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6. Prejavy intolerancie a násilia u žiakov zá-
kladných a stredných škôl na Slovensku 
 

Marcela Bieliková – Marianna Pétiová – Mária Janková 
 
 

ýskum problematiky násilia a intolerancie žiakov základ-
ných a stredných škôl sa na Oddelení prevencie a vý-
skumov v oblasti mládeže Ústavu informácií a prognóz 

školstva MŠ SR realizuje v zmysle Akčného plánu predchádzania 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitiz-
mu a ostatným prejavom intolerancie. Výskum nadväzuje na 
riešenie problematiky násilia a intolerancie ako prejavu problé-
mového správania žiakov na základných a stredných školách 
v roku 2007 a je súčasťou kampane Rady Európy Alldiferent – 
allequal.  
 Projekt výskumnej úlohy sa v roku 2010 zameriaval popri 
analýze prejavov násilia v školskom prostredí, prostredí rodiny 
a rovesníckej skupiny najmä na násilie a prejavy  intolerancie 
v  populácii mladých ľudí vo veku 12 až 18 rokov, žiakov základ-
ných a stredných škôl. Získané výsledky boli komparované 
s výsledkami výskumného šetrenia z roku 2007 a poukazovali na 
tendenciu vývoja násilného správania mladých ľudí s prvkami 
intolerancie a porušovania ľudských práv  v  spoločnosti. Projekt 
výskumu vychádzal z presvedčenia, že poznanie situácie umožní 
v budúcnosti tieto závažné problémy nielen odhaliť, ale aj ná-
sledne ich eliminovať. 
 Cieľom výskumu bolo v nadväznosti na riešenie problematiky 
násilia žiakov základných a stredných škôl zmapovať situáciu 
v  agresívnom správaní mladých ľudí, žiakov základných 
a stredných škôl a prejavov intolerancie. Získané výsledky boli 
komparované s výsledkami výskumného šetrenia v roku 2007 
a naznačovali tendenciu vývoja násilného správania mladých 
ľudí s prvkami intolerancie a porušovania ľudských práv. 

V 
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Výskum sa realizoval metódou dotazníkového zisťovania 
u žiakov vybraných základných a stredných škôl. Dotazník  bol 
rozdelený na štyri základné okruhy problémov: 
 
1. rodina a vzťahy v nej 
2. vzťahy v škole a v skupine rovesníkov 
3. prejavy násilia 
4. intolerancia  
 

Výskumnú vzorku  tvorili mladí ľudia vo veku 12 až 18 rokov, 
žiaci 7., 8. a 9. ročníka základných škôl a žiaci 1., 2.a 3. ročníka 
všetkých typov stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenskej 
republiky. Do výskumu boli zaradené náhodným výberom zá-
kladné školy z každého kraja a  stredné školy z každého kraja pri 
zastúpení všetkých typov stredných škôl okrem konzervatórií 
(gymnázium a  stredná odborná škola).  

Celkovo bolo do výskumu zapojených 1195  žiakov základ-
ných a  stredných škôl. 

Získané údaje  boli podrobne analyzované a porovnávané v 
rámci konkrétnych stupňov škôl a krajov SR. Výsledky výskumu  
boli spracovávané pomocou štatistického programu SPSS pri 
použití prvostupňovej a druhostupňovej analýzy dát, testovacie-
ho kritéria Chi-kvadrát a koeficientu kontingencie. Interpretova-
né boli len tie výsledky, pri ktorých bola zistená štatisticky výz-
namná závislosť na hladine významnosti p <0,05. Výskum  sa 
realizoval v mesiacoch október 2009 až marec 2010 s finančným 
príspevkom Úradu Vlády SR.  
 
6.1 Prejavy intolerancie 
 
Ľudské práva, porozumenie a tolerancia vo vzťahu k rôznym 
národným, etnickým, náboženským, jazykovým a iným menši-
nám, to sú témy, ktoré budú aktuálne vždy. A to ak nie z iných 
dôvodov, tak minimálne pre zistenie skutočného stav tolerancie, 
resp. intolerancie mladých ľudí na Slovensku. Z tohto dôvodu 
sme mapovali rozšírenosť predsudkov, resp. prejavy intolerant-
ného zmýšľania vo vedomí žiakov základných a stredných škôl 
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voči niektorým vybraným skupinám, rozdiely vo vzťahu 
k niektorým demografickým charakteristikám respondentov. 
Zároveň nás zaujímalo, či existuje súvislosť medzi intolerantný-
mi prejavmi zmýšľania u mladých ľudí a výskytom šikanovania 
a iných prejavov násilného správania v školskom prostredí. 
 Prejavy intolerantného zmýšľania respondentov voči niekto-
rým skupinám v školskom prostredí sa sledovali pomocou nasle-
dovnej otázky: Niektorí ľudia sa necítia dobre v spoločnosti nie-
koho, kto sa líši vzhľadom, správaním, názormi, záujmami alebo 
spôsobom života. Vadilo by Vám keby Váš spolužiak/čka bol 
napr. inej národnosti, rasy, iného náboženského presvedčenia, 
inej sexuálnej orientácie a iné.  Otázku sme mapovali na škále 
určite nie, asi nie, asi áno, určite áno a neviem. Z  odpovedí sme 
zistili, že žiaci základných a stredných škôl by mali najväčšie vý-
hrady voči spolužiakom s inou sexuálnou orientáciou (mean 
2,65), s mentálnym postihnutím (mean 2,50), s fyzickým postih-
nutím (mean 2,18), alebo ak by boli utiahnutí alebo tichí (mean 
2,12). Menšie výhrady by mali voči spolužiakom, ktorí by boli 
inej rasy (mean 1,92), mali iné názory na život (mean 1,81), ak by 
sa obliekali nemoderne (mean 1,74), ak by boli iného nábožen-
ského vyznania (mean 1,61), inej národnosti (mean 1,57), ak by 
trpeli nadváhou (mean 1,57) alebo ak by vyznávali iné kultúrne 
zvyky (mean 1,56). Najmenšie výhrady by mali voči takým spo-
lužiakom, ktorí by pochádzali z chudobnej rodiny (mean 1,46) 
alebo z iného štátu (mean 1,41). Rozdelenie početností  možností 
odpovede uvádza nasledujúca tabuľka. 
 
Tabuľka 1 

 určite 
nie 

asi 
nie 

asi 
áno 

určite 
 áno 

ne-
viem 

mean 

Iná národ-
nosť 

66,6 21,8 4,7 2,1 4,8 1,57 

Iné nábo-
ženské 
vyznanie  

66,2 21,2 3,7 2,4 6,4 1,61 

Iná rasa 54,4 21,6 10,0 6,0 8,0 1,92 
Fyzicky 43,3 25,7 13,2 5,1 12,7 2,18 
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postihnu-
tý/á 
Mentálne 
postihnu-
tý/á 

31,6 24,1 21,2 9,5 13,8 2,50 

Iná sexuál-
na orientá-
cia 

30,0 17,5 19,6 23,4 9,5 2,65 

Pôvod 
z iného 
štátu 

75,8 16,1 2,6 2,5 3,0 1,41 

Iné kultúr-
ne zvyky 

66,1 22,9 4,5 1,9 4,6 1,56 

Iné názory 
na život 

53,2 27,4 10,3 3,2 5,9 1,81 

Z chudob-
nej rodiny 

71,7 20,1 2,6 2,2 3,4 1,46 

Trpel/a 
nadváhou 

65,2 22,8 5,5 2,6 3,9 1,57 

Obliekal/a 
sa nemo-
derne 

57,9 24,9 7,7 4,0 5,5 1,74 

Utiahnu-
tý/á alebo 
tichý/á 

43,0 23,3 18,8 8,5 6,4 2,12 

 
 Štatisticky významné hodnoty sa potvrdili vo vzťahu k niekto-
rým demografickým údajom ako je pohlavie; vek; typ navštevo-
vanej školy; ročník; prospech; veľkosť mesta/obce a kraj SR. 
 Spolužiakov inej národnosti by medzi seba prijalo 85,2 per-
cent chlapcov a 92,2 percent dievčat. Určite by takýto spolužiak 
nevadil 61,2 percent chlapcom a 73,5 percent dievčat. Asi by 
vadil 5,7 percent chlapcom a 3,6 percent dievčat a určite by vadil 
3,2 percent chlapcom a 0,8 percent dievčat. Rozloženie odpovedí 
podľa školského prospechu potvrdilo, že spolužiaci inej národ-
nosti by nevadili v 91,2 percent žiakom, ktorí prospeli 
s vyznamenaním, 90,9 percent žiakom, ktorí prospeli veľmi dob-
re, 84,4 percent žiakom, ktorí prospeli a v 92,3 percent žiakom, 
ktorí neprospeli, určite by však nevadili 75,8 percent žiakov, kto-
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rí prospeli s vyznamenaním; 65,8 percent žiakov, ktorí prospeli 
veľmi dobre; 62,2 percent žiakov, ktorí prospeli a 38,5percent 
žiakov, ktorí neprospeli.  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na typ školy zistíme, že spo-
lužiaci inej národnosti  by nevadili 84,9 percent žiakom základ-
ných škôl a 91,8percent žiakov stredných škôl. 

Spolužiaci iného náboženského vyznania by nevadili viac diev-
čatám ako chlapcom (87,0 percent chlapcov a 88,3 percent diev-
čat), určite by však takíto spolužiaci nevadili 61,1 percent chlap-
cov a 72,6 percent dievčat. Rozloženie odpovedí podľa školského 
prospechu ukazuje, že spolužiaci iného náboženského vyznania 
by nevadili 87,2 percent žiakom s vyznamenaním; 89,0 percent 
žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre; 86,9 percent žiakov, ktorí 
prospeli a 77,0 percent žiakov, ktorí neprospeli, určite by však 
nevadili 70,1 percent žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním; 
68,1 percent žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre; 63,1 percent 
žiakov, ktorí prospeli a 46,2 percent žiakov, ktorí neprospeli.  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na stupeň navštevujúcej 
školy zistíme, že spolužiaci iného náboženského vyznania by 
nevadili 85,8 percent žiakom základných škôl a 89,2 percent žia-
kov stredných škôl. Žiaci stredných škôl tak prejavili vyššiu mie-
ru tolerancie ako žiaci základných škôl 

Spolužiaci inej rasy by určite nevadili 46,0 percent chlapcov 
a 64,9 percent dievčat, celkovo (určite + asi) by však nevadili až 
69,5 percent chlapcov a  83,5 percent dievčat. Rozloženie odpo-
vedí podľa veku respondentov prináša zistenie, že spolužiaci inej 
rasy by v najväčšej miere nevadili 16 a 18 ročným žiakom (16-
roční 81,7 percent; 18-roční 80,9 percent; 17-roční 77,9 percent; 
12-roční 77,2 percent; 13-roční 76,6 percent; 14-roční 73,2 per-
cent; 15-roční 68,4 percent), určite by však nevadili najmä 16-
ročným 58,9 percent; 13-ročným 58,4 percent; 18-ročným 57,3 
percent a 17-ročným 56,3 percent (ďalšie hodnoty:12-roční 54,4 
percent; 14-roční 49,5 percent; 15-roční 47,6 percent).  

Na základe porovnania výsledkov za súbor žiakov základných 
a stredných škôl sa potvrdilo, že, že spolužiaci inej rasy by neva-
dili 73,6 percent žiakom základných škôl a 78,4 percent žiakov 
stredných škôl. 
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Fyzicky postihnutí spolužiaci by viac vadili chlapcom než diev-
čatám, určite by takýto spolužiaci vadili 6,6 percent chlapcov 
a 3,2 percent dievčat, asi by vadili 14,4 percent chlapcov a 11,5 
percent dievčat. Nevadili by v 66,1 percent chlapcom a v 72,9 
percent dievčatám, pričom určite by nevadili 41,6 percent chlap-
com a 45,7 percent dievčatám. Výsledky rozložené podľa kraju 
Slovenska, v ktorom má respondent trvalé bydlisko ukazujú, že 
fyzicky postihnutí spolužiaci by najmenej vadili mladým ľuďom 
z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Určite by takýto 
spolužiaci nevadili 59,1 percent respondentom z Trenčianskeho 
kraja a 52,3 percent respondentom z Banskobystrického kraja, 
pričom celkovo (určite + asi) by nevadili až 79,6 percent respon-
dentom z Trenčianskeho a 78,1 percent respondentom z Ban-
skobystrického kraja.  

 
Tabuľka 2 

Kraj 
určite 

áno 
asi 
áno 

asi nie 
určite 

nie 
neviem 

BA 38,5 26,4 16,3 5,3 13,5 
TT 46,9 30,0 8,8 6,3 8,1 
TN 59,1 20,5 13,4 2,4 4,7 
NR 37,3 25,4 10,6 9,9 16,9 
ZA 36,4 27,1 14,7 1,6 20,2 
BB 52,3 25,8 9,3 2,0 10,6 
PO 42,3 24,4 17,9 4,1 11,4 
KE 36,5 25,0 14,9 7,4 16,2 

 
Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy zistíme, že fy-

zicky postihnutí spolužiaci by nevadili 67,6 percent žiakom zá-
kladných škôl a 70,6 percent žiakov stredných škôl. 

Mentálne postihnutí spolužiaci nevadia v najväčšej miere 
18-ročným (70,8 percent) a 17-ročným (64,7 percent) mladým 
ľuďom (ďalšie hodnoty: 14-roční 58,1 percent, 12-roční 55,3 
percent, 16-roční 53,0 percent, 13-roční 50,3 percent, 15-roční, 
45,8 percent), pričom určite by nevadili opäť najmä 18-ročným 
(43,8 percent), ale aj 12-ročným (35,7 percent) a 13-ročným 
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(35,3 percent) žiakom  Mentálne postihnutí spolužiaci by v naj-
väčšej miere vadili 15-ročným (42,0 percent, ďalšie hodnoty: 13-
roční 31,4 percent, 12-roční 30,3 percent, 16-roční 28,9 percent, 
14-roční 27,4 percent, 17-roční 26,2 percent, 18-roční 22,5 per-
cent), pričom určite by vadili opäť najmä 15-ročným (11,3 per-
cent).  

