Medzi často deklarované ciele intervencií patrilo zmierňovanie predsudkov, zlepšenie 
medziskupinových vzťahov, jednostranné či vzájomné spoznávanie kultúr, zvyšovanie povedomia 

                                                           
4https://www.vsvu.sk/galeria-medium/sme-tu-spolu-integracia-romskych-deti/  
5 https://www.nadaciamilanasimecku.sk/programy/vzdelavanie/stories-that-move 
6 http://mssvantnerova.sk/misc/vsetcismerovnaki 
7 http://eduma.sk/wp-content/uploads/2019/07/vyrocna-sprava-2018.pdf 
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     Graf 3. Cieľová skupina intervencie 
 

o minoritách, malá časť si kládla za cieľ zmocnenie (angl. empowerment8) členov a členiek rómskej 
komunity. Napriek tomu, že popisy projektov obsahovali slová ako „predsudky“, „postoje“, „inklúzia“ 
a podobne, iba zlomok z intervencií (16%) vychádzal z konkrétne pomenovanej psychologickej či 
pedagogickej teórie či postupu. Väčšina intervencií spočívala na zamlčanom predpoklade, že niektorá 
z foriem kontaktu s menšinou automaticky povedie k zlepšeniu vzťahov medzi minoritou a majoritou. 
Najčastejšie deklarovaným cieľom intervencií bolo zmeniť u účastníkov a účastníčok emócie 
pociťované voči príslušníkom minorít spolu s ich poznatkami (21), alebo sa zameriavali len na jednu z 
týchto oblastí - 12 intervencií rozširovalo poznatky, 11 cielilo na emócie. Iba menšina intervencií sa 
zameriavala na zmenu správania (Graf 4. Cieľom intervencie zmena v oblasti). Intervencie sa 
zameriavali buď na priamy kontakt s členmi minority (stretnutia na tanečných, čitateľských, hudobných 
festivaloch), či nepriamy kontakt (sprostredkovaný napríklad čítaným, rozprávaným, sfilmovaným 
príbehom alebo fotografiou) (Graf 5. Typ kontaktu s minoritou). 

Najčastejším typom intervencie boli kultúrne podujatia, ktoré obsahovali najmä hudobné, 
tanečné, spevácke a ďalšie umelecké vystúpenia Rómov a festivaly prezentujúce rómsku kultúru. Ciele 
týchto intervencií často sledovali predpoklad ich realizátorov, že spoznanie rómskej kultúry 
automaticky povedie k pozitívnemu vnímaniu Rómov a aj k zlepšeniu medziskupinových vzťahov a 
zmierneniu predsudkov. Avšak, táto metóda nesie riziko esencializácie a posilňovania stereotypnej 
predstavy o Rómoch ako o hudobníkoch a umelcoch. Podľa Kende a kol. (2017), kultúrne dištancovanie 
sa od Rómov je tiež formou sociálneho vylúčenia a môže viesť k psychologickému dištancovaniu Rómov 
od etnickej majority9. Na základe týchto zistení autori upozorňujú, že vnímanie kultúrnych odlišností v 
štátoch, v ktorých nie sú dominantné multikultúrne normy (kam patrí aj Slovensko), môže naopak 
vyústiť do vylúčenia zo spoločnej skupinovej identity. Práve vnímanie spoločnej identity je jednou z 
ciest zmierňovania predsudkov voči nečlenským skupinám (Dovidio a Gaertner, 2014). 

