
 
 

Záverečná správa 
k programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013 

 

Názov prijímateľa: Občianske združenie Prevencia AD  

Názov projektu: Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v      

materských školách 

Kód projektu: EMM7Q9V1CK 

Číslo zmluvy: LP/2013/76  

 

Monitorovacie obdobie: august – december 2013 

 

Časť  I.  Vyhodnotenie účelu a jeho realizácie podľa schváleného  projektu (čl. V ods. 2 

písm. a) zmluvy.  

 

Hlavným cieľom projektu: „Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného 

rodinného prostredia v materských školách“, ktorý   OZ Prevencia AD realizovalo  

s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci 

dotačného programu  Podpora a ochrana ľudských práva a slobôd, bolo zvýšiť ľudsko-právne 

vedomie, vedomosti a zručnosti v oblasti inkluzívnej pedagogiky u osôb, ktoré sa zaoberajú 

predškolským vzdelávaním a výchovou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a 

marginalizovaných rómskych komunít (ďalej SZP a MRK). Cieľovou skupinou aktivít 

projektu boli učiteľky materských škôl zo štyroch lokalít na Slovensku, rodičia  detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a sociálni kurátori, resp. ďaľšie relevantné osoby. 

Realizácia projektu bola pôvodne naplánovaná v časovom rozpätí  máj – september  (8 

mesiacov), avšak vzhľadom na predĺženie schvaľovacieho procesu zo strany Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej MZVaEZ SR), sme 

museli jeho realizáciu posunúť a zároveň skrátiť, august – december (5 mesiacov). 

Projekt sme realizovali v týchto lokalitách: Pezinok, Trnava, Skalica, Vranov nad Topľou, 

Plavecký Štvrtok, Jelka, Zlaté Klasy. Pôvodne sme plánovali osloviť učiteľky materských 

škôl z Rožňavy a Kežmarku, dostali sme však informáciu, že tieto lokality sú zapojené do 

podobného národného projektu Marginalizované rómske komunity III.  Lokality sme vyberali 

na základe informácií z Atlasu rómskych komunít na Slovensku, na základe hustoty osídlenia. 

Okrem štyroch odborných pracovníkov/čok, sme do realizácie projektu zapojili troch 

študentov/tiek sociálnej pedagogiky, jedného doktoranda z katedry školskej pedagogiky 

Trnavskej univerzity, jednu rómsku matku, rómsku asistentku zamestnanú v MŠ, rómskeho 

asistenta z Vranova nad Topľou a dobrovoľníckeho aktivistu pracujúceho v neziskovej 

organizácii Centrum Koburgovo Trnava.  

Napriek skrátenému časovému obdobiu sa nám všetky aktivity naplánované v rámci projektu: 

„Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia v materských 



 
 

školách“ podarilo zrealizovať v takom rozsahu, ako bol projekt naplánovaný. Lokality, 

v ktorých sme rozdávali letáky a motivovali rodičov detí zo SZP a MRK, aby ich deti 

navštevovali MŠ, sme navýšili o dve. Do projektu sme okrem študentiek/tov, zapojili 

i rómsku mamičku a rómsku asistentku, čo bolo veľmi prínosné, pre rómskych rodičov bolo 

prijateľnejšie vypočuť si informácie od ľudí pochádzajúcich z ich prostredia. Vzdelávanie 

učiteliek MŠ bolo hodnotené prostredníctvom písomných spätných väzieb i z verbálnych 

vyjadrení ako veľmi prínosné, využiteľné v praxi, pri vzdelávaní detí zo SZP a MRK. 

Akreditovali sme program kontinuálneho vzdelávania: “Predprimárne vzdelávanie detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít“, 

prostredníctvom ktorého budeme rozširovať implementáciu projektu. Nakoľko sa nám téma 

inklúzie javí ako veľmi aktuálna, budeme sa i v budúcnosti uchádzať o granty, v ktorých by 

sme ďalej mohli pokračovať vo vzdelávaní v danej téme. 

 

 

Časť II . Prehľad výsledkov a výstupov za oprávnené obdobie: od august 2013    do 

september 2013. 

 

 

Názov aktivity Výsledky a výstupy 

Aktivita 1. 
Aktivita 1. 

Pozostávala z troch 

čiastkových aktivít: 

a.)Vypracovanie 

a akreditácia 

programu 

kontinuálneho 

vzdelávania 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali sme  program  kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a iných odborných zamestnancov  pod názvom :“Predprimárne 

vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a marginalizovaných rómskych komunít“. Program je akreditovaný  

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, obsahovo je 

zameraný na rozšírenie vedomostí o deťoch  zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia (SZP) a marginalizovaných rómskych 

komunít (MRK) v predškolskom veku, o ich sociokultúrnom prostredí 

(rómska kultúra a kultúra chudoby) a tiež zameraný na získanie 

zručností vo vzdelávaní a výchove týchto detí v predškolských 

zariadeniach.  