Porovnaním výsledkov sa zistilo, že mentálne postihnutí spo-
lužiaci by nevadili 52,7 percent žiakom základných škôl a 58,7 
percent žiakov stredných škôl. 

Spolužiaci s inou sexuálnou orientáciou nevadia skôr dievča-
tám (62,6 percent) než chlapcom (35,4 percent), pričom určite 
by nevadili až 42,4 percent dievčat a len 19,8 percent chlapcov. 
Takýto spolužiaci by určite vadili až tretine chlapov (34,1 per-
cent) a 10,5 percent dievčat (asi by vadili 20,8 percent chlapcov 
a 18,4 percent dievčat). Rozloženie výsledkov vzhľadom na veľ-
kosť mesta/obce, v ktorom má respondent trvalé bydlisko uka-
zuje, že spolužiaci s inou sexuálnou orientáciou nevadia skôr 
respondentom z väčších miest. Nevadili by 50,0 percent respon-
dentom z miest s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000, 55,3 
percent respondentom z väčších miest s počtom obyvateľov od 
50 001 do 100 000, a 51,2 percent z veľkomiest nad 100 000 
obyvateľov. Spolužiaci s inou sexuálnou orientáciou by 
v najväčšej miere vadili žiakom pochádzajúcim z najmenších 
lokalít od 2 001 do 10 000 (48,2 percent), ale tiež respondentom 
z obcí do 2 000 (43,1 percent).  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy sme zistili, že 
spolužiaci s inou sexuálnou orientáciou by nevadili 42,6 percent 
žiakom základných škôl a 52,7 percent žiakov stredných škôl. 

Ak by spolužiak pochádzal z iného štátu, nevadilo by to 88,7 
percent chlapcov a až 95,8 percent dievčat, pričom určite by to 
nevadilo 67,9 percent chlapcov a 85,7 percent dievčat. Skutoč-
nosť, že takýmto spolužiak by vadil potvrdilo  2,8 percent chlap-
cov a 2,3 percent dievčat, určite by to vadilo 4,2 percent chlapcov 
a len 0,6 percent dievčat.  

Porovnaním výsledkov za súbor žiakov základných a stred-
ných škôl sa zistilo, že ak by spolužiaci pochádzali z iného štátu,  
nevadilo by to 90,1 percent žiakom ZŠ a 93,8 percent žiakov SŠ. 
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Spolužiaci, ktorí by uznávali iné kultúrne zvyky by určite neva-
dili pre 61,1 percent chlapcov a 72,2 percent dievčat, pričom 
celkovo (určite + asi) by nevadili 85,7 percent chlapcov a 93,2 
percent dievčat. Takíto spolužiaci by asi vadili 5,1 percent chlap-
com a 3,6 percent dievčatám, určite by vadili v 2,9 percent chlap-
com a v 0,6 percent dievčatám.  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy sa potvrdilo, 
že spolužiaci, ktorí by uznávali iné kultúrne zvyky, by nevadili 
88,0 percent žiakom ZŠ a 90,1 percent žiakov stredných škôl. 

Spolužiak ktorý by mal iné názory na život by nevadil chlap-
com v78,1 percent a dievčatám v 83,4 percent, pričom určite by 
nevadil približne polovici respondentov (50,5 percent chlapcov 
a 55,9 percent dievčat). Výsledky vzhľadom na veľkosť mesta, 
v ktorom majú respondenti trvalé bydlisko ukazujú, že vyššie 
popísaný spolužiak či spolužiačka by v najväčšej miere nevadili 
mladým ľuďom z miest s počtom obyvateľov od 50 001 do 
100 000 (89,4 percent); ďalej tiež mladým ľuďom z najmen-
ších  miest  do 10 000obyvateľov (83,2 percent), mladým ľuďom 
z miest s počtom obyvateľov viac než 100 000 (80,7 percent); 
mladým ľuďom z miest/obcí s počtom obyvateľov menej než 
2 000 (79,8 percent) a v poslednej rade mladým ľuďom z miest 
s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000 (75,7 percent). Spolu-
žiak s inými názormi na život by v najväčšej miere vadil mladým 
ľuďom z miest s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000 (18,1 
percent; ďalšie hodnoty:  menej než 2 000 12,7 percent, viac než 
100 000  12,4 percent, od 2 001 do 10 000 12,3 percent,  od 
50 001 do 100 000 9,5 percent).  

Z porovnania výsledkov  je zrejmé, že spolužiaci, ktorí by mali 
iné názory na život  by nevadili 79,2 percent žiakom základných 
škôl a 81,6 percent žiakom stredných škôl. V tomto smere sa ako 
tolerantnejší ukázali stredoškoláci. 

Ak by spolužiak alebo spolužiačka pochádzali z chudobnej ro-
diny, určite by to nevadilo viac dievčatám ako chlapcom  (chlapec 
68,0 percent a dievča 76,2 percent), pričom celkovo (určite + asi) 
by to nevadilo až v 89,6 percent chlapcom a v 94,3 percent diev-
čatám. Vyššie uvedený spolužiak by vadil/a (určite + asi) v 5,7 
percent chlapcom a v 3,7 percent dievčatám.  
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Porovnaním výsledkov vzhľadom na stupeň navštevovanej 
školy sa zistilo, že spolužiaci, ktorí by pochádzali z chudobnej 
rodiny by nevadili 89,3 percent žiakom základných škôl a 93,8 
percent žiakov stredných škôl. 

Spolužiaci, ktorí trpia nadváhou by určite nevadili 58,7 per-
cent chlapcov a 73,3 percent dievčat, pričom celkovo (určite + 
asi) by nevadili až 84,7 percent chlapcov a 92,1 percent dievčat. 
Zaujímavý je pohľad na výsledky rozložené podľa školského roč-
níka. Tie ukazujú, že ročníky základných škôl (siedme: 87,1 per-
cent; ôsme: 85,0 percent; deviate: 82,9 percent) majú vzhľadom 
na akceptáciu spolužiaka s nadváhou klesajúcu tendenciu, na-
opak ročníky stredných škôl (1. ročník 89,3 percent, 2.ročník 
90,8 percent, 3. ročník 91,9 percent) majú vzhľadom na akceptá-
ciu vyššie uvedeného spolužiak, zvyšujúcu tendenciu.  

Porovnaním výsledkov sa potvrdilo, že spolužiaci, ktorí by tr-
peli nadváhou by nevadili 84,9 percent žiakom základných škôl 
a 91,1 percent žiakov stredných škôl. 

Spolužiak alebo spolužiačka, ktorí by sa obliekali nemoderne 
by nevadili 79,8 percent chlapcov a 86,4 percent dievčat, pričom 
určite by nevadili 54,1 percent chlapcov a 62,4 percent dievčat. 
Výsledky zobrazené vzhľadom na kraj Slovenska, v ktorom majú 
respondenti trvalé bydlisko ukazujú, že nemoderne obliekajúci 
sa spolužiak či spolužiačka by nevadili najmä mladým ľuďom 
z Banskobystrického (88,0 percent) a Trenčianskeho (87,4 per-
cent) kraja (ostatné kraje: Prešovský kraj  83,8 percent, Žilinský 
a Košický kraj 83,0 percent, Trnavský kraj 81,4 percent, Brati-
slavský kraj 79,2 percent, Nitriansky kraj 78,9 percent).  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy sme zistili, že 
spolužiaci, ktorí by sa obliekali nemoderne by nevadili 81,4 per-
cent žiakom základných škôl a 84,0 percent žiakov stredných 
škôl. 

Utiahnutý alebo tichý spolužiak či spolužiačka by nevadili 63,6 
percent chlapcov a 69,8 percent dievčat. Vadil by 28,2 percent 
chlapcov a štvrtine (25,0 percent) dievčat. Výsledky vzhľadom na 
veľkosť bydliska ukazujú, že spomenutý spolužiak či spolužiačka 
nevadí najmä respondentom z najmenších miest s počtom obyva-
teľov od 2 001 do 10 000 (70,4 percent), ale aj žiakom žijúcich vo 
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väčších mestách do 50 000 obyvateľov (69,2 percent) a respon-
dentom z obcí s počtom obyvateľov menej než 2 000 (67,7 per-
cent).  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy sa zistilo, že 
spolužiaci, ktorí by boli tichí alebo utiahnutí by nevadili viac žia-
kom stredných ako základných škôl (ZŠ 65,1 percent, SŠ 67,4 
percent). 

Okrem rozdielov vo vzťahu k jednotlivým socio-demografic-
kým charakteristikám, sa zistili rozdiely aj vo vzťahu k šikanova-
niu, a to v prípade výhrad voči väčšine sledovaným skupinám 
spolužiakov. Žiaci, ktorí vo svojich odpovediach potvrdili, že sami 
boli aktérmi šikanovania vo väčšej miere uvádzali výhrady voči 
inej rase, fyzickému a mentálnemu postihnutiu, inej sexuálnej 
orientácii, spolužiakovi, ktorý by pochádzal z iného štátu, ktorý 
by mal iné názory na život, ktorý by trpel nadváhou, obliekal sa 
nemoderne a bol by utiahnutý. Všetky tieto charakteristiky môžu 
byť aj samotnými dôvodmi šikanovania.  

V skupine respondentov, ktorí sa stretli so šikanovaním, či už 
ako obete, svedkovia alebo samotní aktéri, sa zistilo zaujímavé 
zistenie, kedy miera výhrad voči spolužiakovi, ktorý by mal iné 
náboženské vyznanie, inú rasu, iné kultúrne zvyky a bol 
z chudobnej rodiny bola vyššia u obetí a aktérov šikanovania ako 
u žiakov, ktorí boli svedkami šikanovania.  

Rovnako z miery výhrad voči vybraným skupinám spolužia-
kov vyplýva, že žiaci, ktorí neboli konfrontovaní so šikanovaním 
v školskom prostredí, vo výrazne nižšej miere vyjadrovali výhra-
dy voči všetkým vybraným skupinám spolužiakov ako tí, ktorí sa 
s daným javom stretli, či už ako obete, svedkovia alebo ako akté-
ri. Možno predpokladať, že v školách, kde sa venuje viac pozor-
nosti otázkam tolerancie, znášanlivosti a pozitívnej školskej klí-
me, bude aj nižšia miera šikanovania. Porovnanie  percentuálne-
ho rozdelenia početností variantov odpovedí určite áno a skôr 
áno medzi tými žiakmi, ktorí boli: sami šikanovaní, svedkami 
šikanovania niekoho iného, sami šikanovali, a ktorí sa so šikano-
vaním nestretli, uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 3:  Súvislosť medzi šikanovaním a výhradami voči vy-
braným skupinám ľudí  

 percent 

obeť 
sve-
dok 

aktér 

nestretol 
som sa 

so šikano-
vaním 

Bol/a inej národnosti 9,5 9,3 10,0 5,6 
Bol/a iného nábožen-
ského vyznania 

16,9 7,5 13,3 5,5 

Bol/a inej rasy 27,9 21,7 32,1 14,5 
Bol/a fyzicky postih-
nutý 

23,7 22,3 48,1 19,2 

Bol/a mentálne pos-
tihnutý/á 

32,8 41,4 48,4 32,7 

Mal/a inú sexuálnu 
orientáciu 

52,6 49,5 71,9 45,3 

Pochádzal/a z iného 
štátu 

14,5 6,1 17,2 3,8 

Uznával/a iné kul-
túrne zvyky 

15,6 7,7 13,8 5,6 

Mal/a iné názory na 
život 

27,4 16,3 30,3 11,8 

Bol/a z chudobnej 
rodiny 

11,1 5,2 12,1 4,2 

Trpel/a nadváhou 14,5 10,4 21,2 6,0 
Obliekal/a nemoder-
ne 

19,7 16,6 32,3 8,9 

Bol/a utiahnutý(á), 
tichý(á) 

21,7 35,4 53,1 26,3 

 
 Porovnanie zistení z roku 2010 s výsledkami z roku 2007 
potvrdili určité zmeny v správaní mladých ľudí, žiakov základ-
ných a stredných škôl. Tohtoročné výsledky sa od tých z roku 
2007 pomerne líšia a ako ukazuje tabuľka a graf  (graf pre lepšie 
porovnanie hodnôt), môžeme tvrdiť, že všetky sledované pre-
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menné sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zvýšili. Znamená to, 
že všeobecne sa mladí ľudia cítia v spoločnosti iných ľudí, ktorí 
sa líšia či už vzhľadom, správaním, názormi, záujmami alebo 
spôsobom života horšie, než v roku 2007. Najviditeľnejšie to 
môžeme sledovať pri premennej „iná sexuálna orientácia“, ktorá 
oproti minulému obdobiu stúpla o viac než 10 percent, ale tiež 
pri premenných bola/a „mentálne postihnutý/á“, ktorá vzrástla 
o viac než 9 percent a premennej bol/a „fyzicky postihnutý/á“, 
ktorá vzrástla 7percent. Na základe analýzy získaných výsledkov 
vidieť, že mladí ľudia sú voči vybraným skupinám ľudí, oproti 
roku 2007 menej tolerantní.  
 
Tabuľka 4 

 rok asi áno 
určite 

áno 
áno spo-

lu 

Iná národnosti 
2007 3,4 2,8 6,2 
2010 4,7 2,1 6,8 

Iné náboženské 
vyznanie 

2007 2,7 2,3 5,0 
2010 3,7 2,4 6,1 

Iná rasa 
2007 7,0 5,0 12,0 
2010 10,0 6,0 16,0 

Fyzicky postihnu-
tý/á 

2007 7,9 3,4 11,3 
2010 13,2 5,1 18,3 

Mentálne postihnu-
tý/á 

2007 14,8 6,8 21,6 
2010 21,2 9,5 30,7 

Iná sexuálna orien-
tácia 

2007 14,5 18,4 32,9 
2010 19,6 23,4 43,0 

Pôvod z iného štátu 
2007 2,1 1,3 3,4 
2010 2,6 2,5 5,1 

Iné kultúrne zvyky 
2007 3,2 1,4 4,6 
2010 4,5 1,9 6,4 

Iné názory na život 
2007 9,1 2,3 11,4 
2010 10,3 3,2 13,5 

Z chudobnej rodiny 
2007 2,2 1,3 3,5 
2010 2,6 2,2 4,8 

Trpel/a nadváhou 2007 2,7 2,2 4,9 
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2010 5,5 2,6 8,1 
Obliekal/a sa ne-
moderne 

2007 6,6 2,6 9,1 
2010 7,7 4,0 11,7 

Utiahnutý/á alebo 
tichý/á 

2007 15,2 7,0 22,2 
2010 18,8 8,5 27,3 

 
 S prejavmi rasovej neznášanlivosti sa stretlo až 75,1 percent 
mladých ľudí. V škole sa s intoleranciou tohto druhu stretlo 24,2 
percent respondentov, v partii kamarátov 11,1 percent respon-
dentov, inde 4,8 percent a doma 4,1 percent respondentov. Naj-
častejšie sa s rasovou neznášanlivosťou stretávajú mladí ľudia na 
ulici, tvrdí to až 30,8 percent respondentov.  
 
