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Najľahší spôsob ako stratiť dôveru a úctu mladých je dávať im nekonečné rady. 

Ernest Hemingway 
 

 
 

Naša spoločnosť „dýcha“ dvadsiatym výročím Neţnej revolúcie z roku 1989,  

za ktorou stáli aktívni mladí ľudia. 

Sloboda, ktorú dnes máme, sa nezrodila v priestoroch 

úradov či škôl, ale značným podielom sa zrodila i na ulici. 

Nielen v roku 1989, ale aj dnes môţe byť ulica 

akýmsi miestom, kde vzniká nový ţivot a aktívna mládeţ je hýbateľom nových vecí. 

S novými moţnosťami, ktoré súčasná doba pre mladých ľudí prináša, 

sú však spojené aj viaceré riziká... 
 

Chceme… 

vytvoriť priestor pre dialóg o tom, aké sú nové trendy v sociálnej práci s mládeţou 

čo vieme mladým ľuďom ponúknuť, v čom ich vieme podporiť, aké sú súčasné výzvy 

pre prácu s mladými ľuďmi a ako týmto výzvam čeliť. 

Chceme sa podeliť o skúseností z práce s mládeţou v mládeţníckych organizáciách 

a navzájom sa podporiť a inšpirovať... 

 
Odborní garanti:   

Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 

      prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

 

Organizačný výbor:  

Mgr. Martina Gymerská 

Ing. Jaroslava Kmecová 
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Úvod 

 

Mgr. Martina Gymerská, PERSONA, občianske zdruţenie 

 

Konferencia „Mládež súčasnej doby“ je zameraná na nové trendy sociálnej práce 

s mladými ľuďmi. Preto pojmy ako sociálna práca a mládeţ či adolescencia sú základnými 

piliermi jednotlivých príspevkov a tak si ich teraz na začiatku zadefinujeme. 
 

Sociálna práca 

Je mnoţstvo teórií a definícií sociálnej práce. My sme vybrali definíciu p. Navrátila 

(1999), ktorý sociálnu prácu popisuje ako: „…umenie, vedu a profesiu, ktorá pomáha ľuďom 

riešiť ich osobné, skupinové (hlavne rodinné) a komunitné problémy. 

Túto definíciu sme vybrali zámerne, pretoţe by sme chceli zdôrazniť, ţe sociálna práca s 

mládeţou je často ozajstným umením, pre ktoré musia mať pracovníci cit. Zároveň si však 

uvedomujeme, ţe pre kvalitný výkon sociálnej práce je potrebné disponovať aj určitými 

vedomosťami a kompetenciami. 

Sociálna práca hraničí s viacerými akademickými a praktickými disciplínami, ako sú: 

psychológia, právo, sociológia, politológia, pedagogika („normálna“, špeciálna, liečebná, 

sociálna), medicína (vrátane psychiatrie), filozofia, religionistika, ekonómia, etnológia, 

kulturológia, antropológia, genetika, štatistika, demografia a i. 

To, čo odlišuje sociálnu prácu od ostatných vedných disciplín, je dôraz na sociálne 

fungovanie klienta. 
 

Mládež, adolescencia 

Teraz si stručne zadefinujeme ako vnímame pojem mládeţ a kto do tejto kategórie spadá. 

Aj v tejto oblasti existuje totiţ mnoţstvo delení a periodizácii ţivotného cyklu, na základe 

ktorých pojem mládeţ získava úplne iný rozmer. 

Pedagogický slovník definuje pojem mládeţ ako sociálnu skupinu tvorenú ľuďmi vo veku 

pribliţne od 15 do 25 rokov, ktorí uţ v spoločnosti nezastávajú rolu detí, avšak spoločnosť im 

ešte nepriznáva rolu dospelých. Títo majú charakteristický spôsob správania a myslenia, iný 

systém vzorov, noriem a hodnôt. (Průcha, 2003, s.124) 

V legislatívnej úprave, konkrétne v § 2 zákona č. 282/2008 Zb. o podpore práce s 

mládeţou sa zaviedol iný pojem: „mládeţník“, ktorý označuje osobu, ktorá dovŕšila vek najviac 

30 rokov. 

Ďalej termín adolescencia označuje obdobie medzi detstvom a dospelosťou. Toto obdobie 

adolescencie je vnútorne výrazne rozdielne a preto sa ďalej delí na tri fázy: ranná adolescencia 

(vo veku 10 (11) aţ 13 rokov), stredná adolescencia (v rozmedzí 14 - 16 rokov) a neskorá 

adolescencia (od 17 do 20 rokov, prípadne ešte dlhšie). Kaţdá z týchto etáp má svoje 

charakteristické znaky, ale spoločné ostáva, ţe sú určitým predelom medzi detstvom a 

dospelosťou, kedy sa dokončuje pohlavný vývoj, duševný a fyzický rozvoj a sociálne učenie v 

najširšom zmysle (Macek, 1999). 
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Sociálna práca s mládežou 
 

Vymedzili sme si pojmy sociálna práca, mládeţ a teraz si ešte vymedzíme, čo myslíme 

pod pojmami Sociálna práca s mládežou. 

Môţeme povedať, ţe ide o novú disciplínu, ktorá sa ešte nestihla úplne etablovať na 

našom území. Samotná profesionálna sociálna práca ako taká je pomerne nová záleţitosť a 

môţeme ju vnímať ako produkt modernizácie spoločnosti. Aţ do 19. storočia sa sociálna pomoc 

poskytovala prostredníctvom rodiny, susedstva, obce a cirkvi. Modernizáciou a industrializáciou 

sa ale zmenil charakter sociálnych vzťahov, vznikli nové sociálne problémy a riziká  - nastal 

výrazný pokles solidarity a rodinnej súdrţnosti, nezamestnanosť a zlé sociálne podmienky v 

preplnených mestách, kriminalita. Spoločnosť na tieto zmeny reagovala vytvorením rôznych 

inštitúcii sociálnej práce, ktoré mali racionalizovať riešenie sociálnych problémov. 

V tomto období sa začalo osamostatňovať aj obdobie adolescencie a mladí získavali nové 

pozície. Migrácia, oddelenie pracovného a rodinného ţivota, či zavedenie všeobecného školstva 

postupne oddeľovali svet dospelých od sveta detí a adolescentov. Výchova a vzdelávanie sa 

začali chápať primárne ako príprava na povolanie, postupne prestávala byť potrebná detská práca 

a práca adolescentov, čím získali mladí dostatok voľného času. To spolu s rozvojom médií 

vytvorilo špecifickú kultúru s inými hodnotami a obdobie adolescencie sa oddelilo ako relatívne 

samostatná fáza v ţivotnom cykle (Macek, 1999). 

Vyčlenenie dospievania ako samostatnej vývojovej etapy a vysoká tolerancia k tejto 

skupine však môţe viesť k rôznym problémom. Dospievajúcim totiţ neprislúchajú práva 

dospelých, sú finančne zabezpečovaní rodičmi, ale uţ nie sú pod ich priamym dohľadom a 

jedinou ich spoločensky uznávanou činnosťou je vzdelávanie. Tento „blahobyt“ však môţe viesť 

k pocitu nudy a nedostatku zmyslu, na ktorý dospievajúci môţu reagovať patologickým 

správaním (Matoušek, 1998) a (Macek, 1999). 

Sociálna práca je vţdy reakciou na sociálny problém, ktorého dôleţitosť si spoločnosť 

uvedomuje a rozhodne sa proti nemu bojovať. Preto keď problémy s mládeţou a potreba určitého 

výchovného pôsobenia začala narastať, zrodila sa aj sociálna práca s mládeţou. 

A hoci sa jedná o novú vednú disciplínu, viaceré problémy dnešných mladých ľudí, ako aj 

nové moţnosti dnešnej doby prinášajú do tejto oblasti práce nové trendy.  

Veríme, ţe aj prostredníctvom tejto konferencie sa o nich dozvieme viac a odnesieme si 

veľa praktických podnetov, ktoré vyuţijeme v našom kaţdodennom profesionálnom ţivote pri 

práci s mladými ľuďmi. 

 

Použitá literatúra 

 

Mareš, J., Průcha, J., Walterová, E. (2003): Pedagogický slovník, Praha, Portál. 

Matoušek, O. (2003): Slovník sociální práce, Praha, Portál 

Matoušek, O, Kroftová, A. (1998): Mládeţ a delikvence, Praha, Portál. 

Macek, P. (1999): Adolescence, Praha, Portál. 

Navrátil, P. (2001): Teorie a metody sociální práce, Brno, Zeman. 
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Mladosť formovaná hodnotami posilňuje nádej  

(vo svetle posolstva Benedikta XVI. k 24. svetovému dňu mládeţe). 

 

 Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 

 

Nie sme ako oni a „permanentná revolúcia ducha“ 

 

V týchto dňoch sa často a oprávnene pripomína 20. výročie „Neţnej revolúcie“, v ktorej 

sa pripisuje výrazná úloha študentom v uliciach.
1
 Mnohé súvislosti naznačujú, ţe bez súhlasu 

veľmocí, by iniciatívy študentov, umelcov a všetkých ďalších, nemali šancu na úspech. Jedným 

z krokov, ktoré dovoľujú uvaţovať o dohode veľmocí, bola pravdepodobne i „hrubá čiara“ za 

obdobím totality, ktorá určitým spôsobom zahatala cestu vyrovnania sa s komunistickou 

minulosťou. Ktovie, či i to nebola daň za dar slobodného ţivota. Ale tak sa navodila situácia 

rovnosti medzi tými, ktorí boli obeťami komunistických represálií a tými, ktorí ich spôsobovali. 

Medzi politického väzňa a inak týraného či prenasledovaného, a ich mučiteľov a politické 

vedenie na druhej strane, sa dalo rovnítko. Nostalgia za predchádzajúcimi časmi pretrváva a ţivá 

je i túţba návratu čias komunizmu. Výsledky takmer všetkých ponovembrových volieb dali 

priestor ľuďom s predchádzajúcou komunistickou minulosťou, alebo tým, ktorí boli pripravovaní 

do straníckych úloh ako perspektívne kádre. Niet sa preto čo diviť, ak v čase pretrvávajúceho 

postkomunistického syndrómu, ako spolupracovníci s bývalou Štátnou bezpečnosťou boli 

medializovaní obete reţimu, a tí, ktorí túto činnosť vykonávali sami alebo z príkazu straníckych 

orgánov, zostávajú naďalej v utajení, materiálne zabezpečení, často arogantní a ktovie na čom 

všetkom sa naďalej podieľajú. Mnohé ideály Neţnej revolúcie stále čakajú na svoje naplnenie vo 

viacerých sférach spoločenského ţivota. 

Treba však objektívne dodať, študenti o „hre veľkých“ iste nevedeli a veľa riskovali. 

Ktovie, či by bez výjdenia do ulíc sa ponúknutá šanca na slobodu zrealizovala. Nech je to tak či 

tak, je isté, ţe bez všetkých sprievodných znakov Neţnej revolúcie, ktorej predchádzala 

„sviečková manifestácia“ v Bratislave 25.3.1988, by sme dnes nemohli mnohé veci povaţovať za 

samozrejmé, nemali by sme slobodu cestovania a myslenia, či iných prejavov. Nemoţno preto 

v nijakom prípade spochybniť význam neţnej revolúcie a podiel všetkých, ktorí sa do nej aktívne 

zapojili, riskujúc veľmi veľa. Napriek všetkému, treba mať v úcte tribúnov Neţnej revolúcie ako 

aj všetkých, ktorí vyšli do ulíc, najmä tých, ktorí nosili ešte v sebe traumu z r. 1968, kedy túţbu 

po slobode udusili vojská Varšavskej zmluvy. Nemoţno spochybniť obrovskú nádej, ktorú 

vniesol november 1989 do ţivota v bývalom Československu i do celej východnej Európy. Neţná 

revolúcia premohla silu totalitnej moci nie zbraňami a krviprelievaním, ale duchom jednoty, 

túţby a nádeje po nových časoch slobody. Dar slobody však nemoţno zamieňať za správanie 

                                                           
1
 Trocha to navádza na súhlas s praktikami neomarxizmu, ktorý si uvedomil, ţe nemôţe pre nové veci mobilizovať 

robotníkov, keďţe predovšetkým v Západnom svete ţili stabilizovaným a spokojným ţivotom, ale kvôli novým 

veciam treba poslať do ulíc, ako revolučný predvoj, študentov. Porov. STOLÁRIK, S.: Stručne o dejinách filozofie, 

Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, 1998, s. 194-195. 
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anarchistov, ktorí prestali rešpektovať všetky základné a všeobecne platné pravidlá. Avšak koľko 

priestoru sa odvtedy venuje „permanentnej revolúcii ducha“ kaţdého jedinca, je veľmi otázne. Je 

vysoko pravdepodobné, ţe práve nedostatok permanentnej revolúcie ducha jedincov, ako aj 

spoločnosti ako celku, dovoľuje pretrvávať tomu, čo idea Neţnej revolúcie chcela odstrániť. 

Preto, keď chceme posilniť ľudskú nádej hodnotovou formáciou, máme na mysli iniciatívu 

„permanentnej revolúcie ducha“ kaţdého človeka. Preto hovoríme o duchovných hodnotách, ako 

nenahraditeľnej podmienky realizácie stanoveného zámeru. Bez zmeny ducha človeka sebalepšie 

zákony budú síce tvoriť určitý rámec spoločenského správania a udrţiavať poriadok, ale človeka 

vnútorne meniť nebudú, čo sa prejaví v jeho vonkajších skutkoch. Komunizmus bol porazený, ale 

konečné víťazstvo sa dosiahne iba osobným víťazstvom nad sebou. 

 V novembri 1989 bolo často počuť slová: „Nie sme ako oni!“ Odvtedy uplynulo 20 rokov, 

a ktovie či medzi dnešnými predstaviteľmi štátnej moci, nie sú tí, ktorí vtedy tieţ takto kričali. 

Alebo stáli na druhej strane barikády, niekde v zátiší? Dnes sa často pasujú do pozície hovorcov 

Neţnej revolúcie ako jej vtedajší aktívni iniciátori, a tvária sa ako tí, bez ktorých by Neţná 

revolúcia ani nebola. Čo sa vlastne stalo alebo čo sa vlastne deje? Nezriedkavou príčinou 

takéhoto stavu je neschopnosť vymaniť sa spod psychického tlaku, niekedy fikcie, sformulovanej 

do slov: „Dnes sa tak ţije“ alebo „všetci tak ţijú“ a s tým sa nedá nič robiť. Je to heslo, ktoré 

rezonovalo i vtedy a zdá sa, ţe sa rado opakuje v ktorejkoľvek dobe. Myslíte, ţe toto 

„zaklínadlo“ niekedy prestane platiť? Som presvedčený, ţe áno, ba ono neplatí v ţivote mnohých 

vašich vrstovníkov i v ţivote ľudí iných generácií. To sú ľudia, ktorí ani v mladosti, ani neskôr, 

nepodľahli falošnému tvrdeniu o nemoţnosti iného ţivotného štýlu ako len o umelo vytváranej 

uniformite produkovanej médiami či iným diktátom. To sú typy ľudí, ktorí vedeli mať čisté 

vzťahy, ktorí neatakovali inštitút rodiny, ktorých nezvábil lesk mamony a kariéry…, sú to ľudia, 

ktorí stavajú na hodnotách prirodzeného zákona. 

V Pastierskom liste biskupov Slovenska (15.11.2009) čítame: „Ponajprv tých 20 rokov 

slobody je pre nás všetkých veľkým Boţím darom. Počas nich sa nám postupne podarilo 

integrovať do Európy a stať sa jej pevnou súčasťou. Boţí sluţobník Ján Pavol II. nás počas 

svojich troch návštev na Slovensku povzbudzoval zrealizovať myšlienky integrálneho formovania 

človeka. Ono je zaloţené na jednote poznania zakoreneného v pravde, aby sme tak dokázali čeliť 

novej diktatúre: relativizmu a nadvláde techniky. Humanistická kultúra a kultúra vedy nemôţu 

byť od seba oddelené, naopak, sú to dve strany tej istej mince. Benedikt XVI. počas nedávnej 

návštevy v susednej Českej republike (2009) zdôraznil, ţe „našou silou je Kristova láska! Sila, 

ktorá inšpiruje a oţivuje  skutočné revolúcie, pokojné a oslobodzujúce, a ktorá nás podopiera vo 

chvíľach krízy a znovu nás povzbudzuje vtedy, keď ťaţko získanej slobode hrozí, ţe ona sama 

stratí svoju vlastnú pravdu. Netreba mať strach z pravdy, pretoţe ona je priateľkou človeka a 

jeho slobody, ba viac, jedine v úprimnom hľadaní toho, čo je pravdivé, dobré a krásne je moţné 

skutočne ponúknuť nejakú budúcnosť mladým dnešnej doby a generáciám, ktoré prídu.“
2
 

Opravdivá sloboda je tá, ktorá je predovšetkým vo vnútri človeka. Bolo veľa tých, ktorí 

v totalitných reţimoch, pod stálou policajnou kontrolou, alebo väznení za ostnatými drôtmi, 

                                                           
2
 Pastiersky list biskupov Slovenska (15.11.2009). In.: http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2009111501. 
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stráţení psami a ozbrojenými stráţcami či modernou technikou, mali vo svojom vnútri pokoj 

a slobodu. Nebojme sa dopovedať, ţe u drvivej väčšiny takto vnútorne slobodných túto slobodu 

dávala predovšetkým viera nie v pomstu, ale v Boha. Samozrejme, ţe neschvaľujeme takýto 

model slobody, ale na druhej strane treba povedať, ţe v krajinách celého slobodného sveta je veľa 

ľudí, ktorí nemajú vnútornú slobodu a sú v takmer totálnom ovládnutí nejakého diktátu, z ktorého 

nie je ľahké sa vymaniť. Opravdivá sloboda je predovšetkým o slobode ľudského ducha, ktorý 

nevbehne nemúdro do osídel rôznych podôb totality (diktatúry), ktorá by ho naplno zotročila. 

Taká je pravda o slobode.  

Po 20 rokov je čas na analýzu, ale hlavne i na zadívanie sa do budúcnosti. Koncipované 

vízie sprevádzajú mnohé pochybnosti o zmysle akéhokoľvek poctivého snaţenia. Prvým a 

nezastupiteľným predpokladom motivovaného zadívania sa do budúcnosti je – nádej, ktorej 

venoval značnú pozornosť pápeţ Benedikt XVI. v Posolstve k 24. svetovému dňu mládeţe. 

Napísal: 

„Otázka nádeje zaberá skutočne centrálne miesto v našom ţivote ako ľudských bytostí i v 

našom kresťanskom poslaní, a to najmä v súčasnom období. Všetci si uvedomujeme potrebu 

nádeje, no nie hocijakej, ale pevnej a dôveryhodnej, ako som to zdôraznil aj v encyklike Spe salvi. 

Zvlášť mladosť je obdobím nádejí, pretoţe hľadí do budúcnosti s rôznymi očakávaniami. Keď je 

človek mladý, ţije z ideálov, snov a plánov; mladosť je čas, keď dozrievajú rozhodujúce ţivotné 

voľby. A moţno práve preto je to obdobie ţivota, v ktorom sa mocne hlásia základné otázky: 

Prečo som na zemi? Aký zmysel má ţiť? Aký bude môj ţivot? A tieţ: Ako dosiahnuť šťastie? 

Prečo existuje utrpenie, choroba a smrť? Čo bude po smrti? Sú to otázky, ktoré sa stávajú zvlášť 

naliehavými, keď sa treba boriť so zdanlivo neprekonateľnými prekáţkami: s ťaţkosťami v štúdiu 

či chýbajúcim zamestnaním, s nepochopením v rodine, s krízou v priateľských vzťahoch alebo v 

budovaní vzájomného porozumenia vo dvojici, s chorobou či dajakým hendikepom, alebo tieţ s 

nedostatkom náleţitých prostriedkov v dôsledku súčasnej šíriacej sa ekonomickej a sociálnej 

krízy. Vtedy sa človek pýta: Odkiaľ čerpať a ţiviť v srdci plameň nádeje?“
3
 

Benedikt XVI., ktorý nastoľuje otázku nádeje ako odrazového mostíka pre kaţdého 

mladého človeka, však zároveň sám nastoľuje základné existenciálne otázky, v ktorých nemôţe 

chýbať pýtanie sa o utrpení, smrti, neprávosti, nespravodlivosti, nezamestnanosti a pod. Napokon 

sa ešte opýta, odkiaľ na to všetko vziať silu? Predsa aj po uplynutí 20 rokov slobody sa mnohé 

predchádzajúce nešváry nielenţe neodstránili, ale akoby sa rozrástli. Prevolávanie z 

novembrových dní 1989 „nie sme ako oni“ sa tak stáva aj po 20 rokoch lakmusovým papierikom 

posunutia sa človeka v myslení a konaní. Naozaj nie je dnešný človek ako ten spred 20 rokov? 

V čom nie je? 

 

 

 

 

                                                           
3
 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150
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Silnejúci relativizmus 

 

Niekedy sa zdá, ale aj tvrdí, ţe ak sa zdôrazňuje duchovný princíp formovania človeka, 

a najmä prostredníctvom Katolíckej cirkvi, toto úsilie sa označuje ako „ideologické“, a takáto 

prezentácia nemá miesto na akademickej pôde. Vyslovené tvrdenie sa stalo presvedčením 

značnej časti populácie, ktorá v Katolíckej cirkvi vidí predovšetkým negatíva. Vyjadrený postreh 

potvrdzuje i univerzitný profesor Thomas E. Woods, jr.: „moji vlastní študenti síce nevedia 

takmer nič o Cirkvi, ale poznajú jej údajnú „skazenosť“, o ktorej počuli nekonečné príbehy 

rôznej vierohodnosti od svojich stredoškolských učiteľov. Dejiny Cirkvi, nakoľko ich poznajú, sú 

dejinami ignorancie, represií a stagnácie. To, ţe západná civilizácia vďačí Cirkvi za univerzitný 

systém, charitatívnu prácu, medzinárodné právo, prírodné vedy, dôleţité právne princípy 

a mnoho iných vecí, sa im nepredkladalo so ţiadnym veľkým nadšením. Západná civilizácia ale 

vďačí Katolíckej cirkvi za oveľa viac, neţ si uvedomuje väčšina ľudí, vrátane katolíkov. Cirkev 

vlastne západnú civilizáciu vybudovala“.
4
 Na  zadnom prebale citovanej knihy čítame o témach, 

ktoré by bolo nanajvýš vhodné hodnotiť nielen podľa antikatolíckej literatúry. Sú to témy: - prečo 

sa moderná veda zrodila v Katolíckej cirkvi, - ako katolícki kňazi rozvinuli ekonomické teórie 

voľného trhu o 500 rokov skôr ako Adam Smith, - ako Katolícka cirkev vymyslela systém 

univerzít, - vyváţené fakty o Galileovom prípade, - ako západný právny systém vyrástol 

z cirkevného práva, - ako Cirkev humanizovala pohanský Západ trvaním na posvätnosti kaţdého 

ľudského ţivota, atď. 

Ak sa chceme objektívne dívať na dejiny Cirkvi, môţeme tak činiť s opravdivou hrdosťou 

vo vedomí, ţe kaţdá odborná a vedecká iniciatíva vyrastala zo sily kresťansky formovaného 

ľudského ducha. Ak budeme v dejinách Cirkvi hľadať iba zádrhely, a nestratíme objektivitu, 

objavíme, ţe vznikali vţdy vtedy, keď sa sila ľudského ducha oslabovala alebo vytrácala. To uţ 

ale nastoľujeme ďalšie neľahké otázky typu: ako je potom moţné, ţe ľudský duch vykonal veľa 

aj bez kresťanských ideí? Zánik značného počtu vyspelých civilizácií dosvedčuje, ţe ich úpadok 

nastal vo chvíli úpadku ducha, vo chvíli, keď človek chcel byť výhradne a neobmedzene sám 

mierou všetkých vecí (Protagoras), bez akejkoľvek transcendentnej náväznosti. Toto pokušenie 

sa opakuje i v súčasnosti, preto poukazujeme na návrhy duchovnej formácie človeka podľa 

posolstva Benedikta XVI., i iných dokumentov Cirkvi. Existujúca nevedomosť, niekedy 

duchovná labilita a  nezáujem o objektívne poznanie skutočnosti, vytvárajú ţivnú pôdu pre 

relativizmus, redukcionizmus a iné spochybňujúce postupy dopracovania sa k pravde. 

Ako nové a silnejúce témy nového obdobia sa objavujú otázky výskumu na embryách, 

otázka eutanázie, a zisťujeme nielen neochotu odvolávať sa na kresťanské korene Európy, ale aj 

narastajúci tlak proti kresťanským symbolom a prejavom na verejnosti. Mnohé aktivity 

spoločenského ţivota i ideového zamerania napokon oslabujú vedomie o objektívnej pravde a do 

popredia sa prediera otvorený i skrytý relativizmus, spochybňujúci správnosť ľudského konania a 

nesenia zodpovednosti za skutky.  

                                                           
4
 WOODS, T. E.: Jak Katolicka církev budovala západní civilizaci, 2005. Praha: Res Claritatis, 2008, s. 9. Zo 

slovenského prostredia zasluhuje pozornosť napr. kniha: KOREC, J.Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava: 

LÚČ, 1994, ako aj ďalšie knihy z bohatej tvorby citovaného autora. 
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Obávať sa treba i diktatúry náboţenského indiferentizmu, ktorý nadobúda silnejúce 

rozmery uţ aj v Európe. Je o to rafinovanejší, ţe sa sústreďuje na zákaz náboţenských symbolov 

na verejnosti a v spoločenskom ţivote, tvrdiac, ţe vyznávanie tej ktorej viery je vnútornou 

záleţitosťou kaţdého človeka. Diktatúra náboţenského indiferentizmu chce úplne pomiasť 

dnešného i budúceho Európana a zbaviť ho akejkoľvek náväznosti na najmä kresťanské korene 

kontinentu, bez ktorých je vývoj Európy i ďalších kontinentov nemysliteľný. Pod rúškom 

náboţenského indiferentizmu sa do ţivota spoločnosti vnáša postupne diktatúra ateizmu. 