                                                           
8 Empowerment (zmocnenie, posilnenie) - je sociálny proces vyznačujúci sa aktivitami, ktoré napomáhajú ľuďom získať 

kontrolu nad vlastným životom, posilniť ich v snahe riešiť problémy, ktoré považujú za dôležité vo svojom živote, či v 
živote ich komunity a spoločnosti. 
9 Folklorizácia Rómov síce nesúvisela priamo s predsudkami a negatívnymi postojmi, ale mali väčšiu podporu u 

participantov, ktorí vyznávali skôr esencialistické hodnoty, podporovali nacionalistické ideály alebo sa identifikovali so 
svojou národnosťou (Kende et al., 2017) 
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Graf 4. Cieľom intervencie zmena v oblasti       Graf 5. Typ kontaktu s minoritou 
 
Ďalším identifikovaným typom intervencií boli rôzne vzdelávacie programy a aktivity, ktoré mali 

za cieľ zvyšovať povedomie majoritnej spoločnosti o minoritách, znevýhodnených skupinách a 
mechanizmoch tolerancie vo všeobecnosti a nezameriavali sa špecificky na zmierňovanie predsudkov 
voči Rómom. 

Tretím typom, ktorý sa vyskytol medzi mapovanými intervenciami, boli tzv. emancipačné 
intervencie, ktoré pracovali priamo s Rómami/kami a usilovali sa o ich posilnenie a zmocnenie - buď 
vo forme rôznych workshopov a vzdelávania, alebo tréningov „ambasádorov”, t. j. jednotlivcov z 
rómskej minority, ktorí budú ďalej šíriť získané skúsenosti, vedomosti alebo zručnosti. Osemnásť 
percent intervencií zapájalo Rómov a Rómky s cieľom posilniť ich aktérstvo. Práve intervencie, ktoré sa 
usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú najväčší potenciál pre posilnenie kolektívnej akcie a 
dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by nemali vystupovať len v pozícii 
účinkujúcich na vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný rovnaký hlas a aktérstvo ako príslušníkom 
etnickej majority. Napríklad projekt “Mladí rómski lídri” realizovaný OZ Divé Maky angažuje 
talentovanú rómsku mládež s cieľom “...priniesť príležitosť stať sa rešpektovanými mládežníckymi 
lídrami, aby pomohli ďalším mladým zo znevýhodneného prostredia v ich občianskej aktivizácii.”10 

Iba sedem percent analyzovaných intervencií uvádzalo realizáciu nejakej formy evaluácie 
dopadu intervencie, veľká väčšina zostavila jednoduchú záverečnú správu alebo zostala bez 
akéhokoľvek zhodnotenia. 
                
2. Intervencie na zmierňovanie predsudkov – dobrá prax z perspektívy účastníkov a účastníčok 
rozhovorov a fokusových skupín 

U participantov a participantiek prevládala všeobecná zhoda na tom, že najväčší dopad na 
účastníkov intervencií majú aktivity založené na emóciách a zážitkoch. Pri posilňovaní tolerantných 
postojov a scitlivovania voči rôznorodosti (vrátane Rómov, migrantov, LGBTI a iných minorít) 
považovali za užitočné: tréning v empatii, v kritickom myslení, a tiež postupy podporujúce sebareflexiu 

                                                           
10https://divemaky.sk/projekty-2/dive-maky-liderstvom-k-tolerancii/ 
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a osobný rast. Rozhovory však poukázali na niektoré ponaučenia a limity takýchto aktivít. Participanti 
rozhovorov uviedli viaceré tipy na spôsoby ako transformovať krátkodobý “aha efekt“ jednorazových 
aktivít na dlhšie trvajúcu zmenu v oblasti predsudkov voči Rómom. 

Ψ  Žiaden zákon ti nedosiahne to, že budeš viacej empatický. Že ten zákon je vlastne na nič. (...) Ty sa 

potrebuješ stretnúť tvárou v tvár nejakému človeku, kde zrazu za minoritou vidíš meno, tvár, príbeh, obrazy 
z jeho života a to ťa zmení. (zástupkyňa Eduma) 

V nasledujúcich bodoch sumarizujeme príklady a princípy dobrej praxe, ktoré vyplynuli z rozhovorov: 

A) Kombinovať aktivity, ktoré sa zameriavajú na emocionálnu stránku (empatia, zážitky, emócie, 
vcítenie sa) s prezentovaním faktov o danej minorite alebo s následnou reflexiou (napríklad diskusia, 
písanie eseje, vlastný projekt, akčné plánovanie). 