Graf 1: Miesto kontaktu s prejavmi intolerancie 

 
  
Štatisticky významné závislosti sa potvrdili vzhľadom na pohla-
vie, vek, typ navštevovanej školy, ročník, prospech, veľkosť byd-
liska a kraj SR. Ako dokumentuje tabuľka, sú to chlapci, ktorí sa 
s rasovou neznášanlivosťou stretávajú vo väčšej miere ako diev-
čatá, a to vo všetkých uvedených kategóriách.  
 
Tabuľka 5 

 áno, v 
škole 

áno, v 
partii 

áno, 
doma 

áno, 
na 

ulici 

áno, 
inde 

nie, nestre-
tol/a som sa 

chlapci 34,0 17,4 6,8 43,4 8,0 32,1 

dievčatá 31,7 12,4 4,2 40,7 4,8 35,9 

24,2% 

11,1% 

4,1% 

30,8% 

4,8% 

24,9% 

áno, v škole

áno, v partii kamarátov

áno, doma

áno, na ulici

áno, inde

nie, nestretol/a som sa
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Pri rozložení výsledkov podľa veku vidíme, že najmladší 12-
roční respondenti sa s rasovou neznášanlivosťou stretávajú 
v oveľa menej často ako ostatní žiaci. Najnižšie hodnoty dosahujú 
takmer vo všetkých uvedených kategóriách, v partii sa s rasovou 
neznášanlivosťou stretlo 5,3  percent respondentov, doma 1,8  
percent, na ulici 19,3  percent a inde 1,8  percent oslovených 
žiakov základných a stredných škôl. V prostredí školy dosahujú 
najmenšie hodnoty 15-roční, s rasovou neznášanlivosťou sa 
stretlo 26,4  percent z nich. Najvyššie hodnoty naopak dosahujú 
starší žiaci, najmä 18-roční, v dvoch kategóriách však prevládajú 
17 a 16 roční respondenti. V škole sa najčastejšie s rasovou ne-
znášanlivosťou stretávali 18-roční (41,6 percent); v partii 18-
roční (23,6  percent); doma 16-roční (11,8  percent); na ulici 17-
roční (53,2  percent; 18-roční: 52,8  percent) a inde 18-roční 
respondenti (13,5 percent).  

Rozdiely v odpovediach sa prejavili aj vo vzťahu k  typu na-
vštevovanej školy. Z výsledkov je zrejmé, že žiaci základných 
škôl, teda mladší žiaci, sa s rasovou neznášanlivosťou stretávajú 
menej často ako žiaci gymnázií alebo stredných odborných škôl. 
Výnimkou je však prostredie  školy, kde sa s rasovou neznášanli-
vosťou stretávajú najčastejšie práve žiaci základných škôl (33,3  
percent) a najmenej žiaci gymnázií (G 31,1  percent; SOŠ 33,0  
percent). V partii sa s rasovou neznášanlivosťou najčastejšie 
stretávajú žiaci stredných odborných škôl (19,6  percent), rozdiel 
medzi nimi a žiakmi gymnázií (19,2  percent) je však veľmi malý,  
len 0,4  percent. V rodinnom prostredí sú svedkami rasovej ne-
znášanlivosti  najčastejšie žiaci gymnázií (7,8  percent) a rozdiel 
medzi nimi a žiakmi stredných odborných škôl (7,6  percent) je 
opäť veľmi malý, len 0,2  percent. Na ulici a inde sa s rasovou 
neznášanlivosťou stretávajú najčastejšie žiaci gymnázií (G na 
ulici: 52,7 percent; inde: 11,4 percent; SOŠ na ulici: 47,0  percent; 
inde: 6,7  percent). Najmenej sa s rasovou neznášanlivosťou stre-
távajú žiaci základných škôl a to v partii uvedenú skutočnosť 
prezentovalo 10,5 percent žiakov, doma 3,4 percent, na ulici 34,4  
percent a inde 5,2 percent.  

Štatisticky významné rozdiely sa potvrdili aj vo vzťahu 
k národnosti. V škole sa s rasovou neznášanlivosťou stretávajú 
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najčastejšie mladí ľudia maďarskej národnosti (54,5 percent), 
nasledujú mladí ľudia rómskej národnosti (44,4 percent) a naj-
menej mladí slovenskej národnosti (32,2 percent). V prostredí 
partie sa s rasovou neznášanlivosťou stretávajú najmä mladí 
ľudia maďarskej národnosti (31,8 percent), ďalej mladí ľudia 
slovenskej národnosti (15,0 percent) a poslední sú mladí ľudia 
rómskej národnosti (11,1 percent). Respondenti maďarskej ná-
rodnosti sa tiež spomedzi ostatných sledovaných národností, 
stretávajú s rasovou neznášanlivosťou najčastejšie doma (13,6 
percent), potom nasledujú mladí ľudia rómskej národnosti (11,1 
percent) a nakoniec žiaci slovenskej národnosti  (5,4 percent) 
a na ulici (50,0 percent). Inde ako sú uvedené miesta, sa 
s rasovou neznášanlivosťou najčastejšie stretávajú mladí ľudia 
rómskej národnosti (22,2 percent).  

Rozloženie výsledkov podľa veľkosti mesta, resp. obce res-
pondentov ukazuje, že v škole sa najčastejšie s prejavmi rasovej 
neznášanlivosti stretávajú mladí z najväčších (36,7 percent) 
a najmenších (36,1  percent) miest a obcí. V partii sa prejavmi 
rasovej neznášanlivosti stretávajú najčastejšie žiaci žijúci 
v najmenších lokalitách, do 2 000 obyvateľov (17,8 per-
cent), v mestách s počtom obyvateľov nad 100 000 (16,6 per-
cent) a v najmenších mestách do 10 000 obyvateľov (16,5 per-
cent). V rodinnom prostredí (6,6 percent) a na ulici (47,2 per-
cent) sa opäť najčastejšie stretávajú s rasovou neznášanlivosťou 
respondenti z najväčších miest (ostatné hodnoty pre kategóriu 
na ulici: od 50 001 do 100 000 obyvateľov 40,0 percent; od 
10 001 do 50 000 obyvateľov 46,7 percent;  od 2 001 do 10 000 
obyvateľov 40,8 percent; do 2 000 obyvateľov 36,4 percent).  

Rozdiely sa potvrdili aj vo vzťahu ku kraju Slovenska, 
z ktorého respondenti pochádzajú. V škole, a taktiež v partii sa 
s prejavmi rasovej neznášanlivosti najčastejšie stretávajú mladí 
ľudia z Prešovského kraja (v škole: 43,5 percent; v partii: 22,6 
percent). Doma sa s takýmito prejavmi stretávajú najmä žiaci 
z Nitrianskeho (7,8 percent), Bratislavského (7,4 percent) 
a Prešovského (7,3 percent) kraja. Na ulici sa s rasovou nezná-
šanlivosťou stretáva každý druhý respondent z Bratislavského 
kraja (51,0 percent) a na inom než vyššie uvedenom mieste sú to 
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najčastejšie respondenti z Banskobystrického kraja (10,6 per-
cent). Konkrétne údaje uvádza tabuľka 6.  

 
Tabuľka 6 

Kraj 
v ško-

le 
v par-

tii 
doma 

na 
ulici 

inde 
nie, ne-
stretol 
som sa 

BA 32,4 17,6 7,4 51,0 6,9 27,5 
TT 30,6 16,9 5,0 43,1 6,3 35,6 
TN 17,5 9,5 1,6 36,5 4,0 49,2 
NR 39,0 12,8 7,8 44,0 2,1 30,5 
ZA 21,1 10,2 2,3 25,8 5,5 50,8 
BB 37,1 12,6 6,6 43,7 10,6 23,8 
PO 43,5 22,6 7,3 41,1 6,5 31,5 
KE 39,5 17,7 5,4 44,2 10,2 29,3 

 
Porovnaním údajov za základné a stredné školy sa zistilo, že 

v škole sa s rasovou neznášanlivosťou stretla tretina žiakov zá-
kladných (33,3 percent) a aj stredných (32,5 percent) škôl. 
V partii kamarátov sú to najmä žiaci stredných škôl(19,5 per-
cent), ktorí uviedli, že v partii kamarátov boli svedkami rasovej 
neznášanlivosti  o deväť   percent viac než žiaci základných škôl 
(10,5 percent). Žiaci stredných škôl sa s rasovou neznášanlivos-
ťou stretli vo väčšej miere než žiaci základných škôl aj na všet-
kých ostatných uvedených miestach, doma (ZŠ 3,4 percent, SŠ 7,6 
percent), na ulici (ZŠ 34,4 percent, SŠ 48,5 percent), na inom než 
uvedenom mieste (ZŠ 5,2 percent, SŠ 8,0 percent). 
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Graf 2: Miesto kontaktu s prejavmi intolerancie podľa ZŠ a SŠ 

 
 
 
 V súvislosti s témami národnostných menšín, rasizmu, anti-
semitizmu a tolerancie sme u mladých ľudí, žiakov základných 
a stredných škôl zisťovali, či majú medzi kamarátmi niekoho, kto 
má inú rasu, etnický pôvod alebo náboženstvo. Nie každý, kto 
takéto osoby pozná, je ochotný prijať ich aj za kamaráta. 
Z výsledkov výskumu vyplýva, že takýto postoj zastáva 9,1 per-
cent opýtaných. Jedného kamaráta z vyššie uvedenej skupiny má 
18,4 percent respondentov a viacero takýchto kamarátov  až 
36,0 percent. Uvedené osoby však vôbec nepozná až 34,2 percent 
respondentov, ak by však takéto osoby poznali, iná rasa, etický 
pôvod či náboženstvo by pravdepodobne neboli dôvody, na ne-
nadviazanie kamarátstva.  
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Graf 3: Kamarát inej rasy, etnického pôvodu, náboženstva 

 
 
Štatisticky významné rozdiely sa potvrdili vo vzťahu 

k pohlaviu a lokality bydliska, kraja SR. Rozdiely v odpovediach 
vzhľadom na pohlavie sú veľmi malé, vo väčšine však majú pre-
vahu dievčatá.  Kamarátov  inej rasy, etnického pôvodu či nábo-
ženstva priznalo 37,8 percent dievčat a 34,8 percent chlapcov. 
Jedného takéhoto kamaráta má 18,8 percent dievčat a 18,0 per-
cent chlapcov. Žiadneho takéhoto kamaráta nemá 41,0 percent 
dievčat a 44,9 percent chlapcov. Z dôvodu, že takéto osoby nepo-
znajú a nemôžu ich teda mať ani za kamarátov 35,7 percent 
dievčat a 32,7 percent chlapcov  a z dôvodu, že nie sú ochotní sa 
s takýmito osobami kamarátiť, nemá ich za kamarátov 5,3 per-
cent dievčat a 12,2 percent chlapcov.  

Najviac mladých ľudí, ktorí priznali vyššie uvedených kamará-
tov, navštevuje školy v Banskobystrickom (48,7 percent) 
a Košickom kraji (47,9 percent), ale aj v Trnavskom kraji (40,4 
percent). Jednoznačne najmenej ich je v Žilinskom (20,9 percent) 
a Trenčianskom kraji (23,8 percent, ostatné kraje: Bratislavský 
kraj 31,4 percent; Nitriansky kraj 35,5 percent; Prešovský kraj 
37,4 percent). Jedného takéhoto kamaráta majú v najčastejšie 
opäť mladí ľudia z Banskobystrického kraja (25,3 percent), vyš-
šie zastúpenie  je však aj v Trenčianskom (23,8 percent) a Brati-
slavskom kraji (20,6 percent). Takéto osoby nemá za kamarátov, 
a to práve z dôvodu neochoty, sa s takýmito osobami kamarátiť, 
najviac,12,4 percent respondentov z Trnavského kraja, 11,3 per-
cent z Nitrianskeho kraja a 10,1 percent zo Žilinského kraja 
(ostatné kraje: Košický kraj  9,6 percent; Trenčiansky kraj  9,5 
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percent; Bratislavský kraj  7,4 percent; Prešovský kraj  6,5 per-
cent; Banskobystrický kraj  5,3 percent). 
 Porovnaním údajov základných a stredných škôl sa zistilo, že 
viacero kamarátov, ktorí sú príslušníkmi inej rasy, etnického 
pôvodu alebo náboženstva má približne tretina žiakov základ-
ných škôl (31,5 percent) a  40,5 percent žiakov stredných škôl. 
Jedného takéhoto kamaráta má 19,6 percent žiakov základných 
škôl a len o niečo  menej stredoškolákov (17,2 percent). Takých-
to kamarátov však nemá až 46,5 percent žiakov základných 
a 39,8 percent stredných škôl. Kamarátiť sa s takýmito osobami 
je neochotných  však len 10,1 percent žiakov základných škôl 
a 8,1 percent žiakov stredných škôl. 
 