Náboţenskému indiferentizmu predchádzal náboţenský synkretizmus, ktorý zneuţívajúc 

ekumenické snahy a koordinované, humánne postupy v prospech ľudí na celom svete, zľahčil 

a redukoval dôleţitosť doktrinálnych princípov najmä kresťanstva, predovšetkým katolicizmu. 

Presadzoval a presadzuje takmer bezdoktrinálnu jednotu náboţenstiev, bez ohľadu na ich 

východzie body a vzájomnú odlišnosť. Redukcionistické snahy iniciátorov náboţenského 

synkretizmu, tým ţe spochybnili principiálne body náuky viery, posilňovali cestu 

k náboţenskému indiferentizmu, aby razili cestu k ateizmu. Tento stav, či úsilie, je naďalej  

programom tých, ktorí presadzujú diktatúru ateizmu. Je to jeden z výrazných krokov, ktorý 

atakuje vnútornú i vonkajšiu slobodu človeka, naberá na razancii a neobchádza ani prostredie, 

v ktorom aktuálne ţijeme. Málokto však dopovie, ţe tento proces vedie k strate citlivosti voči 

základným ľudským hodnotám. 

Uţ citovaný Pastiersky list biskupov Slovenska konštatuje reálne napĺňanie či nenapĺňanie 

odkazu novembrových dní 1989: „Nie všetky novembrové ideály sa nám podarilo uskutočniť. Na 

mnohé sme zabudli. Prirýchlo sme si našli „vlastných bôţikov“ a horlivo sme ich začali uznávať. 

Zdalo sa nám, ţe práve oni nás môţu zachrániť a dodať nám odvahu a stabilitu.  

Naučili sme sa o všeličom demokraticky rozhodovať, no zároveň sa slovo kompromis dostalo do 

nášho slovníka ako synonymum bezcharakterného obchodu: niečo za niečo... Sme svedkami toho, 

ţe v spoločnosti existuje dvojaký meter a zväčšujú sa sociálne rozdiely, vznikajú rovní a rovnejší. 

Keď obyčajný človek niečo pokazí alebo urobí zle, okamţite nasledujú tvrdé sankcie, i keď 

oprávnene, ale keď tak konajú „iní“ ľudia, keď niekto spreneverí milióny, často sa nevyvodia 

ţiadne dôsledky.  

Zvyšuje sa tieţ tlak na nečestné spôsoby konania v oblasti podnikania. Zachovať sa čestne, nedať 

či neprijať úplatok, nepodľahnúť tlakom silných ekonomických záujmov, môţe znamenať 

neúspech i ohrozenie vlastných zamestnancov. 

Okrem toho aj po 20 rokoch niektorí stále preţívajú obrannú mentalitu hľadania nepriateľa. 

Nevedia sa vyrovnať s nástrahami pluralitnej spoločnosti, v ktorej niekedy - ako sa zdá -, má 

pravdu ten, kto kričí najhlasnejšie...“
5
 

Ako príklad si vezmime politickú scénu s rôznymi prejavmi, často hraničiacimi so 

značnou dávkou nekultúry a neúcty. Napr. odvolávanie ministrov, ktorí sú zodpovední za veľkú 

stratu peňazí. V parlamente je to jasné: koalícia ho podrţí, opozícii sa ho nepodarí odvolať. Je 

iste zaujímavé, ţe dané prípady sú právne nepostihnuteľné, nakoľko nebol porušený zákon, 

povedané inakšie – našla sa diera v zákone. To je uţ ale oslovenie pre legislatívcov a poslancov, 

                                                           
5
 Pastiersky list biskupov Slovenska (15.11.2009). In.: http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2009111501. 
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ako je moţné prijímať zákony s „dierami“? Ľudské diela nie sú nikdy dokonalé, to je pravda, teda 

ani zákony, ale niekedy vzniká dojem, akoby tie „diery“ neboli postrehnuteľné vopred. Alebo je 

tam iný zámer? Čo ak potom v súdnictve sa kredit získava nie hľadaním pravdy, ale vyhľadaním 

„dier“ v legislatíve? Keď je po čase zodpovedný pracovník odvolaný, ale uţ elegantnejším 

spôsobom, odchádza s  odstupným a bez povinnosti napraviť či nahradiť stratu, ktorá sa mu 

pripisuje. Kto vlastne v takýchto kauzách je víťazom? Pravda? Rozhodne nie! 

 Vezmime si kauzu františkánov z r. 2009. ako to uţ býva zvykom, urobila sa veľká 

bublina, ohromný policajný zásah so značným počtom kukláčov, avšak to, čo média tak šťavnato 

rozniesli, sa nepotvrdilo. Má niekto dnes odvahu zo zainteresovaných v kauze – ospravedlniť sa 

františkánom a očistiť ich meno? Je však dostatok sily v spoločnosti, aby sa ţiadala satisfakcia i 

náprava poškodeného mena? Aj tu je znova spochybnená otázka o vymoţiteľnosti práva v našom 

prostredí. Lenţe tak sa nutne natíska otázka, či sami nezľahčujeme voľby zákonodarcov, či 

javiace sa praktiky v politike neoslabujú nádej prevziať zodpovednosť na dôleţitých postoch 

spoločenského ţivota? A potom, či keď aj niekto z dnes mladých nájde odvahu vstúpiť do 

verejného ţivota, s akými ambíciami tam vstupuje – bude to ochota pomáhať iným, alebo to bude 

hľadanie osobného prospechu? A ako sa bude odvíjať i ďalšie smerovanie spočiatku nadchnutého 

politika? Nenechá sa zviesť lákadlami alebo hrozbami? Avšak odváţnych a stabilných ľudí, ktorí 

rešpektujú základné princípy prirodzeného zákona, potrebuje kaţdá spoločnosť. 

 Zastavme sa pri kríze, ktorá sa v súčasnosti označuje ako ekonomická alebo hospodárska. 

Principiálne však ide o „krízu ducha“, ktorý sa ulakomil na „viac mať“ ako „viac byť“. 

Vzniknutej kríze nenapomôţu iba vhodné ekonomické opatrenia, akými boli vloţené miliardy 

dolárov na reštartovanie bánk, zvlášť keď aktivity podobného charakteru sa povaţujú ako 

podpora určitých lobbystických skupín. Peniaze podporili tých, ktorí stáli pri zrode krízy a išli 

z vrecák tých, ktorých sa kríza dotkla najviac. Ozdravenie krízy, ktorá nech sa volá ekonomická 

alebo hospodárska, musí byť zaloţená na princípoch ozdravenia „krízy ľudského ducha“, a to sa 

neudeje bez uzdravujúcej sily nádeje, ktorá jediná je schopná povzniesť ducha zraneného človeka 

a ho posilniť. Nikto nespochybňuje potrebnosť správnych nastavení ekonomických, právnych 

a iných reforiem. Ale ekonomika a iné úpravy bez ducha sú bezduché a sú len o číslach a zisku, 

nie o človekovi. Rozlet ľudského ducha a jeho povznesenie nemôţe byť len o ekonomike 

a ďalších reformách, i keď sú nespochybniteľné, ţe i ony zohrávajú dôleţitú úlohu. Ale i v tomto 

kontexte človek očakáva posilnenie opravdivej nádeje pre svoje konanie a zmysluplnosť svojho 

bytia. 

Jedným, z výdobytkov neţnej revolúcie je osobná realizácia sa kaţdého človeka podľa 

osobných predstáv. Do popredia sa pretlačilo ďalšie presvedčenie – o nutnosti kariéry a 

kariérneho postupu. Mnohé hodnoty ostávajú bokom, alebo zostanú úplne znegované. Často to 

súvisí s predchádzajúcou myšlienkou o narušenej vymoţiteľnosti práva, a to aj vtedy ak jeho 

porušenie je evidentné. Čo opakovane hovoriť o situáciách, keď sa preferuje tvrdenie: „zákon 

nebol porušený“, čo silnie v určitých kruhoch ako slogan. 

 Viacerí ste mohli vidieť fotku juhoafrického fotografa Kevina Cartera, na ktorej 

vyhladované a osamotené dievčatko zúfalo hľadá na púšti pomoc. Za dievčatkom sedí číhajúci 

sup. Za túto fotografiu bolo autorovi snímky udelené jedno z najväčších novinárskych ocenení – 
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Pulitzerova cena. Podľa slov fotografa čakal na vhodný okamih viac neţ 20 minút. Dúfal, ţe sup 

roztiahne krídla, aby bol záber ešte pôsobivejší, čo sa napokon nestalo. Po troch mesiacoch našli 

oceneného fotografa zaduseného vo vlastnom aute. Pripevnil hadicu na výfuk, natiahol ju cez 

okienko do kabíny a nechal beţať motor. Z listu na rozlúčku sa dalo vyrozumieť, ţe uţ nevládal 

bojovať s depresiou. Z čoho vyrástla v ňom depresia, keď za profesionálne perfektne zvládnutú 

snímku dostal prestíţnu cenu? Nedokázal totiţ odpovedať na otázku, čo nasledovalo po 

odfotografovaní, keďţe krátko na to odišiel. Čo sa stalo, nie je si ťaţké domyslieť, to si neskôr 

uvedomil aj on, preto sa dostavila depresia, ktorá vyústila siahnutím si na ţivot. Našou úlohou nie 

je v tejto chvíli odsúdiť nešťastného fotografa. Moţno nastal v danej chvíli u neho skrat 

neuvedomenia si váţnosti situácie, a pritom potravinová pomoc OSN bola vzdialená asi 

kilometer od miesta nešťastia.
6
 Nešťastný príbeh vlastne nastavuje zrkadlo nám všetkým pre 

chvíle, keď sa rozhoduje o niečom viac ako len o profesionalite a kariére. Tu je namieste 

spomenúť iniciatívy, ktoré sa dívajú iba z jedného zorného uhla napr. na embryonálny výskum, 

na otázku o eutanázii, či na presadzovanie zákonov protiviacich sa prirodzenému zákonu. Často 

sú tieto nehumánne pokusy zahmlievané vidinou prosperity a tvrdením, ţe sa tak napomôţe 

liečeniu existujúcich chorôb. 

 Akú perspektívu ponúkajú spomenuté aktivity? Perspektívu nádeje? Často sú tieto 

iniciatívy zdôvodňované práve takto. Keď pápeţ Benedikt XVI. hovorí v uţ citovanom liste o 

hľadaní „veľkej nádeje“, upozorňuje: „Skúsenosť nám ukazuje, ţe osobné kvality a materiálne 

dobrá nedokáţu zaistiť takú nádej, ktorú ľudská duša neustále hľadá. Ako som napísal v uţ 

spomínanej encyklike Spe salvi, politika, veda, technika, ekonómia či akékoľvek iné materiálne 

zdroje samy osebe nepostačujú na to, aby poskytli veľkú nádej, po ktorej všetci túţime. Takouto 

nádejou „môţe byť iba Boh, ktorý objíma vesmír a ktorý nám môţe ponúknuť a darovať to, čo 

sami nemôţeme dosiahnuť“ (31). A preto je jedným z hlavných dôsledkov zabudnutia na Boha 

zmätok, ktorým je poznačená naša spoločnosť, zároveň s prejavmi osamelosti a násilia, 

nespokojnosti a straty nádeje, ústiacej nezriedka aţ do zúfalstva. Boţie slovo sa na nás obracia s 

jasnou a mocnou výzvou: „Zlorečený je muţ, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou 

oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho“ 

(Jer 17, 5 – 6).“
7
 

 

 

Nádej novej evanjelizácie 

 

 K uvedeným nezriadenostiam spoločenského ţivota sa pridávajú i osobné zápasy a krízy 

človeka, ba skôr moţno povedať, ţe osobná kríza sa prenáša do ţivota spoločnosti. To napokon 

vyvoláva krízu nádeje, ktorá sa ľahšie dotýka mladého človeka. To konštatuje i Benedikt XVI., 

avšak ponúka riešenie v novej evanjelizácii:  

                                                           
6
 Porov. KRAMARA, M.: Šokujúce snímky: chudoba iných sa nás týka. In.: Katolícke noviny, roč. 124, č. 45 

(8.11.2009), s. 32. 
7
 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 
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„Kríza nádeje ľahšie postihuje nové generácie, ktoré sú – zbavené istôt, hodnôt a solídnych 

vzťahov – nútené v danom spoločensko-kultúrnom kontexte čeliť prekáţkam zdanlivo 

presahujúcim ich sily. Milí mladí priatelia, mám na mysli mnohých vašich rovesníkov, zranených 

ţivotom v dôsledku osobnostnej nezrelosti, ktorá často súvisí s prázdnotou v rodine, s príliš 

zhovievavými či liberálnymi výchovnými rozhodnutiami, alebo s negatívnymi a traumatickými 

skúsenosťami. Pre niekoľkých – a, ţiaľ, nie je ich málo – je temer nevyhnutným vyústením 

odcudzujúci únik do rizikového a násilného správania, do drogovej či alkoholovej závislosti 

alebo do mnohých ďalších foriem problémového správania mládeţe. Napriek tomu aj ten, kto sa 

nachádza v takýchto ťaţkých okolnostiach, pretoţe počúvol rady „zlých učiteľov“, nedokáţe 

uhasiť svoju túţbu po pravej láske a opravdivom šťastí. Ako však ohlasovať nádej týmto mladým 

ľuďom? Vieme, ţe iba v Bohu nachádza človek svoje pravé uskutočnenie. Preto prvoradá úloha, 

ktorá sa nás všetkých týka, je nová evanjelizácia, ktorá pomôţe mladým generáciám objaviť 

autentickú Boţiu tvár, ktorou je Láska. Milí mladí, ktorí hľadáte pevnú nádej, obraciam sa na vás 

rovnakými slovami, aké sv. Pavol kedysi adresoval prenasledovaným kresťanom v Ríme: „Boh 

nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého 

oplývali nádejou“ (Rim 15, 13).“
8
  

Keďţe Benedikt XVI. koncipoval a adresoval svoj list mladým v Roku sv. Pavla 

(2008/2009), poukázal na Šavlovu radikálnu zmenu po stretnutí sa s Kristom, ktorý „z 

prenasledovateľa sa stal svedok a misionár; zaloţil kresťanské komunity v Malej Ázii a v Grécku, 

prešiel tisíce kilometrov a čelil najrôznejším nebezpečenstvám aţ po mučenícku smrť v Ríme. 

Všetko z lásky ku Kristovi.“
9
 Prečo sa Šavol tak radikálne zmenil na Pavla plného nádeje, 

neskoršieho Apoštola národov? Benedikt XVI. dáva odpoveď i na túto otázku:: „Pre Pavla nádej 

nie je iba ideálom alebo pocitom, je to ţivá osoba: Jeţiš Kristus, Boţí Syn. Vnútorne preniknutý 

touto istotou, môţe napísať Timotejovi: „Máme nádej v ţivého Boha“ (1 Tim 4, 10). „Ţivý Boh“ 

je zmŕtvychvstalý Kristus, prítomný vo svete: Kristus, ktorý ţije s nami a v nás a ktorý nás 

povoláva, aby sme mali účasť na jeho večnom ţivote. Ak nie sme sami, ak je s nami on, ba ak je 

on našou prítomnosťou i budúcnosťou, prečo sa báť? Nádej kresťana spočíva v túţbe „po 

nebeskom kráľovstve a po večnom ţivote ako po svojom šťastí, pričom vkladáme svoju dôveru do 

Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na svoje sily, ale na pomoc milosti Ducha Svätého“ 

(KKC, 1817).“
10

 Ak sme v Roku sv. Pavla viac spoznávali jeho ţivot, presvedčili sme sa, ţe jeho 

nasadenie pre Krista v danom čase bolo tieţ veľmi náročné a bolo vystavené mnohým skúškam, 

po ktorých mohol rezignovať a ponúknuť „objektívne“ vysvetlenie svojho konania. Dôvod 

zotrvania pri Kristovi aţ po mučenícku smrť vyjadril aj týmito slovami: „veď pre mňa ţiť je 

Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1, 21). 

                                                           
8
 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 
9
 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 
10

 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 
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Sila nádeje novej evanjelizácie nie je len o schopnostiach človeka, i keď i tieto majú svoju 

dôleţitosť. Nádej novej evanjelizácie je predovšetkým o stretnutí sa s Kristom a  jeho 

bezvýhradnom prijatí. Ale i toto stretnutie ešte skôr ako my sami, iniciuje Jeţiš, ako to 

zdôrazňuje Benedikt XVI., znova poukazujúci na hodnotové ovocie stretnutia: „Tak ako sa 

jedného dňa Jeţiš stretol s Pavlom, chce sa stretnúť aj s kaţdým z vás, milí mladí priatelia. Áno, 

skôr ako by sme si to my ţelali, si toto stretnutie vrúcne ţelá Kristus. No ktokoľvek z vás by sa ma 

mohol spýtať: Ako ho môţem stretnúť dnes ja? Alebo skôr, akým spôsobom sa pribliţuje ku mne? 

Cirkev nás učí, ţe uţ samotná túţba stretnúť sa s Pánom je ovocím jeho milosti. Keď v modlitbe 

vyjadríme svoju vieru, stretáme sa s ním uţ aj v duchovnej tme, pretoţe on sa nám dáva. Vytrvalá 

modlitba otvára srdce na jeho prijatie, ako to vysvetľuje sv. Augustín: „Pán, náš Boh, chce, aby 

sme si v modlitbách precvičovali našu túţbu, aţ pokým sa nestaneme schopnými prijať to, čo nám 

zamýšľa dať“ (Listy 130, 8, 17). Modlitba je darom Ducha Svätého, ktorý z nás robí muţov a 

ţeny nádeje, a modlitba udrţiava svet otvorený pre Boha  (porov. encyklika Spe salvi, 34). 

Vytvorte si vo svojom ţivote miesto na modlitbu! Modliť sa osamote je pekné, no ešte krajšie a 

uţitočnejšie je modliť sa spoločne, pretoţe Pán prisľúbil, ţe bude tam, kde sú dvaja alebo traja 

zhromaţdení v jeho mene (porov. Mt 18, 20). Je veľa spôsobov, ako sa s ním zblíţiť; rôzne 

skúsenosti, skupiny a hnutia, stretnutia i návody, ako sa naučiť modliť sa, a tým rásť v preţívaní 

viery. Zúčastňujte sa na liturgii vo vašich farnostiach a hojne sa sýťte Boţím slovom i aktívnou 

účasťou na sviatostiach. Ako viete, vrcholom a centrom ţivota a poslania kaţdého veriaceho a 

kaţdej kresťanskej komunity je Eucharistia, sviatosť spásy, v ktorej sa nám Kristus sprítomňuje a 

dáva nám svoje telo a krv ako duchovný pokrm pre večný ţivot. Skutočne nevysloviteľné 

tajomstvo! Okolo Eucharistie sa rodí a rastie Cirkev, veľká rodina kresťanov, do ktorej sa 

vstupuje krstom a v ktorej sa neustále obnovujeme vďaka sviatosti zmierenia. Neskôr sú títo 

pokrstení vo sviatosti birmovania pomazaní Duchom Svätým, aby ţili ako autentickí Kristovi 

priatelia a svedkovia, zatiaľ čo  sviatosti kňazstva a manţelstva ich robia schopnými uskutočniť 

svoje apoštolské úlohy v Cirkvi a vo svete. A konečne sviatosť pomazania chorých nám zasa 

umoţňuje okúsiť Boţiu posilu v chorobe a utrpení.“
11

 

Predstavme si čo moţno do najväčších podrobností a detailov svoje stretnutie s Kristom, 

o ktoré má záujem najskôr On sám. Na pokušenia či zvolania, ktoré sprevádzajú mladého 

človeka:  

- nie sme ako oni 

- dnes sa tak ţije a tak ţijú všetci 

- najprv je kariéra a potom všetko ostatné 

- nezaťaţovať sa manipuláciou s ľudským ţivotom, predsa ide o pokrok 

- ktorí sú naši učitelia ţivotného štýlu? 

- totalita relativizmu, náboţenského synkretizmu a indiferentizmu, techniky a sociálna 

demagógia 

- súčasná kríza sa vyrieši vhodnými ekonomickými opatreniami 

                                                           
11

 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150


Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 19 

dostávame konkrétnu hodnotovú odpoveď: 

- modlitba a najmä spoločná 

- pravidelná účasť na bohosluţbách 

- sviatostný ţivot skrze eucharistiu, sviatosť krstu, birmovania, manţelstva či kňazstva 

a sviatosť pomazania chorých 

- učiteľom jasných, neotrasiteľných a osvedčených hodnôt ţivotného štýlu a pravdy je Jeţiš 

Kristus 

- súčasná ekonomická kríza sa vyrieši len obnovou ľudského ducha silou nadprirodzenej 

nádeje, silou Kristovej lásky 

Zdá sa to byť nekonkrétne a nehodiace sa do dnešného ţivota? Alebo dokonca  niekto 

bude stále tvrdiť, ţe pridŕţať sa spomenutých princípov znamená preferovať jedno 

z náboţenstiev, v tomto prípade kresťanstvo alebo katolicizmus. Na druhej strane však, kaţdý 

systém vytváral určitú ideu podľa ktorej sa riadil a postupoval. Prečo sa obávame kresťanských 

princípov, ktoré nespochybniteľne formovali základy nielen Európy ale aj iných svetadielov? 

Skôr si treba poloţiť otázku, či nie je treba sa vybrať cestou  plnej zodpovednosti, ako nás k tomu 

vyzval dnes uţ Boţí sluţobník Ján Pavol II., keď nám tak dôrazne odporúčal pri vstupe do 

tretieho tisícročia „zatiahni na hlbinu“ (Lk 5, 4). Vhodným povzbudením napredovania v ceste 

nádeje je skúsenosť, ku ktorej sa tak rád vracia kardinál Tomko. Rád si spomína na stretnutie 

s Jánom Pavlom II. v čase oslobodzujúceho procesu vo východnej Európe. Pri stretnutí takmer 

obaja vyriekli vetu: „Boh je Pánom dejín“. Tieto slová si je dobre pripomínať najmä vtedy, keď 

zápas o nádej sa stáva zvlášť náročný. 

 

 

Sila ducha cez silu Kristovej lásky 

 

 Prevzaté duchovné bohatstvo kresťanskej tradície volá po jeho odovzdaní súčasníkom 

i ďalším generáciám. Znova to veľmi krásne vyjadril Benedikt XVI.: „Ak sa, milí mladí, ţivíte 

Kristom a ţijete ponorení v ňom ako apoštol Pavol, nemôţete s ním nehovoriť a nezoznámiť s ním 

aj mnohým ďalších vašich priateľov a rovesníkov. Keď sa stanete jeho vernými učeníkmi, potom 

budete schopní prispieť k budovaniu kresťanských spoločenstiev preniknutých láskou, ako boli 

tie, o ktorých hovorí kniha Skutkov apoštolov. Cirkev sa v tomto náročnom poslaní spolieha na 

vás: nech vás neodradia ťaţkosti a skúšky, s ktorými sa stretáte. Buďte trpezliví a vytrvalí, 

premôţte prirodzený mladícky sklon k netrpezlivosti, ktorá chce všetko hneď. 

Drahí priatelia, svedčite o Zmŕtvychvstalom ako Pavol! Umoţnite ho spoznať tým vašim 

rovesníkom i dospelým, ktorí hľadajú „veľkú nádej“, ktorá by dala ich ţivotu zmysel. Ak sa Jeţiš 

stal vašou nádejou, povedzte to aj iným vašou radosťou, duchovnou, apoštolskou a sociálnou 

angaţovanosťou. Prebývajúc v Kristovi – po tom, ako ste v neho uverili a dali mu celú vašu 

dôveru –, šírte túto nádej okolo seba. Robte také rozhodnutia, v ktorých sa ukáţe vaša viera; 

dokáţte, ţe ste prekukli nástrahy modiel, ktorými môţu byť peniaze, materiálne dobrá, kariéra či 

úspech, a nenechajte sa zlákať týmito falošnými chimérami. Nenasledujte logiku egoistických 

záujmov, ale pestujte lásku k blíţnemu a usilujte sa dať seba i svoje ľudské a profesionálne 
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schopnosti do sluţby spoločnému dobru a pravde, vţdy pripravení „obhájiť sa pred kaţdým, kto 

vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3, 15). Skutočný kresťan nie je nikdy smutný – 

aj keď musí čeliť najrozličnejším skúškam. Tajomstvom jeho radosti a jeho pokoja je totiţ 

Jeţišova prítomnosť.“
12

 

 Volanie novembrových dní 1989 „nie sme ako oni“ akoby vstupovalo aj dnes do úst 

všetkých, ktorí prejavujú nespokojnosť s vývojom za uplynulých 20 rokov, alebo aj tých, ktorým 

sa nepodarilo realizovať osobné ambície. Ak merítkom novembra 1989 bolo popretŕhať zväzky 

s tými, ktorí chceli budovať svet bez Boha a v neslobode, čo je merítkom takého prevolávania 

dnes? Ak súčasná generácia nechce byť „ako oni“, potom aká chce byť? Nie je to znova 

o budovaní sveta bez Boha s podporou rôznych zámerov, ktoré vháňajú človeka do neslobody 

ducha? Často sú tieto aktivity prekrývané náboţenským klišé (napr. medializovanou účasťou na 

bohosluţbách), ale praktiky nečestnosti sa nezmenili. Ak „nie sme ako oni“, akí sme? Kristovi? 

Je to veľa, je to málo? Cítime v sebe hrdosť, ak sme takto označkovaní? Sprievodným znakom 

spoločenských zmien sú vţdy heslá, ale tie nestačia. Ak má dôjsť k opravdivej zmene ducha 

spoločnosti musí byť ukázaná lepšia cesta, po ktorej treba potom vytrvalo a dôsledne kráčať. 