Ψ  A dáva im to priestor na také vcítenie... vcítenie a zamyslenie. Toto vnímam ako veľmi dôležité. Čiže 

keby sme sa nejak teoreticky rozprávali o tom, alebo o niečom, čo niekde začuli a videli v nejakej učebnici, 
tak by to nemalo na nich taký dopad. Nemali by šancu sa reálne zamyslieť, nad tým čo im niekto rozpráva 
alebo snaží sa povedať. (účastníčka aktivít Nadácie Milana Šimečku) 

B) Príbehy a príklady, ktoré sú počas intervencií používané, by mali niesť charakteristiky, ktoré 
účastníkom umožnia identifikovať sa s nimi – napríklad sú lokálne, konkrétne, dostupné, prispôsobené 
ich vekovej kategórii, ako účastníci tak aj postavy v príbehu “riešia” podobné veci, majú spoločné 
problémy či obavy. 

Ψ  Preto napríklad najviac používame a pracuje sa najlepšie s Landrym a s Matejom, ktorí sú Slováci. (…) 

oni akonáhle vidia iné príbehy a iných ľudí z iných krajín, si to nevedia zlokálniť. To (pre nich) znamená, že 
diskriminácia sa deje niekde inde, ale nie tu. (zástupca Nadácie Milana Šimečku) 

C) Prepájať individuálne zážitky a príbehy so všeobecnejšími pravidlami, širším kontextom, a 
prezentovaním faktov o živote danej minority (tzn. vzťahovať dôsledky  individuálneho príbehu späť 
na celú nečlenskú skupinu, respektíve minoritu). 

Ψ  Stále s tým pracujeme s tými svedectvami (z holokaustu), ktoré tu máme aj archivované. A odvíjajú sa 

tie aktivity od nich. (...) oni (preživší/obete holokaustu) nikdy nepovedali, že trpeli diskrimináciou, oni hovorili 
o realite. (zástupca Nadácie Milana Šimečku) 

D) Pripraviť podmienky pre medziskupinový kontakt členov rôznych skupín (majority a minority) 
tak, aby mali možnosť vytvoriť si spoločnú skupinovú identitu a tak, aby sa stierali medziskupinové 
hranice. 

Ψ  Niekedy sa dostane efekt toho, že sa zmierňujú a obrusujú tie hrany v tých predsudkoch v situáciách, 

ktoré sú pre obe strany úplne neštandardné. (...) V živote by som nebol prinútil učiteľku aby (si) zobrala 
zákusok, ktoré priniesli na rodičko rómske mamičky. V triede. Ale urobilo sa to isté vonku. Odrazu biele decko 
chytilo mamu za lakeť a ťahá ju k tomu stolu, kde je hromada zákuskov, a už nikto nezistí, kto ktoré priniesol, 
a nebol problém. (Fokusová skupina s donormi, zástupca ministerstva školstva) 

E) Krátkodobé a jednorazové aktivity nestačia. Naopak, je potrebné opakované, systematické a 
dlhodobé zaoberanie sa témou medziskupinových vzťahov a 

Ψ  Vnímavá škola sa robila počas jedného roku a niekedy to nestačí - ten jeden rok. Lebo niekedy sa robí 

množstvo aktivít a niektoré sa musia aj opakovať. Ale tu máte aj opakujúce aktivity, ale veľa nových aktivít 
a kým si zvyknú tí kolegovia, tak to troška trvá. Čiže, asi čas je také, no... (účastník aktivít Eduma) 

Ψ  Takmer všetky naše projekty sú založené na dlhodobej práci s malým počtom ľudí, že sa robí s 20 

pedagógmi 10 mesiacov. Aby to nebolo, že prídeme do školy, odučíme, ideme preč. (zástupca Nadácie 
Milana Šimečku) 
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F) Ak má mať intervencia dopad na zmenu postojov danej skupiny (školy alebo komunity), je 
potrebné zapojiť do aktivity všetkých jej členov, nie iba vybraných (ktorí sa sami prihlásili), napríklad 
nielen dvoch alebo troch členov učiteľského zboru, ale všetkých zamestnancov školy. 