Graf 4: Kamarát inej rasy, etnického pôvodu, náboženstva podľa 
ZŠ a SŠ 
 

 
 
Na zistenie postojov k osobám, ktoré sa od Slovákov odlišujú 

farbou pleti, národnosťou, náboženstvom a kultúrou sme ponúkli 
opýtaným škálu sedem rozličných národností a etnických skupín. 
Ich úlohou bolo vyjadriť k nim svoj priateľský, nepriateľský ale-
bo indiferentný postoj. Získané výsledky výskumu ukázali, že 
žiaci základných a stredných škôl prezentovali v najvyššom počte 
priateľský postoj k Čechom (79,7 percent), pričom vo výrazne 
nižšom počte prejavili kladný postoj aj k černochom (46,4 per-
cent), Aziatom (34,7 percent), Maďarom (31,7 percent), Arabom 
(28,2 percent) a Židom (27,2 percent). Priateľský postoj k Ró-
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mom si vytvorila len necelá pätina (17,2 percent) opýtaných. 
Negatívny vzťah k tejto minoritnej skupine uviedla viac než tre-
tina (37,1 percent) respondentov, pričom už vo výrazne nižšom 
počte priznali respondenti nepriateľské postoje aj k Maďarom 
(24,8 percent). Približne 10,0 percent žiakov základných 
a stredných škôl pociťuje nepriateľstvo aj voči Arabom (10,1 
percent) a Židom (10,5 percent), avšak v najnižšom počte sa rov-
nako vyjadrili vo vzťahu k Aziatom (7,2 percent), černochom (5,7 
percent) a Čechom (3,7 percent). Respondenti nemajú vytvorený 
žiadny vzťah najmä k Židom (62,3 percent), Arabom (61,7 per-
cent) a Aziatom (58,12 percent). Až necelá polovica responden-
tov má vytvorený indiferentný vzťah k černochom (47,9 per-
cent), Rómom (45,7 percent) a  Maďarom (43,5 percent), pričom 
vo vzťahu k Čechom rovnako odpovedalo len 16,6 percent oslo-
vených žiakov základných a stredných škôl. Z prezentovaných 
výsledkov výskumu vyplynulo, že respondenti deklarovali naj-
nepriateľskejší postoj voči Rómom, ktorí sú na Slovensku ozna-
čovaní ako najviac problémová skupina obyvateľov. Najpozitív-
nejšie prijímajú opýtaní Čechov, s ktorými sme dlhé roky žili 
v jednom štáte a i dnes máme veľa spoločného. 

  
Tabuľka 7 

 
Ró-

movia 
Černosi Aziati Arabi Židia 

Ma-
ďari 

Česi 

priateľský  17,2 46,4 34,7 28,2 27,2 31,7 79,7 
nepriateľ-
ský 37,1 5,7 7,2 10,1 10,5 24,8 3,7 

žiadny 45,7 47,9 58,1 61,7 62,3 43,5 16,6 

 
S tatisticky vy znamne  za vislosti potvrdili, priateľsky  vzťah 

k Ro mom uva dzali c astejs ie dievc ata  (20,7 percent, chlapci: 14,2 
percent), zatiaľ c o nepriateľsky  postoj k ty mto osoba m zaujala az   
necela  polovica (46,5 percent) chlapcova s tvrtina (25,6 percent) 
dievc at. Ro movia su  ľahostajní  viac nez  polovici (53,7 percent) 
dievc at a 39,4 percent chlapcov. Z uvedene ho o vyplynulo, z e voc i 
Ro mom su  vy razne negatí vnejs ie zameraní  chlapci nez  dievc ata .  
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Pozití vne vní maju   tu to skupinu ľudí  vo vys s ej miere nez  
ostatní  z iaci za kladny ch s ko l (21,1 percent, G: 12,5 percent, SOS : 
19,0 percent), pric om za nepriateľov ich povaz uju  najma  z iaci 
stredny ch odborny ch s ko l (40,0 percent, G: 33,3 percent, ZS : 31,9 
percent). Indiferentny  postoj k nim zaují ma az  54,2 percent 
gymnazistov, 47,0 percent z iakov za kladny ch s ko l a 41,1 percent 
z iakov s tuduju cich na stredny ch odborny ch s kola ch.  

Bezproble movo prijí maju  prí slus ní kov ro mskeho etnika 
najma  opy taní , ktorí  neprospeli (31,3 percent, prospel: 16,6 
percent, prospel veľmi dobre: 17,1 percent, prospel 
s vyznamenaní m: 17,6 percent), pric om najviac nepriateľsky  
postoj k nim zaujali  z iaci za kladny ch a stredny ch s ko l, ktorí  
prospeli (42,7 percent, neprospel: 41,7 percent, prospel veľmi 
dobre: 35,2 percent, prospel s vyznamenaní m: 30,4 percent). 
Za roven  so zleps uju cim sa prospechom respondentov stu pa 
poc et opy tany ch, ktorí  k Ro mom nemaju  vytvoreny  z iadny vzťah 
(prospel s vyznamenaní m: 52,0 percent, prospel veľmi dobre: 
47,7 percent, prospel: 40,6 percent, neprospel: 27,0 percent).  

Kladny  vzťah k osoba m Ro mskej na rodnosti si vytvorili najma  
opy taní  s trvaly m bydliskom v najmens í ch obciach (menej nez  
2 000: 21,2 percent, od 2 001 do 10 000: 18,8 percent, od 10 001 
do 50 000: 17,5 percent, od 50 001 do 100 000: 11,6 percent, 
viac nez  100 000: 10,8 percent). V najva c s í ch mesta ch z ije 
najmenej respondentov, ktorí  vní maju  Ro mov kladne a za roven  
najviac opy tany ch, ktorí  priznali, z e voc i nim pociťuju  
nepriateľstvo (viac nez  100 000: 49,1 percent, od 50 001 do 
100 000: 32,6 percent, od 10 001 do 50 000: 35,4 percent, od 
2 001 do 10 000: 34,4 percent, menej nez  2 000: 33,0 percent). 
Indiferentne sa k Ro mom stavia viac nez  polovica z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l pocha dzaju cich z miest s poc tom 
obyvateľov od 50 001 do 100 000 (55,8 percent, viac nez  
100 000: 40,1 percent, od 10 001 do 50 000: 47,1 percent, od 
2 001 do 10 000: 46,8 percent, menej nez  2 000: 45,8 percent), 
pric om v ostatny ch aglomerac ny ch jednotka ch rovnako odpove-
dalo viac nez  40,0 percent opy tany ch.  

Pozití vny vzťah k Ro mom prezentovali najma  mladí  obyvatelia 
Banskobystricke ho kraja (35,1 percent), pric om najmenej 
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respondentov s dobry m vzťahom k ty mto osoba m ma  trvale  
bydlisko v Bratislavskom (11,2 percent) a Trenc ianskom kraji 
(12,8 percent, Trnavsky  kraj: 16,4 percent, Nitriansky kraj: 18,4 
percent, Z ilinsky  kraj: 14,0 percent, Pres ovsky  kraj: 15,4 percent, 
Kos icky  kraj: 15,0 percent). Priateľske  spoluz itie s Ro mami 
odmietli v najvys s ej miere z iaci za kladny ch a stredny ch  s ko l 
z iju ci v Kos ickom (54,4 percent), Pres ovskom (46,3 percent) 
a Bratislavskom kraji (41,7 percent, Trnavsky  kraj: 36,5 percent, 
Trenc iansky kraj: 24,0 percent, Nitriansky kraj: 36,2 percent, 
Z ilinsky  kraj: 31,0 percent, Banskobystricky  kraj: 23,2 percent). 
Az  63,2 percent opy tany ch pocha dzaju cich z Trenc ianskeho kraja 
priznalo, z e nemaju  k Ro mom vytvoreny  z iadny vzťah, avs ak 
v najniz s om poc te rovnako odpovedali opy taní  z iju ci 
v Pres ovskom (38,2 percent) a Kos ickom kraji (30,6 percent, 
Bratislavsky  kraj: 47,1 percent, Trnavsky  kraj: 47,2 percent,  
Nitriansky kraj: 45,4 percent, Banskobystricky  kraj: 41,7 percent, 
Z ilinsky  kraj: 55,0 percent). Z uvedene ho je zrejme , z e najleps ia 
situa cia bola zistena  v Banskobystrickom kraji, kde bol 
zaznamenany  najvys s í  poc et opy tany ch s priateľsky m postojom 
k Ro mom, zatiaľ c o respondenti s trvaly m bydliskom 
v Pres ovskom a Kos ickom kraji (c iz e v oblastiach, kde je ta to 
komunita rozs í rena  najc astejs ie) prezentovali negatí vny postoj 
k Ro mom a za roven  v najniz s ej miere tvrdili, z e k nim nemaju  
vytvoreny  z iadny vzťah. Z ich odpovedí  je zrejme , z e spoluz itie 
s ro mskym etnikom nie je jednoduche  a prina s a im mnoho 
proble mov.  

Na za klade porovnania vy sledkov za su bory z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l sa zistilo, z e priateľsky  vzťah 
k obc anom ro mskeho etnika deklarovalo zhodne asi 17,0 percent 
z iakov za kladny ch a stredny ch s ko l, pric om nepriateľsky na nich 
hľadia vo vys s ej miere stredos kola ci (38,1 percent) nez  z iaci 
za kladny ch s ko l (35,9 percent). Z iadny vzťah k ty mto osoba m si 
nevytvorilo 47,0 percent z iakov za kladny ch s ko l a 44,6 percent  
stredos kola kov.  
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Graf 5: Postoje respondentov k Ro mom  

 
 

K osoba m s c iernou farbou pleti (c ernosi) maju   vytvoreny  
priateľsky  vzťah c astejs ie dievc ata   (50,2 percent, chlapci: 42,8 
percent). Chlapci vo vys s om poc te priznali, z e c ernochov nemaju  
radi (chlapci: 8,3 percent, dievc ata : 2,8 percent), prí padne si 
k nim nevytvorili z iadny vzťah (chlapci: 48,8 percent, dievc ata : 
47,0 percent).  

Najpozití vnejs ie ich vní maju  gymnazisti (58,9 percent, ZS : 
45,2 percent, SOS : 43,1 percent), zatiaľ c o z iaci stredny ch 
odborny ch s ko l c astejs ie nez  ostatní  priznali, z e nie su  
k c ernochom priateľsky naklonení  (SOS : 7,6 percent, ZS : 5,2 
percent, G: 2,4 percent). Indiferentny  postoj voc i tejto skupine 
obyvateľov zaujala az  necela  polovica z iakov za kladny ch s ko l 
(49,5 percent) a stredny ch odborny ch s ko l (49,3 percent) a 38,7 
percent gymnazistov. Z prezentovany ch u dajov vyplynulo, z e 
najleps í  vzťah k c ernochom maju  gymnazisti, pric om najhors ie 
ich prijí maju  z iaci stredny ch odborny ch s ko l.  

Kladny  vzťah k osoba m s c iernou farbou pleti ma  vytvoreny  
55,8 percent mlady ch obyvateľov Bratislavske ho kraja, pric om 
v ostatny ch krajoch rovnako odpovedalo viac nez  40,0 percent 
opy tany ch (Trnavsky  kraj: 43,8 percent, Trenc iansky kraj: 41,3 
percent, Nitriansky kraj: 49,6 percent, Z ilinsky  kraj: 40,3 percent, 
Banskobystricky  kraj: 45,0 percent, Pres ovsky  kraj: 41,5 percent, 
Kos icky  kraj: 47,6 percent). Negatí vny postoj voc i c ernochom 
prezentovali najma  respondenti s trvaly m bydliskom 
v Trnavskom (8,1 percent), Bratislavskom (7,8 percent), 



 

~ 166 ~ 

 

Kos ickom (7,5 percent) a Pres ovskom kraji (7,3 percent, 
Trenc iansky kraj: 2,4 percent, Nitriansky kraj: 3,6 percent, 
Z ilinsky  kraj: 1,6 percent, Banskobystricky  kraj: 6,0 percent), 
avs ak z iadny vzťah k nim nemaju  vytvoreny  opy taní  
pocha dzaju ci z Trenc ianskeho (56,3 percent) a Z ilinske ho kraja 
(58,1 percent, Bratislavsky  kraj: 36,4 percent, Trnavsky  kraj: 48,1 
percent, Nitriansky kraj: 46,8 percent, Banskobystricky  kraj: 49,0 
percent, Pres ovsky  kraj: 51,2 percent, Kos icky  kraj: 44,9 
percent). Z prezentovany ch u dajov vyplynulo, z e v Bratislavskom, 
Nitrianskom a Kos ickom kraji bol zisteny  vys s í  poc et opy tany ch, 
ktorí  maju  k c ernochom vytvoreny  pozití vny vzťah, zatiaľ c o 
v Trnavskom, Trenc ianskom, Z ilinskom, Banskobystrickom 
a Pres ovskom kraji opy taní  c astejs ie uviedli, z e k ty mto osoba m 
nemaju  vytvoreny  z iadny vzťah.  

Porovnanie u dajov za z iakov za kladny ch a stredny ch s ko l 
preuka zalo, z e az  45,2 percent z iakov za kladny ch s ko l a 47,4 
percent stredos kola kov ma  vytvoreny  pozití vny vzťah 
k c ernochom, pric om nepriateľsky na tieto osoby hľadí  5,2 
percent z iakov za kladny ch s ko l a 6,2 percent opy tany ch 
s tuduju cich na stredny ch s kola ch. Indiferentny  postoj k ty mto 
osoba m priznalo az  49,5 percent z iakov za kladny ch s ko l a 46,4 
percent stredos kola kov. 
 
Graf 6: Postoje respondentov k c ernochom 
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Priateľsky  vzťah k osoba m so z ltou farbou pleti (Aziati) ma  
pribliz ne rovnaky  poc et dievc at (34,4 percent) aj chlapcov (35,0 
percent).  Chlapci vo vy razne vys s om poc te priznali, z e im chy ba 
pozití vny vzťah k ty mto ľuďom (chlapci: 10,0 percent, dievc ata : 
3,8 percent), zatiaľ c o dievc ata  (61,2 percent, chlapci: 55,6 
percent) vo vys s ej miere nemaju  k Aziatom vytvoreny  z iadny 
vzťah.  