 I teraz zachyťme pastiersky hlas biskupov Slovenska: „Preto sme vyzvaní s novou 

odvahou postaviť sa za hodnoty evanjelia i Desatora, za spravodlivosť, slušnosť, čestnosť. Všetko 

sa pominie, ale Kristovo slovo zostane – raz ako otáznik, inokedy ako výkričník, no vţdy ako 

jasný ukazovateľ skutočného napredovania pre ţivot spoločnosti a ţivot kaţdého z nás. Cirkev, 

my všetci v Krista veriaci, sa musíme snaţiť zostať verní evanjeliu a učiteľskému úradu. Ak my 

nebudeme nositelia hodnôt a stability, slušnosti, čestnosti a obetavosti, ak sa nebude moţné 

spoľahnúť na nás, čo potom neveriaci, hľadajúci a celá spoločnosť môţu od nás, od Cirkvi 

očakávať? „Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5, 13)... Potrebujeme znova uveriť, ţe dobro a 

láska majú v sebe stále schopnosť a moc prekonať zlobu, nenávisť, vypočítavosť a ľahostajnosť. 

Nie je to prejav naivity, ale viera v Boţiu moc, ktorá nás uschopňuje ţiť kresťanské hodnoty... 

Uvedomujeme si, ţe nie je jednoduché pre súčasného mladého človeka ţiť svoju vieru. Ale nikdy v 

dejinách to nebolo jednoduché. Povzbudzujeme vás, aby ste necúvali pred náročnosťou Kristovho 

posolstva, ale aby ste prekonávali prekáţky, ktoré sú spojené so ţivotom podľa evanjelia. Usilujte 

sa o to v súkromnom ţivote, v rodine, v škole, v práci, vo voľnom čase medzi kamarátmi a 

kamarátkami. Za nič na svete nevymieňajte svoju dušu! (porov. Mt 16, 26b). Nechceme vás len 

upozorňovať na nástrahy, ale aj povzbudiť. Ste nádejou a budúcnosťou tejto krajiny. Ponúkame 

vám počas celého roka rôzne podujatia, priestory i náš čas na osobné stretnutia s vami. Preto v 

našich diecézach vznikli animátorské školy, preto pracujú diecézne tímy pre mládeţ. Pozývame 

vás na kaţdodenné stretávanie sa so ţivým Bohom v modlitbe, vo sviatostiach a v Boţom slove.“
13

 

 

Výrazným príkladom cesty obnovy ducha spoločnosti sa po Druhej svetovej vojne stal 

Karol Wojtyła neskorší krakovský arcibiskup a kardinál. V čase, keď sa v Poľsku uchopili moci 

komunisti, inšpirovaný dôleţitosťou myslenia hodnotového systému Maxa Schelera a najmä 

                                                           
12

 Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k  24. svetovému dňu mládeţe (2009). In.: 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150. 
13

 Pastiersky list biskupov Slovenska (15.11.2009). In.: http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2009111501. 

http://www.kbs.sk/?cid=1237356150
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príkladom sv. Jána z Kríţa, vydal sa cestou prehĺbenia a posilnenia ľudského ducha podľa 

Kristovho posolstva. V danom čase sa jeho rozhodnutie javilo ako čin, ktorý nemá šancu na zápas 

s mocou, ktorá mala v rukách všetky nástroje štátneho dohľadu a represívnych opatrení. Keď sa 

stal v roku 1978 pápeţom Jánom Pavlom II., pokračujúc v nastúpenej ceste posilnil iniciatívy 

Východného bloku v túţbe po slobode a prispel rozhodnou mierou k pádu Berlínskeho múra i 

celého komunistického reţimu. Nemal k dispozícii nijaké vojenské divízie ani ekonomické 

nástroje. Jeho silou bol Boţí Duch. A predsa zaktivizoval proces, ktorého výsledkom bola 

dosiahnutá sloboda vo východnej Európe. 

Povzbudivý príklad k odváţnemu nasledovaniu Kristovej výzvy jednak realizovať osobnú 

duchovnosť a podeliť sa s ňou aj s inými, nachádzame  v postoji sv. Jána Máriu Vianneya, ktorý 

nás sprevádza Rokom kňazov (2009/2010). Keď prišiel do „zapadnutej“ farnosti v Arse, nenašiel 

tam veľmi lichotivú situáciu. Sám sa vyjadril pomerne tvrdo: Ľudia sa tu odlišujú od zvierat len 

tým, ţe sú pokrstení.
14

 Sv. Ján však nezostal pri tomto konštatovaní, ale pustil sa do práce najskôr 

na sebe, aby hodiny okrem spovednice trávil v adorácii pred bohostánkom. Je to veľmi 

oslovujúce predovšetkým pre kňazov, ale zahľaďme sa v tejto chvíli na všetkých, ktorí sú 

povolaní skrze krst a birmovanie k preţívaniu svojho krstného a birmovného povolania a poslania 

k preţívaniu všeobecného kňazstva. 

 Ako je dobré, ak práve takto, kaţdý pokrstený preţije svoje krstné poslanie skrze osobné 

stretnutie sa s Kristom a stane sa apoštolom v súčasnej dobe na kaţdej úrovni spoločenského 

ţivota. To je cesta, ktorou sa treba uberať, aby Kristovi svedkovia nechýbali ani v dnešnej dobe. 

Byť svedkom Jeţiša Krista v dnešnej dobe znamená, byť plne zakorenený v Kristovi. Je treba 

mať „nádej v ţivého Boha“ (1 Tim 4, 10), ako znie motto Posolstva Benedikta XVI. k 24. dňu 

mládeţe. Konkrétne to znamená nespochybnenie rôznorodých aktivít, ale všetky musia byť 

sprevádzané hlbokou vierou a dôverou v Jeţiša Krista. Je to veľká šanca nádeje obnovy celej 

ľudskej spoločnosti. 

 Komunizmus historicky prehral, ale nebol a nie je jediným totalitným systémom na tejto 

planéte. Preto je tak aktuálne a dôleţité zdôrazňovať i aplikovať cestu „permanentnej revolúcie 

ducha“, ktorá je neoddeliteľne spojená s ľudskou hodnotovou formáciou nádeje. Ak má dôjsť 

k opravdivému ozdraveniu spoločnosti, je treba ísť práve touto cestou. Neţná revolúcia je 

jednoznačným víťazstvom ducha nad totalitnou mocou policajného štátu. „Máme holé ruky“ 

volali študenti na uliciach keď stáli pred ozbrojenými policajtmi. Ale tie hole ruky pôsobili silou 

ducha. Víťazstvo Neţnej revolúcie patrí do určitého obdobia bývalého Československa 

i východnej Európy, hoci bolo celosvetovým posolstvom. Odvtedy uplynulo 20 rokov a ţivotný 

zápas o víťazstvo ducha sa neskončil. Zodpovedné osobnosti súčasnosti či nedávnej minulosti, 

nech ich nazveme: futurológovia, vizionári, proroci, či inak, sa zhodujú v jednom – buď bude 

budúcnosť ľudstva duchovná (niektorí špecifikujú: kresťanská) alebo nijaká!  

Bolo by chybou ak by sa tieto slová vnímali len ako jeden z ďalších katastrofických scenárov. 

Slová zodpovedne uvaţujúcich o budúcnosti ľudstva by sa mali prijať predovšetkým ako výzva 

pre ďalšie smerovanie nás všetkých. Je to výzva k ďalším a ďalším „neţným revolúciám“, keďţe 

                                                           
14

 Porov. MONIN, A.: Zapisky z Ars, 2007. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów, 2009, s. 11. 



Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 22 

tá „naša“ z r. 1989 uţ patrí do určitého historického času, hoci s jasným odkazom. Je 

predovšetkým povzbudením pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako sa chápe sloboda, 

demokracia... a ako sa s nimi nakladá. To je dôvod, prečo sme uviedli konkrétne kroky 

duchovnosti, nakoľko sme presvedčení, ţe napomáhajú posilňovať ľudského ducha v zápasoch, 

v ktorých si nie je moţné dovoliť prehrávať. Dar opravdivej slobody máme totiţ „v krehkých, 

hlinených nádobách“ (porov. 2 Kor 4, 7), preto ho treba stráţiť a posilňovať s veľkou 

zodpovednosťou, ale i nádejou, ţe je to moţné a má to zmysel. 

 To je cesta, ktorá nezotrváva pri prevolávaní „nie sme ako oni“ s úmyslom sa nad niekoho 

kategoriálne vyvyšovať. Je to cesta „permanentnej revolúcie ducha“, stálou „neţnou revolúciou“ 

ticha, modlitby, pokory a dobroprajnosti v kaţdom človekovi, ktorá ho kvalitatívne zušľachťuje a 

učí činiť správne rozhodnutia i pre dobro iných, aby svojim príkladom a postojom pretváral 

prostredie v ktorom ţije a menil k lepšiemu hoc len malý svet svojho pobytu. Jedine permanentná 

revolúcia zdokonaľovania ducha človeka posúva ľudstvo dopredu. 
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Sociálno-psychologické faktory ovplyvňujúce postoje mladého človeka. 

 

PsLic. Mgr. Marek Forgáč 

Katolícka univerzita, Teologická fakulta Košice  

 

V tomto príspevku by som sa chcel zamyslieť nad tým, ako si ľudia (obzvlášť mladí 

ľudia) vytvárajú, udrţiavajú a prípadne menia postoje k určitým hodnotám, povinnostiam alebo 

ţivotným rozhodnutiam. Ţivot mladého človeka je často vystavený rôznym zmenám a tie 

väčšinou prebiehajú v súvislosti so zmenami vzťahov k ľuďom. V kaţdom vzťahu existuje 

nejaký vplyv osoby na osobu a ten môţe byť určujúci pri vytváraní osobných postojov. 

Postoj (Attitude) moţno definovať ako relatívne stabilnú predispozíciu reagovať 

špecifickým spôsobom na niečo (Corsini, 2002). Ako uvádza Francis (2006), intenzívne štúdium 

postojov bolo objektom sociálnej psychológie od dvadsiatych rokov minulého storočia. A hoci 

dodnes nie je nejaký jednotný konsenzus v definícii postojov, dá sa povedať, ţe sa povaţujú skôr 

za afektívnu záleţitosť, neţ kognitívnu alebo konatívnu. Postoje skôr vyjadrujú to, čo ľudia cítia 

neţ to, čo si o veciach myslia alebo čo konajú vo vzťahu k veciam. Ba viac, postoje človeka sú 

skryté pod povrchom a nie sú ľahko pozorovateľné. 

Na vyjadrenie témy pouţijem teóriu Herberta Kelmana, ešte stále ţijúceho (teraz uţ 

emeritného) profesora sociálnej psychológie v Spojených Štátoch. Jeho celoţivotným záujmom 

bolo skúmanie spoločenského vplyvu na zmeny postojov, často v súvislosti s vnímaním autority 

a zodpovednosti. Kelman (1961) predkladá model, ktorý vysvetľuje niektoré determinanty 

a motivačné bázy, na základe ktorých sa človek rozhoduje pre konkrétne moţnosti svojich 

postojov. Ide o teóriu pomerne starú, ale dodnes existujúcu v rôznych obmenách.
15

 Kelman 

rozlišuje tri základné procesy spoločenského vplyvu, kaţdý z nich je charakteristický príčinami 

a dôsledkami: 
 

1. ÚSLUŢNOSŤ (COMPLIANCE) 

Zmena postojov na spôsob úsluţnosti sa uskutočňuje vtedy, keď človek akceptuje vplyv, 

pretoţe za to očakáva nejakú pozitívnu satisfakciu alebo sa môţe vyhnúť nejakej negatívnej 

reakcii (napr.: mladý chlapec bude chodiť na klavír, lebo rodičia mu za to sľúbia bicykel). 

V takomto prípade si človek neadoptuje dané správanie a bude ho vykonávať len vtedy, keď ho 

osoba vplyvu bude pozorovať.  

 Základ správania: spoločenský efekt správania 

 Princíp vplyvu na človeka: kontrola, sila 

                                                           
15

 Myers (2008) vo svojej Sociálnej psychológii uvádza tri teórie, ktoré vysvetľujú, prečo naše správanie ovplyvňuje 

naše postoje. Teória sebaprezentácie (Self-presentation Theory) hovorí, ţe ľudia, ktorí obzvlášť monitorujú svoje 

správanie v snahe vytvoriť dojem, sa budú snaţiť prispôsobiť svoje postoje, aby boli konzistentné s ich konaním. 

Teória dizonancie (Dissonance Theory) zasa predkladá, ţe človek cíti napätie, keď koná v rozpore so svojimi 

postojmi. Aby človek redukoval toto napätie, vnútorne posudzuje svoje správanie. Čím menej je vonkajšieho 

posudzovania, tým viac zodpovednosti človek cíti a tým viac vzrastá napätie a teda viac sa menia postoje. Nakoniec 

Sebapercepčná teória (Self-perception Theory) usudzuje, ţe keď sú naše postoje slabé, vtedy pozorujeme naše 

správanie a prostredie a z toho odôvodňujeme naše postoje. 



Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 24 

 Podmienka správania: dohľad osoby 

 Ukončenie správania: zmeny vnímania spoločenskej odmeny alebo trestu 

Sila je kľúčovým komponentom tohto typu zmeny postojov. Človek je akosi „dotlačený“ 

zmeniť svoj postoj či uţ na základe nejakej pozitívnej odmeny alebo vyhnutiu sa negatívneho 

trestu. Je dôleţité podotknúť, ţe tento proces môţe veľmi často prebiehať podvedome. 
 

2. IDENTIFIKÁCIA (IDENTIFICATION) 

Zmena postojov na spôsob identifikácie sa uskutočňuje vtedy, keď človek akceptuje 

vplyv, pretoţe si vytvára zadosťučiniaci seba-definujúci vzťah k osobe, ktorá na neho vplýva. 

Teda človek túţi po nejakom vzťahu a zároveň sa týmto vzťahom definuje. Ani v tomto prípade 

si však neadoptuje dané správanie. Síce verí v to konkrétne správanie, prisvojuje si ho verejne aj 

súkromne, ale keďţe to robí v očakávaní vytvárania vzťahu, je toto správanie spoločensky 

závislé.  

 Základ správania: spoločenské ukotvenie správania 

 Princíp vplyvu na človeka: atraktívnosť 

 Podmienka správania: vytváranie vzťahu k osobe 

 Ukončenie správania: zmeny vnímania interpersonálneho vzťahu 

Atraktívnosť je kľúčovým prvkom tohto typu zmeny postojov. Človek mení svoje 

správanie, lebo je priťahovaný krásou interpersonálneho vzťahu (napr.: chlapec, ktorý bol 

predtým alkoholikom, sa začal meniť, pretoţe si našiel dievča). Aj tento spôsob môţe prebiehať 

podvedome, hoci sú v ňom mnohé prvky vedomia.
16

 
 

3. INTERNALIZÁCIA (INTERNALIZATION) 

K internalizácii dochádza, keď človek akceptuje vplyv, pretoţe je to kongruentné s jeho 

hodnotovým systémom. Aj tu je dôleţitá osoba, ktorá prezentuje vplyv na druhého, ale obzvlášť 

je dôleţitá dôveryhodnosť tejto osoby (napr.: mladý človek sa rozhodne aktívne študovať jazyky, 

lebo mu dôveryhodný profesor vysvetlil, prečo je to také dôleţité). Takéto správanie sa stáva 

nezávislé od vonkajšieho vplyvu. 

 Základ správania: hodnotový systém 

 Princíp vplyvu na človeka: dôveryhodnosť 

 Podmienka správania: kongruencia s hodnotovým systémom 

 Ukončenie správania: zmeny vnímania hodnôt 

Dôveryhodnosť je kľúčovým prvkom tejto zmeny postojov. Vo veľkej miere sa tu jedná 

o vedomý proces. Ak ide o hodnotový systém, dá sa tu hovoriť o subjektívnom a objektívnom 

vnímaní hodnôt. Pochopiteľne, najkvalitnejšou zmenou v súvislosti s identifikáciou je, ak sa 

uskutočňuje na základe objektívneho vnímania hodnôt.
17
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 Identifikácia je procesom spájania (asociácie) seba s nejakou inou osobou a preberania charakteristík a názorov 

tejto osoby. V psychoanalýze identifikácia prebieha výlučne v podvedomí alebo semi-podvedomí (Corsini, 2002) 
17

 Internalizácia je inkorporáciou postojov, štandardov, názorov druhých ľudí (obzvlášť rodičov) do vlastnej 

osobnosti. V psychoanalýze sa internalizácia povaţuje za hlavný proces pri formácii superega.  
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Treba ešte pripomenúť, ţe v reálnych ţivotných situáciách sa tieto tri typy málokedy 

vyskytujú v takzvanej „čistej forme“. Mnohokrát sa nevylučujú, ba priam existujú v akejsi 

vzájomnej závislosti a nemôţeme ich striktne od seba oddeľovať. 

 

APLIKÁCIA NA PRÁCU S MLÁDEŽOU 

 

Ako aplikovať túto teóriu na ţivot mladých ľudí? Z beţného pozorovania vieme, ako 

často mladí ľudia menia postoje na základe úslužnosti. Moţno je to preto, ţe sú pragmaticky 

orientovaní a moţno aj preto, ţe spôsob prístupu k ním nie je správne zvolený. Určite však sa 

treba zhodnúť na tom, ţe tento typ postojov nie je napĺňajúci (hoci niekedy aj potrebný) a hlavne 

nie je trvalý. Stačí zmena prostredia a správanie mladého človeka je úplne iné. 

V prípade identifikácie ide o najčastejší spôsob zmeny postojov mladých ľudí. Mládeţ má 

rada vzory, rada sa identifikuje s niekým, kto je atraktívny. Je to určite aj preto, ţe v mladom 

veku človek najintenzívnejšie ţije vzťahmi a preto sú pre neho silným psychickým a duchovným 

zdrojom. Na druhej strane vidíme, aké premenlivé, nestabilné a komplikované dokáţu byť 

vzťahy mladých ľudí a v súvislosti s tým aj ich postoje, ktoré sú zaloţené na identifikácii. 

Internalizácia je tým najkvalitnejším typom zmeny postojov, avšak z praxe vieme, ţe sa 

v ţivote mladých ľudí vyskytuje najmenej. K takémuto typu zmeny postojov musí človek dozrieť 

a to sa nie vţdy podarí. Napriek tomu by to malo byť cieľom kaţdej výchovy. Ale aj 

k internalizácii sa často prichádza cez identifikáciu. 

Zdá sa, ţe identifikácia je typ zmeny postojov, ktorý je mladým najbližším a tiež 

najčastejší. Je to preto výzva pre všetkých zainteresovaných, ktorí pracujú s mládeţou, aby sme 

nezabúdali, ţe cesta k hodnotám nie je jednoduchá a treba hľadať rôzne spôsoby, ako sa k nim 

dostať. Jedným z nich je práve identifikácia. Od nej sa dá prejsť aj k úsluţnosti, ktorá sa potom 

ľahšie realizuje (napríklad ak mladý človek dostane niečo príkazom od osoby, ktorá je pre neho 

atraktívna, tak to ľahšie vykoná, neţ keby mu tak prikazovala osoba, ktorá mu neimponuje). Od 

identifikácie sa najľahšie prechádza k internalizácii, čo je v podstate evanjeliová myšlienka. 

Pri práci s ľuďmi sa často sústreďujeme na pravdu a dobro, ale niekedy nám uniká krása. 

Hodnoty by mali byť pre nás cieľom, nezabúdajme však aj na cestu, ako sa k týmto hodnotám 

môţeme dostať. A tá cesta môţe byť aj atraktívna. 
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Sociálny charakter mimoškolskej katechézy v duchu reevanjelizácie. 

 

ThDr. Peter Tirpák, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta  

 

Dnešná spoločnosť často poukazuje na nedostatky rôzneho druhu, ktoré sa dotýkajú či uţ 

priamo alebo nepriamo sociálnych štruktúr, ktoré majú byť nápomocné pre rozvoj spoločnosti, 

rodín i jednotlivca. Počúvame o krízach v oblasti hospodárstva, finančníctva, bankových 

a nebankových subjektov, o kríze vlády, o kríze vo výchove, o kríze vo vzťahoch a pod. Nejde 

iba o suché konštatovanie, ktoré by vychádzalo zo všeobecného pohľadu na socializáciu, no ide 

o fakt. A zdá sa, ţe nespokojnosť človeka má svoje opodstatnenie. Človek pri formulácii 

konštatovania nespokojnosti vychádza z vlastných skúseností, pričom potvrdzuje to, čo sám zaţil. 

Ak sa ale pozeráme do ľudských dejín, nemôţeme hovoriť, ţe ide o novodobý jav. Práve naopak, 

pretoţe ľudia preţívali a dodnes preţívajú drámu ţivota. Koreňom tejto drámy je človek sám, so 

svojimi predstavami a víziami o dobre na zemi. Človek, ignorujúc Boţí plán, riadi sa tým, o čom 

si myslí, ţe prináša šťastie a pokoj. Riadi sa vlastnými ideálmi, perspektívami a predsudkami, 

pričom zabúda na okolie a ponuky, ktoré ho obklopujú a ponúkajú mu pri hlbšej meditácii úplne 

iný pohľad na ţivot a na svet. Proces všímania si zmien, ktorým prechádza kaţdá ľudská bytosť, 

moţno slovami Koncilu nazvať tvorivou činnosťou človeka. Ľudské pokolenie na celom svete 

prechádza v dnešnej dobe mnohými zmenami, ktoré človek vyvoláva sám, svojím dôvtipom 

a tvorivou činnosťou.
18

 Jeden z prostriedkov napomáhajúcim tvorivej činnosti človeka je 

mimoškolská katechéza. Aby sme ale pochopili zmysel či podstatu mimoškolskej katechézy, je 

dôleţité poznať najprv to, čím vlastne katechéza je. 

Exhortácia pápeţa Jána Pavla II. začína veľmi zaujímavou a podnetnou vetou, ktorá sa 

dotýka katechézy a jej poslania. Spomína, ţe Cirkev vţdy pokladala katechézu za jednu z 

prvoradých povinností, pretoţe zmŕtvychvstalý Kristus prv neţ sa vrátil k Otcovi, dal apoštolom 

posledný príkaz, aby učili všetky národy zachovávať všetko, čo im prikázal.
19

 Moţno povedať, ţe 

prvým najväčším zástancom obnovy v období Druhého vatikánskeho koncilu bol pápeţ Pavol 

VI., ktorý v spolupráci s posvätnou Kongregáciou pre klérus odobril Generálne direktórium 

katechézy, ktoré pobáda a orientuje obnovu katechézy v celej Cirkvi. Tá istá kongregácia 

v jednom zo svojich dokumentov píše, ţe „katechéza je osobitne vhodným prostriedkom, aby 

(katechizovaný) vo svojom ţivote spoznal Boţí plán, aby hľadal posledný zmysel ţivota a dejín 

a tak postavil osobný a spoločenský ţivot do svetla a do rámca poţiadaviek Boţieho kráľovstva 

a aby poznal tajomstvo Cirkvi ako spoločenstva tých, čo veria v evanjelium.“
20

 Práve od 

katechézy súvisí vnútorný rast Cirkvi a jej súlad s Boţím plánom, proklamuje pápeţ Ján Pavol II. 

vo svojej exhortácii o katechéze.
21
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19

 CT 1. 
20

 POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS: Všeobecné katechetické direktórium. Bratislava : Saleziánske 

katechetické stredisko, 1992, s. 12.  
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Podobne súčasný Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, ţe katechéza o stvorení má svoje 

miesto v pastoračnej sluţbe, nakoľko ide do hĺbky a týka sa základov tak ľudského, ako aj 

kresťanského ţivota.
22

    

  Zo samotných podnetov, ktoré Koncil a otcovia ponúkajú, vychádza stanovisko, ţe 

katechizovať znamená viesť niekoho, aby skúmal tajomstvo Boţieho plánu vo všetkých jeho 

rozmeroch, znamená pomôcť pochopiť, aká je to šírka, dĺţka, výška a hĺbka a poznať Kristovu 

lásku, presahujúcu kaţdé poznanie. Ľudský rozum totiţ je schopný nájsť jasnú odpoveď na 

otázku o pôvode vlastného „ja“ a to prostredníctvom poznávania diel Boha – Stvoriteľa. Úlohou 

katechézy je tu posilniť vieru, ktorá osvecuje rozum, aby túto pravdu človek správne pochopil. 

Podobne to opisuje svätý apoštol Pavol v jednom zo svojich listov, keď píše, ţe „vierou 

chápeme, ţe Boţie slovo stvárnili svety tak, ţe z neviditeľného povstalo viditeľné“ (Hebr 11,3). 

Kresťan vie, ţe Boh sa zjavil svetu dvoma spôsobmi: aktom stvorenia a cez zjavenia Starého 

a Nového zákona. Práve v tomto a mnohých iných prípadoch má byť katechéza detí, mládeţe no 

i dospelých zameraná na to, aby sa o Boţom slove rozjímalo v osobnej modlitbe a v meditácii, 

aby sa tak Boţie slovo zţívalo a prinášalo ovocie v kaţdom ţivote. Z toho vyplýva, ţe Cirkev má 

vlastnými aktivitami riešiť primárny problém človeka, pretoţe ak je človek vnútorne 

„zdevastovaný“, bude také celé jeho okolie a dôsledky jeho počínania. 