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1319/2013 – KV 

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 6 

Doba platnosti akreditácie je: 31.12.2018 

 



 
 

b.) Vypracovanie 

príručky pre 

inkluzívne 

vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.)Vytvorenie 

letákov pre 

rodičov 

                                                                                                

 

 

Vypracovaniu príručky  „Vzdelávanie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít 

v materskej škole“, určenej pre učiteľky materských škôl 

predchádzalo zozbieranie teoretických informácií z oblasti legislatívy, 

inkluzívneho vzdelávania a dobrých skúseností z praxe. Za účelom 

získania informácií o skúsenostiach s prácou s deťmi z MRK a SZP 

sme oslovili učiteľky materských škôl, v ktorých majú deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia (Záhorská Bystrica, Detva), ďalej sme 

navštívili špeciálnu školu v Pezinku za účelom získania informácií 

o vzdelávaní detí z MRK a SZP, a navštívili sme Centrum 

záujmových aktivít vo Veľkých Levároch, kde majú s prácou s našou 

cieľovou skupinou bohaté skúsenosti. 

Zo zozbieraných informácií sme zostavili príručku, ktorá pozostáva 

z nasledujúcich kapitol: 

1.Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - vymedzenie 

a súvisiace problémy 

2.Právny rámec inkluzívneho vzdelávania 

3.Integrácia, inklúzia, separácia a segregácia – vysvetlenie pojmov 

4.Inkluzívne vzdelávanie – cieľ, princípy, prekážky 

5.Praktické odporúčania pre prácu s deťmi zo SZP a MRK 

6.Námety na aktivity – praktické aktivity, využiteľné v praxi 

7.Vyhodnocovanie inkluzívneho prostredia a vzdelávania v materskej 

škole 

Príručku recenzoval Mgr. Vladimír Rafael, PhD., riaditeľ 

Občianskeho združenia eduRoma. 

Príručka vyšla v náklade 300 ks a bude ďalej distribuovaná 

účastníčkám/kom akreditovaného seminára, čo zabezpečí ďalšie 

pokračovanie projektu.  

 

Pre rodičov detí v predškolskom veku zo SZP a MRK, sme 

vypracovali letáky pod názvom „Ideme do škôlky “, ktoré rodičom 

poskytujú informácie o tom: 

1. Prečo by deti mali chodiť do MŠ 

2. Ako môžu pripraviť dieťa do MŠ 



 
 

3. Čo by mali deti vedieť pred nástupom do MŠ 

4. Ako prihlásiť dieťa do MŠ 

Letáky recenzovali: rómska asistentka z MŠ, rómska matka, ktorá 

s nami v projekte spolupracovala a jej dieťa dochádza do MŠ 

a riaditeľka materskej školy v Trnave. 

Letáky sme zhotovili v slovensko - rómskej verzii a v slovensko – 

maďarskej verzii, odborný preklad  do rómskeho jazyka  bol 

zabezpečený prostredníctvom odbornej prekladateľskej agentúry a do 

maďarského jazyka ho preložila znalkyňa maďarského jazyka. 

Predpokladaný náklad sme z dôvodu finančne dostupnej ceny  navýšili 

z 300 ks na 600 (500 ks slovensko – rómsky, 100 ks slovensko – 

maďarsky), finančné náklady boli zachované. Vyšší náklad letákov 

nám umožní v budúcnosti rozšíriť jeho distribúciu i do iných 

regiónov. 

 

Aktivita 2. 
Vzdelávanie 

učiteliek 

materských škôl  

v inkluzívnej 

predškolskej 

pedagogike so 

zameraním na 

ľudsko – právne 

aspekty  

 

  

 

Zrealizovali sme 4 semináre v lokalitách Pezinok a okolie, Trnava 

a okolie, Skalica a okolie, Vranov nad Topľou a okolie. Celkove sme 

v problematike  inkluzívneho vzdelávania vyškolili 71 učiteliek, jednu 

rómsku asistentku, asistenta pracujúceho na Mestskom úrade v Senici, 

člena Neziskovej organizácie Centrum Koburgovo, Trnava, celkovo 

74 účastníčok/ov (prihlásených bolo 80 učiteliek, 6 z nich 

bezprostredne pred začiatkom seminára svoju účasť z rôznych 

dôvodov odrieklo).  Semináre s učiteľkami materských škôlok 

prebiehali formou zážitkových aktivít, hier, občas i vášnivých diskusií 

a hľadaní riešení, nazeraní na naše predsudky ohľadne rómskej 

problematiky. Na  konci seminárov sme s účastníčkami/kmi 

uskutočnili focusové diskusie k danej téme. Hlavnými oblasťami 

seminára boli: a. legislatíva a prax, b. inkluzívna pedagogika, c. 