Osoby so z ltou farbou pleti pozití vne prijí ma necela  polovica 
(48,8 percent) gymnazistov a viac nez  tretina z iakov za kladny ch 
s ko l (31,4 percent) a stredny ch odborny ch s ko l (33,6 percent). 
Nepriateľstvo voc i nim priznali najma  z iaci stredny ch odborny ch 
s ko l (8,5 percent, G: 2,4 percent, ZS : 7,6 percent), avs ak z iaci 
za kladny ch s ko l c astejs ie nez  ostatní  nemaju  k ty mto ľuďom 
vytvoreny  z iadny vzťah (ZS : 61,1 percent, G: 48,8 percent, SOS : 
57,9 percent). Z prezentovany ch u dajov vyplynulo, z e 
najpozití vnejs ie vní maju  Aziatov gymnazisti, najviac nepriateľov 
maju  u z iakov stredny ch odborny ch s ko l.  
 Porovnanie vy sledkov zí skany ch od z iakov za kladny ch s ko l 
a od z iakov stredny ch s ko l  uka zalo, z e priateľsky  vzťah 
k Aziatom maju   vo vys s om poc te vytvoreny  z iaci stredny ch s ko l 
(37,8 percent) nez  opy taní  navs tevuju ci za kladne  s koly (31,4 
percent), pric om nepriateľsky  (ZS : 7,6 percent, SS : 6,8 percent) 
alebo z iadny vzťah (ZS : 49,8 percent, SS : 50,2 percent) k ty mto 
osoba m priznal pribliz ne rovnaky  poc et z iakov za kladny ch aj 
stredny ch s ko l.  
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Graf 7: Porovnanie respondentov k Aziatom  

 
 

Arabov pozitívne vníma približne rovnaký počet dievčat (28,7 
percent) aj chlapcov (27,6 percent), avšak chlapci vo vyššom 
počte priznali, že majú k nim vybudovaný nepriateľský postoj 
(chlapci: 13,6 percent, dievčatá: 6,1 percent). Žiadny vzťah 
k Arabom nemá vytvorený až 65,2 percent dievčat a 58,8 percent 
chlapcov. Z prezentovaných údajov je zrejmé, že chlapci sú nega-
tívnejšie naladení voči týmto osobám než dievčatá.  

Najpozitívnejšie vnímajú Arabov gymnazisti (36,3 percent, ZŠ: 
26,9 percent, SOŠ: 26,6 percent), zatiaľ čo žiaci stredných odbor-
ných škôl výrazne častejšie než ostatní priznali, že nie sú k týmto 
osobám priateľsky naklonení (SOŠ: 13,4 percent, ZŠ: 8,1 percent, 
G: 7,7 percent). Indiferentný postoj voči tejto skupine obyvateľov 
zaujali častejšie žiaci  základných škôl (64, percent) a stredných 
odborných škôl (60,0 percent), pričom rovnako odpovedala viac 
než polovica (56,0 percent) gymnazistov. Z prezentovaných úda-
jov vyplynulo, že najlepší vzťah k Arabom si vytvorili gymnazisti, 
pričom najnegatívnejšie ich vnímajú žiaci stredných odborných 
škôl.  

Pozitívny vzťah k Arabom si vybudovali najmä opýtaní 
s trvalým bydliskom v mestách s počtom obyvateľov vyšším než 
je 10 000 (menej než 2 000: 24,0 percent, od 2 001 do 10 000: 
21,5 percent, od 10 001 do 50 000: 32,7 percent, od 50 001 do 
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100 000: 37,2 percent, viac než 100 000: 35,1 percent), avšak 
častejšie ich považujú za nepriateľov respondenti žijúci v malých 
obciach a mestách (menej než 2 000: 12,8 percent, od 2 001 do 
10 000: 10,3 percent, od 10 001 do 50 000: 5,4 percent, od 
50 001 do 100 000: 8,3 percent, viac než 100 000: 10,4 percent). 
Indiferentne sa k Arabom stavia viac než 60,0 percent žiakov 
základných a stredných škôl pochádzajúcich z obcí a miest 
s počtom obyvateľov nižším než je 50 000 (menej než 2 000: 63,2 
percent, od 2 001 do 10 000: 68,3 percent, od 10 001 do 50 000: 
61,9 percent), pričom rovnako odpovedalo zhodne po 54,5 per-
cent respondentov s trvalým bydliskom vo veľkých a najväčších 
mestách. Z prezentovaných údajov je zrejmé, že Arabov lepšie 
prijímajú opýtaní pochádzajúci z veľkých a najväčších miest, 
pričom predpokladáme, že respondenti žijúci v malých obciach 
a mestách majú menej príležitostí osobne tieto osoby poznať 
a vytvoriť si k nim primeraný osobný a priateľský vzťah. Je zrej-
mé, že postoj respondentov k Arabom je vo veľkej miere ovplyv-
nený verejnou mienkou a informáciami získanými z masmédií.   

Ak zí skane  vy sledky porovna me vo vzťahu k typu navs tevova-
nej s koly (ZS  a SS ) zistí me, z e stredos kola ci maju  k Arabom  
vytvoreny  priateľskejs í  vzťah ako mlads í  z iaci, z iaci za kladny ch 
s ko l (SS : 29,3 percent, ZS : 26,9 percent), pric om je zaují mave , z e 
v tejto skupine respondentov je zisteny  aj vys s í  poc et ty ch, ktorí  
priznali voc i ty mto osoba m nepriateľstvo (SS : 11,9 percent, ZS : 
8,1 percent). Indiferentny  postoj voc i Arabom deklarovalo 64,9 
percent z iakov za kladny ch s ko l a 58,9 percent stredos kola kov.  
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Graf 8: Postoje respondentov k Arabom  

 
 

Rozdiely v odpovediach respondentov, žiakov základných 
a stredných škôl vzhľadom na demografické znaky výskumného 
súboru sa prejavili aj v prípade  vzťahu k Židom. Priateľský vzťah 
k Židom deklarovali vo vyššom počte dievčatá (28,1 percent, 
chlapci: 26,1 percent), zatiaľ čo chlapci majú vo výrazne vyššej 
miere k týmto osobám vytvorený nepriateľský postoj (chlapci: 
14,5 percent, dievčatá: 5,9 percent). Žiadny vzťah k Židom nemá 
vybudovaný až 66,0 percent dievčat a 59,4 percent chlapcov. 
Z uvedeného vyplynulo, že pozitívnejšie vnímajú Židov dievčatá 
než chlapci, pričom by bolo zaujímavé zistiť príčinu týchto posto-
jov.  

Priateľský postoj k Židom prejavili viac gymnazisti (44,6 per-
cent) než žiaci stredných odborných škôl (25,6 percent) alebo 
základných škôl (23,1 percent), ktorí voči nim vo vyššom počte 
cítia nepriateľstvo (SOŠ: 13,4 percent, ZŠ: 10,1 percent, G: 4,2 
percent). Indiferentný postoj k Židom deklarovali najčastejšie 
žiaci základných škôl (66,7 percent, SOŠ: 61,0 percent, G: 51,2 
percent).  Z prezentovaných údajov vyplynulo, že antisemitské 
postoje majú osvojené vo výrazne vyššom počte žiaci základných 
škôl a stredných odborných škôl, preto považujeme za dôležité 
venovať tejto problematike pozornosť najmä na týchto typoch 
škôl.  
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Pozitívne vnímajú príslušníkov židovského etnika najmä opý-
taní, s trvalým bydliskom v mestách s počtom obyvateľov od 
50 001 do 100 000 (45,3 percent, viac než 100 000: 32,0 percent, 
menej než 2 000: 24,3 percent, od 2 001 do 10 000: 22,5 percent, 
od 10 001 do 50 000: 25,2 percent), pričom nepriateľstvo voči 
nim pociťujú v najvyššom počte mladí obyvatelia najväčších 
miest (viac než 100 000: 13,9 percent, od 50 001 do 100 000: 5,8 
percent, od 10 001 do 50 000: 9,0 percent, od 2 001 do 10 000: 
11,7 percent, menej než 2 000: 9,3 percent). Indiferentný vzťah 
k tejto skupine ľudí deklarovalo viac než 60,0 percent opýtaných 
pochádzajúcich z malých obcí a miest (menej než 2 000: 66,4 
percent, od 2 001 do 10 000: 65,7 percent,  od 10 001 do 50 000: 
65,8 percent) a asi polovica respondentov s trvalým bydliskom 
vo veľkých (48,8 percent) a najväčších (54,1 percent) mestách. 
Z uvedeného je zrejmé, že najlepšia situácia bola zistená 
u respondentov pochádzajúcich z miest s počtom obyvateľov od 
50 001 do 100 000, najviac nepriateľov majú Židia  v skupine 
mladých ľudí s trvalým bydliskom v najväčších slovenských mes-
tách.  

Porovnaní m u dajov za obidva podsu bory (ZS  a SS ) sa zistilo, 
z e priateľsky  postoj voc i Z idom deklarovali vo vys s om poc te 
stredos kola ci (30,8 percent) nez  z iaci za kladny ch s ko l (23,1 
percent), ktorí  c astejs ie nemaju  k ty mto osoba m vytvoreny  
z iadny vzťah (ZS : 66,7 percent, SS : 58,3 percent). Nepriateľsky  
postoj voc i Z idom si vytvorilo zhodne po 10,0 percent opy tany ch 
v obidvoch sledovany ch skupina ch (ZS : 10,1 percent, SS : 10,9 
percent). Z uvedene ho vyplynulo, z e pozití vnejs ie vní maju  ty chto 
ľudí  stredos kola ci, pric om predpoklada me, z e maju  viac 
informa cií  o ich z ivote, kultu re aj holokauste nez  z iaci za kladny ch 
s ko l.  
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Graf 9: Postoje respondentov k Z idom  

 
 

Priateľsky  vzťah k osoba m s maďarskou na rodnosťou maju  
c astejs ie dievc ata  (36,7 percent) nez  chlapci (27,2 percent), ktorí  
vo vy razne vys s ej miere pociťuju  voc i Maďarom nepriateľstvo 
(chlapci: 33,1 percent, dievc ata : 14,7 percent). Z iadny vzťah 
k ty mto osoba m nema  vytvoreny  necela  polovica (48,6 percent) 
dievc at a 39,7 percent chlapcov.  

Maďarov pozití vne prijí maju  najma  gymnazisti (33,3 percent, 
SOS : 31,7 percent, ZS : 31,1 percent), avs ak nepriateľsky  postoj 
voc i osoba m s touto na rodnosťou deklarovali omnoho c astejs ie 
z iaci stredny ch odborny ch s ko l (30,8 percent, G: 23,8 percent, ZS : 
20,3 percent) nez  ostatní  opy taní . Z iaci za kladny ch s ko l vo 
vys s om poc te nemaju  k Maďarom vytvoreny  z iadny vzťah (ZS : 
48,6 percent, G: 42,9 percent, SOS : 37,5 percent). 
Z prezentovany ch u dajov vyplynulo, z e najpozití vnejs ie vní maju  
ľudí  s maďarskou na rodnosťou gymnazisti, najmenej z iaci 
stredny ch odborny ch s ko l. Kladny  vzťah k Maďarom si 
vybudovalo viac nez  40,0 percent mlady ch obyvateľov 
Nitrianskeho (40,0 percent) a Banskobystricke ho kraja (40,4 
percent, Bratislavsky  kraj: 35,4 percent, Trnavsky  kraj: 31,3 
percent, Pres ovsky  kraj: 26,8 percent, Kos icky  kraj: 38,8 
percent), pric om najniz s í  poc et opy tany ch, ktorí  priznali kladne  
vzťahy k ty mto osoba m ma  trvale  bydlisko v Trenc ianskom (18,3 
percent) a Z ilinskom kraji (16,3 percent). Negatí vny postoj voc i 
Maďarom prezentovali respondenti s trvaly m bydliskom 
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v Bratislavskom (29,1 percent) a Trnavskom kraji (29,4 percent, 
Trenc iansky kraj: 18,3 percent, Nitriansky kraj: 25,7 percent, 
Z ilinsky  kraj: 25,6 percent, Banskobystricky  kraj: 18,5 percent, 
Pres ovsky  kraj: 23,6 percent, Kos icky  kraj: 24,5 percent), avs ak 
z iadny vzťah k ty mto osoba m nemaju  vybudovany  najma  opy taní  
pocha dzaju ci z Trenc ianskeho (63,5 percent) a Z ilinske ho kraja 
(58,1 percent, Bratislavsky  kraj: 35,4 percent, Trnavsky  kraj: 39,4 
percent, Nitriansky kraj: 34,3 percent, Banskobystricky  kraj: 41,1 
percent, Pres ovsky  kraj: 49,6 percent, Kos icky  kraj: 36,7 
percent). Z prezentovany ch u dajov vyplynulo, z e najleps ie vzťahy 
s osobami s maďarskou na rodnosťou maju  mladí  obyvatelia 
Banskobystricke ho kraja, zatiaľ c o najnegatí vnejs ie ich vní maju  
respondenti pocha dzaju ci z Bratislavske ho, Trnavske ho 
a Z ilinske ho kraja.  
 Na za klade porovnania vy povedí  z iakov za kladny ch 
a stredny ch s ko l moz no kons tatovať, z e priateľsky  vzťah 
k Maďarom ma  vytvoreny  pribliz ne rovnaky  poc et z iakov 
za kladny ch (31,1 percent) aj stredny ch s ko l (32,1 percent), avs ak 
stredos kola ci vo vy razne vys s ej pociťuju  voc i Maďarom 
nepriateľstvo (SS : 28,9 percent, ZS : 20,3 percent). Indiferentny  
postoj voc i ty mto ľuďom prezentovala necela  polovica (48,6 
percent) z iakov za kladny ch s ko l a 39,0 percent stredos kola kov. 
Z uvedene ho vyplynulo, z e stredos kola ci vy razne c astejs ie 
pociťuju  voc i Maďarom nepriateľstvo, pric om z iaci za kladny ch 
s ko l nemaju  k ty mto osoba m vytvoreny  z iadny vzťah.  
 
Graf  10: Postoje respondentov k Maďarom 
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Vy znamne  rozdiely sa potvrdili aj vo vzťahu k C echom. 
Priateľske  vzťahy si k C echom vytvorila va c s ina chlapcov (81,3 
percent) aj dievc at (77,9 percent), avs ak chlapci vo vys s om poc te 
pociťuju  voc i tejto skupine ľudí  nepriateľstvo (chlapci: 4,3 
percent, dievc ata : 2,9 percent). Z iadny vzťah k osoba m s c eskou 
na rodnosťou nema  14,4 percent chlapcov a necela  pa tina (19,2 
percent) dievc at.  