  Na základe týchto faktov moţno povedať, ţe katechéza je úzko spätá s celým ţivotom 

Cirkvi i jej rastom. Od nej podstatne závisí nielen zemepisné rozšírenie a číselný rast, ale aj 

vnútorný rozmach Cirkvi a jej súlad s Boţím plánom.
23

 

 

Nutnosť mimoškolskej katechézy v procese evanjelizácie  

 

Cirkev, plniac si svoje úlohy voči človekovi a ľudskej spoločnosti, je hlboko účastná na 

vykupiteľskom poslaní Jeţiša Krista a poslušná jeho príkazu sluţby tým, ktorí sú v stave potreby, 

nevynímajúc pri tom jednotlivcov, skupiny alebo aj sociálne vrstvy. Úlohou Cirkvi je pomáhať 

ľuďom, aby znovu našli odpoveď rozumu na základe otázky, ktoré si mnohí v napätí a rozporoch 

dnešnej doby kladú s novou nástojčivosťou. Ide o otázky, ktoré sa týkajú napr. dôstojnosti 

ľudskej osoby, zmyslu ţivota, uplatnení sa v ţivote a hodnote mladosti. Riešenie predloţených 

otázok predstavuje antropologickú základňu pre sociálnu náuku a činnosť.
24

 V tomto 

prípade mimoškolská katechéza zastáva dôleţitú úlohu pri odkrývaní bohatstva, ktorým je 

sociálne cítenie a konkrétna pomoc postavená na základe empatie. Je veľmi dôleţité, aby s touto 

formou katechézy bola v kontakte najmä mládeţ, pretoţe v mnohých krajinách sveta predstavujú 

mladí polovicu celého obyvateľstva. Azda aj preto sa v mnohých súvislostiach hovorí, ţe mládeţ 

je budúcnosťou sveta, ţe je mimoriadnou silou a veľkou nádejou pre budúcnosť Cirkvi. Cirkev 

vidí v mládeţi obraz oblaţujúcej mladosti, ktorou Duch Svätý stále napĺňa ţivot Cirkvi.
25
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Aj Cirkev na Slovensku má veľa čo povedať mládeţi a mladí majú veľa čo povedať Cirkvi. Tento 

obojstranný dialóg musí byť úprimný, jasný a odváţny.
26

 Cirkev, vychádzajúc zo skúsenosti 

spoločenstva, plného Boţej prítomnosti ţivota Najsvätejšej Trojice a vedomá si svojho bohatstva, 

hľadá mladého človeka na kriţovatke jeho ţivota, aby vstúpila do jeho situácie, stretla sa s ním 

a pozvala ho k nasledovaniu Krista. Je veľmi dôleţité, aby Cirkev plnila túto úlohu, pretoţe mladí 

ľudia čakajú odpoveď Cirkvi a túţia po autentických hodnotách.
27

  

Cesta Cirkvi vo vzťahu k mladému človeku znamená: objaviť človeka, dať hodnotu, 

vidieť potreby, mať čas, pozvať do vzťahu, mať postoj úprimnosti a pravdy v komunikácii, 

nemať autoritatívny postoj v komunikácii iba prostredníctvom príkazov a zákazov. Táto cesta sa 

má rozvíjať najmä v mimoškolskej katechéze, do ktorej patrí  pastorácia mládeţe. Tá musí brať 

do úvahy vyššie povedané skutočnosti a musí pri tom reflektovať na nové podmienky a situácie, 

s ktorými sa mladý človek dneška stretáva. Tento proces sa nazýva novou evanjelizáciou, resp. 

reevanjelizáciou. Nejde tu o nové evanjelium, no ide o jeho nový spôsob aplikácie do ţivota. 

Cieľom reevanjelizácie je najsamprv vnímať mladého človeka s jeho kultúrou a špecifickou 

individualitou, vzhľadom na jeho preţívanie kresťanskej viery, s poţiadavkou diferencovaného 

prístupu a personalizovanej pastorácie. Ide hlavne o vytváranie vzťahov, čo v sebe zahŕňa priatie, 

počúvanie, katechézu, mystagógiu, sprevádzanie. Neskoršie metódy reevanjelizácie sú tak závislé 

od prostredia, v ktorom sa hlásanie evanjelia uskutočňuje.
28

 

 

 

Mládež ako cieľová skupina reevanjelizácie  

 

Ak sa pozeráme na mladého človeka komplexne, treba vedieť, ţe mladosť je ţivotná fáza 

človeka medzi detstvom a dospelosťou, ktorá má zloţitú štruktúru z hľadiska zamerania záujmov, 

hodnôt, potrieb a pod. Sociálne postavenie mladých je ovplyvnené procesmi v danej krajine. 

V súčasnosti sa tento fakt viditeľne preukazuje v pocitoch sociálneho obmedzenia mladého 

človeka. Markantným príkladom je tu nezamestnanosť, ktorá spôsobuje neschopnosť vytvárania 

rodín (ţije sa len vo zväzkoch, pri ktorých nik na seba neberie zodpovednosť za vytvorenie 

a udrţanie podmienok pre fungovanie riadnej rodiny) a zároveň ovplyvňuje aj neschopnosť 

získať pracovné návyky.
29

 Ak v tomto prípade chceme hovoriť o reevanjelizácii mládeţe, treba 

zdôrazniť, ţe nemoţno vytvárať ţiadne jej programy, pokiaľ nepoznáme mládeţ so všetkým, čo 

v dnešnej dobe preţíva. V dobe, ktorá je charakterizovaná prevratným vývojom, pričom sa 

nesmieme spoliehať na vlastné skúsenosti získané v časoch našej mladosti, ani na kedysi 

nadobudnuté vedomosti a poznatky.  
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Cirkev musí byť otvorená pre potreby a starosti mladého človeka dnešnej doby a tento svoj 

poznatok musí neustále aktualizovať a konfrontovať s premenami spoločnosti. Na druhej strane 

musíme zároveň počítať s tým, ţe aj to najlepšie poznanie mladých ľudí je len čiastočné. Kaţdý 

mladý človek je jedinečný a neopakovateľný a preto sa ho nedá len tak ľahko zaradiť do 

teoreticky vytvorených kategórií. Je potrebné zachovať si schopnosť vidieť kaţdého v jeho 

originalite, pričom treba počítať s vplyvom celospoločenskej klímy a mnohých iných faktorov, 

ktoré vplývajú na mladých ľudí a tak vnímať sociálne, kultúrne i osobnostné posuny tých, ku 

ktorým sme poslaní. Nesmieme zabúdať na to, ţe naša spoločnosť uţ nie je tradične kresťanská.
30

 

Podobne to vystihuje aj Svätý Otec Benedikt XVI., ktorý biskupom Slovenska pripomína, ţe 

„Slovensko z náboţensko-kultúrneho hľadiska čoraz viac vstupuje do dynamiky typickej pre 

ostatné európske krajiny so starobylou kresťanskou tradíciou, silno poznačenej v týchto našich 

časoch rozsiahlym sekularizačným procesom.“
31

 S ním má úzky súvis rastúca náboţenská 

ľahostajnosť, útoky spoločnosti voči Cirkvi a viditeľné zotieranie rozdielu medzi ţivotom 

pokrstených a štýlom ţivota neveriacich. Mladý človek na Slovensku ţije v prostredí, ktoré je 

poznačené ešte stále pozostatkami vplyvu totalitného reţimu a nastupujúcej pluralitnej doby, 

pričom pluralizmus so sprievodným javmi konzumizmu a relativizmu víťazí na plnej čiare. Ruka 

v ruke s nimi kráča aj synkretizmus, ktorý stále ţiadanej spiritualite dáva nezdravý charakter. 

Modernú spoločnosť pokúša relativizmus, čoho dôsledkom je skepticizmus. Kultúrne zmeny 

a vedecký pokrok prevracajú kritériá v oblasti mravného ţivota, pričom sa opiera 

o individualizmus a subjektivizmus, ktoré sú dominantné pri uvaţovaní a rozhodnutiach v oblasti 

morálky. Ináč povedané, nepozerá sa na to, či tá – ktorá činnosť prináša dobro a pokoj, hlavné je, 

ţe to takto robia ostatní.
32

    

Do tejto nie veľmi lichotivej atmosféry vstupuje aj Cirkev, ktorá okrem reevanjelizačných 

metód prináša so sebou mnoţstvo neziskových organizácií a občianskych zdruţení, ktoré svojou 

prácou napomáhajú pri vytváraní sebareflexie a odkrývaní nových hodnôt človeka. Tieto 

organizácie ponúkajú mnoţstvo najrozličnejších voľnočasových, ale aj náboţenských aktivít, 

pričom vychádzajú zo skúseností práce s mladými. Ak sa pýtame, prečo vlastne Cirkev vychádza 

s touto reevanjelizačnou ponukou, je treba odpovedať, ţe ide o čisto formačný cieľ. Nakoľko 

rodina v súčasnosti prestáva byť miestom odovzdávania viery, (aj keď jej jednotliví členovia sa k 

viere i k Cirkvi hlásia), mnohí rodičia v podstate chcú, aby ich deti boli veriace, ale nechcú, resp. 

nevedia ich k tomu aktívne viesť. Problém aktívneho vedenia k viere nie je problémom dnešných 

vekov. Ide o generačný problém. Rodičia nevedú svoje deti vo viere, pretoţe sami nezaţili túto 

ţivú skúsenosť a odmietajú spôsoby, ako im odovzdávali vieru ich rodičia. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Porov. BALÍK, J.: Na ceste s mladými. Praha : Paulínky, 2004, s. 75. 
31

 Porov. BENEDIKT XVI.: Príhovor biskupom Slovenska na Ad limina v Ríme zo dňa 15. 6. 2007.  

http://www.mod.gov.sk/4628/mons-f-rabek-s-biskupmi-na-ad-limina-v-rime.php?pg=5&PHPSESSI (15.7.2009). 
32

 Porov. JÁN PAVOL II.: Boţí plán. Desatoro pre tretie tisícročie. Bratislava : Lúč, 1996, s. 89. 

http://www.mod.gov.sk/4628/mons-f-rabek-s-biskupmi-na-ad-limina-v-


Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 30 

Mládež v procese výberu možností 

 

Na tento nedostatok, či neschopnosť rodičov v odovzdávaní viery reaguje široké okolie, 

ktoré dnes ponúka mnoţstvo spôsobov, ako získavať vieru, no nie všetky ponuky sú v súvislosti 

s evanjelizáciou Cirkvi. Na tento fakt reaguje aj KBS, ktorá proklamuje názor, ţe  mladý človek 

má veľa príleţitostí na osobnú skúsenosť s vierou, ale musí sa naučiť vyberať.
33

 

Pripadá si ako pred veľkou kriţovatkou: je pred ním veľa rozličných smerov a nad 

kaţdým je „pútavá reklama“. Všetky alebo mnohé tieto cesty sa však skôr či neskôr končia 

slepou ulicou. Bez toho, ţe by uspokojili túţbu mladého človeka po šťastí. Ktorým smerom sa 

teda vydať? Do čoho investovať svoje schopnosti, svoj čas? Pán Jeţíš nám odpovedá, ţe iba Boh 

je dobrý. Iba Boţia láska je bez konca a zaručuje nám večnú budúcnosť,
34

 ktorá nie je 

chvíľkovou dočasnou záleţitosťou a skúsenosťou. 

Podobne túto situáciu hľadajúceho človeka opisuje aj Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý 

v jednom zo svojich diel píše: „Mladí hľadajú Boha, hľadajú zmysel ţivota, hľadajú definitívne 

odpovede: «čo mám robiť, aby som bol dedičom večného ţivota» (Lk 10,25). V tomto hľadaní 

nemôţu nestretnúť Cirkev. Ani Cirkev nemôţe nestretnúť mladých. Len treba, aby Cirkev mala 

hlboké pochopenie pre to, čo je mladosť, aký význam má pre mladého človeka.“
35

 Je nevyhnutné, 

aby sa Cirkev vedela priblíţiť k mladému človeku a adekvátnym spôsobom ho osloviť rečou 

jemu blízkou. Zahrnúť ho otcovskou starostlivosťou, ale pozor na paternalizmus – k súčasným 

mladým ľuďom nie je moţné priblíţiť sa s mentorovaním, ale s kvalitnou tvorivou ponukou, aby 

si mohli vyberať.
36

 Mladý človek prechádza štádiom formovania vlastnej osobnosti a preberá 

vzory, spôsoby správania, konania a uvaţovania, ktoré sa mu ponúkajú často podľa charakteru 

spoločnosti. Z toho vyplýva potreba a úloha jasne poznať vplyv okolia na mladého človeka, 

nevynímajúc pri tom jeho psycho-sociálny vývoj. Tieto poznatky neskôr slúţia k príprave 

reevanjelizačného plánu. Ak chce Cirkev osloviť dnešného mladého človeka, nemôţe v tomto 

procese zabudnúť na správne zacielenie svojich pastoračných aktivít a vedieť vstúpiť do 

prostredia mladých. 

 

Reevanjelizačné skupiny 

 

Strategickým dokumentom, ktorý sa zaoberá pohľadom a následne katechézou na 

jednotlivé skupiny, je u nás Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013, ktorý 

predkladá diferencovaný prístup k mládeţi, ako zásadné metodické smerovanie v súčasnej 

pastoračnej praxi na Slovensku. V rovine vzťahu k Cirkvi pastoračný plán rozdeľuje mladých 

ľudí na  tri skupiny:  
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a) mladý človek vzdialený od Cirkvi  

Ide o neveriacich alebo tých, ktorí ţijú v prostredí vzdialenom od ţivota Cirkvi a majú sa 

stať objektom predevanjelizácie.
37

 Cirkev nesmie stratiť svoj misijný rozmer. Nemôţe čakať, ţe 

mladý človek príde za ňou, ale vedomá si svojho poslania a poznajúc hľadajúce srdce človeka 

ona mu musí vykročiť oproti. A to práve do necirkevného prostredia alebo prostredia, kde panujú 

predsudky voči Cirkvi, dezinformácia či ľahostajnosť. Je potrebné vedieť sa priblíţiť k mladému 

človeku cez obyčajný ľudský rozmer, v prostredí ktoré je mu blízke. Túto úlohu môţu 

najvhodnejšie uskutočňovať samotní mladí, ktorí medzi svojimi neveriacimi rovesníkmi plnia 

úlohu misionárov.
38

 Milý a srdečný ľudský kontakt, modlitba, postoj poznačený prijatím, 

načúvaním, otvorenosťou, úctou, dôverným vzťahom, priateľstvom, ocenením a inými čnosťami, 

to je základ, na ktorom sa dá budovať. Na takomto ľudskom vzťahu moţno postaviť novú 

evanjelizáciu, v ktorej je kaţdý rešpektovaný a prijímaný taký, aký je. Aţ potom môţu nastúpiť 

ostatné prvky, ako dostatočná medializácia aktivít Cirkvi pre mladých alebo spektrum dobre 

pripravených voľnočasových aktivít, pretoţe práve voľný čas je chvíľou špecifického preţívania, 

ktoré človeka privádza k zamýšľaniu sa nad najväčšími tajomstvami ţivota.
39

      
 

b) mladý človek v prostredí vlaţnej viery 

Popri snahe o oslovenie mladých ľudí vzdialených od Cirkvi je potrebné pri pastoračnej 

sluţbe zvlášť pozorne pristupovať k tým, ktorí sa cítia veriacimi katolíkmi, ale svoju vieru 

preţívajú iba ako udrţanie tradície. Mnohí mladí ľudia vyrastali odmalička v tradičných 

kresťanských rodinách, v ktorých preţívanie viery bolo viac formálne ako ţivé a praktizujúce. 

Prijímali sa iniciačné sviatosti, ktoré uvádzajú do kresťanského ţivota, ale bez záţitku 

kresťanského spoločenstva a bez dimenzie osobnej náboţenskej skúsenosti a rozhodnutia sa pre 

Krista. Poznanie viery preto v tomto prípade býva dosť povrchné, lebo je zaloţené na poznatkoch 

získaných ešte v útlom detstve. Náboţenský ţivot týchto mladých veriacich spočíva síce v účasti 

na svätých liturgiách, prípadne v prijatí sviatosti pokánia, no často krát v týchto ľuďoch vnímať 

nesprávny postoj k chápaniu sviatostí a ich preţívaniu. Vzďaľovanie sa od Cirkvi alebo aspoň 

nedôvera k nej sa u mnohých šíri ako základný postoj. Tento jav často odzrkadľuje nedostatok 

duchovnej a morálnej podpory zo strany rodiny a nedostatočnosť prijatej katechézy.
40

    

Pri tejto skupine sa vyţaduje pracovať na projektoch zameraných na prípravu k týmto 

sviatostiam v zmysle evanjelizácie a katechizácie. Ako najschodnejšia cesta sa javí v dnešnej 

dobe pastorácia farnosti prostredníctvom malých spoločenstiev. Pod zloţitým nátlakom mentality 

dnešnej spoločnosti sa viera ľudí rozvíja, ak pravidelne skusujú prítomnosť malého cirkevného 

spoločenstva, v ktorom sa môţu navzájom povzbudzovať v duchovnom dozrievaní 
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a spolupracovať pri apoštoláte. Kedysi takéto spoločenstvá existovali vo vidieckych prostrediach, 

ktoré však pracovali pod tlakom prenasledovania, dnes ich však treba zámerne vytvárať.
41

 Ak sa 

hovorí o vytváraní spoločenstiev, treba zároveň upozorniť na nebezpečenstvo prílišného 

uzatvárania sa do seba. Spoločenstvo, ktoré je prirodzeným prostredím ţivota viery, nemôţe byť 

samoúčelné, má byť, naopak, otvorené pre druhých. 

Dôleţitú úlohu v evanjelizačnom procese zohráva škola a školské vyučovanie 

náboţenstva, pretoţe toto prostredie navštevujú vo veľkom počte mladí, ktorým chýbajú základy 

viery. Školské vyučovanie náboţenstva musí dopĺňať farská katechéza, ktorá má byť zároveň 

pozvaním viac sa podieľať na ţivote farnosti a na evanjelizačných podujatiach. 

Medzi vysokoškolskou mládeţou svoju evanjelizačnú úlohu na rôznej úrovni veľmi vhodne plnia 

univerzitné pastoračné centrá alebo iné kresťanské centrá zamerané na formovanie človeka. 

Ďalšou moţnosťou oslovenia je preţívanie svetových dní mládeţe na rôznych úrovniach 

(celosvetovej alebo diecéznej), festivaly a rôzne aktivity pre mládeţ. 
42

 

 

c) mládeţ túţiaca po raste 

Ide o skupinu, ktorú charakterizuje potreba duchovného rastu prostredníctvom 

sprevádzania a mystagógie. Vo formácii tejto skupiny mladých ľudí zohrávajú veľkú úlohu malé 

spoločenstvá. Tieto, čerpajúc posilu a inšpiráciu zo sviatostí a prijímanej katechézy, majú byť pre 

ostatných oázami pokoja a zároveň prostriedkami radosti. Spoločenstvá tohto druhu však 

potrebujú animátorov - mladých duchovne zrelých ľudí, ktorí milujú Krista a mládeţ a sú schopní 

duchovne sprevádzať. Dnes po mnohých skúsenostiach s absolventmi rôznych formačných 

kurzov pre animátorov, akreditovaných animátorských škôl zisťujeme, ţe toto je oblasť, kde sa 

oplatí investovať čas a prostriedky. Dobre riadená práca skupiny ako aj osobné sprevádzanie 

mladého človeka (majúc na mysli tieţ jeho duchovné vedenie) sú veľmi uţitočné prostriedky 

účinnej katechézy, v ktorej sa otvára vnímavosť na problémy tohto veku, ktoré sú teologického, 

etického, historického a spoločenského rázu. 

Ďalšou nevyhnutnosťou je pripravovať kvalitné programy a projekty pre mladých a to na 

farskej, dekanátnej, eparchiálnej, národnej či medzinárodnej úrovni, kde bude kladený dôraz na 

angaţovanosť, sluţbu a participáciu mladých ľudí. 

Jedným z primárnych posolstiev evanjelia je Boţia láska, ktorá sa k nám prejavila 

v podobe Jeţiša Krista, ktorý prišiel na tento svet nie aby mu posluhovali, ale aby slúţil. Úspechy 

misijnej práce v získavaní ľudských sŕdc pre Krista v rôznych častiach sveta nespočívajú v jej 

strategickom naprogramovaní, koncepciách či náboţenských vedomostiach, ale vo vydávaní 

svedectva formou sebaobetovania a nezištnej sluţby „maličkým“. Konať skutky lásky nie ako 

ľuďom, ale ako Pánovi a takto vydávať svedectvo o pravdivosti Evanjelia je tým najsilnejším 

oslovujúcim prvkom pre kaţdú zo spomínaných skupín mladých ľudí. 
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Možnosti financovania práce s mládežou. 

 

Ing. Jaroslava Kmecová 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave  

 

Táto téma je neustále meniaca sa a pozostáva z viacerých častí. Vo financovaní práce 

s mládeţou je veľa smerov a moţností, ktorými sa môţeme uberať. V rámci tejto témy sa budeme 

zaoberať moţnosťami financovania aktivít určených pre prácu s mládeţou, ktoré vychádzajú 

z dokumentov Európskej únie, zo zákona o podpore práce s mládeţou a s moţností, ktoré sú 

zakotvené v tomto zákone. Taktieţ sa budeme zaoberať priamym a nepriamym financovaním 

mládeţníckych aktivít ako aj zodpovednosťou a kreativitou, ktorá je s tým spojená. 

Mnohí aktívni ľudia sa zaoberajú moţnosťami získavania finančných prostriedkov pre 

svoje nápady, svoju činnosť, svoje vízie. V rôznych literatúrach moţno nájsť rôzne odporúčania, 

dobré rady i návody na to, ako napísať dobrý projekt, ako sa správne zachovať pri oslovovaní 

sponzorov a donorov. Máme veľké sny a ideály o zmiernení nepriaznivých dopadov na societu 

v krajinách tak rozvinutého ako aj rozvojového sveta, na ktoré potrebujeme získať financie. 

Chceme pomôcť všetkým mladým ľuďom, ktorí ţijú na hranici chudoby, alebo sa zmenili ich 

kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre zabezpečujúce určitý ţivotný štandard. Hodno je 

zmieniť sa o princípe, o ktorom sa zmieňuje Lev XIII. v encyklike Rerum Novarum. „Je treba 

prijať svoju vlastnú ľudskú situáciu; je totiţto nemoţné odstrániť sociálne nerovnosti zo sveta. 

Pokúšajú sa o to socialisti, to je pravda, avšak kaţdý pokus, ktorý ide proti prirodzenosti vecí, sa 

ukáţe ako márny. Prejavujú sa totiţto u ľudí veľké prirodzené rozmanitosti: nie všetci majú to 

isté nadanie, tú istú šikovnosť, zdravie a sily v rovnakej miere. A z týchto nevyhnutných 

rozdielov sa nutne rodí aj rozdielnosť v sociálnom postavení. Toto je však na prospech tak 

jednotlivcom, ako i občianskemu spoločenstvu, pretoţe spoločenský ţivot potrebuje rôzne 

schopnosti a rôzne funkcie. A základným podnetom, ktorý vedie ľudí vykonávať tieto funkcie je 

nerovnosť stavu. Pravdou je, naopak, ţe podobne ako v ľudskom tele jednotlivé údy sa navzájom 

dopĺňajú a vytvárajú harmonický pomer, ktorý nazývame súmernosť, tak aj v občianskom 

spoluţití prirodzenosť chcela, aby sa tieto dve triedy zladili spolu, a tak vytvárali rovnováhu. 

Jedna bezpodmienečne potrebuje druhú: niet kapitálu bez práce, ani práca nemôţe byť bez 

kapitálu.“
43

 Uvedomenie si potreby kapitálu a práce znamená zobrať zodpovednosť za danú 

oblasť pomoci mladým ľuďom do takej miery, aby to mladého človeka povzbudzovalo v jeho 

kreativite, schopnostiach i talente, ale na druhej strane učilo ho to zodpovednosti za spravodlivé, 

efektívne, účelné a hospodárne vyuţívanie finančných prostriedkov, ktoré sú mu dané 

k dispozícii.   
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Európska únia a jej možnosti financovania mládežníckych aktivít 

 

V dokumente Nový impulz pre európsku mládeţ, ktorý vydala Európska komisia 

poznamenáva, „napriek veľmi rozdielnym situáciám, v ktorých ţijú mladí ľudia vo veľkej miere 

zdieľajú rovnaké hodnoty a ambície, ale tieţ čelia rovnakým ťaţkostiam. Mladí ľudia tvoria 

neustále sa meniacu skupinu s tendenciou vstúpiť na trh práce a, neskôr v ţivote, zaloţiť si 

rodinu. Pohybujú sa medzi prácou a učením sa, ale najviac zo všetkého platí, ţe ich individuálne 

cesty sú omnoho rôznorodejšie, neţ tomu bolo v minulosti. Škola a univerzita, práca 

a spoločenské prostredie uţ nehrajú tú istú integrujúcu úlohu, akú hrali v minulosti.
 
Napriek 

tomu, ţe sociálny a ekonomický kontext je stále zloţitejší, mladí ľudia majú na to, aby sa 

prispôsobili situácii.“
44

 „Cieľom Bielej knihy je práve načúvať tomu, čo mladí ľudia chcú 

povedať, povzbudiť členské štáty k stále efektívnejšej spolupráci, aby prichádzali s konkrétnymi 

myšlienkami v rámci existujúcich európskych programov, dávali väčší priestor „mladému“ 

rozmeru vo všetkých oblastiach.“
45

 Mladí ľudia potrebujú podporu a priestor na vyjadrenie 

svojich názorov, podnetov a návrhov na riešenie súčasných problémov. Táto potreba hovorí 

o potrebe experimentovania a hľadania nových moţností a spôsobov riešenia osobných, 

spoločenských, národných i globálnych problémov. Moţno si tu poloţiť otázku čo k tejto potrebe 

potrebujeme. Ako sme uţ vyššie uvideli bez kapitálu nie je práca a kapitál nie je bez práce. 

Európska únia vo svojich dokumentoch uvádza programy na podporu európskych aktivít 

zameraných na mládeţ. Projekty, ktoré podporuje prostredníctvom rôznych výziev musia mať 

nasledovné zameranie
46

: 

 Medzinárodné výmeny 

 Európska dobrovoľnícka sluţba 

 Mládeţnícke iniciatívy 

 Zlúčené akcie so vzdelávaním (Socrates) a odborno-vzdelávacími programami (Leonardo 

da Vicni) 

 Podporné opatrenia. 