Ψ  Postupne sme sa dostali k tomu, že nám začalo fungovať to, že keď už ideme na školu, tak má to byť 

také, že všetci učitelia. A hlavne, keď sa to týkalo tém rómskych detí, tak všetci učitelia. A musia dať 
riaditeľské voľno. (…) A ja som vlastne tam zistila, že aký to malo veľký dopad. Že vlastne to neboli izolanty 
pozitívne ostrovčeky, ale akože veľká kumulovaná masa, ktorí sa vlastne navzájom, že keď jeden začal 
negovať tak tá… ten tlak ostatných hovorí, že ale ono to funguje. (zástupkyňa Eduma) 

 

Prekážky v účinnom zmierňovaní predsudkov 

Vo výpovediach sme identifikovali dva druhy problémov, ktoré komplikujú úsilie  o udržateľnosť 
účinkov intervencií: vnútorné - týkajúce sa organizátorov; a vonkajšie - tie sa predovšetkým týkali 
spoločenských noriem. Neziskové organizácie, ktoré sú najčastejším organizátorom intervencií, 
zažívajú ťažkosti najmä v súvislosti s finančnou nestabilitou, vysokou fluktuáciou zamestnancov, 
nedostatočnými prostriedkami či možnosťami pre PR, slabou personálnou kapacitou. 

Aj keď mnohé z intervencií majú potenciál významne zmeniť postoje zapojených skupín ľudí 
(účastníkov a účastníčok), prekážky nastávajú v konfrontácii s normatívnym nastavením širšej 
komunity či spoločnosti (rodičia, obyvatelia obce, zamestnávatelia, úrady, a pod.). Príkladom sú 
úspešné intervencie na úrovni školského prostredia, kedy však ľudia z mimoškolského prostredia 
vyjadrujú svoj nesúhlas voči praktikám danej školy. Ďalším príkladom je situácia, keď rómske deti 
opúšťajúce inkluzívnu (nesegregačnú) školu narazia na neprijatie zo strany spoločnosti. 

Ψ  Tí rodičia, akože...my sme mali zo začiatku s nimi troška veľký problém. Z toho hľadiska, že nie všetci 

boli...ako to nazvať? Ochotní púšťať svoje deti na takéto rôzne aktivity. (účastník aktivít Eduma) 

Ψ  Kmitajú jak včeličky (učtelia/ľky na školách), ale nikto o tom nerozpráva. Dôvod? Pretože okolie a 

spoločnosť sa učiteľom za to chechce. Ty si blázon, s cigánmi? Na čo? Čo si sa? Povedomie o tom, čo sa deje 
vo vnútri, v školách, vzhľadom k tomu, ako negatívne reaguje okolie, je nulové. Takže na tých školách sa kmitá 
a robia sa fantastické veci, úžasné a tie decká idú, až kým neopustí brány školy. V tom momente je v prostredí, 
ktoré nemá prácu, lebo ho do tej roboty nezoberú. Nejde študovať, pretože doma mu povedia, že ideš na 

podporu, to je výhodnejšie. (zástupca Ministerstva školstva, fokusová skupina s donormi) 