sebapoznávanie, d. tolerancia a predsudky atď. Na seminári v Pezinku 

sa na besede zúčastnila i naša spolupracovníčka - rómska matka, čo 

účastníčky hodnotili, ako veľmi prínosné : „Jej účasť na besede mi 

poskytla nový pohľad na ich život, ich problémy s ktorými bojujú 

každý deň“. Vzdelávanie účastníčky/ci hodnotili veľmi pozitívne, či 

už zo stránky obsahovej, odbornej pripravenosti, organizačného 



 
 

zabezpečenia  a celkovej atmosféry. Účastníčky/ci vyjadrili záujem 

o pokračovanie, nakoľko sa otvorilo veľa nových tém, v ktorých by 

mali záujem rozšíriť si svoje vedomosti . Účastníčkám/kom seminára 

sme poskytli príručku nami vyrobenú: „Vzdelávanie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít 

v materskej škole“. Tiež mali k dispozícií letáky pre prípadnú 

distribúciu v okolí ich pracoviska. 

 

Aktivita 3. 
Rozdávanie 

letákov  

 

Študentky, študenti, sociálnej pedagogiky, doktorand Katedry školskej 

pedagogiky Trnavskej univerzity, rómska asistentka, rómska 

mamička, rómsky asistent, dobrovoľnik z neziskovej organizácie 

Centrum Koburgovo,  informovali rodičov o výhodách predškolského 

vzdelávania ich detí, snažili sa ich motivovať k tomu, aby zapisovali 

a udržiavali svoje deti v materských školách, rodičom rozdávali letáky 

s potrebnými informáciami. Počet lokalít, v ktorých  sa tieto aktivity 

realizovali sme navýšili z pôvodných štyroch, na šesť: Trnava, 

Pezinok, Plavecký Štvrtok, Jelka, Zlaté Klasy, Vranov nad Topľou. 

Lokalitu v Skalici sme po zistení, že v tomto meste a okolí nie sú 

výraznejšie problémy so zaraďovaním detí z MRK a SZP do MŠ, 

nahradili lokalitami Jelka, Plavecký Štvrtok a Zlaté Klasy, v ktorých 

nám boli avizované výraznejšie problémy.  V Pezinku sme rozdávanie 

letákov a diskusiu spojili i s rozdávaním Mikulášskych balíčkov(akcia 

zabezpečená dobrovoľnou činnosťou členov OZ AD). Pri diskusiách 

a rozdávaní letákov naši/še spolupracovníci/ky zaznamenali záujem zo 

strany rodičov, nestretli sa s výraznejšími problémami až na lokalitu 

Zlaté Klasy, kde boli obyvatelia nepriateľskejšie naladení. 

V Plaveckom Štvrtku sa rodičia sťažovali na malú kapacitu 

predškolských zariadení a na systém losovania pri vstupe do MŠ. 

Rozhovory s rodičmi boli nahrávané na diktafón a boli z nich urobené 

prepisy. 

Zrealizovaných bolo 62 rozhovorov, pričom naplánovaných bolo 40 – 

60 rozhovorov, letáky boli rozdané i rodičom, ktorí nemali záujem 

o rozhovor. Letáky sme tiež distribuovali účastníkom/kám seminárov, 

ktorí/ré ich budú ďalej distribuovať rodičom, resp. iným záujemcom, 

ktorých sa dotýka predškolské vzdelávanie.    



 
 

4. 
Evaluácia zmien  

v postojoch 

a vedomostiach, 

ktoré boli 

dosiahnuté 

u cieľových        

skupín  vplyvom 

vzdelávania 

 

Evaluáciu sme uskutočnili prostredníctvom: 

 

 a.) dotazníkov pre účastníčky/kov seminára pred vzdelávaním 

 b.) interview s rodičmi  

 c.) vypracovaním obsahovej  matematicko – štatistickej á analýzy 

 d.) focusovej diskusie s učastníčkami/níkmi po vzdelávaní 

 

a.) dotazníkov pre účastníčky/kov seminára pred vzdelávaním 

V úvode seminára nám účastníčky/ci vyplnili dotazník zameraný na 

to,  ako vnímajú  uplatňovanie inklúzie v ich pracoviskách 

 

b.) Interview s rodičmi  

S 19 rodičmi z   MRK a SZP  lokalít, v ktorých boli rozdávané 

motivačné letáky, v časovom rozpätí cca mesiac po aktivite 3. 

zrealizované osobné a telefonické interwiev, zamerané na zistenie ich 

vedomostí a zmenu v ich postojoch (zmena postojov na základe 

získaných informácií a informačných letákov)  pri zaraďovaní detí do 

MŠ.  