Existuje ešte oveľa väčšie mnoţstvo iných línií financovania na poli zamestnanosti, 

vzdelávania, kultúry, športu a ochrany mládeţe, ktorými sa ešte budeme zaoberať. Preto 

investovať do mladosti znamená investovať do budúcnosti našej spoločnosti, ale táto investícia 

musí vychádzať zo zodpovednosti, zodpovednosť musí učiť, pretoţe iba tak sa mladý človek 

stane plnohodnotným a integrovaným človekom v demokratickej spoločnosti. „V kaţdom 

fungujúcom spoločenstve musia byť úlohy a zodpovednosť podelené, inakšie všetko 

skolabuje.“
47
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Financovanie práce s mládežou v SR 

 

Dňa 1. Septembra 2008 do účinnosti vstúpil zákon č. 282/2008 o podpore práce 

s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý schválila Národná rada 

Slovenskej republiky. Tento zákon upravuje podporu práce s mládeţou, financovanie práce 

s mládeţou, akreditáciu vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládeţou a dobrovoľnícku 

sluţbu v rámci práce s mládeţou. Na účely tohto zákona mládeţník je osoba, ktorá dovŕšila vek 

najviac 30 rokov.
48

 Tu je dôleţité upozorniť na hornú hranicu veku, ktorá vymedzuje práva 

a povinnosti mládeţe. Táto horná hranica veku mládeţe sa posunula z najviac 26 rokov na 30 

rokov. Aj tento fakt potvrdzuje závery Európskej komisie, uvedené v Bielej knihe, ţe mladí ľudia 

dosahujú samostatnosť v ţivote stále neskôr a neskôr.
49

 

Tento zákon upravuje pôsobenie a financovanie: 

 MŠ SR 

 VÚC 

 Obcí 
 

MŠ SR ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládeţ
50

 

 Utvára právne, organizačné, výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládeţou 

 Podporuje činnosť právnických osôb a fyzických osôb v oblasti práce s mládeţou 

 Podporuje organizovanie významných podujatí mládeţe na území SR 

 Podporuje prípravu programov samosprávy v oblasti rozvoja práce s mládeţou 

 Kontroluje účelnosť a efektívnosť pouţitia finančných prostriedkov poskytnutých zo 

štátneho rozpočtu na prácu s mládeţou 

Ciele programov finančnej podpory aktivít detí a mládeţe prostredníctvom MŠ SR
51

 

o sú stanovené na obdobie rokov 2008 - 2013 

o je vytvorenie podmienok pre sprehľadnenie a rozšírenie systematickej a účelovo zameranej 

finančnej podpory aktivít pre deti a mládeţ mimo procesu formálneho vzdelávania 

o programy sú zamerané na finančnú podporu predovšetkým v týchto oblastiach: 

a) občianska participácia mladých ľudí na ţivote spoločnosti, 

b) dobrovoľníctvo mladých ľudí, 

c) informačné a poradenské činnosti pre deti a mládeţ, 

d) neformálne vzdelávanie detí a mládeţe, 

e) lepšie poznanie situácie detí a mládeţe v oblastiach uvedených v oblastiach s vyuţitím 

výskumu mládeţe, 
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http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=100
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=548


Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 37 

f) vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládeţou a mladých lídrov 
 

Program ADAM, ktorý predstavuje: Aktivity Deti A Mládeţe, sa rozdeľuje na 3 samostatne 

vyhlasované programy: 

ADAM 1 - Podpora systematickej práce s deťmi a mládeţou 

ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládeţou 

ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládeţ a podpora sieťovania 

subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.  
 

VÚC a starostlivosť o mládeţ 

Rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládeţou a v súvislosti s ňou: 

 Podporuje organizovanie práce s mládeţou 

 Podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeţe 

 Podporuje iniciatívy v rámci práce s mládeţou zamerané na 

1. Poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja 

2. Poznávanie historického a kultúrneho dedičstva  Slovenskej republiky 

3. Ochranu ţivotného prostredia 

4. Mobilitu mládeţe a medzinárodnú spoluprácu 

5. Záujmové činnosti mládeţe 

 Zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné 

vyuţívanie 

 Kontroluje účelnosť vyuţívania finančných  prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu 

na prácu s mládeţou 

 Spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2 

 Podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládeţou 

 Podporuje informačné a poradenské sluţby pre mládeţ 

 Podporuje zapojenie mládeţe do dobrovoľníckej sluţby 

 Podporuje spoluúčasť mládeţe 52  
 

Obec a starostlivosť o mládeţ 

 Podporuje organizovanie práce s mládeţou 

 Podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeţe 

 Utvára podmienky na rozvoj práce s mládeţou 

 Podporuje iniciatívy v rámci práce s mládeţou zamerané na  

1. Poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojej obce 

2. Poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky 

3. Ochranu ţivotného prostredia 

4. Mobilitu mládeţe a medzinárodnú spoluprácu 

5. Informačné a poradenské sluţby 

                                                           
52

 Porovnaj: Zákon z 2. Júla 2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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6. Záujmové činnosti mládeţe 

7. Oblasť ochrany a podpory zdravia 

 Spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami 

 Podporuje zapojenie mládeţe do dobrovoľníckej sluţby 

 Podporuje spoluúčasť mládeţe53 

 

Možnosti financovania mládežníckeho dobrovoľníka 

 

Zákon pozná aj pojem „mládeţnícky dobrovoľník“, pod pojmom ktorého sa rozumie 

osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonná. Mládeţnícky 

dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku sluţbu, ktorá je verejnoprospešná.  Túto činnosť vykonáva 

na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca 

s mládeţou. V súvislosti s moţnosťami financovania tejto práce je dôleţité uviesť, ţe táto práca 

je vykonávaná bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľník na základe písomnej dohody, ktorú 

uzavrel s organizáciou, poskytuje svoje vedomosti a schopnosti, svoju energiu a svoj čas na 

verejnoprospešnú činnosť. Táto dobrovoľnícka práca nenahrádza pracovné miesto v danej 

organizácii, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva. V súvislosti s výkonom dobrovoľníckej 

sluţby organizácia poskytne dobrovoľníkovi prostriedky na cestovné pri preprave podľa zákona 

č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách v znení neskorší predpisov v súvislosti s výkonom tejto 

sluţby a tieţ cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukončení výkonu tejto 

sluţby, ďalej uhradí tieţ náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovoľníkovi 

vreckové.
54

   

 

Zdroje financovania práce s mládežou 

 

Zdrojmi financovania práce s mládeţou podľa zákona o podpore práce s mládeţou sú
55

: 

 Dotácie zo štátneho rozpočtu 

 Prostriedky z rozpočtov obcí 

 Prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov, 

 Dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb 

 Príjmy z reklám 

 Príjmy z podnikania 

 Prostriedky Európskej únie 

 Iné zdroje podľa osobitného predpisu 

 

                                                           
53

 Porovnaj: Zákon z 2. Júla 2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
54

 Pozri: Zákon z 2. Júla 2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
55

 Porovnaj: Zákon z 2. Júla 2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Možnosti financovania 

 

Práca s mládeţou môţe mať rôzne formy financovania. 

A) Podľa formy financovania ju môţeme rozdeliť do dvoch kategórií a to peňaţnej a nepeňaţnej 

formy financovania.  

 Peňažná forma 

 Príspevky 

 Dotácie  

 Peňaţné dary  

 Granty  

 Verejné zbierky 

 Iné  

 Nepeňažná forma 

 Nepeňaţné dary 

 Poskytnutie sluţieb 

 Poskytnutie techniky  

 Poskytnutie materiálu 

 Personálne zabezpečenie 

 Poskytnutie priestorov 

 Poskytnutie stravy, občerstvenia 

 Poskytnutie informácií (napr. propagácia a reklama aktivít, prezentácia mládeţníckych 

činností) 

 Poskytnutie energií 

 Iné 

 

B) Podľa získaných zdrojov členíme finančné prostriedky na  

  získané od iných subjektov 

 Granty - sú výnimočné a neopakujúce sa finančné prostriedky určené na dosiahnutie 

stanovených cieľov alebo plánovaných aktivít 

 Dotácie - sú určené na aktivity a môţu byť opakované 

 Dary - sú určené na hlavnú činnosť organizácie alebo určené na vopred dohodnutý účel 

 Príspevky – sú určené na hlavnú organizácie bez protihodnoty  

 Príspevky od právnických osôb 

 Príspevky od fyzických osôb 

 Príspevky z štátneho rozpočtu 

 Príspevky z dotácie z verejných rozpočtov  

 Príspevky z dotácie z rozpočtov obce 

 Nenávratné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ 

 Príspevky z podielu zaplatenej dane – prijaté príspevky z podielu 2 % zaplatenej dane z 

príjmu právnických i fyzických osôb  

 Dedičstvo 
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 Verejné zbierky 

 Iné zdroje 

 

 Výnosy z vlastnej činnosti 

 Vlastná činnosť v neziskových organizáciách je vykonávaná v súvislosti s 

dosahovaním hlavného poslania organizácie. Je oslobodená od dane z príjmov, ak táto 

činnosť nie je podnikaním, s výnimkou príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 

zákona o dani z príjmov. Vlastná činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia zisku (aj 

z činnosti, ktoré nie sú hlavným poslaním organizácie) podlieha zdaneniu v zmysle 

zákona o dani z príjmu. 56  
 

Pod pojmom výnosy z vlastnej činnosti v neziskových organizáciách sú také činnosti, 

ktoré pokryjú všetky náklady na vykonanie aktivít a môţu priniesť aj  finančné a nefinančné 

zdroje na zabezpečenie samofinancovania projektov organizácie.  Tu je moţnosť kreatívnosti 

neziskovej organizácie, ktorá by nemala klásť dôraz iba na získavanie finančných prostriedkov 

z dotácií a grantov. Mala by svoje sily rozloţiť. Odporúčam klásť väčší doraz na tvorbu a návrh 

vlastných výrobkov a sluţieb, ktoré sú dôleţité nielen na získavanie finančných prostriedkov 

k spoluúčasti na grantoch, ale tieţ aj k budovaniu finančnej nezávislosti organizácie na 

grantových systémoch a dotáciách. Takto nezisková organizácia môţe lepšie rozloţiť riziká 

spojené s nezískaním daného grantu, či dotácie.  

Vytvára sa tu je priestor na podporu kreatívnosti mladého človeka, jeho nápady 

a experimenty v oblasti hlavného poslania organizácie. Na tejto úrovni mladý človek sa môţe 

naučiť zodpovednosti, ktorá mu je odovzdávaná a ktorá sa zároveň od neho vyţaduje. 

 

Oprávnenosť žiadateľov 

 

 Kaţdá vypísaná a zverejnená výzva má svojich oprávnených ţiadateľov. Týchto 

oprávnených ţiadateľov si stanovuje subjekt, ktorý výzvu vypisuje. Medzi oprávnených 

ţiadateľov môţu patriť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené reagovať na 

predkladanú výzvu. Títo oprávnení ţiadatelia, ak spĺňajú túto podmienku, môţu reagovať na 

výzvu zameranú na poskytnutie grantu alebo dotácie.  
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 Pozri: DOBEŠOVÁ, M.: Rukoväť účtovníka v neštátnej škole. Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. 2008 
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 Obr. Možnosti financovania neziskových organizácií 

Autori: Ing. Ján Madáč CSc., Ing. Jaroslava Kmecová 

 

Oprávnenými ţiadateľmi dotácií zo štátneho rozpočtu pre prácu s mládeţou sú
57

:  

o obce 

o vyššie územné celky 

o občianske zdruţenia 

o nadácie 

o neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby 

o registrované cirkvi a náboţenské spoločnosti 

o materské školy 

o školské kluby detí 

o školské strediská záujmovej činnosti 

o centrá voľného času 

o školské internáty 

o školy v prírode 

o fyzické osoby, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládeţou, sú 

bezúhonné a dovŕšili vek najmenej 18 rokov. Tieto osoby nazývame aj neformálne skupiny, 

ktoré zväčša pozostávajú zo 4 osôb, pričom jedna z osôb je vedúca celej skupiny. Táto osoba 

zastupuje neformálnu skupinu navonok. V prípade poskytnutia grantov a dotácií zo štátneho 

rozpočtu sú povinní tieto finančné prostriedky zúčtovať podľa platnej legislatívy, zmluvy 

a usmernení príslušných štátnych orgánov. 
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 Pozri: Zákon z 2. Júla 2008 o podpore práce s mládeţou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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„Popri súkromných podnikoch, orientovaných na zisk, a verejných podnikoch rôzneho 

typu musia mať moţnosť zaradiť sa a prejaviť sa aj také výrobné organizácie, ktoré sledujú ciele 

vzájomnej a sociálnej pomoci. Z ich vzájomnej konfrontácie na trhu moţno očakávať určitý druh 

nového  podnikateľského správania, a teda aj vnímavý záujem o scivilizovanie ekonomiky. Láska 

v pravde v tomto prípade znamená, ţe treba dať formu a organizáciu takým ekonomickým 

iniciatívam, ktoré bez toho, ţe by odmietali zisk, majú úmysel prekročiť logiku výmeny 

ekvivalentných hodnôt zisku, ktorý má cieľ sám v sebe. Keď sa logika trhu a logika štátu 

zhodujú, aby pokračovali v monopolizácii vzájomných zón vplyvu, vo vzťahoch medzi občanmi 

sa postupne stráca solidarita, aktívny prístup a túţby, nezištné konanie, ktoré zaznamená niečo 

iné, ako je postoj dám, aby som mal, vlastný logike výmeny, a dám z povinnosti, teda postoj 

verejného správania sa určeného štátnymi zákonmi. Prekonanie zaostalosti si vyţaduje nielen 

zlepšenie transakcií zaloţených na výmene, nielen samotnú premenu asistenčných štruktúr 

verejnej povahy, ale najmä úsilie o postupnú otvorenosť k takým formám ekonomickej činnosti, 

ktoré sú v celosvetovom meradle charakterizované kvótami nezištnosti a spoločenstva. Ak je 

výlučne prítomná len dvojčlenka trh - štát, ničí sa sociabilita, kým ekonomické formy, ktoré 

nachádzajú svoj najlepší priestor v občianskej spoločnosti, no neobmedzujú sa len na ňu, 

sociabilitu vytvárajú. Trh zaloţený na nezištnosti nie je moţný a ani nemoţno vymáhať 

nezištnosť prostredníctvom zákonov. Napriek tomu tak trh, ako i politika potrebujú ľudí 

otvorených pre vzájomné obdarovávanie.“
58

 

 Všetci ľudia, ktorí pracujú s mládeţou, si zaslúţia podporu, aby hľadali a nachádzali stále 

nové moţnosti financovania mládeţníckych aktivít a nezabúdali ani na rozmer zodpovednosti, 

ktorý si toto financovanie vyţaduje. „Proste denne o silu, aby všetko, čím ste boli obdarovaní, ste 

dávali v plnej slobode k dispozícii na zveľaďovanie Boţieho kráľovstva, čím vaše talenty budú 

rásť. Kto chce pracovať, toho ani veľmi nie je treba prizývať, ten prácu vidí sám, ten sám priloţí 

ruku k dielu, a toho „ocenenie“ neminie. Tam tkvie problém, v ochote pracovať naviac, a ak 

ochota nie je, treba ju pred inými nejako prekryť, aby sa dosiahol opačný výsledok.“
59

 „Čím 

väčšmi koná človek dobro, tým sa stáva slobodnejším. Pravá sloboda je iba tá, ktorá je v sluţbe 

dobra a spravodlivosti.“
60
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Nízkoprahové programy pre deti a mládež na Slovensku. 

 

Bc. Peter Kulifaj 

Mládeţ ulice, občianske zdruţenie  

 

Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na základné vymedzenie nízkoprahových programov pre deti a mládeţ a 

jeho významu v súčasnej dobe. Podstatná časť príspevku sa venuje princípom nízkoprahových 

programov, ktoré tvoria dôleţitý základ samotného konceptu. 

 

Kľúčové slová: nízkoprahový program, princípy nízkoprahových programov, minimálne 

štandardy 

 

Charakteristika nízkoprahových programov 

  

Nízkoprahové programy pre deti a mládeţ (ďalej aj NPDM) predstavujú na Slovensku 

relatívne nový model práce s cieľovou skupinou klientov vo veku 5-25 rokov. V zahraničí 

(obzvlášť v západnej Európe) fungujú organizácie pracujúce na nízkoprahových princípoch 

niekoľko desaťročí, najstarší nízkoprahový program pre deti a mládeţ (KASPIAN) u nás vznikol 

v roku 1997. Počnúc týmto rokom vznikajú neustále nové nízkoprahové programy a samotná 

myšlienka sa vyvíja smerom ku kvalitnejšiemu poskytovaniu sluţieb pre deti a mladých ľudí. 

 Zjednodušene moţno povedať, ţe cieľom nízkoprahových programov pre deti a mládeţ je 

zníţiť moţné riziká súvisiace so spôsobom ţivota detí a mladých ľudí, umoţniť im lepšie sa 

orientovať v sociálnom prostredí a vytvárať podmienky pre úspešné zvládnutie náročnosti 

ţivotných období, ktorými dieťa a mladý človek nepochybne prechádza. Jedným z prvotných 

zámerov bolo ponúknuť pomoc deťom a mládeţi, ktoré sú v obtiaţnych situáciách a ktoré 

nevyhľadávajú štandardné inštitucionálne formy pomoci. Samotná forma (terénna práca alebo 

výkon stacionárne v tzv. nízkoprahových kluboch) poloţila predpoklad toho, aby sa 

inštitucionalizovanosť dostala do úzadia a naopak, dôraz sa poloţil na odstraňovanie bariér a 

maximálnu dostupnosť sluţby. Vychádza sa zo zásady, ţe pozornosť sa primárne zameriava na 

problémy, ktoré klienti majú a nie tie, ktoré spôsobujú. 

 Nízkoprahové programy predstavujú inovatívny model práce s mládeţou nielen svojím 

pohľadom na ţivotnú situáciu mladých, ale aj ponukou sluţieb. Ostatné aktivity pre mladých boli 

doposiaľ zaloţené na báze ponuky voľnočasových aktivít (centrá voľného času, školské krúţky a 

pod.) alebo samostatných sociálnych sluţieb (v poradniach a pod.). Prepojenie voľného času a 

sociálnych sluţieb na jednom mieste, ba dokonca priamo medzi mladými a v komunitách 

predstavuje reakciu na aktuálnu situáciu. Ukazuje sa totiţ, ţe čoraz viac detí a mládeţe sa vo 

svojom voľnom čase pohybuje mimo výchovného vplyvu štátnych inštitúcií, samosprávnych 

orgánov aj organizácií v rámci tretieho sektora a uprednostňujú neorganizované aktivity pred 

organizovanými činnosťami. 
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 Pri hodnotení aktuálnej situácie nízkoprahových programov je potrebné mať na zreteli, ţe 

jednotlivé organizácie pôsobia vo veľmi rôznorodom prostredí, od veľkých miest aţ po programy 

v menších obciach. Viaceré z nich sa zameriavajú na vymedzenú skupinu detí ţijúcich na sídlisku 

(„deti s kľúčom na krku“), cez nízkoprahové kluby s prvkami komunitného centra aţ po 

programy realizujúce sa vo výlučných komunitách, resp. pracujúcich s rómskou mládeţou.  

Rozdiely badať aj v jednotlivých regiónoch Slovenska, v miere zapojenia dobrovoľníkov ako 

hlavnej „pracovnej sily“ a tieţ v rozpočtoch jednotlivých organizácií. Na jednom z pracovných 

seminárov k problematike jeden z účastníkov zdôraznil, ţe vekový, sociálny a ekonomický 

rozsah klientov jednotlivých organizácií je natoľko odlišný, ţe tvorba metodiky bude náročná. 

Súhlasíme a dodávame, ţe na Slovensku je skutočne priestor a zároveň potreba nových typov 

sluţieb, ktoré by sa zamerali na  vymedzené cieľové skupiny klientov. 

 K základným sluţbám NPDM patrí sprostredkovanie pomôcok pre trávenie voľného času, 

fakultatívne sluţby môţu byť tieţ pomoc pri organizovaní zábavných programov (napr. video 

projekcie), informačný servis o moţnostiach trávenia voľného času, tvorivé dielne, činnosti 

postavené na báze záţitkovej pedagogiky a outdoor aktivity, výlety či besedy na konkrétne témy. 

Z oblasti sociálnych sluţieb je to najmä kontaktná práca, základné (sociálne) poradenstvo, 

špecializované poradenstvo, situačná intervencia a sprostredkovanie kontaktu s nadväzujúcimi 

inštitúciami. Mimo to môţe poskytovať organizácia priestor pre mediačné aktivity, projekty 

zamerané na rozvoj ţivotných a sociálnych zručností a v prípade, ţe má vyškolených odborníkov 

– ponúkať terapeutické a psychologické sluţby. 

 A ako vnímajú zmysel/význam nízkoprahovej sluţby samotní pracovníci? Odpoveď nám 

môţe ponúknuť aktivita z viacerých pracovných stretnutí, v rámci ktorých hľadali pracovníci 

organizácii z celého Slovenska odpoveď na otázku: „Prečo ste vašim klientom (deťom a mládeţi) 

ponúkli nízkoprahový program ako najvhodnejšiu formu pre nich?“. Rôznorodé i veľmi podobné 

odpovede sa objavili v kaţdom kraji Slovenska. Medzi výhody moţno zaradiť postrehy typu „bez 

klubu by bola väčšina klientov odkázaná na ulicu“, „klub ponúka aktivity, ktoré by vo svojom 

prostredí nenašli v takej miere (čítanie...)“ a rovnako je tieţ za podstatnú výhodu povaţovaná 

dostupnosť a neformálny prístup, ktorý umoţňuje získanie dôvery. Rovnako aj terénny 

nízkoprahový program vytvára príleţitosť pre nadviazanie vzťahu s klientmi, ktorí „nedôverujú 

oficiálnym inštitúciám“ a sú pre nich „inštitúcie nedostupné“. Pracovníci v terénnych programoch 

dokáţu potom zabezpečiť a ponúknuť sieť osvedčených nadväzujúcich sluţieb (ak si organizácia 

vedie evidenciu, prípadne nadväzuje spoluprácu). Zároveň je pri NPDM dôleţité, ţe tento 

koncept nestigmatizuje, najmä „novým klientom vyhovuje anonymita“ a vytvára priestor na 

stretávanie sa rovesníkov (tieţ tvorba skupinovej identity „my“). V pozitívnych a silných 

stránkach konceptu pre klientov toho-ktorého programu sa objavila väčšina bodov z princípov 

NPDM (viď niţšie). 

 Prirodzene moţno v tomto koncepte práce pozorovať aj viaceré úskalia počnúc 

personálnymi a materiálnymi obmedzeniami, aţ po obmedzenia prevádzkové, ktoré môţu 

spôsobiť to, ţe „nemôţeme pokryť potreby všetkých klientov“ alebo je potrebné obmedziť vstup 

do klubu kapacitou priestorov. Nastať môţe aj situácia, keď identita „my“ môţe vytvoriť „iný 
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spôsob izolácie v miestnej komunite“. V rámci terénnej práce je náročná situácia, keď „v ich 

prostredí platia ich pravidlá a my ich nemôţeme bezprostredne ovplyvniť“. 

 Uţitočné je uvedomiť si, ţe niektoré úskalia treba akceptovať (napr. personálne kapacity) 

a nepokrytie všetkých potrieb v plnej miere je prirodzené. Moţným východiskom je identifikovať 

spolu s klientom jeho základné potreby a pracovať na ich napĺňaní. Rozoznať moţno aj situácie, 

v ktorých zmena pohľadu pracovníkov a stratégia riešenia problému môţe znamenať príleţitosť, 

napríklad v prípade, ak tlačia klienti neprimerane na pravidlá - je tu príleţitosť vytvoriť diskusiu 

o ich zmysle, v širšom kontexte: získať spätnú väzbu na klub a podobne. 

 

Princípy nízkoprahových programov pre deti a mládež 

 

 Podstatou a dôleţitým prvkom samotného konceptu je deväť základných princípov: 

1. Nízkoprahové naladenie pracovníkov 

Predstavuje dostupnosť pracovníkov, akceptujúci prístup, reálne očakávania a schopnosť napĺňať 

dôleţitú potrebu klientov – potrebu spolubytia. Tento princíp tieţ predpokladá osobnú zrelosť 

pracovníkov, schopnosť prijať klienta ako jedinečnú bytosť a vidieť širšie súvislosti, ktoré ho 

vedú k jeho názorom a skutkom. 

2. Voľný vstup a pobyt v zariadení 

Klienti môţu prichádzať a odchádzať v rámci otváracej doby klubu v rámci svojho uváţenia.  

3. Vytvorenie bezpečného prostredia 

Najmä pracovníci terénnych programov poukazujú na to, ţe vytvorenie bezpečného prostredia v 

prirodzenom prostredí klienta, kde platia prevaţne jeho pravidlá nie je jednoduché. Preto 

poukazujeme na to, ţe bezpečie samotné neznamená len prostredie bez fyzického ohrozenie, ale 

aj bezpečie psychologické. Teda klient, ktorý sa dostáva do kontaktu s pracovníkom má jeho 

dôveru, pracovník akceptuje klienta a primerane mu to dá najavo. V takomto, moţno aj fyzicky 

viac nebezpečnom prostredí sa môţe klient cítiť bezpečne v zmysle prijatia ostatnými. 

4. Pasivita je prípustná 

Klient je do aktivít pozývaný a miera zapojenia sa je na jeho zváţení. Aj napriek tomu, ţe klient 

je zdanlivo pasívny, tak moţno predpokladať, ţe mu účasť v nízkoprahovom klube niečo prináša. 

Moţno vyuţíva priestor na premýšľanie, má stále isté obavy voči pracovníkom alebo ostatným 

klientom. Z pravidla ţiadny klient nezostáva dlhodobo pasívny a postupne začne vyuţívať 

ponuku a sluţby programu alebo odchádza. Princíp pasivity sa neviaţe len na nových klientov. 

Aj klienti, ktorí vyuţívajú sluţby programu dlhodobejšie môţu v istých chvíľach potrebovať čas 

len pre seba, nemajú záujem zapojiť sa do štandardne dostupných aktivít. 

5. Pravidelná dochádzka nie je podmienkou 

Podmienkou vyuţívania štandardných (obligatórnych) sluţieb nie je pravidelná dochádzka, 

členstvo či iná forma registrácie. 