Ψ  Keď to pôjde cez oblasť vzdelávania, tak ten efekt by mal byť dlhodobý. Ak sú tou cieľovou skupinou ľudia, 

ktorí chcú porozumieť tomu, čo sa im hovorí. Horšie je pracovať s verejnosťou v obciach a meste, pretože tam 
sú nastavené tie negatívne stereotypy, ktoré búrajú akúkoľvek iniciatívu smerom v prospech tej komunity a 
tam je ťažko preraziť. Už obzvlášť v situácii keď každé 4 roky, teraz to bolo trošku tichšie prvýkrát, lebo máme 
Kotlebu takže sa rieši on, ale pri každých voľbách sa diali obrovské svinstvá s podplácaním a sľubovaním toho. 
No a samozrejme na strane majority to generuje zlosť, hnev, nenávisť. (zástupca Ministerstva školstva, 
fokusová skupina s donormi) 

Identita, zapojenie a zmocnenie Rómov 

Viaceré kultúrne podujatia podporované schémami Ministerstva kultúry prezentujú Rómov 
(prevažne, alebo takmer výlučne) ako hudobníkov, tanečníkov, umelcov, čo môže posilňovať 
stereotypnú a esencializujúcu predstavu o Rómoch (často opakované „majú to v krvi“). Aj keď sú rôzne 
hudobno-tanečné festivaly súčasťou populárnej (rómskej) kultúry, nesú v sebe potenciál posilňovať 
zjednodušené vnímanie rómskej identity. Odporúčania teda smerujú k tomu, aby sa organizátori 
vyhýbali poziciovaniu Rómov a Rómiek do úlohy objektov (ktoré sa vystavujú), ale naopak zaistiť, že 
budú hodnotnou a aktívnou súčasťou intervencií alebo ich podporovať v tom, aby sa stali lídrami, ktorí 
prinášajú zmenu. Neziskové organizácie ako aj donori považujú za kľúčové, aby sa pre Rómov a Rómky 
cielene vytvárali podmienky pre ich aktívne zapojenie do intervencií, pre ich emancipáciu a zmocnenie. 

Ψ  Je dôležité skupinu Rómov zapájať, lebo mnohí z nich si tiež myslia, že sú menej ako bieli (...) (Fokusová 

skupina s donormi, zástupca ministerstva kultúry) 
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Ψ  Lebo vieme, že sami zvrchu neurobíme nič, pretože potrebujeme vzdelávať mladých ľudí, ktorí potom 

môžu pracovať v tej svojej komunite. (zástupkyňa Eduma, hovorí o Akadémii mladých lídrov) 

Ψ  Zmeniť postoje verejnosti sa (festivalu) možno ani nedarí v spoločnosti, čo je prvotným cieľom, ale môže 

sa stať nástrojom na menšiny ako empowerment, zapájanie. Tento cieľ sa vlastne pravdepodobne po tých 
15 rokoch stáva dominantným - dávať im väčšiu viditeľnosť vo verejnom priestore. (zástupca Nadácie Milana 
Šimečku, hovorí o festivale Fjúžn) 

 

Pre úspešné riešenie medziskupinových vzťahov je potrebné pracovať ako s majoritou, tak aj s 
minoritou, ideálne prepájať členov a členky oboch skupín vždy, keď je to možné. V kontraste k tomu 
stoja príklady aktivít, ktoré zapájajú výlučne členov a členky rómskej minority (tu je priamy dopad na 
predsudky majority vylúčený). Avšak existujú intervencie, ktoré cielene vytvárajú príležitosti pre 
aktívne angažovanie Rómov a Rómiek v intervenciách, pre ich emancipáciu a zmocnenie. 

U niekoľko málo intervencií sme zaregistrovali odlišný prístup ku konštruovaniu identity 
menšín. Postupne opúšťajú, väčšinou realizátorov zaužívaný, spôsob konkrétneho vymedzovania a 
charakterizovania rómskej menšiny (a jej kultúry). Namiesto toho sa ich aktivity zameriavali na 
scitlivovanie voči rôznorodosti všeobecne. Taktiež sa mení zmena v konceptualizácie cieľovej skupiny 
intervencií, voči ktorej sa majú zmerniť predsudky – sledujeme posun od multikulturalizmu 
a multikultúrneho vzdelávania ku všeobecnému scitlivovaniu voči rôznorodosti. 