 

Focusová diskusia s účastníčkami/mi seminárov a interview s rodičmi 

boli nahrávané na diktafón a následne prepísané do PC. 

 

c.) Obsahová a matematicko – štatistická analýza  

Spracovaním prepisov z focusových diskusií s účastníčkami/níkmi 

seminárov, prepisov  rozhovorov pri rozdávaní letákov a taktiež 

prepisov interwii s rodičmi bola vypracovaná obsahová 

a matematicko-štatistická analýza získaných dát a vypracovaná 

evaluačná správa, ktorú prikladáme. 

 

d.) Focusová diskusia po vzdelávaní – na konci vzdelávania 

účastníčky/ci vyplnili nami upravený Dotazník miery inklúzie 

v materskej škole, ku ktorému po jeho vyplnení prebehla diskusia. 

 

 

 



 
 

5. 
Publicita 

 

 

Informácie o začiatku a ukončení projektu sme publikovali v časopise 

Pezinčan 

:http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-

11&article=11901a Skalický press: http://www.skalica.sk/sk/?start=21  

Informácia o realizácii projektu je tiež zavesená na našej internetovej 

stránke, spolu s príručkou a letákmi. www.prevenciaad.sk  

Našou snahou bolo propagovať projekt i v Trnave a Vranove nad 

Topľou, kde však od nás za publikáciu vyžadovali vysoký poplatok. 

(Prikladáme vytlačenú komunikáciu ohľadne publicity). Na publicitu 

neboli naplánované finančné prostriedky. 

Predpokladáme, že z výsledkov prieskumu medzi rodičmi,  budeme 

ešte publikovať 1 až 2 odborné, resp. popularizačné články. 

 

 

Časť III.  Zmeny v projekte, podrobný popis problémov, ktoré sa vyskytli pri realizácii 

projektu.  

 

Realizácia projektu bola pôvodne naplánovaná na 8 mesiacov, vzhľadom k predĺženiu 

schvaľovacieho procesu zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

sme SR sme jeho realizáciu museli skrátiť na 5 mesiacov, z tohto dôvodu sme museli 

upravovať časový rozvrh jednotlivých aktivít. 

Zmena v aktivite č.1., c.): namiesto plánovaných 300 ks letákov sme počet ks navýšili na 600 

ks, z dôvodu výhodnej ceny a možnosti ďalšieho využitia letákov 

Zmena v aktivite č.5.): Publicita projektu bola sťažená z dôvodu vysokých finančných 

požiadaviek zo strany médií. Predpokladáme, že z výsledkov prieskumu medzi rodičmi,  

budeme ešte publikovať 1 až 2 odborné, resp. popularizačné články. 

 

 

Časť IV. Schválené dodatky k zmluve (áno/nie)
1
, dátum schválenia: 20.12.2013 

 

 

Časť  V.  Prílohy: 

 

a) čerpanie rozpočtu v zmysle čl. V. ods. 2 písm. b) zmluvy o poskytnutí dotácie v členení: 

- čerpanie dotácie 

- čerpanie spolufinancovania a jeho percentuálne vyčíslenie z celkovej sumy na projekt 

- celkový prehľad čerpania – štruktúrovaný rozpočet 

 

 

                                                 
1
 nehodiace sa škrtnite 

http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-11&article=11901
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2013-11&article=11901
http://www.skalica.sk/sk/?start=21
http://www.prevenciaad.sk/


 
 

 

b) iné dokumenty:  

 

1. Evaluačná správa obsahujúca:  

 

- Dotazník na vyhodnotenie miery inklúzie v MŠ 

- Scenár diskusie s učiteľkami MŠ 

- Scenár rozhovoru s rodičmi detí z MRK a SZP 1, 2 

- Záznamový hárok 

- Navrhované zlepšenia v MŠ pred absolvovaním vzdelávania 

- Navrhované zlepšenia v MŠ  po absolvovaní vzdelávania 

 

2. Prezenčné listiny 

3. Pozvánky 

4. Program vzdelávania 

5. Fotodokumentácia na CD 

6. Dokumentácia o publicite  

7. Potvrdenie o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania 

8. Uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov 

 

c)  

1. Príručka: „Vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole“ -  2 kusy  

 

2.  Leták: Ideme do školy – 4 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vypracovania záverečnej správy: 28.01.2014 

 

Podpisy pracovníkov, ktorí sa podieľali na vypracovaní záverečnej správy: 

 

Mgr. Lukšíková Ľubica  ............................................................ 

 

Mgr. Hargašová Lucia:  ............................................................ 

 

Prof. PhDr. Ivan Lukšík CSc. ............................................................ 

 

Ing. Zuzana Hargašová  ............................................................ 

 

 

Dátum a podpis štatutárneho zástupcu: 28.01.2014 ...................................... 