6. Participatívna práca s pravidlami 

Systém pravidiel je predpokladom pre efektívne poskytovanie sluţieb a vytvorenie bezpečného 

prostredia. Uţitočné a ţiaduce je, aby sa pravidlá stanovali spolu s klientmi, boli verejne 

dostupné a v prípade potreby sa s klientmi redefinovali. 



Zborník z konferencie Mládež súčasnej doby, 27. novembra 2009 

 46 

7. Žiadne poplatky za obligatórne služby 

Poplatky za obligatórne sluţby by mali byť nulové. Týmto princípom sa sprístupňuje ponuka 

nízkoprahových sluţieb aj klientom, ktorí nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami.  

8. Zaručenosť anonymity 

Anonymita je najmä pre nových klientov dôleţitá pre kontakt s pracovníkom a ponukou sluţieb. 

Anonymita môţe zahŕňať nie len osobné údaje, ktoré by mohli klienta identifikovať. Podstatne 

dlhší čas ako samotné meno si môţe klient stráţiť svoje sociálne pozadie a minulosť, a teda to 

ako trávi svoj voľný čas, rodinnú situáciu a osobné problémy, skúsenosti s drogami či 

kriminálnou činnosťou a podobne. 

9. Aktívne zapájanie (participácia) klientov 

Klienti sú inšpirovaní k tomu, aby boli aktérmi aktivít a nie ich konzumentmi. V nízkoprahových 

programoch pre deti a mládeţ sa môţeme stretnúť s pravidlom, ţe prednosť majú tie aktivity, 

ktoré si klienti realizujú sami, ponuka od pracovníkov prichádza aţ keď je to uţitočné s pohľadu 

aktivizácie mladých ľudí. Dôvodom je, ţe čím viac štruktúrovaných aktivít je ponúkaných od 

pracovníkov, tým menšia je aktivizácia a motivácia klientov k realizácií vlastných aktivít. 
 

 Posudzovanie plnenia základných princípov by sa malo realizovať prostredníctvom tzv. 

„minimálneho štandardu“. Vytvorila ho Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládeţ 

so zámerom podporiť organizácie realizujúce nízkoprahové programy v smerovaní ku kvalite a 

poskytovaní nízkoprahových sluţieb. Tento materiál je stručnejšou verziou „veľkých“ štandardov 

nízkoprahových programov, ktoré by sa v budúcnosti mali stať garanciou vysokej úrovne kvality 

nízkoprahových programov a podkladom v komunikácií so štátnymi a samosprávnymi orgánmi.  

 Minimálny štandard určuje kritéria nevyhnutné na to, aby mohla organizácia o sebe 

prehlásiť, ţe realizuje nízkoprahový program pre deti a mládeţ. Obsahuje preto vymedzenie 

základných princípov a výber základných kritérií nízkoprahovosti. Zameriava sa na kritéria 

dodrţiavania základných princípov a štandard ponuky, prevádzkový, personálny a procedurálny 

štandard. Minimálny štandard aj pracovné verzie „veľkých“ štandardov je moţné nájsť na 

internetovej stránke nízkoprahových programov pre deti a mládeţ npdm.ziskaj.info. 

 

Záverom 

 Nízkoprahové programy sa svojim prístupom aktívne prispôsobili potrebám mladých ľudí 

súčasnej doby. Prístup pracovníkov a nastavenie celého konceptu má potenciál vytvoriť základné 

predpoklady pre kvalitný profesionálny vzťah, zvýšiť kompetencie v rôznych oblastiach ţivota 

detí a mládeţe prostredníctvom svojich sluţieb. Sú to práve skúsenosti organizácií v rôznych 

východiskových situáciách, ktoré poukazujú na efektivitu konceptu nízkoprahových programov 

pre deti a mládeţ. 

 

Pozn. Príspevok obsahuje odstavce, ktoré uţ boli v minulosti autorom zverejnené v súvislosti s témou 

nízkoprahovým programov pre deti pri iných príleţitostiach. 
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Nové trendy vo vzdelávaní mladých ľudí a mládežníckych pracovníkov. 

 

Mgr. Martina Gymerská 

PERSONA, občianske zdruţenie  

 

Keď naše občianske zdruţenie PERSONA začalo pred vyše dvoma rokmi spolupracovať s 

partnerskými organizáciami pracujúcimi s cieľovou skupinou mladých ľudí, narazili sme na 

absenciu relevantného odborného vzdelávania pre mládeţníckych pracovníkov, ktorí sú ochotní 

(veľakrát na dobrovoľníckej báze pomoci) pracovať a venovať svoj čas mladým ľuďom. 

Mladí ľudia sa často ocitajú v rôznych ţivotných situáciách, ktoré môţu, ale aj nemusia 

zvládať. Práve na deťoch a mladých ľuďoch sa najčastejšie a najvýraznejšie prejavujú sociálno-

patologické javy rodín a celej spoločnosti, pretoţe práve oni patria medzi najzraniteľnejšie 

generačné skupiny. 

V rámci konzultácii s viacerými pracovníkmi s mládeţou sme dospeli k názoru, ţe mnohí 

z nich často krát tieto problémy u mladých ľudí registrujú, či „tušia“, ale veľa krát nevedia, čo by 

mali v takých prípadoch robiť, ako pristupovať k mladému človeku, ktorý potrebuje pomoc, na 

koho sa obrátiť a pod. Zloţité obdobie dospievania si tak vyţaduje u pracovníkov s mládeţou 

viaceré kompetencie, ktorých zvládnutie dáva predpoklady kvalitného výkonu práce. 

Preto sme sa rozhodli vytvoriť kurz, ktorý by chýbajúce prázdne miesto zaplnil. Pri 

plánovaní tohto vzdelávania sme tieţ zvaţovali formu pripravovaného kurzu a nakoniec sme sa 

zhodli na dištančnom internetovom vzdelávaní. 

Hoci internetové vzdelávanie nie je na Slovensku novinkou, v oblasti sociálnej práce ide o 

nový trend. Keďţe sa internet pre nás všetkých stáva kaţdodennou súčasťou ţivota, vidíme veľký 

potenciál v tejto forme osobnostného a profesionálneho rastu. 

Na celom svete milióny ľudí pouţívajú túto metódu na štúdium, ktorá má viacero výhod. 

Najväčšou prednosťou tejto formy štúdia je to, ţe študenti internetových kurzov nemusia 

dochádzať do školy a môţu si prispôsobiť štúdium svojmu voľnému času. Internetové 

vzdelávanie tak ponúka moţnosť získať vedomosti a zručnosti z pohodlia svojho domova. 

Počas kurzu majú študenti k dispozícii svojich tútorov – profesionálnych lektorov – ktorí sú 

ochotní vţdy pomôcť, keď je to potrebné. Títo kontrolujú a opravujú domáce úlohy, ktoré 

študenti vypracujú a posielajú ich späť, spolu s radami k štúdiu či ďalšiemu tréningu. 

Internetové vzdelávanie ponúka tieţ príleţitosť spoznať nových ľudí – spoluţiakov vo virtuálnej 

triede, ktorí si môţu navzájom vymieňať svoje poznatky a skúsenosti. Keďţe internetová forma 

štúdia zotiera prekáţku geografickej vzdialenosti od sídla školy, je to príleţitosť spoznať ľudí z 

rôznych kútov Slovenska. 

Internetové vzdelávanie je zaloţené na sebadisciplíne študenta. Vyţaduje veľa energie, 

vytrvalosti a tvrdej práce. Stojí to však za to. Odmenou sú nadobudnuté vedomosti a zručnosti, 

ako aj nové priateľstvá a kontakty. 
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Uvedomenie si týchto výhod internetového vzdelávania bolo podnetom k otvoreniu 

internetovej školy E-Ac@demy (www.eacademy.sk), v rámci ktorej chceme záujemcom ponúkať 

naše vzdelávacie programy. 

 Vďaka podpore Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky sme rozbehli prvé dva internetové kurzy. 

Našim prvým vzdelávacím projektom je E-kurz Základy sociálnej práce s mládežou. 

Internetový kurz ZSPsM je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí a praktických zručností 

potrebných pri práci s mládeţou. Vzdelávanie je určené ľuďom, ktorí pracujú s mládeţou, alebo 

sa na takúto prácu pripravujú. Súčasťou kurzu je skupinová práca v rámci virtuálnej triedy, ktorá 

ponúka moţnosť výmeny skúseností medzi účastníkmi kurzu.  

Kurz je zloţený z 10-tich na seba nadväzujúcich modulov z oblasti sociálnej práce s mládeţou, 

súčasťou vzdelávacej aktivity je aj nácvik sociálnych zručností, potrebných pri práci s ľuďmi – s 

dôrazom na cieľovú skupinu mládeţe. 

Obsahová stránka kurzu: 

Úvod do problematiky práce s mládeţou – 20 vyučovacích hodín, úvod do kurzu, teoretické 

východiska (sociálna práca, sociálna práca s mládeţou, formy a metódy sociálnej práce), 

inštitúcie poskytujúce sociálnu prácu s mládeţou, zákon o mládeţi, ţivotná situácia mládeţe, 

obvyklé potreby a sociálne fungovanie, psychologické aspekty vývinového obdobia dospievania 

a rannej dospelosti, vzťahové záleţitosti – rodinné, vrstovnícke, priateľské, partnerské, tvorba 

siete spolupracujúcich organizácií a odborníkov 

Sociálno-patologické javy ohrozujúce deti a mládeţ a moţnosti ich preventívnemu predchádzaniu 

– 20 vyučovacích hodín, teoretické východiská (deviácia, patológia, rizikové správanie), 

koncepcia normality, vznik sociálno-patologických javov, koncept resiliencie, prevencia 

sociálno-patologických javov, identifikácia sociálno-patologických javov a špecifikácia 

jednotlivých druhov, riešenie sociálno-patologických javov u mladých ľudí 

Kontext práce s mládeţou v sociálno-poradenskom systéme – 20 vyučovacích hodín, teoretické 

východiská sociálneho poradenstva, zásady sociálneho poradenstva, poradenský proces - prvý 

kontakt, diagnostika (rozpoznanie kľúčovej nerovnováhy a potrieb adolescenta), plán terapie a 

kontrakt, realizácia intervencie, ukončenie poradenského procesu, špecifický kontext práce s 

mládeţou v krízovej ţivotnej situácii 

Voľný čas mládeţe a jeho pozitívne ovplyvňovanie – 10 vyučovacích hodín, špecifiká voľného 

času mládeţe, funkcie voľného času, moţnosti trávenia voľného času adolescentov, pedagogika 

voľného času, kontext práce s mládeţou v rámci záţitkovej pedagogiky a tvorba akcií pre mládeţ 

Kontext práce s mládeţou v rámci didaktiky osobnostnej a sociálnej výchovy (OSV) - 10 

vyučovacích hodín, základné metodické princípy OSV, vrátane zásad psychickej bezpečnosti, 

obsah tém OSV a očakávané výstupy OSV, ciele OSV a ich rozpracovanie do špecializovaných 

kurzov, metódy OSV 

Základy projektového manaţmentu – 20 vyučovacích hodín, vzťahy a súvislosti z oblasti 

projektového manaţmentu, základy projektovej práce (príprava projektových zámerov a ţiadostí, 

manaţment zdrojov – ľudských, časových, materiálnych a finančných, evaluácia projektov 

a pod.), základy fundraisingu 

mailto:E-Ac@demy
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Manaţment dobrovoľníkov – 10 vyučovacích hodín, dobrovoľníctvo - základné vymedzenie 

pojmov, dobrovoľníctvo a slovenská legislatíva, vyuţívanie dobrovoľníckej pomoci a zapájanie 

do dobrovoľníctva mladých ľudí, cyklus práce s dobrovoľníkom (plánovanie dobrovoľníckeho 

programu, nábor dobrovoľníkov, výber dobrovoľníkov, orientácia a zaškolenie dobrovoľníka, 

vedenie dobrovoľníkov, ukončenie vzťahu s dobrovoľníkom, dlhodobá udrţateľnosť 

dobrovoľníkov 

Osobnosť mládeţníckeho pracovníka I. – 30 vyučovacích hodín, teoretické základy a nácvik 

konkrétnych sociálnych zručností - komunikácie, kooperácie a riešenia konfliktov, 

sebapoznávania a poznávania druhých 

Osobnosť mládeţníckeho pracovníka II. – 10 vyučovacích hodín, koučinig a facilitácia, motivácia 

Osobnosť mládeţníckeho pracovníka III. – 10 vyučovacích hodín, psychohygiena a supervízia 

pracovníka pracujúceho s mládeţou 

Vytvorený kurz má dve moţnosti vyuţitia: 

1. Absolvovanie kurzu s moţnosťou získať certifikát o jeho absolvovaní – tí, ktorí sa oficiálne 

prihlásia na kurz, získajú prístupové heslo k vstupu do virtuálnej triedy a kurz budú absolvovať 

v interakcii s lektorom a virtuálnymi spoluţiakmi, budú dostávať pravidelnú spätnú väzbu 

a hodnotenie svojich domácich úloh, budú mať stanovené termíny postupových skúšok 

a po úspešnom ukončení kurzu získajú certifikát MŠ SR o jeho absolvovaní. 

2. Samoštúdium - kurz bez získania príslušného certifikátu budú zároveň môcť absolvovať všetci 

záujemcovia, ktorí sa prihlásia na stránku dištančného vzdelávania, stiahnu si jednotlivé 

materiály k modulom a naštudujú si ich. Tento spôsob vyuţitia kurzu je však ochudobnený o 

odborné vedenie, spätnú väzbu k vypracovaným zadaniam a interakciu s virtuálnymi 

spoluţiakmi. Avšak aj táto forma štúdia podporí celoţivotné vzdelávanie a profesionálny rast 

pracovníkov s mládeţou. 
 

Pri práci s mladými ľuďmi sme si tieţ uvedomili potrebu ich osobnostného a sociálneho 

rozvoja. V našich rodinách, ako aj na školách chýbajú programy osobnostnej a sociálnej 

výchovy, preto mladí ľudia veľakrát pri dospievaní vstupujú do ţivota vyučení, ale nepripravení 

na to základné, čo v kaţdodennom ţivote potrebujú – nevedia efektívne komunikovať, nevedia 

zdravo zvládať a riešiť konflikty a problémy, nemajú zručnosti, ako si riadiť svoj ţivot – svoj čas, 

svoje nadanie a talent, svoje sny a túţby a pod. 

Preto sme začali realizovať aj programy neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, 

zamerané na získavanie relevantných sociálnych zručností a schopností. Vďaka podpore Úradu 

vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme zriadili záţitkovo-

vzdelávacie centrum COOL sChOOL, v rámci ktorého organizujeme programy osobnostnej 

a sociálnej výchovy pre triedne kolektívy ţiakov ZŠ a SŠ na témy, ktoré úzko súvisia s tým, čím 

mladí ľudia ţijú, čo ich trápi a ohrozuje a s čím im treba podať pomocnú ruku. 

Tieto programy vyuţívajú metódy záţitkovej pedagogiky. Mladí ľudia majú na nich 

moţnosť vyskúšať si veľké mnoţstvo klasických i netradičných aktivít, ktoré im umoţňujú 

pozrieť sa na mnoţstvo vecí z rôznych uhlov pohľadu. Cieľom kurzov je čo najširší rozvoj 
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osobnosti mladého človeka. K jednotlivým programom sú vytvorené aj metodiky, ktoré sú voľne 

dostupné na našej web stránke. 

Popri týchto záţitkovo-vzdelávacích kurzoch sme ponúkli mladým ľuďom aj moţnosť 

neformálneho internetového vzdelávania v rámci našej internetovej školy E-Ac@demy. Vytvorili 

sme druhý internetový kurz pod názvom E-le@arningová škola života. 

Kurz je určený mladým ľuďom a zameriava sa na sebapoznávanie a tréning sociálnych 

zručností. Je zloţený z piatich modulov:  

I. modul Sebapoznávanie 

II. modul Komunikácia 

III. modul Riešenie konfliktov 

IV. modul Psychohygiena 

V. modul Tvorba osobných ţivotných plánov 

Moţnosti vyuţitia kurzu sú rovnaké ako pri spomínanom kurze pre pracovníkov 

s mládeţou: 

1. štúdium v rámci virtuálnej triedy – ide o absolvovanie kurzu s moţnosťou získať certifikát o 

jeho absolvovaní – tí, ktorí sa oficiálne prihlásia na kurz, získajú prístupové heslo k vstupu do 

virtuálnej triedy a kurz budú absolvovať v interakcii s lektorom a virtuálnymi spoluţiakmi, budú 

dostávať pravidelnú spätnú väzbu a hodnotenie svojich domácich úloh, budú mať stanovené 

termíny postupových skúšok a po úspešnom ukončení kurzu získajú certifikát MŠ SR o jeho 

absolvovaní. 

2. samoštúdium - kurz bez získania príslušného certifikátu budú zároveň môcť absolvovať všetci 

záujemcovia, ktorí sa prihlásia na stránku dištančného vzdelávania formou samoštúdia – kedy si 

stiahnu jednotlivé materiály k modulom a naštudujú si ich. Tento spôsob vyuţitia kurzu je však 

ochudobnený o odborné vedenie, spätnú väzbu k vypracovaným zadaniam a interakciu s 

virtuálnymi spoluţiakmi. Avšak aj táto forma štúdia podporí záujemcov k práci na sebe – na 

svojom osobnostnom rozvoji. 

Tento kurz ponúka navyše aj moţnosť vyuţívať materiály kurzu pri skupinovej práci s 

mladými ľuďmi. Záujemcovia sa môţu inšpirovať ponúkanými aktivitami a pri práci s mladými 

sa zameriavať na ponúkané témy osobnostného a sociálneho rozvoja. 

V súčasnej dobe prebiehajú pilotné kurzy, v rámci ktorých obidva internetové kurzy 

testujeme a na základe spätnej väzby od účastníkov dolaďujeme. Pre širokú verejnosť bude 

vytvorené vzdelávanie prístupné od nového roku (2010) na web stránke našej internetovej školy 

www.eacademy.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eacademy.sk/
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Sakrálny charakter fenoménu voľného času a výchova  

 

doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 

  

 V súčasnosti na rôznych úrovniach sa azda aţ príliš často stretávame s tvrdením: čas sú 

peniaze. Zdá sa, ţe človek by chcel totalitne manipulovať s časom ako s vlastným majetkom, ale 

uponáhľanosť mnohých ľudí dnešnej doby vyvoláva otázku, či sa človek zbytočne nepachtí za 

niečím nepolapiteľným. Pocit uponáhľanosti našej doby nie je len produktom sentimentality 

starých ľudí, lebo naozaj ţijeme v prevratných časoch, ktoré sú charakterizované rýchlymi 

zmenami.   

Čas však nie je len jednosmerným plynutím, ktorého rýchlosť môţeme rôzne vnímať, ale 

predovšetkým je to udalosť medzi zrodením a smrťou. Správne preţiť ţivot je úlohou človeka. 

Deň a noc, bdenie a spánok, ročné obdobia, práca a odpočinok; čas neúprosne kráča vpred. 

Ignorancia potreby voľného času spojená s hromadením veľkého mnoţstva povinností, ktoré 

trvajú dlhodobo, ale neprinášajú očakávané výsledky, vyvoláva špecifický druh stresu 

a emocionálnej únavy, totálneho vyčerpania a frustrácie. Narastajúca únava zanecháva stopy na 

zdraví, vedie k celkovému oslabeniu organizmu a k väčšej náchylnosti k chorobám. Premárnenú 

šancu definitívne strácame v danom okamihu. Čas nám síce ponúka ďalšie, ale tie ktoré sme 

nechali za sebou, sú nenávratne preč. V tomto smere je čas veľmi prísny (R. Palouš, 1999, 78 – 

79) a to je dôvod na hlboké filozofické premýšľanie o charaktere voľného času a to práve 

v kontexte sociálnej práce s mladými ľuďmi v súčasnej dobe. 

 Fenomén voľného času nie je známy len v najnovšej dobe, ale filozoficko – teologickú 

reflexiu voľného času nachádzame ako dôleţitú skutočnosť v koreňoch našej kultúry – v gréckom 

aj v ţidovsko-kresťanskom myslení, ba môţeme uviesť, ţe voľno je podmienkou kultúry.
61

 

Z historických prameňov sa dozvedáme, ţe voľný čas oddávna predstavoval protipól 

pracovného času, ktorý je časom práce a povinností. Svedčia o tom zmienky o voľnom čase 

v dielach antických mysliteľov. V Plutarchovom diele Hostina siedmych mudrcov sa vedie spor 

o tom, čo robí dom šťastným. Táles z Miléta povaţuje ten dom za šťastný, v ktorom má pán 

domu najviac voľného času. Aristoteles v kontexte hierarchie otrokárskej spoločnosti chápe 

voľný čas ako protipól práce. Práca bola určená pre otrokov a voľný čas zase pre slobodných 

občanov, aby mohli rozvíjať svoje cností a venovať sa politike. Slobodní občania sa nemali 

zaoberať všednou prácou, ani remeslom, ani kupectvom, lebo taký ţivot je neušľachtilý sa protiví 

a cnosti. Rozvoj cnosti aj politickej činnosti potrebuje voľný čas. (E. Kratochvílová, 2004, 75, S. 

Komplotová, 2005, 11) Platónska paideia sa zakladá na schopnosti byť vo vzťahu,(Z. Kratochvíl, 

1995, 28) a teda obsahuje v sebe myšlienku úţasu nad okolitým svetom. Takto myšlienky paideie 

                                                           
61

 Schopnosť Grékov odhaľovať zákony riadiace skutočnosť sa zaslúţila o vytvorenie idey človeka a úlohou paideie 

bolo, aby sa konkrétny jednotlivec priblíţil čo najbliţšie k ideálu. Grécke slovo paideia sa zaiste môţe preloţiť ako 

výchova a vzdelávanie, ale podľa mienky W. Jaegera ţiadny z pojmov ako je civilizácia, kultúra, tradícia, literatúra 

alebo výchova sa nezhoduje s tým, čo pod paideiou mysleli Gréci a sám zdôrazňuje pôvodnú jednotu týchto všetkých 

aspektov. Porov. JAEGER, W.: Paideia I., prel. M. Plezia, Warszawa 1962, s. 17-32. 
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nachádzame v podobe pansofie u Komenského, (R. Palouš, 1994, 157) ako „výchovu, ktorá je 

uvedením do celku sveta“ u Jana Patočku, (J. Patočka, 1965, 370) ako fundamentálnu agogiku u 

R. Palouša (R. Palouš, 1991, 17), a teda ako spôsob, štýl ţivota videného ako celok v jeho 

hlbokej organickej a transcendentnej usporiadanosti.  

Pre našu dobu sa paideia stáva niečím ťaţko pochopiteľným a zrozumiteľným, keď pre ňu 

pouţívame slovo „výchova“ zaťaţené dnešným významovým úzom. Kaţdodenné 

zabezpečovanie, ktorým je človek orientovaný a v ktorom aj napriek bolesti a námahe obratu 

predsa len zostáva, je skúsenosťou paideie zjavené ako také, ako upútanosť, ktorej sa človek 

nezbavuje, ale dáva jej miesto. Moţnosť pravého umiestnenia ľudskej situácie sa napĺňa 

putovaním hore a dole. Je to paradoxné preto, lebo sa vlastne nikam nemôţe ísť. Tajomná 

inštancia „vychovávateľa“ ukazuje pravú tvár ľudskej situácie. Človek poznáva sám seba. 

Paideia tak nie je vzdelávací postup, ale je vystupovaním zo situácie, v ktorej ostávame. Je 

vlastne vytrhnutím zo všedného dňa. V nej je vychovávaný zbavený neustáleho 

zaneprázdňovania tým či oným. Jej priestorom je scholé, prázdno, voľný čas, medzera v 

zavalenosti kaţdodennými starosťami. Scholé je voľný čas (voľný deň, prázdniny, medzera 

v kaţdodennom zabezpečovaní), v ktorom grécky aristokrat sa venuje starostlivosti o dušu (Z. 

Kratochvíl, 1995, 40). A práve vďaka tejto „nedeľnej škole“ sa uskutočňuje skutočná výchova. 

Scholé nie je len prázdno od tieňov, ale je slobodou pre skutočnosť sveta, uvoľnenosť 

z umŕtvenia spôsobeného putami v jaskyni, je otvorenosťou pre príchod toho, čo tiene zakrývajú, 

je oslobodením pre pravý ţivot (R. Palouš, 1991, 80-81). Väzeň v platónskej jaskyni sa usiluje 

vyznať sa v tieňových záleţitostiach (Platon, 1993, 516a.), ale hodnota takého poznania je veľmi 

ohraničená, pretoţe to čo je potrebné poznať, nachádza sa presne na opačnej strane jaskyne. V 

scholé nejestvujú tieňové ohraničenia, lebo tu človek stojí „tvárou v tvár“ voči svetu, ktorý sa 

otvára pred nami (R. Palouš, 1991, 80). Scholé ako prázdno nie je niečím negatívnym, ale 

predstavuje pozitívnu hodnotu, je oslobodením, je priestorom pre to, čo je pre človeka 

najcharakteristickejšie. Len prostredníctvom scholé, prostredníctvom odstupu, môţeme 

nahliadnuť našu kaţdodennosť ako ponorenie do starostí o pobyt, o obţivu, o preţitie.  