Ψ  “Tá zmena v rozmýšľaní Nadácie sa pekne ukazuje cez multikultúrnu výchovu versus prechod do 

interkultúrneho vzdelávania.” (zástupca Nadácie Milana Šimečku) 

Ψ  “...že sme presvedčení, že keď budeme teraz intenzívne pracovať všeobecne s generáciou mladých ľudí, 

tak vlastne dokážeme u nich vybudovať zručnosti, ktoré dokážu pomôcť potom akémukoľvek človeku, 
zraniteľnému, ktorý sa v ich okolí vyskytne a súčasne u nich podporíme tú...tú vnímavosť a citlivosť k tým 
potrebám” (zástupkyňa Eduma) 

Evaluácia intervencií a úloha donorov 

Miera, do akej donorské a grantové schémy vyžadujú zhodnotenie intervencií a ich dopadov, 
sa veľmi rôzni. Niektoré schémy (takých je minimum), vyžadujú pomerne dôsledné sledovanie 
a vyhodnocovanie indikátorov zmeny. Iné schémy monitorujú len základné údaje o počte zapojených 
ľudí, o spätnej väzbe účastníkov, niektoré dokonca vyžadujú iba jednoduchú záverečnú správu. 
Zástupcovia donorov počas diskusie vyjadrili potrebu dôslednejšej evaluácie dopadov intervencií, aj 
keď si uvedomujú, že tento prístup v sebe nesie mnohé výzvy. Jednou z výziev môže byť obtiažnosť 
vôbec nájsť spôsob, akým by sa dopad sledoval, akým by sa merala zamýšľaná zmena v postojoch či 
predsudkoch. 

Ψ  Ale čo vidíme ako problém, že keď si to chcem odmerať, tak samozrejme ten dopad sa nedá týmto 

spôsobom merať, že nestačí vedieť ten počet zapojených do programu. Či to naozaj tie postoje mení, tak 
tam sa teraz snažíme ísť v ďalšej dekáde k tomu, že my necháme na tej organizácií, aby si vypracovala… aby 

si robila tú domácu úlohu, že akým spôsobom si chce ten dopad merať. (Fokusová skupina s donormi, 

zástupkyňa z neziskovej organizácie) 

Ψ  Ja si myslím, že ten základ tých podujatí (festivaly) tu musí byť. Ale tie meta-vplyvy prichádzajú ešte 

odinakiaľ a sú zásadnejšie ako to, čo my robíme. Čiže ja osobne si myslím, že pri tej evaluácií, že čo 
evaluovať? Vieme evaluovať veľa vecí, ako keby skvalitňovanie programu, možno tí, čo nás navštívia, akí oni 
z toho majú zážitok, ale že by sme zmenili spoločnosť... práve... vieš... že postoje k Rómom sa za 30 rokov 
podľa mňa nezmenili skoro vôbec, tie sú konštatne rovnaké… (fokusová skupina so zástupcami a 
zástupkyňami Nadácie Milana Šimečku) 

Štyria z piatich zástupcov donorských schém spomenuli intervencie, ktorých dopad sa meral 
rôznymi nástrojmi – dotazníkom pred aktivitou a po nej, alebo použitím „kontrolnej“ skupiny, či 
monitorovaním postojov prostredníctvom spätnej väzby účastníkov intervencie po dlhšiu dobu. Podľa 
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dát získaných za rok 2018, sú však toto výnimky z pravidla. Bežnou „evaluačnou“ praxou je zväčša 
sledovanie počtu zapojených účastníkov, spätná väzba, jednoduchá záverečná správa a podobne. 