Najpozití vnejs í  vzťah k C echom deklarovali najma  respon-
denti, ktorí  prospeli veľmi dobre (84,1 percent, prospel 
s vyznamenaní m: 79,1 percent, prospel: 76,8 percent, neprospel: 
66,7 percent), pric om z iaci, ktorí  neprospeli najc astejs ie priznali, 
z e voc i tejto skupine oso b pociťuju  nepriateľstvo (neprospel: 16,7 
percent, prospel: 5,5 percent, prospel veľmi dobre: 2,0 percent, 
prospel s vyznamenaní m: 2,7 percent). Indiferentny  postoj voc i 
C echom prezentovala necela  pa tina opy tany ch vo vs etky ch 
sledovany ch podskupina ch (prospel s vyznamenaní m: 18,2 
percent, prospel veľmi dobre: 13,9 percent, prospel: 17,7 
percent, neprospel: 16,7 percent).  

Pri porovnaní  u dajov za za kladne  a stredne  s koly boli zistene  
len veľmi male  rozdiely, pric om je moz ne  kons tatovanie, z e 
C echov pozití vnejs ie vní maju  stredos kola ci (80,9 percent, ZS : 
78,4 percent).  Z iaci za kladny ch s ko l c astejs ie nemaju  k nim 
vytvoreny  z iadny vzťah (ZS : 18,0 percent, SS : 15,4 percent), 
avs ak nepriateľstvo voc i ty mto osoba m pociťuje rovnaky  poc et 
opy tany ch v obidvoch sledovany ch skupina ch (ZS : 3,6 percent, 
SS : 3,7 percent).  
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Graf 11: Postoje respondentov k C echom 

 
 

Z praxe je zna me, z e na Slovensku z iju  mladí  ľudia, ktorí  vo 
svojich c inoch a vyjadreniach su hlasia s ro znymi teo riami 
obhajuju cimi az   propaguju cim rasizmus. Z me dií  sa dozveda me o 
rasovo motivovany ch trestny ch c inoch, ktore  urc ita  c asť mlady ch 
ľudí  schvaľuje. Z ty chto do vodov sme povaz ovali za do lez ite  
zmapovať mieru tolerancie z iakov za kladny ch a stredny ch s ko l. Z 
vy sledkov vy skumu vyplynulo, z e oslovení  z iaci su  najmenej 
tolerantní  k Ro mom, pretoz e az  47,2 percent respondentov 
su hlasilo s tvrdení m, z e Ro movia su  menejcennejs í  nez  ostatní  
ľudia. V prí pade c ernochov (6,3 percent) a Aziatov (5,9 percent) 
kladne odpovedalo len asi 6,0 percent respondentov. S danou 
teo riou u Ro mov nesu hlasila len tretina (31,3 percent), pric om 
u Aziatov (66,6 percent) a c ernochov (76,6 percent) za porne 
odpovedal omnoho vys s í  poc et z iakov za kladny ch a stredny ch 
s ko l. Na ota zku nevedela odpovedať u aziatov necela  tretina 
(26,3 percent) respondentov, u Ro mov nema  vytvoreny  vlastny  
na zor viac nez  pa tina (21,5 percent) a   najniz s í  poc et  z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l opy tany ch, ktorí  nemali vytvoreny  
vlastny  na zor bol zisteny  vo vzťahu k  c ernochom (17,3 percent). 
Z uvedene ho je zrejme , z e z iaci za kladny ch a stredny ch s ko l vo 
veku 12 az  18 rokov najnegatí vnejs ie vní maju  Ro mov, pric om 
omnoho tolerantnejs í  su  voc i c ernochom a Aziatom.  
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Graf 12: Postoje respondentov k idea m rasizmu  

 
 

Podrobnejs ia analy za u dajov uka zala, z e v podsu bore 
respondentov, ktorí  na ota zku odpovedali kladne, a teda su hlasia 
s rasistickou teo riou nadradenosti bielej rasy bol vys s í  poc et  
chlapcov, pretoz e omnoho c astejs ie nez  dievc ata  uva dzali, z e 
Ro movia (chlapci: 56,9 percent, dievc ata : 35,2 percent), c ernosi 
(chlapci: 7,8 percent, dievc ata : 4,0 percent) a Aziati (chlapci: 9,6 
percent, dievc ata : 4,0 percent) su  menejcennejs í  nez  ľudia 
s bielou farbou pleti.  

Voc i obyvateľom s inou farbou pleti su  najviac zaujatí  najstars í  
z iaci, ktorí  vo vysokom poc te su hlasili s ty mto rasisticky m 
tvrdení m. Najmenej respondentov, ktorí  maju  osvojene  tieto 
nespra vne na zory je vo veku 15 a 16 rokov, avs ak vzhľadom na 
vek osloveny ch z iakov za kladny ch a stredny ch s ko l povaz ujeme 
tieto zistenia za veľmi negatí vne. S na zorom, z e Ro movia su  
menejcennejs í  nez  ostatní  su hlasila viac nez  polovica 
respondentov vo veku  14 (51,1 percent), 15 (50,2 percent), 17 
(53,2 percent) a 18 (50,6 percent) rokov, pric om v najniz s om 
poc te sa kladne vyjadrili najmlads í  (12 rokov. 29,8 percent, 13 
rokov: 40,9 percent, 16 rokov: 43,9 percent). Zaují mave  zistenie, 
z e z iaci vo veku 12 rokov v najvys s om poc te prezentovali tento 
na zor v prí pade c ernochov (12 rokov: 10,5 percent, 13 rokov: 5,8 
percent, 14 rokov: 6,0 percent, 15 rokov: 4,3 percent, 16 rokov: 
4,9 percent, 17 rokov: 7,2 percent, 18 rokov: 8,0 percent). U 
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Aziatov sa rovnako vyjadrili z iaci vo veku 14 (9,8 percent), 17 
(9,0 percent) a 18 rokov (9,1 percent, 12 rokov: 8,8 percent, 13 
rokov: 5,9 percent, 15 rokov: 5,7  percent, 16 rokov: 4,4  percent).  

Najvys s í  poc et opy tany ch, ktorí  zasta vali rasisticke  na zory 
patrí  k z iakom stredny ch odborny ch s ko l (Ro movia: 54,9 percent, 
c ernosi: 6,9 percent, Aziati: 7,6 percent), pric om vysoky  poc et 
opy tany ch, ktorí  su hlasili s ty mito tvrdeniami je aj u z iakov 
za kladny ch s ko l (Ro movia: 45,4 percent, c ernosi: 6,3 percent, 
Aziati: 7,2 percent). V najniz s om poc te na tu to ota zku kladne 
odpovedali gymnazisti (Ro movia: 32,3 percent, c ernosi: 3,0 
percent, Aziati: 5,4 percent). Z uvedene ho je zrejme , z e 
problematika rasovej nezna s anlivosti si vyz aduje omnoho viac 
pozornosti najma  zo strany rodic ov a pedago gov na za kladny ch 
s kola ch  a stredny ch odborny ch s kola ch, pretoz e zistenu  situa ciu 
je moz ne  povaz ovať az  za alarmuju cu.  

Zaují mave   su  tieto zistenia vo vzťahu k jednotlivy m krajom 
Slovenska, kde sa zistilo, z e najviac negatí vne orientovaní  voc i 
vs etky m trom odlis ny m skupina m su  mladí  obyvatelia 
Trnavske ho a Nitrianskeho kraja. V Kos ickom kraji bol zisteny  
najniz s í  poc et opy tany ch, ktorí  su  rasisticky orientovaní  voc i 
c ernochom a Aziatom, avs ak v tomto kraji respondenti veľmi 
ostro vystu pili voc i ro mskemu etniku. Najmenej respondentov, 
ktorí  mali osvojene  rasisticke  na zory pocha dzalo z Bansko-
bystricke ho kraja. Z vy sledkov vy skumu vyplynulo, z e c asť z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l es te sta le nie je ochotna  prijať 
skutoc nosť, z e Slovensko sa za posledne  obdobie otvorilo svetu 
a tak ako v iny ch s ta toch, tak aj u na s je potrebne  nauc iť sa 
akceptovať ľudí  nielen s odlis nou farbou pleti, ale i 
na boz enstvom a kultu rou. Z iaci za kladny ch a stredny ch s ko l maju  
najviac predsudkov  voc i Ro mom a medzi pozití vne zistenia patrí  
fakt, z e na c ernochov a Aziatov, hľadia omnoho pozití vnejs ie. No i 
tak povaz ujeme za do lez ite  venovať na za kladny ch a stredny ch 
s kola ch v ra mci uc ebny ch osnov pozornosť multikultu rnej 
vy chove v ra mci ktorej by mali dostať z iaci za kladne  informa cie 
o tolerancii, intolerancii, xenofo bii a rasizme a  res pektovaní  
a dodrz iavaní  ľudsky ch pra v.  
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Rómovia  
 
Vzťah majoritnej popula cie k Ro mom je uz  dlhs iu dobu 
poznac eny  ro znymi konfliktami a predsudkami. C asť Slova kov 
povaz uje Ro mov za prí ťaz  celej spoloc nosti, za  osoby, ktore  sa 
odmietaju  prispo sobiť ostatny m a z iviť sa pra cou. Prí c inu ty chto 
na zorov a postojov vidí me vo vysokej  kriminalite Ro mskeho 
etnika, ich nezamestnanosti, ní zkemu vzdelaniu a mnohy m 
proble mom, ktore  musia Slova ci z iju ci v blí zkosti Ro mov ries iť.  
Toto vs etko povaz ujeme za prí c iny tvrdenia necelej polovice 
(45,4 percent) opy tany ch, ktora  kladne odpovedala na ota zku, z e 
Ro movia su  menejcennejs í  nez  obyvatelia s bielou farbou pleti. 
Za porne odpovedala viac nez  tretina opy tany ch a vlastny  na zor 
nedoka zalo prezentovať 21,5 percent osloveny ch z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l. 

S pozí ciou menejcennosti  ro mskeho etnika su hlasilo az  56,9 
percent chlapcov a 35,2 percent dievc at, pric om dievc ata  
c astejs ie nez  chlapci nielenz e tu to teo riu odmietali (dievc ata  39,0 
percent, chlapci 25,3 percent), ale ani nevedeli vyjadriť vlastny  
na zor (dievc ata  25,8 percent, chlapci 17,9 percent).  

S ty mito  teo riami su hlasili najma  sedemna sťroc ní  respon-
denti (53,2 percent, 18 rokov 50,6 percent, 12 rokov 29,8 
percent, 13 rokov 40,9 percent, 14 rokov 51,1 percent, 15 rokov 
50,2 percent, 16 rokov 43,9 percent), pric om najmenej rasisticky 
orientovaní  su  najmlads í  z iaci. Na danu  ota zku za porne 
odpovedala viac nez  tretina respondentov vo veku 12 (31,6 
percent), 13 (39,4 percent), 14 (32,1 percent), 16 (30,3 percent)  
a 18 rokov (33,7 percent), avs ak vo veku 15 a 17 rokov 
sa   rovnako vyjadrilo zhodne   27,5 percent. Na ota zku 
nedoka zali odpovedať najma  najmlads í  z iaci (12 rokov 38,6 
percent, 13 rokov 19,7 percent, 14 rokov 16,8 percent, 15 rokov 
22,3 percent, 16 rokov 25,8 percent, 17 rokov 19,4 percent, 18 
rokov 15,7 percent).  

S mys lienkou nadradenosti bielej rasy su hlasila viac nez  
polovica  z iakov stredny ch odborny ch s ko l (54,9 percent, ZS  45,4 
percent, G 32,3 percent). Za porne odpovedali najma  gymnazisti 
(41,3 percent, ZS  33,2 percent, SOS  25,3 percent), ktorí  za roven  
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c astejs ie nez  ostatní  nedoka zali vyjadriť svoj vlastny  na zor (G 
26,3 percent, ZS  21,4 percent, SOS  19,8 percent). 

S teo riou nadradenosti bielej rasy su hlasili najma  z iaci tretí ch 
roc ní kov na stredny ch s kola ch (53,4 percent, 2. roc ní k 44,4 
percent, 1. roc ní k 49,8 percent) a deviataci na za kladny ch 
s kola ch (56,0 percent, 8. roc ní k 39,1 percent, 7. roc ní k 38,2 
percent). Za porne odpovedali v najvys s ej miere z iaci 8. roc ní kov 
za kladny ch s ko l (42,1 percent, 7. roc ní k 34,8 percent, 9. roc ní k 
24,2 percent, 1. roc ní k 28,8 percent, 2. roc ní k 27,5 percent, 3. 
roc ní k 30,8 percent). Vlastny  na zor nedoka zali prezentovať 
najma  druha ci na stredny ch s kola ch (28,1 percent, 3. roc ní k 15,8 
percent, 1. roc ní k 21,5 percent) a siedmaci na za kladny ch s kola ch 
(27,0 percent, 9. roc ní k 19,8 percent, 8. roc ní k 18,8 percent).  

Za roven  so zhors uju cim sa prospechom z iakom sa zvys uje 
poc et z iakov, su hlasiacich s rasistickou teo riou nadradenosti 
bielej rasy nad ro mskym etnikom (prospel s vyznamenaní m 35,4 
percent, prospel veľmi dobre 45,0 percent, prospel 56,2  percent, 
neprospel 58,3 percent). Nesu hlas vyjadrili najma  respondenti 
s vynikaju cim prospechom (prospel s vyznamenaní m 38,7  
percent, prospel veľmi dobre 33,4 percent, prospel 25,2  percent, 
neprospel 33,3 percent), ktorí  c astejs ie nez  ostatní  nevedeli na 
danu  ota zku ani odpovedať (prospel s vyznamenaní m 25,9  
percent, prospel veľmi dobre 21,6 percent, prospel 18,7 percent, 
neprospel 8,3 percent).  