Poznanie vlastnej situovanosti, náhľad získaný vďaka scholé, v ktorej sa rodí paideia, nie 

je výkonom silného jedinca, ktorý zvlášť vyniká v záleţitostiach všedného dňa. V Platónovom 

mýte odpútaný jedinec nie je aktívny, ale je to tajomná inštancia, ktorá odpútava a tiahne 

vychovávaného strmou cestou. Odpútaný sa vyznačuje radom slabostí: je oslepený, nie je 

prispôsobený pre obrat, všetko ho láka do pohodlia niekdajšej navyknutej pozície. Paideia 

nepredstavuje vzťah medzi silnejším, zdatnejším, múdrejším, vzdelanejším a starším človekom - 

vychovávateľom a slabším človekom - vychovávaným. Silná je tu len anonymná, tajomná a 

nepomenovateľná inštancia. Nie je to človek. Nikto z ľudí nezíska osvedčenie k paideii 

prostredníctvom vlastného prirodzeného nadania, učenosti alebo skúsenosti. Ţiadna ľudská sila 

nespôsobuje výchovnú premenu, odporný a nezvyčajný obrat a namáhavý pohyb po strmej a 

neschodnej ceste. Posvätnosť scholé ako voľného času zdôrazňuje aj skutočnosť, ţe v celom 

jaskynnom mýte nie je ani raz poodhalený závoj tajomstva nad touto silnou inštanciou paideie 

(R. Palouš, 1991, 60-61). 
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Podstatná časť výchovy sa odohráva v intervale scholé (R. Palouš, 1997, 114), ale jestvuje 

veľké nebezpečie, ktoré číha na svoju príleţitosť. Totiţ je tu tendencia zaplniť priestor scholé 

rôznymi pseudočinnosťami tieňového charakteru, a preto nestačí jedna konverzia (periagogé), 

jeden obrat, jedno vynorenie, ale je potrebné neustále obracanie sa k tomu čo je dobré (agathon) a 

tak ustráţiť priaznivé ovzdušie voľného času, ktorý výchovy síce nevytvára, ale ktoré bedlivo 

vyhľadáva. Platónovo filozofovanie, aj keď chronologicky je veľmi vzdialené, predsa má veľa čo 

povedať dnešnej dobe. Platónska filozofia sa objavuje v čase, keď zaniká svet polis a na miesto 

tohto pasívneho univerza nastupuje náš ľudský svet slobody a zodpovednosti. Ale táto sloboda 

nie je pochopená ako absolútna voľnosť a bezbrehá nezávislosť, lebo sloboda nie je boţstvo, ale 

je cestou za niečím boţským (J. Patočka, 1992, 24).  

Posvätný charakter voľného času, ktorý človeka orientuje k Bohu je zjavný aj hebrejskom 

prostredí. Zo všetkých sviatkov ţidovského kalendára má Šabat najväčší význam. Je 

najdôleţitejším dňom týţdňa (J. Franek, 1993, 43). V Tóre aj v Talmude je sobote venovaná 

náleţitá pozornosť a prvé poukazy na sobotu nachádzame uţ v opise stvorenia sveta v knihe 

Genezis. Boh stvoril svet za sedem dní, šesť dní práce a siedmy deň posvätil a venoval 

odpočinku. Ak Boh << odpočíval >> na siedmy deň, aj človek má prestať pracovať. „Sobota 

prerušuje kaţdodenné práce a umoţňuje oddych. Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu 

peňazí“ (KKC 2172). V knihe Exodus čítame: “Zachovávajte moju sobotu! Veď ona je 

znamením medzi mnou a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa poznalo, ţe ja som Pán, ktorý 

vás posväcuje! Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť. Kto 

by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu! Šesť dní budete pracovať, v 

siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň odpočinku. Kaţdý, kto bude v sobotu pracovať, 

musí zomrieť! Nech Izraeliti zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako 

večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za šesť 

dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však odpočíval a oddychoval!” (Ex 31:13-17). 

 „Boh zveril Izraelu sobotu, aby ju zachovával na znak neporušiteľnej zmluvy. Sobota je 

pre Pána: je úplne vyhradená na chválu Boha, jeho stvoriteľského diela a jeho spasiteľských 

činov v prospech Izraela“ (KKC 2171). Šabat je spojený s udalosťami spásy v dejinách Izraela, je 

znamením vernosti zmluve a spomienkou na vyslobodenie z Egypta. „Izrael odchádza nie preto, 

aby sa stal ľudom ako ostatné národy, odchádza, aby slúţil Bohu“ (J. Ratzinger, 2005, 12).  

 Stvorenie speje k Šabatu, ku dňu, keď bol človek a celé stvorenstvo v Boţom pokoji, keď 

mali účasť na jeho slobode. Šabat je víziou slobody: otrok a pán sú si v ten deň rovní, 

blahodarnosť sabatu vlastne pozostáva v tom, ţe všetky formy podriadenosti razom miznú 

a ťarcha práce sa na čas odloţí. Šabat je znakom zmluvy medzi Bohom a človekom, sumarizuje 

to, čo je na zmluve podstatné. Cieľ stvorenia predstavuje zmluva, príbeh lásky medzi Bohom 

a ľuďmi (J. Ratzinger, 2005, 19). Ťaţiskom slávenia Šabatu je rodina, ale zachovávanie pokoja 

nie je vyţadované primárne kvôli odpočinku človeka, lebo Šabat je deň Pána. Siedmy deň 

v týţdni, ktorý sa radikálne odlišuje od iných dní, pre Ţidov symbolizuje prechod do iného, teda 

do posvätného času, je prísľubom plnosti a blaţenosti mesiášského času. Mimoriadny status 

Šabatu a jeho prísne dodrţiavanie je jedným z najtypickejších prejavov judaizmu (H. Pavlincová 

a kol., 1994, 101-102).  
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 Posvätnosť siedmeho dňa v týţdni, či je to ţidovská sobota alebo kresťanská nedeľa, nám 

pripomína tretie prikázanie Dekalógu. Prvým významom a cieľom Šabatu je uvedomenie si, ţe 

všetko smeruje k Bohu, ţe človek bol stvorený vo vzťahu k Bohu a len v ňom nájde pokoj. 

Sobota nám má pripomínať stvorenie sveta, ale aj človeka, ktorý ako jediný bol stvorený na obraz 

Boha a podieľa sa na Boţej tvorivosti i odpočinku. Kresťanská nedeľa má úzky vzťah 

k starozákonnému šabatu, ale nemajú rovnaký význam. Rozhodujúcim dôvodom je 

zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista – v prvý deň po sobote. Nedeľa pre kresťanov je dňom vzkriesenia 

a stredobodom ţivota Cirkvi je nedeľné slávenie Eucharistie. Účasť na jej slávení je svedectvom 

príslušnosti ku Kristovi a k Cirkvi. Sláviť Eucharistiu znamená vstúpiť do ponuky k Boţej oslave 

obklopujúcej nebo i zem, do ponuky, ktorá sa ukazuje v kríţi a zmŕtvychvstaní. Kresťanská 

liturgia nie je nikdy podujatím určitej skupiny, určitého okruhu ľudí, poprípade miestnej cirkvi. 

Cesta ľudstva ku Kristovi sa uskutočňuje na základe Kristovej cesty k ľuďom. On chce zjednotiť 

ľudstvo i Cirkev, vytvoriť Boţie zhromaţdenie všetkých ľudí (J. Ratzinger, 2005, 39).  

„Kresťania majú svätiť nedeľu aj tým, ţe svojej rodine a svojim blízkym venujú čas 

a starostlivosť, ktoré im ťaţko môţu venovať v iných dňoch týţdňa. Nedeľa je dňom 

premýšľania, ticha, vzdelávania sa a meditácie, čo všetko prispieva k rastu vnútorného 

kresťanského ţivota“ (KKC 2186).  Metóda čítania Svätého písma známa ako lectio divina po 

stáročia prispieva k nahliadnutiu bytostnej situácie človeka (D. Slivka, 2006, 157-173). 

Kresťanské chápanie voľného času je blízke nielen hebrejskému šabatu, ale aj gréckej scholé. 

Môţeme to zdokumentovať na výchovnom prístupe otcov patristiky k čítaniu Biblie, ale aj iných 

literárnych diel. 

Podľa sv. Gregora z Nyssy kresťanská paideia je ekvivalentom gréckeho výchovného 

systému a v oblasti propaideie je s ním identická. V takomto chápaní bol vychovávaný a 

vzdelávaný sv. Bazil v Aténach, ktorý po návrate z univerzity takto učil svojho mladšieho brata 

Gregora. Klasická grécka literatúra a rétorika boli zapojené do výchovného systému. Origenes 

odporúčal svojim študentom čítanie všetkých gréckych filozofov s výnimkou ateistov. Aj 

velikáni z Kapadócie zodpovedne absolvovali štúdium filozofie a spomedzi nich Gregor Nysský, 

ktorý si ju najviac obľúbil, povaţoval za nutné, aby vzdelaný kresťan prešiel touto ťaţkou cestou. 

Keď hovorí o paideii, myslí predovšetkým na to, čo odlišuje kresťanskú paideiu od gréckej. 

Grécka paideia obsahovala všetky diela gréckej literatúry, ale kresťanská paideia obsahovala aj 

Bibliu. Literatúra predstavuje paideiu v tom zmysle, ţe obsahuje v sebe najvyššie normy, riadiace 

ľudský ţivot, ktoré práve v literatúre nadobúdajú príťaţlivú formu. Je to literatúra, ktorá podáva 

ideálny obraz človeka - veľký vzorec. Gregor si jasne uvedomuje podobnosť medzi gréckym 

chápaním funkcie literatúry a pôsobením Biblie. On nečítal Bibliu len ako literárne dielo,  ale  

chápal ju ako Gréci, teda ako paideiu. V takomto chápaní bol vychovaný a takéto čítanie Svätého 

písma  bolo pre neho najprirodzenejším. Svojim čitateľom ustavične zdôrazňuje základnú ideu 

výchovy. Vzdelanie kresťana, jeho morphosis, nastupuje ako efekt neustáleho študovania Biblie. 

Formou je Kristus. Paideiou kresťana je imitatio Christi (W. Jaeger, 1997, 103). Najvýraznejšie 

je to vidieť v spôsobe, akým Gregor cituje Bibliu ako najvyššiu autoritu. Namiesto zvratu 

„prorok hovorí“ alebo „Kristus hovorí“, čo by bolo pre nás najviac prirodzené, nespočetnekrát 

opakuje: „prorok Izaiáš nás poučuje“, alebo „apoštol nás poučuje“. Takýmto spôsobom 
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jednoznačne pripomína, ţe to, čo učí Biblia, je pre kresťana potrebné prijať ako paideiu. Samotný 

spôsob zdôrazňovania si nárokuje na formatívnu, a teda výchovnú interpretáciu všetkého, čo bolo 

napísané. Nie je to teda zákon, ale výchova (W. Jaeger, 1997, 103). Sväté písmo pre neho 

predstavuje celok, a nie súbor rôznych autorov, lebo predsa bolo napísané z vnuknutia Svätého 

Ducha a od Neho pochádza výchovná autorita jednotlivých biblických autorov. Svätého Ducha 

chápe ako vychovávajúcu boţskú silu, ktorá je vo svete všadeprítomná, a ktorá prehovorila cez 

ľudské podstaty predstavujúce Jeho nástroje (G. Nysský, 2000, 81). Svätý Duch sa obracia 

k ľuďom za pomoci jazyka múdreho vychovávateľa, ktorý nikdy nezabúda na ohraničené 

moţnosti svojich ţiakov, ktorí nie sú schopní porozumieť pravdu cez bezprostredné zblíţenie sa s 

boţským mystériom. Pouţíva jazyk symbolov, ktorý je vlastný zmyslovej, ale aj celkovej 

ohraničenosti prirodzenosti človeka. Antropomorfný jazyk pouţívaný vo Svätom písme vo 

vzťahu k boţím záleţitostiam predstavuje východiskový bod v procese hlbšieho pochopenia 

predstavovaného obsahu.  

Gregor prijíma Origenovu teóriu o rôznych významových úrovniach, ktoré je potrebné 

rozlišovať v Biblii. Jeho exegéza vedie od doslovného významu k historickému zmyslu Biblie. Z 

tejto druhej úrovne prechádza na vyššiu úroveň duchovného významu. Pohľad na toto metodické 

rozvrstvenie interpretačného procesu ukazuje na výchovný zámer samotného Svätého Ducha. K 

vlastnej interpretácii je schopný len ten človek, ktorého preniká Svätý Duch; povedané inými 

slovami, len Svätý Duch je schopný porozumieť seba samého. Gregor vzýva pomoc Svätého 

Ducha, keď začína vysvetľovať význam Boţieho mena v polemickom traktáte proti ariánovi 

Eunomiovi, alebo v neskoršom traktáte o skutočnom význame asketického ţivota (W. Jaeger, 

1997, 104). Toto vzývanie je prejavom hlbokého presvedčenia o sile Boţieho Slova (G. z Nyssy, 

1998, 130-135). Veril v boţskú inšpiráciu prorokov a apoštolov, pretoţe takáto inšpirácia bola 

skutočnosťou, ktorú poznal z vlastnej skúsenosti (W. Jaeger, 1997, 104). Sv. Gregor z  Nyssy 

zastáva názor, ţe knihy Svätého písma popri historickom charaktere vlastnia aj duchovný a 

výchovný zmysel. 

 V nedeľu sa kresťan oslobodzuje od práce a v tejto slobode si má vţdy znovu uvedomiť, 

ţe je vykúpený. „Ako Boh v siedmy deň odpočíval od všetkých dní, aj ľudský ţivot má svoj 

rytmus práce a odpočinku. Ustanovenie Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali 

dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý by im umoţnil pestovať rodinný kultúrny, spoločenský 

a náboţenský ţivot“ (KKC 2184). Túţba maximalizovať ekonomickú produkciu pokúša sa 

predstaviť voľný čas ako nezmyselné mrhanie časom. Pokračujúcou prácou sa však stráca to, čo 

sa nazýva „tvorivá prestávka“ a ţivot i samotná produkcia utrpia škodu. Za chybným výpočtom 

sa však skrýva nečestný výpočet; voči človeku a viere v Boha nepriateľský inštinkt vie, ţe ak sa 

podarí vykoreniť nedeľu, človek stratí náboţenskú oporu a bude vydaný napospas ekonomickým 

a politickým silám (R. Guardini, 1999, 21-22). Historická skúsenosť so  „subotnikami“ a 

„nediľnikami“, ale aj súčasná skúsenosť s burnt-out jasne ukazuje kontraproduktívnosť takýchto 

snaţení. Na druhej strane vidíme, ţe Boţie slovo prináša ovocie v ţivotoch ľudí, ktorí sa pre neho 

bezvýhradne a teda autenticky otvárajú (Ľ. Petrík, 2005, 174 – 184) 

 Pri uvaţovaní nad fenoménom voľného času je zaiste správne vychádzať zo skúsenosti, 

ale zároveň je potrebné odmietnuť pokušenie totalitného prístupu sofistickej redukcie v jej 
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mnohých podobách, skromne prijať filozofickú otvorenosť ku skutočnosti a reflektovať 

autentický význam voľna, ktorý spočíva v osobnej zodpovednosti pred transcendentným. 

Uvaţovanie o sakrálnom fenoméne voľného času nemá len akademický význam, ale je zásadne 

dôleţité pre ţivot predovšetkým mladého človeka v konkrétnej societe.  
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Obnovená koncepcia manželskej sexuality a jej podanie mladým – 

uprednostnenie krásy, vyzdvihnutie podstaty a redukcia imperatívov 

 

Mgr. Daniel Demočko 

Katolícka univerzita v Ruţomberku, Teologická fakulta v Košiciach 

 

Otázka sexuality a sexuálnej etiky je dnes jednou z najviac diskutovaných tém aj 

v súvislosti s mládeţou. Je moţné počuť o ţelaných či neţelaných sexuálnych výchovách, 

sexuálnej neviazanosti, antikoncepčnej „osvete“ i o rôznych časopisoch a internetových 

stránkach, ponúkajúcich mladým ľuďom informácie z oblasti sexuality. Väčšina týchto zdrojov je 

však zameraná na ochranné pomôcky proti počatiu či šíreniu AIDS a chápanie sexuálneho aktu 

ako akejsi sebarealizácie a pôţitku, ktorý si máme bez zábran uţívať.
62

 Cirkvi sa zase 

v sexuálnych otázkach vyčíta prehnaný rigorizmus či spiatočníctvo. Je to však skutočne pravda?  

Na začiatku je potrebné stručne objasniť biblický podklad podstaty sexuality, ktorej 

poslanie úzko súvisí so samým povolaním človeka v úmysle jeho Stvoriteľa. Tento Boţí zámer je 

moţné nájsť hneď na prvých stranách Biblie – v knihe Genezis: „A stvoril Boh človeka na svoj 

obraz, na Boţí obraz ho stvoril, muţa a ţenu ich stvoril.“ (Gn 1,27) Z tohto textu vyplýva, ţe 

sexualita človeka a rozdielnosť pohlaví pochádza od Boha Stvoriteľa a sama sexuálna stránka 

človeka patrí k nemu ako k Boţiemu obrazu; nie je to čosi ţivočíšne, ale ľudské. Pokračovanie 

textu: „Ploďte a mnoţte sa a naplňte zem“ (Gn 1,28) ukazuje, ţe sexuálne spojenie muţa a ţeny 

určil Boh na prenášanie ľudského ţivota.
63

 Iný text z knihy Genezis: „Preto muţ opustí svojho 

otca i svoju matku a prilipne k svojej manţelke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 18 – 24), jasne 

hovorí, ţe toto spojenie sa v jedno telo je naplnením lásky muţa a ţeny.
64

 Z tohto vyplýva, ţe 

jednota muţa a ţeny v osobitnom spoločenstve je najhlbšia a má prednosť i pred vzťahom 

k rodičom; je najintímnejšia (dvaja v jednom tele) tak v sexuálnom styku ako i v kaţdej oblasti 

manţelského ţivota.
65

 Primárne je teda moţné usúdiť, ţe sexuálna stránka súvisí s prenášaním 

ţivota a s vytvorením spoločenstva muţa ţeny.  

Toto biblické chápanie sexuality sa však stáročiami vplyvom rôznych myšlienkových 

prúdov (platónske dualistické chápania človeka, gnosticizmus...) odchýlilo od jej pravého 

zmyslu. Manţelská láska stratila dôveru a sexuálny styk bol zredukovaný na čisto pudovú, 

niekedy aţ odsúdeniahodnú skutočnosť. Chápanie sexuálnej oblasti ako výhradne biologickej 

reality spôsobilo zatienenie tajomstva jej zmyslu a vysokej hodnoty a neskôr i k nevnímaniu 

mravnej viny pri jej zneuţití. Označenie sexuálnej sféry len ako jednej časti z pudovej oblasti 

nečistého tela viedlo k jej odsudzovaniu, označeniu manţelstva v prvom rade ako inštitúcie na 

plodenie detí, rigoristickým príkazom a zákazom viktoriánskej doby. Toto malo za následok 
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sexuálnu revolúcií v 20. storočí - čiţe opačný extrém, avšak zaloţený na podobnom základe – 

sexualita je pud. Ten prináša potešenie a treba ho vyuţívať bez akýchkoľvek zábran.
66

 

Práve v prvej polovici 20. storočia sa však i v Cirkvi začali vynárať ohlasy pre 

znovuobjavenie pôvodného zmyslu sexuality ako vyjadrenia najhlbšej lásky manţelov, čím 

postupne víťazilo tomistické chápanie človeka ako substanciálnej jednoty duše a tela. Druhý 

vatikánsky koncil uţ potvrdil dva rovnocenné ciele manţelstva – spojivý a plodivý, naproti 

dovtedajšiemu uprednostňovaniu plodenia ako hlavného manţelského cieľa. (porov. GS 49 -51) 

Následne i encyklika Pavla VI. Humanae vitae uvádza dva ciele sexuality – spojivý a plodivý. 

(porov. HV 12) 

Aké je teda pokoncilové obnovené chápanie manţelskej sexuality a ako ho prezentovať 

mládeţi (avšak i ostatným)? Ak chceme dobre porozumieť podstate manţelskej lásky, vzácnemu 

dedičstvu raja i Bohom chceného aspektu sexuality, musíme podľa Hildebranda čítať biblickú 

knihu Pieseň piesní v skutočnej duchovnej otvorenosti a v jej pôvodnom slovnom zmysle. Takto 

sa dá „dýchať“ atmosféra tejto lásky a pochopí sa dôstojnosť a vznešenosť telesného zjednotenia, 

keďţe je preţívané ako vyvrcholenie Bohom daného vzájomného sebaodovzdania.
67

 Je nutné 

opustiť predstavu, ţe telesné spojenie muţa a ţeny je niečím zlým a ţe človek musí zúfalo hľadať 

jeho uskutočnenie v manţelstve, v ktorom toto zlo môţe byť strpené. Telesné spojenie je totiţ 

dobré a určené k tomu, aby sa stalo naplnením manţelskej lásky, definitívnym vzájomným 

sebaodovzdaním, a je preto samo o sebe čímsi vznešeným a zároveň veľkým tajomstvom, 

oblasťou, ku ktorej by sme sa mali pribliţovať len z hlbokou úctou.  

Pravý a dokonalý zmysel sexuality je totiţ v naplňovaní lásky a sebadarovania v posvätnom 

zväzku, vytvorenie neodvolateľnej jednoty, v ktorej vzniká nový ţivot. Teda v ţiadnom prípade 

nie je niečím zlým alebo hriešnym, ale naopak – ušľachtilým a čistým. Práve preto, ţe táto oblasť 

je sama o sebe vznešená, tajomná a určená k uskutočňovaniu tak vysokých hodnôt, je jej 

zneuţitie morálnym previnením, obrazne povedané „svätokrádeţou“. Vtedy je to akási zrada, 

uspokojenie izolovanej sexuálnej ţiadostivosti. Takto je morálne zlé izolovanie sexuality od jej 

zjednocujúceho zmyslu, izolovanie od naplňovania vznešenej jednoty v manţelskej láske 

a dávania ţivota. Namiesto prehlasovania, ţe hriešne uspokojovanie sexuálnej ţiadostivosti je 

legitimované manţelstvom, by sa teda malo hovoriť: Pretoţe manţelský akt je určený pre 

dokonanie vysokej, vznešenej jednoty manţelstva a pre naplnenie manţelskej lásky, stáva sa 

hriešnym, akonáhle je od nej izolovaný.
68

 

Apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Familiaris consortio o tom hovorí: „Preto sexualita, 

prostredníctvom ktorej sa muţ a ţena navzájom darujú jeden druhému úkonmi, ktoré sú vlastné a 

výlučne patria manţelom, vôbec nie je čosi biologické, ale dotýka sa vnútorného jadra ľudskej 

osobnosti ako takej. (...) Jediným „miestom“, kde sa môţe udiať toto darovanie sa v celej svojej 
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pravde, je manţelstvo, čiţe zmluva manţelskej lásky alebo vedomá a slobodná voľba, ktorou 

muţ a ţena prijímajú dôverné spoločenstvo ţivota a lásky, ktoré sám Boh ustanovil.“ (FC 11) 

Keďţe sexuálny akt je podľa Jána Pavla II. darovanie celej osoby – podobne pouţitie 

antikoncepcie spôsobí darovanie neúplné a nechanie si plodnosti len pre seba. (porov. FC 32).  

Sexuálna vášeň musí podľa Peschkeho tvoriť totálne fluidum a celkový kontext ţivota 

manţelov. Táto túţba je silný vnútorný impulz, milosť tkvejúca v povolaní nájsť svoj stred 

v druhom, a nie v sebe samom. Manţelská spiritualita je preto sexuálna. Radostná intímnosť je 

povolanie manţelov – Boţí plán pre nich. Je príleţitosťou i nástrojom ich blízkosti k Bohu. Ak 

manţelia uskutočňujú túto trvalú sexuálnu intímnosť, ich osoby sa premieňajú. V sviatosti 

manţelstva sa sexuálna túţba stáva spásnou, vykupujúcou milosťou danou od Boha.
69

 

Prezentovať kresťanské učenie o sexualite je teda potrebné pomocou pozitívneho 

poukázania na jej podstatu, zmysel a hodnotu, namiesto pouţívania negatívnych výrokov 

o hriešnosti a mnoţstva zákazov. Aj tie majú svoj zmysel, avšak ako prvú musí mladý človek 

uchopiť krásu manţelskej lásky a sexuality, z ktorej vyplynú dané etické normy pre ţivot. 

Vhodné je dodať Auerovu myšlienku, ktorá hovorí, ţe pri etických otázkach manţelstva by sa 

nemalo uvádzať do hry na začiatku to, čo sa zakúsi aţ na konci – sviatostnosť a inštitucionálnosť 

manţelstva. Malo by sa začať pri tom, čo človek zakúsi ako prvé – krásu milujúceho 

partnerstva.
70

  

Napomôcť si môţeme i samotným evanjeliom a Kristovou pedagogikou. Čo vlastne 

znamenajú jeho slová: “Kaţdý, kto na ţenu hľadí ţiadostivo, uţ s ňou scudzoloţil vo svojom 

srdci.“?  Je to vari rigorózne kladenie uzdy na náš nezriadený pud a príkaz tlmiť spontánne hnutia 

napriek napätiam, ktoré sa v človekovi hromadia? Podľa Salija je to naopak. Tieto slová síce 

obsahujú zákaz, ale len ako pomôcku - ako niečo dočasné. Zmysel tohto vyjadrenia smeruje 

k tomu, aby sformoval v človekovi takú úctu k druhému a k sebe, ţe nedôstojné správanie sa 

čoraz viac bude strácať z obzoru našej predstavivosti. Salij pokračuje, ţe tieto Kristové slová 

znamenajú asi toto - zatiaľ, človeče, ešte potrebuješ zákaz, ale snaţ sa nedovoliť, aby sa cez 

poslušnosť zákazu hromadili v tebe napätia a neuspokojenie. Radšej sa snaţ preţívať svoju 

sexualitu tak, aby boli zákazy pre teba zbytočné. Katolícka sexuálna etika stráca podľa Salija 

svoju dušu, ak ju vidíme predovšetkým v perspektíve zákazov. V takom prípade odôvodnene 

vzbudzuje nedôveru a dokonca nechuť, lebo uţ nie je sebou, ale len akousi bezduchou mŕtvolou. 

Preto dušou tejto etiky je presvedčenie o nadpozemskej dôstojnosti človeka a o neobyčajnej 

dôvere, ktorú nám Boh prejavil, keď nás stvoril ako pohlavné bytosti, schopné dať počiatok 

novým ľuďom.
71

 Človek, a predovšetkým mladý, teda musí byť najprv uchvátený krásou 

Boţieho daru sexuality – plnosti manţelského sebadarovania v ktorom sa manţelia dokonca 

stretajú s Bohom, potom si ho zamilovať a konať v súlade s láskou, ktorej je sama sexualita v 

manţelstve naplnením. 