Zástupcovia z neziskových organizácii nemali z nastavenia donorských a grantových schém 
pocit, že by ich obmedzovalo v realizácii aktivít, ktoré považujú za zmysluplné. Ich skúsenosť je, že 
schémy od nich vyžadujú minimum pokiaľ ide o evaluáciu reálneho dopadu intervencií. Problémy, 
s ktorými zápasia, sú finančná závislosť od projektových prostriedkov a neistota v zabezpečení 
základnej réžie organizácie, ktorá má následne dôsledky aj na udržateľnosť projektov, intervencií 
a zachovanie dlhodobého pôsobenia v oblasti postojov. 
 

Možné dôsledky pre kolektívnu akciu 

Zmocnenie zástupcov rómskej menšiny, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii intervencií, môže 
neskôr vyústiť do aktivizmu v ich vlastných komunitách, či do líderstva s možnosťou vyjadrovať svoje 
názory, obhajovať práva menšiny a byť vypočutí. Ľudia a organizácie, ktorí boli účastníkmi intervencií, 
môžu neskôr pôsobiť vo vlastných komunitách a inšpirovať ich k inkluzívnemu správaniu, správaniu 
citlivému voči minoritám, akceptujúcemu rôznorodosť. Napríklad škola sa podieľa na vytváraní nových 
noriem správania sa tým, že sa zapojila do programu „Vnímavé školy“. Vďaka otvorenosti rôznym 
žiakom a žiačkam sa stala, sa zapája aj do ďalších projektov a svojím pôsobením v komunite 
a prostredníctvom komunikácie s ľuďmi mimo školského prostredia má potenciál meniť aj 
bezprostrednú komunitu. 

Ψ  (Jedna z našich žiačok), ktorá sa stala aj členkou tímu Edumy, externou a pomáha, napríklad v projekte, 

kde si adoptovali, ak to môžem tak nazvať, biele manželské páry rómske deti. Ona je sama Rómka a pomáha 
teda tým rodičom vnímať, že čo to rómske dieťa, akí sú. Takže,... a potom chodila aj k nám robiť také 
workshopy na farbu pleti… (účastník aktivít Eduma) 

 

Závery  

Väčšina skúmaných intervencií v roku 2018 bola realizovaná mimovládnymi organizáciami. 
Najčastejšie išlo o vzdelávacie a kultúrne aktivity zamerané na školy či verejnosť vo všeobecnosti, 
cielené zapájanie iných skupín (napríklad zamestnancov firiem) bolo skôr výnimkou. Využitie 
psychologických či pedagogických teoretických východísk sme identifikovali len v menšine 
analyzovaných intervencií za rok 2018. Väčšina vychádzala z implicitného predpokladu, že kontakt s 
minoritou, vzbudenie empatie, predstavenie si, či vcítenie sa do situácie členov minority (zaujatie 
perspektívy iného) automaticky menia postoje a správanie. Naše výsledky poukazujú na to, že 
významná časť intervencií bola založená na predpokladoch, že prezentácia bohatej kultúry a tradícií 
Rómov sama o sebe povedie k zlepšeniu postojov majority. Avšak, takýto prístup  v sebe nesie riziko 
esencializácie a posilňovania bežných stereotypov o Rómoch ako o hudobníkoch a umelcoch. Evaluácia 
dopadu v pravom zmysle (to znamená zisťovanie zmeny v oblasti postojov, či predsudkov pred a po 
realizácii intervencie pomocou spoľahlivých metód) nebola bežnou súčasťou analyzovaných 
intervencií. Bežné je skôr vypracovanie záverečnej správy či evidencia počtu účastníkov, nie je teda 
možné usudzovať na ich reálny účinok. 