Na ota zku kladne odpovedala viac nez  polovica z iakov z iju cich 
v Bratislavskom (50,0 percent), Trnavskom (50,3 percent), 
Nitrianskom (51,1 percent), Pres ovskom (52,0 percent) 
a Kos ickom kraji (54,7 percent), pric om v Banskobystrickom 
kraji prezentovala tento na zor len tretina respondentov (30,7 
percent, Trenc iansky kraj 42,1 percent, Z ilinsky  kraj 45,0 
percent). Z uvedene ho je zrejme , z e spoluz itie s Ro mami 
odmietaju  najma  oslovení  z iaci za kladny ch a stredny ch  s ko l 
z iju ci v oblastiach, kde je ta to komunita rozs í rena  a je zrejme , z e 
spoluz itie s ro mskym etnikom im prina s a mnoho proble mov. 
Za porny  postoj k rasistickej teo rii prezentovali najma  mladí  
pocha dzaju ci z Banskobystricke ho kraja (45,3 percent), pric om 
v Z ilinskom (27,9 percent), Bratislavskom (27,7 percent) 
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a  Pres ovskom kraji (27,6 percent, Trnavsky  kraj 29,8  percent, 
Trenc iansky kraj 34,1 percent, Nitriansky kraj 28,4 percent, 
Kos icky  kraj31,1 percent) zasta val tento na zor najniz s í  poc et 
respondentov. Na tu to do lez itu  ota zku nemala vytvoreny  vlastny  
na zor necela  tretina mlady ch obyvateľov Z ilinske ho kraja (27,1 
percent, Bratislavsky  kraj 22,3 percent, Trnavsky  kraj 19,9 
percent, Trenc iansky kraj 23,8 percent, Nitriansky kraj 20,6 
percent, Banskobystricky  kraj 24,0 percent, Pres ovsky  kraj 20,3 
percent), zatiaľ c o v Kos ickom kraji nevedelo odpovedať len 14,2 
percent opy tany ch. Z uvedene ho je zrejme , z e najleps ia situa cia 
bola zistena  v Banskobystrickom kraji, kde bol zaznamenany  
najvys s í  poc et ty ch, ktorí  s rasistickou teo riou vo vzťahu 
k Ro mom nesu hlasili a za roven  aj najmenej respondentov, ktorí  
vyjadrili su hlas. V Pres ovskom a Kos ickom kraji bol zisteny  
najvys s í  poc et ty ch, ktorí  odpovedali kladne, len ní zky poc et 
respondentov prezentoval za porne  stanovisko. 

Porovnaní m vy sledkov sa potvrdilo, z e kladny  postoj 
k rasistickej teo rii vo vzťahu k Ro mom prezentovali najma  z iaci 
stredny ch s ko l (48,8 percent, ZS  45,4 percent), avs ak opy taní  
navs tevuju ci za kladne  s koly vo vys s om poc te odpovedali za porne 
(ZS  33,2 percent, SS  29,7 percent). Na tu to ota zku nema  
vytvoreny  vlastny  na zor pribliz ne rovnaky  poc et z iakov 
v obidvoch sledovany ch skupina ch (ZS  21,4 percent, SS  21,6 
percent). 
 
Graf 13: Postoje respondentov k rasistickej teo rii vo vzťahu 
k Ro mom 
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Černosi 
 
S teo riou menejcennosti c ernochov su hlasili c astejs ie chlapci (7,8 
percent) nez  dievc ata  (4,0 percent), ktore  vo vys s om poc te 
odpovedali na tu to ota zku za porne (dievc ata  81,7 percent, 
chlapci 72,4 percent). Vyjadriť vlastny  na zor nedoka zalo 19,8 
percent chlapcov a 14,3 percent dievc at.  

S rasisticky m teo riami vo vzťahu k ľuďom s tmavou farbou 
pleti sa stotoz nili v na zoroch najma  respondenti vo veku 12 (10,5 
percent), 17 (7,2 percent) a 18 rokov (8,0 percent, 13 rokov 5,8 
percent, 14 rokov 6,0  percent, 15 rokov 4,3 percent, 16 rokov 4,9 
percent),  pric om nesu hlas vyjadrilo az  82,5 percent 
respondentov vo veku 13 rokov (8,0 percent, 12 rokov 64,9 
percent, 14 rokov 79,9 percent, 15 rokov 70,1 percent, 16 rokov 
78,8 percent, 17 rokov 75,6 percent, 18 rokov 76,1 percent). Na 
tento za vaz ny  proble m nemala vytvoreny  vlastny  na zor viac nez  
s tvrtina osloveny ch z iakov vo veku 12 (24,6 percent) a 15 rokov 
(25,9 percent, 13 rokov 11,7 percent, 14 rokov 14,1 percent,  16 
rokov 16,3  percent, 17 rokov 17,2 percent, 18 rokov 15,9 
percent).  

S mys lienkou nadradenosti bielej rasy nad c iernou su hlasili 
vy razne c astejs ie z iaci za kladny ch (6,3 percent) a stredny ch 
odborny ch s ko l (6,9 percent) nez  gymnazisti (3,0 percent), 
u ktory ch  prevaz oval poc et uva dzaju cich za pornu  odpoveď (G 
87,3 percent, ZS  76,4 percent, SOS  72,9 percent). Na tu to ota zku 
nevedela odpovedať asi pa tina (20,1 percent) z iakov stredny ch 
odborny ch a za kladny ch s ko l (17,3 percent) a 9,6 percent 
gymnazistov. Z uvedene ho je zrejme , z e najhors ia situa cia bola 
zaznamenana  u z iakov stredny ch odborny ch s ko l, pric om  
najmenej rasisticky orientovaní  su   z iaci gymna zií .  

S touto teo riou vo vzťahu k c ernochom boli stotoz není  najma  
respondenti, ktorí  neprospeli (18,2 percent, prospel 8,6 percent, 
prospel veľmi dobre 4,0 percent, prospel s vyznamenaní m 4,4 
percent) a je moz ne  kons tatovanie, z e za roven  so zleps uju cim sa 
prospechom z iakov klesa  poc et respondentov su hlasiacich 
s menejcennosťou obyvateľov s c iernou pleťou a zvys uje sa poc et 
ty ch, ktorí  s touto teo riou nesu hlasili (neprospel 63,6 percent, 
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prospel 70,1 percent, prospel veľmi dobre: 80,8 percent, prospel 
s vyznamenaní m: 81,4 percent).  Na tu to za vaz nu  ota zku nevedeli 
odpovedať najma  z iaci, ktorí  prospeli (21,3 percent, prospel 
s vyznamenaní m 14,2 percent, prospel veľmi dobre 15,2 percent, 
neprospel 18,2 percent).   

S teo riou menejcennosti c iernej rasy su hlasili najma  z iaci 
z iju ci v Trnavskom (10,1 percent) a Nitrianskom kraji (10,0 
percent, Bratislavsky  kraj 5,9 percent, Trenc iansky kraj 6,3 
percent, Pres ovsky  kraj 4,9 percent), pric om v Kos ickom (3,4 
percent), Z ilinskom (3,9 percent) a  Banskobystrickom kraji  (4,0 
percent) prezentoval tento na zor najniz s í  poc et osloveny ch 
z iakov. Za porny  postoj k rasistickej teo rii voc i ľudom s c iernou 
pleťou deklarovalo viac nez  80,0 percent respondentov 
pocha dzaju cich z Bratislavske ho (80,9 percent) a Z ilinske ho 
kraja (81,4 percent, Trnavsky  kraj 76,7 percent, Nitriansky kraj 
75,0 percent, Banskobystricky  kraj 75,2 percent, Pres ovsky  kraj 
73,2 percent, Kos icky  kraj 79,7 percent), pric om v Trenc ianskom 
kraji zasta valo tento na zor len 67,5 percent osloveny ch z iakov. Na 
tu to do lez itu  ota zku nevedela odpovedať necela  tretina z iakov 
s trvaly m bydliskom v Trenc ianskom kraji (26,2 percent, 
Nitriansky kraj 15,0 percent, Z ilinsky  kraj 14,7 percent, 
Banskobystricky  kraj 20,8 percent, Pres ovsky  kraj 22,0 percent, 
Kos icky  kraj 16,9 percent), zatiaľ c o v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji nemalo vytvoreny  vlastny  na zor zhodne po 
13,2 percent respondentov. Z uvedene ho je zrejme , z e 
najpozití vnejs ie vní mali prí slus ní kov c ernos ske ho etnika  z iaci 
z iju ci v ZA kraji, najmenej priateľskí  su  respondenti  z NR a TT  
kraja.  

Z porovnania vyply va, z e kladny  postoj k rasistickej  teo rii vo 
vzťahu k c ernochom uviedol pribliz ne rovnaky  poc et opy tany ch 
zo za kladny ch (6,3 percent) a stredny ch s ko l (5,9 percent), 
a vy raznejs ie rozdiely neboli zistene  ani v za porny ch 
odpovediach (ZS  76,4 percent, SS  76,8 percent). Na ota zku 
nevedelo odpovedať zhodne po 17,3 percent respondentov 
z obidvoch sledovany ch typov s ko l. Z uvedene ho je zrejme , z e 
na zory respondentov na menejcennosť obyvateľov s c iernou 
farbou pleti su  u z iakov ZS  a SS  takmer rovnake . 
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Graf 14: Postoje k rasistickej teo rii vo vzťahu k c ernochom 

 
 
Aziati 
 
S teo riou o menejcennosti aziatov sa stotoz nili vy razne c astejs ie 
chlapci  (9,6 percent) nez  dievc ata  (4,0 percent), ktore  vo vys s om 
poc te odpovedali na tu to ota zku negatí vne (dievc ata  70,1 
percent, chlapci 63,7 percent).  Svoj na zor nedoka zal vyjadriť 
pribliz ne rovnaky  poc et dievc at (25,9 percent) aj chlapcov (26,7 
percent).  

Ľudí  so z ltou farbou pleti za menejcenny ch povaz ovali najma  
respondenti vo veku 14 (9,8 percent) 17 (9,0 percent) a 18 rokov 
(9,1 percent, 12 rokov 8,8 percent, 13 rokov 5,9 percent, 15 
rokov 5,7 percent, 16 rokov 4,4 percent). Za pornu  odpoveď 
uviedli najma  13 (70,2 percent) a 16 roc ní  z iaci (73,4 percent, 12 
rokov 49,1 percent, 14 rokov 67,9 percent, 15 rokov 58,3 
percent, 17 rokov 66,5 percent, 18 rokov 69,3 percent), pric om 
vyjadriť svoj vlastny  na zor nedoka zala az  necela  polovica 
najmlads í ch respondentov (12 rokov 42,1 percent, 13 rokov 23,9 
percent, 14 rokov 22,3 percent, 15 rokov 36,0 percent, 16 rokov 
22,2 percent, 17 rokov 24,4 percent, 18 rokov 21,6 percent). 
Z prezentovany ch vy sledkov vy skumu vyplynulo, z e najmenej 
prí vrz encov rasisticky ch teo rií  vo vzťahu k Aziatom je vo vekovej 
skupine s estna sťroc ny ch respondentov, pric om najhors ia situa cia 
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bola zistena  u z iakov vo veku dvana sť rokov, ktorí  vo veľmi 
vysokom poc te nevedeli na ota zku odpovedať.  

S mys lienkou nadradenosti z ltej rasy su hlasili c astejs ie z iaci 
stredny ch odborny ch (7,6 percent) a  za kladny ch s ko l (7,2 
percent) nez  gymnazisti (5,4 percent), ktorí  predovs etky m 
prezentovali negatí vne stanovisko (G 83,7 percent, ZS  65,0 
percent, SOS  62,2 percent). Z iaci za kladny ch s ko l (27,8 percent) 
a stredny ch odborny ch s ko l (30,2 percent) nevedeli vo vy razne 
vys s om poc te nez  gymnazisti (10,8 percent) vyjadriť svoj vlastny  
na zor. Z uvedene ho je zrejme , z e najnegatí vnejs í  postoj k Aziatom 
mali vytvoreny  z iaci za kladny ch s ko l a stredny ch odborny ch s ko l, 
pric om najmenej rasisticky orientovaní  boli z iaci navs tevuju ci 
gymna zia .  

S teo riou menejcennosti z ltej rasy su hlasili najma  
neprospievaju ci respondenti (18,2 percent, prospel 9,3 percent, 
prospel veľmi dobre 6,1 percent, prospel s vyznamenaní m 4,7 
percent), pric om za roven  so zleps ení m prospechu stu pa poc et 
ty ch, ktorí  zasta vaju  opac ny  na zor (prospel s vyznamenaní m 71,8 
percent, prospel veľmi dobre 69,6 percent, prospel 61,1 percent, 
neprospel 54,5 percent). Na ota zku nevedeli odpovedať vo 
vy razne vys s om poc te nez  ostatní  z iaci, ktorí  prospeli (12,0 
percent, neprospel 0,3 percent, prospel veľmi dobre 8,2 percent, 
prospel s vyznamenaní m 5,9 percent).  

Rasisticku  teo riu vo vzťahu k aziatom si osvojili najma  
respondenti  z iju ci v mesta ch s poc tom obyvateľov od 10 001 do 
50 000 (9,9 percent, od 50 001 do 100 00 3,5 percent, viac nez  
100 000 7,0 percent, menej nez  2 000 8,2 percent, od 2 001 do 
10 000 5,4 percent), pric om vo veľky ch mesta ch rovnako 
odpovedalo len 3,5 percent respondentov. Za porne  stanovisko 
vyjadrovali v najvys s om poc te z iaci za kladny ch a stredny ch s ko l 
s trvaly m bydliskom v mesta ch s poc tom obyvateľov od 50 001 
do 100 000 (81,4 percent, viac nez  100 00068,4 percent, menej 
nez  2 000 60,8 percent, od 2 001 do 10 000 69,3 percent, od 
10 001 do 50 000 63,7 percent). Na tu to za vaz nu  ota zku nevedela 
odpovedať tretina opy tany ch pocha dzaju cich z najmens í ch 
aglomerac ny ch jednotiek (31,0 percent, od 2 001 do 10 000 25,3 
percent, od 10 001 do 50 000 26,5 percent, viac nez  100 000 24,6 
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percent), pric om v mesta ch s poc tom obyvateľov od 50 001 do 
100 000 sa rovnako vyjadrilo len 15,1 percent respondentov. 
Z uvedene ho je zrejme , z e najpozití vnejs ie vní mali ľudí  so z ltou 
farbou pleti respondenti s trvaly m bydliskom v mesta ch s poc tom 
obyvateľov od 50 001 do 100 000, pric om najmenej veľmi 
priateľsky na ty chto ľudí  pozerali mladí  ľudia  pocha dzaju ci 
z najmens í ch obcí .  

Kladny  postoj k rasistickej  teo rii vo vzťahu k obyvateľom so 
z ltou farbou pleti prezentoval pribliz ne rovnaky  poc et z iakov zo 
za kladny ch (7,2 percent) aj stredny ch s ko l (7,0 percent), avs ak 
za pornu  odpoveď uviedli c astejs ie stredos kola ci (68,0 percent) 
nez  z iaci navs tevuju ci za kladne  s koly (65,0 percent). Vyjadriť 
svoj na zor nevedelo 27,8 percent z iakov za kladny ch s ko l 
a s tvrtina (25,0 percent) opy tany ch s tuduju cich na stredny ch 
s kola ch. Z uvedeny ch vy sledkov vy skumu je zrejme , z e aziatov 
pozití vnejs ie vní mali a prijí mali stredos kola ci nez  z iaci zo 
za kladny ch s ko l.  
 
Graf 15: Postoje k rasistickej teo rii vo vzťahu k Aziatom 

 
 

V súvislosti s analýzou vzťahov oslovených žiakov základných 
a stredných škôl nás zaujímalo, či by vedeli zhodnotiť úroveň 
tolerancie ktorá sa prejavuje vo vzťahu s konkrétnymi osobami, 
rodičmi, učiteľmi, kamarátmi, spolužiakmi a neznámymi. Najvy-
ššiu toleranciu vyjadrovali mladí ľudia vo vzťahu s kamarátmi 
(mean 1,70), nasledujú rodičia (mean 1,81), spolužiaci v triede 
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(mean 2,14), učitelia (mean 2,67) a na poslednom mieste sú ne-
známi ľudia (mean 3,17).  

 
Tabuľka 8 

 

najvy-
ššia 
tole-

rancia 

2 3 4 

najniž-
šia 

tole-
rancia 

mean 

Vzťahy 
s rodičmi 

52,7 26,9 11,7 3,7 5,0 1,81 

Vzťahy 
s učiteľmi 

15,4 29,2 35,4 13,0 7,0 2,67 

Vzťahy 
s kamarátmi 

57,5 27,3 8,0 2,6 4,7 1,70 

Vzťahy so 
spolužiakmi v 
triede 

29,7 40,7 19,0 7,0 3,6 2,14 

Vzťahy 
s neznámymi 
ľuďmi 

11,8 16,9 32,6 20,0 18,7 3,17 

 
Štatisticky významné súvislosti sa potvrdili vo vzťahu 

k niektorým demografickým znakom. Najviac tolerantný vzťah 
s rodičmi majú žiaci 8. (62,6 percent) a 7. (58,4 percent) ročníkov 
základných škôl.  

Ak získané údaje porovnáme za žiakov základných 
a stredných škôl zistíme, že vzťah s rodičmi označilo za najviac 
tolerantný 55,7 percent žiakov základných a 49,8 percent žiakov 
stredných škôl. 

Vzťahy s učiteľmi popisujú viac tolerantne dievčatá ako chlap-
ci. Za najviac tolerantný označilo vzťah s učiteľmi 16,5 percent 
dievčat a 14,7 percent chlapcov. Chlapci dosahujú vyššie skóre 
ako dievčatá pri možnostiach stredne až najmenej tolerantný 
vzťah. Rozloženie odpovedí podľa veku respondentov ukazuje, 
že za najviac tolerantný označili vzťah s učiteľmi najmä 12-roční 
žiaci (29,8 percent). So zvyšujúcim sa vekom môžeme sledovať 
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postupné znižovanie  tolerancie vo vzťahu k učiteľom (13-roční 
19,1 percent, 14-roční 15,8 percent, 15-roční 16,2 percent, 16-
roční 12,3 percent, 17-roční, 10,9 percent, 18-roční 12,4 per-
cent).  

Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy (ZŠ a SŠ) sa 
potvrdilo, že vzťah s učiteľmi označilo za viac tolerantný 19,2 
percent žiakov základných a 11,9 percent žiakov stredných škôl 

Vzťahy s kamarátmi označilo za najviac tolerantné až 64,3 
percent žiakov, ktorých minuloročný školský prospech bol 
s vyznamenaním, 63,6 percent žiakov, ktorí neprospeli, 55,8 per-
cent žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre a 54,3 percent žiakov, 
ktorí len prospeli. Výsledky tak dokumentujú, že čím lepší je pro-
spech žiakov, tým aj vzťah s kamarátmi je lepší a tolerantnejší. 

Porovnaním výsledkov podľa stupňa školy  sme zistili, že 
vzťah s kamarátmi označilo za najviac tolerantný 55,9 percent 
žiakov základných a 58,9 percent žiakov stredných škôl. 
 Vzťahy so spolužiakmi označilo za najviac tolerantné 34,2 per-
cent žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním, 28,9 percent žiakov, 
ktorí prospeli veľmi dobre, 27,4 percent žiakov, ktorí prospeli 
a 36,4 percent žiakov, ktorí neprospeli. Stupňom 2( takmer naj-
vyššia tolerancia) označilo úroveň tolerancie vo vzťahu so spolu-
žiakmi najviac (40,9 percent) žiakov, ktorí prospeli s vyzname-
naním a  veľmi dobre (44,1 percent) a len 9,1 percent neprospie-
vajúcich žiakov.  

Na základe porovnania za žiakov základných a stredných škôl 
sa potvrdilo, že vzťah so spolužiakmi označilo za najviac tole-
rantný rovnaké  percento  žiakov základných aj  žiakov stredných 
škôl ( zhodne 29,6 percent). 
 Úroveň tolerancie, ktorá sa prejavuje vo vzťahu s neznámymi 
ľuďmi zhodnotili respondenti najmä na úrovni 3, teda ako stred-
nú. Najvyššou mierou tolerancie (stupeň 1) označilo vzťah 
s neznámymi ľuďmi najviac 12,9 percent siedmakov; 13,3 per-
cent ôsmakov a 11,7 percent deviatakov stredných škôl ale tiež  
13,8 percent prvákov; 6,6 percent druhákov a 10,9 percent tre-
tiakov stredných škôl. Naopak 30,6 percent žiakov 9. ročníkov 
základnej školy im priznávalo najnižšiu mieru tolerancie.  
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Porovnaním výsledkov vzhľadom na druh školy sme zistili, že 
vzťah s neznámymi ľuďmi označilo za najviac tolerantný 12,8 
percent žiakov základných a 11,1 percent žiakov stredných škôl. 
Žiaci základných škôl tak vyjadrili o niečo viac tolerantnosti 
k neznámym ľuďom ako stredoškoláci. 
 V súvislosti s hodnotením vzťahov s vybranými skupinami 
osôb, sme vo výskume analyzovali aj názory na predstavujúcu 
hrozbu pre Slovensko. Zaujímavé sa javí zistenie, že až polovica 
oslovených žiakov základných a stredných škôl nevie posúdiť, či 
existujú skupiny ľudí (národnostné, rasové, náboženské), ktoré 
by boli pre Slovensko hrozbou. Negatívny postoj zaujalo 16,7 
percent respondentov, kladný 5,1 percent. Medzi kladnými od-
poveďami boli vnímaní ako hrozba pre Slovensko, najmä Rómo-
via (13,0 percent) a Maďari (5,8 percent), ale aj Arabi (2,1 per-
cent), Aziati (0,8 percent), Černosi a Židia (0,1 percent).  
 
 
Graf 16: Skupiny, ktoré predstavujú pre Slovensko hrozbu 
 

 
 

Signifikantné vzťahy sa potvrdili vo vzťahu demografickým 
údajom a to k pohlaviu a veľkosti bydliska respondentov Skupiny 
ľudí, najmä národnostné, rasové či náboženské nepredstavujú 
pre Slovensko hrozbu, čo si myslí  17,9 percent chlapcov a 17,5 
percent dievčat. Hrozbu pre Slovensko v nich vidí  6,5 percent 
chlapcov a 4,2 percent dievčat. Konkrétnu hrozbu podľa respon-
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dentov predstavujú najmä Rómovia (chlapec 17,6 percent 
a dievča 9,1 percent), ale aj Maďari (chlapec 8,0 percent, dievča 
3,6 percent)  a Arabi u 2,3 percent chlapcov a 2,1 percent dievčat.  

Rozloženie výsledkov podľa veľkosti bydliska respondentov 
ukazuje, že hrozbu pre Slovensko vidia v existencii národnost-
ných, rasových či náboženských skupín najmä mladí ľudia 
z miest s veľkosťou od 10 001 do 50 000 obyvateľov (7,1 per-
cent) a mladí ľudia z veľkomiest miest nad 100 000 obyvateľov 
(7,0 percent).  percentuálne však prevažujú názory, že takáto 
hrozba pre Slovensko neexistuje, u respondentov z najmenších 
miest do 10 000 – 20,6 percent, z  najmenších  obcí s počtom 
obyvateľov menej než 2 000 – 20,3 percent a z miest s počtom 
obyvateľov od 10 001 do 50 000 – 15,2 percent. Konkrétnu 
hrozbu videli respondenti najmä v Rómoch (mestá s veľkosťou 
viac než 100 000 obyvateľov – 16,6 percent; mestá/obce 
s počtom obyvateľov od 50 001 do 100 000 – 16,3 percent; mes-
tá/obce s počtom obyvateľov od 2 001 do 10 000 – 13,9 percent; 
obce s počtom obyvateľov menej než 2 000 – 13,8 percent; mes-
tá/obce s počtom obyvateľov od 10 001 do 50 000 – 10,3 per-
cent), ale aj v Maďaroch (mestá/obce s počtom obyvateľov od 
2 001 do 10 000 a mestá/obce s počtom obyvateľov od 50 001 
do 100 000 rovnako 7,0 percent; mestá/obce s počtom obyvate-
ľov od 10 001 do 50 000 – 5,8 percent; mestá s veľkosťou viac 
než 100 000 obyvateľov – 5,7 percent; obce s počtom obyvateľov 
menej než 2 000 – 5,6 percent;) a Araboch (mestá s veľkosťou 
viac než 100 000 obyvateľov – 3,9 percent; mestá/obce s počtom 
obyvateľov od 50 001 do 100 000 – 2,3 percent; mestá/obce 
s počtom obyvateľov od 2 001 do 10 000 a mestá/obce s počtom 
obyvateľov od 10 001 do 50 000 rovnako 2,2 percent; obce 
s počtom obyvateľov do 2 000 – 0,9 percent). 

Porovnaním výsledkov za súbor žiakov  základných škôl a za 
súbor žiakov stredných škôl sa zistilo, že žiaci oboch stupňov 
škôl takmer zhodne  posúdili, či rôzne národnostné, rasové alebo 
náboženské skupiny ľudí predstavujú, respektíve nepredstavujú 
pre Slovensko  hrozbu. Kladne na otázku odpovedalo 5,4 percent 
žiakov základných škôl a 5,5 percent žiakov stredných škôl. Ne-
súhlas s otázkou vyjadrilo 18,5 percent žiakov základných škôl 
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a 16,9 percent žiakov stredných škôl. Väčšina žiakov však je ne-
rozhodných, možnosť neviem uviedlo až 58,3 percent žiakov 
základných a 50,3 percent žiakov stredných škôl. Konkrétnu 
hrozbu mladí ľudia videli najmä v Rómoch (ZŠ 11,3 percent, 
SŠ16,0 percent) a Maďaroch (ZŠ 3,2 percent, SŠ 8,8 percent). 
 
Graf 17: Skupiny, ktoré predstavujú pre Slovensko hrozbu pod-
dľa ZŠ a SŠ 
 

 
 
 
6.2 Záverečné poznámky  
 
Poznanie skutočného stavu agresivity a prejavov násilia v pro-
stredí základných a stredných škôl a uvedomenie si problému je 
prvým predpokladom k náprave. Ako dokazujú výsledky vý-
skumných zisťovaní násilie na školách má vzrastajúci trend. Ná-
silie však nie je len záležitosťou učiteľov, psychológov, socioló-
gov. Násilie sa stalo globálnym problémom, ktorý treba aj globál-
ne riešiť. Škola by mala byť pre žiakov prostredím pre sebareali-
záciu, pre získavanie vedomostí, ale aj pre miestom pre vyjadre-
nie ich nespokojnosti. A tak otvorme školu dialógu medzi učiteľ-
mi, rodičmi a žiakmi. Aj to je jedna z ciest eliminácie násilia ako 
v prostredí školy, tak aj v spoločnosti.  

Zaují mave   su  tieto zistenia vo vzťahu k jednotlivy m krajom 
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Slovenska, kde sa zistilo, z e najviac negatí vne orientovaní  voc i 
vs etky m trom odlis ny m skupina m su  mladí  obyvatelia 
Trnavske ho a Nitrianskeho kraja. V Kos ickom kraji bol zisteny  
najniz s í  poc et opy tany ch, ktorí  su  rasisticky orientovaní  voc i 
c ernochom a Aziatom, avs ak v tomto kraji respondenti veľmi 
ostro vystu pili voc i ro mskemu etniku. Najmenej respondentov, 
ktorí  mali osvojene  rasisticke  na zory pocha dzalo z Bansko-
bystricke ho kraja. Z vy sledkov vy skumu vyplynulo, z e c asť z iakov 
za kladny ch a stredny ch s ko l es te sta le nie je ochotna  prijať 
skutoc nosť, z e Slovensko sa za posledne  obdobie otvorilo svetu 
a tak ako v iny ch s ta toch, tak aj u na s je potrebne  nauc iť sa 
akceptovať ľudí  nielen s odlis nou farbou pleti, ale i 
na boz enstvom a kultu rou. Z iaci za kladny ch a stredny ch s ko l maju  
najviac predsudkov  voc i Ro mom a medzi pozití vne zistenia patrí  
fakt, z e na c ernochov a Aziatov, hľadia omnoho pozití vnejs ie. No i 
tak povaz ujeme za do lez ite  venovať na za kladny ch a stredny ch 
s kola ch v ra mci uc ebny ch osnov pozornosť multikultu rnej 
vy chove v ra mci ktorej by mali dostať z iaci za kladne  informa cie 
o tolerancii, intolerancii, xenofo bii a rasizme a  res pektovaní  
a dodrz iavaní  ľudsky ch pra v.  
 