Účastníci a účastníčky rozhovorov a fokusových skupín za atraktívne a účinné aktivity 
považovali také, ktoré využívajú prácu s emóciami a priamy, či sprostredkovaný kontakt s minoritou v 
kombinácii s využitím poznatkov, faktov, následnej reflexie či diskusie. Ďalej účastníci zdôrazňovali 
dôležitosť práce s rôznymi prostrediami a skupinami účastníkov a rozvíjania ich schopnosti byť 
otvorení rozmanitosti. Identifikované prekážky v súvislosti s realizáciou intervencií zahŕňali personálnu 
a finančnú nestabilitu neziskových organizácii a celkový nepriaznivý normatívny a inštitucionálny 
kontext vo vzťahu k minoritám, špeciálne k rómskej menšine. 
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Odporúčania pre prax 

Úspešné a trvalo udržateľné antidiskriminačné intervencie by mali byť založené na porozumení 
interakcie medzi osobnými a situačnými vplyvmi, vrátane aktuálneho spoločenského a politického 
kontextu. Výskumy tiež ukazujú, že účinok negatívneho priameho kontaktu môže pri formovaní 
medziskupinových postojov „prevážiť“ účinok kontaktu pozitívneho (Graf et al, 2014). Z tohto hľadiska 
práve intervencie, ktoré sa usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú väčší potenciál pre posilnenie 
kolektívnej akcie a dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by preto nemali 
vystupovať len v pozícii účinkujúcich na vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný rovnaký hlas a 
aktérstvo ako príslušníkom etnickej majority. 

Keďže evaluácia nebola bežnou súčasťou analyzovaných intervencií, nie je ani možné usudzovať 
na ich reálny účinok. Naše odporúčania tak smerujú predovšetkým k donorom (či už štátnym, 
mimovládnym alebo korporátnym), aby do aplikačného procesu zakomponovali povinnosť evaluovať 
účinok aktivít. Bez toho, aby sa evaluácia účinku stala bežnou praxou organizácií realizujúcich 
intervencie na zmierňovanie predsudkov, nie je možné určiť, či dosiahli deklarovaný cieľ. Zároveň 
odporúčame, aby sa akademici a štátne a mimovládne organizácie usilovali o prepojenie výskumných 
zistení a praxe a spolupracovali pri dizajnovaní budúcich intervencií a ich evaluácie. Mali by sme 
identifikovať príklady dobrej praxe intervencií, overiť ich postupy a diseminovať získané poznatky širšej 
odbornej verejnosti - vládnym aj mimovládnym organizáciám a donorom. Toto má potenciál do 
budúcna zabezpečiť lepší účinok intervencií než realizácia mnohých od seba nezávislých malých 
iniciatív. 

Postoje voči minorite sú otázkou širšej spoločnosti, preto by sa aktivity nemali obmedzovať len 
na oblasť školstva, či kultúry, ale rozširovať rady účastníkov (vzdelávacích) aktivít napríklad do oblasti 
zamestnancov štátneho aj  súkromného sektora. 

V záujme zvýšenia účinku intervencií v zmysle zlepšovania medziskupinových vzťahov 
odporúčame tieto prvky dobrej praxe: 

● prácu s rôznymi prostrediami a skupinami; 
● zapojenie čo najväčšieho počtu členov určitej skupiny (napr. celý učiteľský zbor); 
● opakovanú, systematickú a dlhodobú prácu s účastníkmi intervencií; 
● využívanie príbehov a príkladov, ktoré sú pre účastníkov blízke a ľahko sa s nimi identifikujú; 
● príprava vhodných podmienok medziskupinového kontaktu (členov majority a minority) 

v zmysle nachádzania spoločnej skupinovej identity (dekategorizácia-stieranie 
medzikupinových hraníc); 

●  následné prepojenie individuálnych príbehov jednotlivcov na celú minoritu (rekategorizácia); 
● zapájať Rómov a Rómky tak, aby ich úloha a aktivita zmocňovala (empowerment), 

uprednostňovať ich aktívnu rolu pred pasívnou, vyvarovať sa ich objektivizácii a esencializácii;  
● pre realizátorov intervencií zabezpečiť plánovitú, finančnú a expertnú podporu 

v meraní/evaluácii účinkov intervencií. 
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