V závere si bliţšie vysvetlime, ako chápať a prezentovať zmysel uvedených dvoch cieľov 

sexuality. Tie sú rovnocenné a nie je ich moţné od seba odlúčiť: 
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Spojivý cieľ  

Vyjadrenie vzájomnej lásky manţelov znamená vyjadrenie ich úplného sebadarovania. 

„Sexualita sa len vtedy prejavuje ľudským spôsobom, ak je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa 

muţ a ţena úplne zaväzujú jeden druhému aţ do smrti. Plné telesné oddanie sa by bolo 

klamstvom, keby nebolo znamením a ovocím celého osobného darovania sa, v ktorom je 

prítomná celá osobnosť i so svojím pozemským rozmerom.“ (FC 11) 

Ako uvádza encyklika Humanae vitae, manţelská láska pochádza akoby z jej najvyššieho 

zdroja, z Boha, ktorý je láskou a Otcom. On sám ustanovil manţelstvo s tým úmyslom, aby 

v ľuďoch uskutočnil plán svojej lásky. Preto sa manţelia vzájomným dávaním seba samých, 

ktoré je im vlastné a výlučné, usilujú o také spoločenstvo osôb (intentio unionis), aby 

spolupracovali s Bohom pri plodení a výchove nových bytostí. Manţelskú lásku je moţné 

charakterizovať predovšetkým ako plne ľudskú lásku, čiţe zmyslovú a duchovnú. Nejde tu preto 

iba o pudovú alebo citovú túţbu, ale najmä o úkon slobodnej vôle, ktorý smeruje k udrţaniu 

jednoty a vzrastu tejto lásky. Manţelia sa takto stávajú akoby jedným srdcom a jednou dušou, 

aby spolu dosahovali svoju ľudskú dokonalosť. Ďalšou charakteristikou tejto lásky je jej úplnosť, 

čo znamená delenie sa manţelov medzi sebou so všetkým - radosťami i bolesťami, bez toho, aby 

sa sledovali sebecké výhody či nespravodlivé výnimky. Kto skutočne miluje svojho partnera, 

určite ho nemiluje len kvôli tomu, čo od neho dostáva, ale ho miluje kvôli nemu samému; a robí 

to rád, aby ho darovaním seba obohatil a úplne sa s ním zjednotil. Manţelská láska je taktieţ 

verná a výlučná aţ do konca ţivota a smeruje k tomu, aby vzbudzovala nové ţivoty (porov. HV 8 

- 9).  

 Toto vzájomné sebaodovzdanie sa uskutočňuje výslovným vyjadrením vôle partnerov 

pred Bohom. Túţba po úplnej jednote manţelov (resp. ešte snúbencov), nachádza v tomto 

súhlase svoje platné vyjadrenie a naplnenie v neodvolateľnej jednote, ktorá je práve 

ustanovujúcim prvkom tohto súhlasu. Manţelským sexuálnym aktom potom dosahuje táto túţba 

nové naplnenie, pretoţe práve sexuálny akt je vykonaním toho sebaodovzdania, ktoré súhlas 

predtým manifestoval a prisľuboval. Týmto dokonaním manţelstva, dokonaným 

sebaodovzdaním, začína jeho nerozlučiteľnosť. Telesné spojenie je teda naplnením manţelskej 

lásky.
72

  

 

Plodivý cieľ 

 Láska je vo svojej najhlbšej podstate darovanie seba. Manţelská láska, ktorá manţelov 

úplne zjednocuje a robí z nich jedno telo, sa však nevyčerpáva v rámci manţelského páru. Robí 

ich totiţ schopnými najväčšieho moţného darovania, ktorým sa stávajú Boţími spolupracovníkmi 

pri odovzdávaní daru ţivota novému človeku. Takto manţelia, keď sa navzájom darujú sebe, 

zároveň darujú zo seba novú skutočnosť, dieťa, ţivý a reálny obraz svojej lásky, trvalý znak 

manţelskej jednoty, ako aj ţivú a nedeliteľnú syntézu svojho otcovstva a materstva (porov. FC 
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34-35). Manţelská plodnosť je teda ovocím a znakom ich lásky, ţivým svedectvom ich plného 

vzájomného darovania sa (porov. FC 28). 

Toto tajomstvo manţelskej plodnosti – stvorenia nového človeka, sa však dá správne 

pochopiť aţ pri vnímaní manţelstva ako spoločenstva lásky a sexuálneho aktu ako naplnenia 

dokonalej jednoty, opísanej vyššie. Ako uvádza Hildebrand, vzťah medzi láskou a počatím 

človeka sa môţe naplno doceniť vtedy, ak sa bude chápať ako princíp superabundancie 

(„pretekajúcej hojnosti“) a nie ako obyčajná inštrumentálna súvislosť, kedy by sa sexuálny akt 

javil len ako prostriedok pre plodenie detí. Superabundantná finalita znamená „pretekajúcu“ 

plnosť účelovej finality, kedy zmyslom veci nie je iba dosiahnutie daného účelu, ale i akýsi 

zmysel „naviac“; zmysel sám o sebe. Taktieţ sa líši od inštrumentálnej finality, kedy zmysel 

a hodnota skutočnosti (ktorá je prostriedkom) smeruje iba k svojmu účelu, zatiaľ čo v prípade 

superabundantnej finality má prostriedková skutočnosť svoj zmysel a hodnotu nezávisle od 

účelu, ku ktorému smeruje. Ako uţ bolo povedané, podstatným zmyslom a hodnotou 

manţelského sexuálneho aktu je najtesnejšia jednota v láske - sebaodovzdaní, a táto jednota má 

hodnotu vyššiu neţ akékoľvek iné zjednotenie osôb. Avšak tomuto, uţ samému o sebe cennému 

a zmysluplnému dobru je súčasne zverené i plodenie potomstva. Ten istý akt, ktorého zmyslom je 

dokonanie jednoty, sa súčasne vo svojej „pretekajúcej“ plnosti stáva prameňom počatia nového 

ţivota. Jeho účelom je teda plodenie
73

, avšak nie v zmysle obyčajnej inštrumentálnej funkčnosti, 

ako je tomu u zvierat, ale v zmysle „nadbytku“ či „pretekaniu“ plnosti – pretekaniu lásky.
74
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Moderné nástroje budovania značky v neziskovom sektore – Public relations s 

nástrojom weby sociálnych sietí. 
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„V neziskovom sektore, sa marketing často povaţuje za sprosté slovo, nutné zlo, s ktorým 

nikto nechce stráviť príliš veľa času a peňazí. Ale na vybudovanie úspešnej neziskovej 

organizácie, ktorá pomáha ľuďom, musíte stále dodrţiavať zákony brandingu – tvorby značky. 

Pretoţe silné neziskové značky budú získavať viac peňazí, prilákajú viac dobrovoľníkov a 

pomôţu viac ľuďom. Cieľom pre vybudovanie silnej značky, je mať vlastnú pozíciu v mysliach 

ostatných.“
75

 

Propagácia neziskovej organizácie uţ z povahy nie je tak „jednoduchá“ ako propagácia 

spoločností tvoriacich zisk, ktoré si často len „kúpia“ priestor a nútia príjemcu vnímať tento 

kúpený priestor; na druhej strane „dobré a prospešné, či solidárne“ má oveľa väčšiu šancu zaujať 

cieľové publikum. Preto moderné techniky marketingu neziskovej organizácie sa viac upierajú na 

tvorbu vzťahov s verejnosťou ako na samotné promotion a práve „public relations“ môţeme 

povaţovať za tú časť marketingu, ktorá môţe významne pomôcť budovať silnú značku tak v 

komerčnej ako neziskovej sfére. Navyše moderné komunikačné nástroje dávajú priestor aby sa 

tieto aktivity mohli vykonávať pri minimálnej finančnej záťaţi organizácie a oveľa dôleţitejší je 

pre ich efektívne uplatňovanie  ľudský potenciál (dostatočne zapálený – napr. Dobrovoľníci ) 

ktorý ich umoţňuje vyvíjať. 

Pozrime sa teda na problematiku bliţšie, ozrejmením pojmu PR. Prehľad súčasného stavu 

bádania zhrnul poľský autor Huczek: „V predmetnej literatúre, ale aj v praxi sa doteraz nenájde 

jednoznačná definícia public relations (ďalej PR), ktorá by plne vyjadrila význam tohto termínu... 

Definícia PR sa za posledné polstoročie neustále menila. Vo všeobecne koncipovaných 

definíciách sa najčastejšie brali do úvahy dva problémy, a to predovšetkým PR ako funkcia 

všeobecného riadenia organizácií (na čo moţno kladie dôraz americká literatúra), ako aj PR ako 

prvok komunikačného systému a všeobecnej komunikačnej stratégie. Nemecká literatúra 

zdôrazňuje, ţe PR je riadenie komunikačných procesov medzi organizáciou a jej prostredím 

cestou uvedomelého, účelného a systematického formovania týchto procesov. Podobné 

stanovisko v tejto záleţitosti zaujíma aj Britský inštitút PR a švajčiarsky spolok PR. Značný počet 

definícií podčiarkuje efekty činností PR a systému riadenia komunikácie. Napríklad Sam Black 

zdôrazňuje jeho praktické činnosti... i neustále úsilie, aby sa vytvorilo a udrţalo dobré meno 

podniku, ako aj vzájomné porozumenie medzi inštitúciou a tými, ktorí vyuţívajú jej činnosti. 
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Naproti tomu Barbara Dobiegała-Korona zastáva názor, ţe pojmom PR sa chápu rôzne formy 

vplývania podniku na jeho okolie a vlastných pracovníkov. Podstatou PR je to, ţe je bezplatnou 

formou komunikovania so subjektmi, s ktorými si podnik praje udrţiavať pozitívne kontakty.“
76

  

Oxfordský slovník angličtiny definuje pojem public relations ako „pomnoţné podstatné 

meno vyjadrujúce profesionálne udrţiavanie priaznivého verejného obrazu organizácie alebo 

slávnej osoby.“
77

 

Veľký slovník cudzích slov chápe public relations, PR, „...ako styk s verejnosťou, vzťah k 

verejnosti; cieľavedomé ovplyvňovanie verejnosti sociologickými a psychologickými 

prostriedkami.“
78

 

Pri encyklopedickom výklade pojmu PR,  Encyclopedia Britannica vysvetľuje public 

relations ako: „aspekt komunikácie, ktorý zahŕňa presadzovanie ţiaduceho obrazu osoby alebo 

skupiny usilujúcej o pozornosť verejnosti. Pojem PR vznikol v USA na začiatku 20. storočia s 

priekopníkmi ako Edward L. Bernays a Ivy Ledbetter Lee... Uţívatelia (PR) môţu byť 

jednotlivci, ako sú politici, umelci a autori a skupiny, ako sú obchodné spoločnosti, vládne 

organizácie, charity a cirkevné inštitúcie. Určené publikum môţe byť úzko špecifická skupina 

(napr. ako muţi, fanúšikovia alternatívnej hudby vo veku medzi 21 a 30), alebo všeobecná 

verejnosť. Publicista (PR pracovník) má funkciu vytvárania priaznivej publicity a musí vedieť, 

aký druh príbehu môţe byť vytlačený alebo odvysielaný. Táto úloha je komplikovaná kvôli 

existencii rôznych médií: okrem tradičných ako sú noviny, časopisy, rozhlas a televízia, sem 

patria aj publikácie odborných zdruţení, direct-mailových adries, on-site propagačných akcií, a 

tak ďalej. Cieľom (PR) je prevaţne optimalizácia dobrých a predchádzanie zlým správam...“
79

 

V elektronickej encyklopédii Kolumbijskej univerzity je pojem vysvetlený ako:  „činnosti 

a politiky pre vytváranie verejného záujmu o osobu, nápad, výrobok, inštitúciu alebo 

prevádzkareň. Zo svojej povahy, public relations, sú predurčené predovšetkým aby slúţili 

určitým záujmom a to tak, ţe tieto prezentujú na verejnosti v čo najpriaznivejšom svetle. Preto 

cieľom pracovníkov public relations je vytvoriť prostredníctvom organizovania spravodajstva a 

reklamy, imidţ klienta poskytujúci výhodu, či uţ je to obchodná spoločnosť, kultúrne inštitúcie, 

súkromné alebo verejné organizácie alebo jednotlivci, na tento účel - vytvorenie priaznivej 

verejnej mienky - sa pouţívajú rozmanité prieskumné techniky a rôzne komunikačné 

kanály....Najstaršia forma public relations a ešte stále najviac široko praktizovaná, je publicita. 

Hlavným nástrojom publicity je tlačová správa, ktorá poskytuje médiám surový materiál a 

pozadie príbehu pre napísanie správ. Rast moderných PR je pripisovaný rozvoju masových 
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médií, ktorý urýchlil šírenie myšlienok a zväčšil význam verejnej mienky tým, ţe viac ľudí má 

prístup k aktuálnym udalostiam.“ 
80

 

Wikipédia podáva vysvetlenie menej zloţitým jazykom a pojem PR vymedzuje ako prácu 

s verejnosťou: „Práca s verejnosťou (iné názvy: styk s verejnosťou, vzťahy s verejnosťou, vzťahy 

k verejnosti, public relations; angl. public relations) je nepriame propagačné pôsobenie 

charakterizované tým, ţe pasívnemu subjektu (recipientovi) sa predkladajú informácie, na 

ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, sluţby a pod. 

Tým napomáha k vytváraniu poţadovaných postojov, nevyhnutných pre dlhodobú úspešnú 

výrobnú a odbytovú činnosť. Je to sústavná a cieľavedomá komunikácia s cieľom vytvoriť 

dlhodobé pozitívne vzťahy recipienta voči objektu, na ktorý sa práca s verejnosťou zameriava, 

pričom pozitívne vzťahy si má utvoriť recipient sám vlastným výberom a osobným 

prehodnotením predloţených pravdivých informácií (a nie na základe apelov či argumentov ako 

v reklame). Dôleţitým aspektom je obojstrannosť komunikácie a získavanie spätnej väzby od 

recipienta.“
81

 

Často citovaný slovenský autor v tejto oblasti Ţáry definuje pojem public relations ako 

„sústavné a premyslené pôsobenie (organizácie) na rozličné skupiny verejnosti s cieľom vytvárať 

priaznivý obraz a dobré vzťahy. PR majú - podľa E. L. Bernaysa - tri hlavné funkcie: (1) 

informovať ľudí, (2) presviedčať ich a (3) zlepšovať ich vzájomné vzťahy.“
82

 

Ten istý autor upozorňuje zároveň, ţe popri termíne „public relations“ sa pouţívajú aj iné 

termíny vyjadrujúce obdobné aktivity / praktiky, ako napr. termíny: firemná / podniková 

komunikácia (corporate communications), komunikácia (communications), verejné záleţitosti 

(public affairs) a reklama / public relations (advertising / public relations), firemné vzťahy 

(corporate relations) a verejná informácia (public information). Dodáva zároveň, ţe spomedzi 

500 najvýznamnejších podnikov USA (Fortune 500) len jeden z piatich pouţíva pojem public 

relations. Takmer polovica z nich preferuje pomenovanie komunikácia (communication) samotné 

alebo v kombinácii s príslušným prídavným menom.
83

 

V neziskových organizáciách je často príliš málo času na to aby sa zaoberali konkrétnymi 

činnosťami marketingu a rozmýšľali či ide o propagáciu, reklamu, či PR podľa zloţitých a ako 

vidno vyššie nejednoznačných definícií. V kruhoch PR konzultantov sa často o svojej práci 

vyjadrujú vtipom a zdá sa ţe práve vtip by mohol najjednoduchšie vysvetliť o čo v PR a hlavne v 

neziskovom sektore ide.  
 

Jeden za všetky : 

                                                           
80 The Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press, 2004. In: Reference.com. Dictionary.com, 

LLC 2009(online) 1.12.2009 dostupné na: http://www.reference.com/browse/public%20relations 

81 prispievatelia Wikipédia: "Práca s verejnosťou," Wikipédia, Slobodná encyklopédia, (online) dostupné na:  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ca_s_verejnos%C5%A5ou&oldid=2501963 (prístup1.12. 

2009) 

82 Ţáry, I.: Public relations -  Ţivá internetová publikácia.Bratislava 1997- 2010 (Online) dostupné na internete 

1.12.2009 http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k1-pojmy.html 

83 Ţáry, I.: Public relations -  Ţivá internetová publikácia.Bratislava 1997- 2010 (Online) dostupné na internete 

1.12.2009 http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k1-pojmy.html 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1ca_s_verejnos%C5%A5ou&oldid=2501963
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V bare sa muţ zoznamuje so ţenou... Ak ho predstaví kamarát slovami „Je veľmi dobrý“ - je to 

reklama. Ak sa muţ predstaví prostredníctvom poslania nápoja k stolu dámy - je to direct 

marketing, ak sa muţ snaţí zaujať výborným tancom - je to promotion. Ak muţ pristúpi k stolu, 

predstaví sa, zaţelá príjemný večer, úspešne dve hodiny konverzuje, odprevadí dámu do šatne, 

pomôţe s kabátom, zavolá taxík, odprevadí domov, prípadne zostane – tak to je PR...  
 

Otázka zostáva či tak komplexná komunikácia v rámci PR a samotné PR má pre 

neziskové organizácie skutočne taký význam, aby sa týmto odvetvím mali zaoberať, či nie je 

jednoduchšie osloviť klientov platenou reklamou, neţ tým, aby kontrolovali komunikačné 

kanály, tvorili tlačové správy, prípadne sa snaţili najprv vojsť do priazne novinárom a potom 

verejnosti. Phil Kotler sa domnieva ţe PR má zmysel a v reakcii na otázku či si myslí ţe význam 

PR ešte porastie odpovedal: „... reklama bola nadhodnotená v minulosti, predovšetkým masová 

reklama s jej „náhodnou“ kvalitou oslovenia. PR bol podhodnotený. PR sa skladá z mnohých 

nástrojov, ktoré nazývam „Ceruzky PR“: publikácie, udalosti, novinky, zapojenie komunity, 

nástroje identity, lobbing, a sociálne investície. Keď zákazník vidí reklamu, vie, ţe je to reklama, 

a rastúci počet zákazníkov vypína  reklamy. PR má väčšiu šancu odovzdať posolstvo. Navyše 

správa môţe byť aktuálnejšia a viac uveriteľná. PR je lepšie vybavené na vytvorenie tzv. „Buzz“ 

(šumu) okolo nového výrobku alebo sluţby. Záujem o PR rastie - svedčí o tom aj názov nedávno 

vydanej knihy Al a Laura Ries -  Pád reklamy a vzostup PR“
84

 

Práve Laura Ries v článku „7 krokov ako vytvoriť silnú neziskovú značku.“ zdôrazňuje ţe 

sú to práve PR ktoré budujú značku a hovorca organizácie musí tráviť väčšinu svojho času 

robením PR pre organizáciu, pričom manaţérske povinnosti musí prenechať niekomu inému:  

„Najdôleţitejšie je pre Kate
*
 alebo akéhokoľvek iného brand leadera, tráviť neúnavné hodiny 

hľadaním toho jedného jediného „zlomu“ v PR. Jedna zmienka v USA Today, Wall Street 

Journal, alebo Oprah vašu organizáciu okamţite môţe zapísať na mapu neziskového sveta. A keď 

uţ raz dostanete takúto príleţitosť, tie ostatné príleţitosti zvyčajne na seba nenechajú dlho 

čakať.“ 
85

 

Bliţšie uplatnenie PR v neziskovej sfére objasňuje Ţáry: „PR pre neziskové organizácie 

nie sú ničím iným neţ PR „všeobecne“ alebo PR pre hociktorú inú špecializovanú ľudskú 

činnosť. Ide o cieľavedomé zušľachťovanie všetkých podstatných vzťahov príslušného subjektu. 

Cieľom tohto cieleného úsilia je vytvoriť a potom udrţiavať takú atmosféru, také prepojenia 

medzi subjektom a jeho publikom, ktoré vyústia do vzájomného porozumenia. Napokon ide o 

získanie podpory dôleţitých výsekov verejnosti. Keďţe sa v zásade nelíšia ani ciele, ani základný 

obsah činností PR na prospech neziskových organizácií a štruktúr, podobné sú aj prostriedky a 

formy aktivít PR. Vyuţívame základné nástroje a techniky „doručovania“ správ a posolstiev: 

rozmanité publikácie (osobitne dôleţité sú výročné správy, bulletiny a rozličné broţúry), tlačové 

                                                           
84 Kotler, P.: Advertising vs. PR: Kotler on Kotler.  MarketingProfs, LLC (www.marketingprofs.com) 2005 (online) 

1.12.2009 http://www.marketingprofs.com/5/kotler1.asp 

* nezisková organizácia na ktorej príklade vysvetľuje autorka jednotlivé atribúty budovania značky v neziskovom 

sektore 

85 Ries, L.: Seven Steps to Building a Strong Nonprofit Brand . MarketingProfs, LLC (www.marketingprofs.com) 

2006  (online) 1.12.2009: http://www.marketingprofs.com/6/ries1.asp  
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správy - news releases, tlačové konferencie, vyhlásenia, stretnutia, exkurzie, návštevy, video, 

film, vysielanie, výstavy, riadené udalosti - tzv. events, ktorých význam môţe podčiarknuť 

prítomnosť významnej osobnosti a pod. Špecifikom sú akcie, zacielené na získavanie finančnej a 

materiálnej podpory pre organizáciu. Môţe ísť o ţiadosti o granty rozličných nadácií, prosby o 

pomoc zasielané konkrétnym adresátom (tzv. direct mail), akcie na získavanie nových členov 

(prispievajúcich aj finančne na činnosť organizácie), predaj publikácií, listy súkromným osobám 

- občanom a predstaviteľom korporácií, firiem a spoločností, zráţky z miezd a zbieranie peňazí 

na pracoviskách, ako aj špeciálne organizované podujatia (dobročinné koncerty, výstavy, burzy 

apod.) Rozdiely sú aj v konkrétnych výsekoch verejnosti, ktoré majú aktivity PR zasiahnuť, teda 

v publiku. Iné bude publikum dobročinnej organizácie, iné vysoko profesionálneho zdruţenia 

expertov a iné univerzity.“ 
86

 

 

Moderné nástroje modernej komunikácie – weby sociálnych sietí v neziskovej organizácii 

  

Získavať si novinársku verejnosť (tzv. press relations) a následne ju presviedčať a prosiť o 

sprostredkovanie odkomunikovanie posolstva organizácie si vyţaduje ohromné úsilie a určitú 

veľkosť, kapacitu a zázemie, aby takéto úsilie a aktivity mohli byť  vyvíjané pravidelne a riadene, 

samozrejme nezabúdajúc na primárne poslanie neziskovej organizácie. 

Efektívnym riešením oslovovania vybranej cieľovej skupiny / cieľového publika a jeho 

zapojenie do primárnych aktivít organizácie je sústredenie PR aktivít vo väčšej miere na nástroje 

modernej komunikácie, ktoré v ostatnom čase preţívajú rekordný boom. 

  „Od ich zavedenia, weby sociálnych sietí (SNSs), ako je MySpace, Facebook, Cyworld a 

Bebo prilákali milióny uţívateľov, z ktorých mnohí „integrovali“ tieto stránky do svojej 

kaţdodennej praxe. ...existujú stovky SNSs, s rôznymi technologickými vymoţenosťami, 

podporujúcimi širokú škálu záujmov a praktík. Zatiaľ čo ich kľúčové technologické vlastnosti sú 

pomerne konzistentné, kultúry, ktoré sa objavujú a zdruţujú okolo jednotlivých SNSs sú rôzne. 

Definujeme weby sociálnych sietí ako on-line sluţby, ktoré umoţňujú jednotlivcom (1) 

vybudovanie verejných alebo polo-verejných profilov v uzavretom systéme, (2) formulovať 

zoznam ďalších uţívateľov, s ktorými je v kontakte, a (3) zobraziť a preniesť ich zoznam 

kontaktov a zoznamy vytvorené ostatnými, v rámci systému. Povaha a názvoslovie týchto spojení 

sa môţe líšiť od stránky ku stránke.“
87

 Dôkaz, ţe ide o skutočné novodobé nástroje poskytuje 

nasledujúci obrázok (pozri niţšie), kde je znázornené kedy vznikali jednotlivé sluţby dnes 

nazývané weby sociálnych sietí
*
. 

                                                           
86 Ţáry, I.: Public relations -  Ţivá internetová publikácia.Bratislava 1997- 2010 (Online) dostupné na internete 

1.12.2009 http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k10-3sektor.html  

87 Boyd, d. m.,  Ellison, N. B.: Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-

Mediated Communication, 13(1), article 11, 2007.(online) 1.12.2009 dostupné na inetrnete:  

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 87 Ţáry, I.: Public relations -  Ţivá internetová 

publikácia.Bratislava 1997- 2010 (Online) dostupné na internete 1.12.2009 http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k10-

3sektor.html  

87 Boyd, d. m.,  Ellison 
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Obrázok 1: spustenie webov sociálnych sietí 86 

 

Názvoslovie v tejto oblasti nie je ustálené nakoľko ide o nový jav a v praxi sa môţeme 

stretnúť s rôznymi označeniami a názormi na jednotlivé spôsoby označovania týchto 

internetových portálov a sluţieb ktoré poskytujú.  

V predpovediach ďalšieho rastu predstavuje segment webových sociálnych sietí 

najrýchlejšie rastúci segment v rámci interaktívneho marketingu, ktorému sa predpokladá tieţ 

významný nárast ako celku. 

 

 

. 
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Napriek tomu, ţe práca s webami sociálnych sietí je intuitívna a základné pouţívanie 

tohto / týchto nástrojov je uţívateľsky prijateľné, dokonca stránky sú navrhované tak, aby 

nástroje boli dostupné, profesionálne zvládnutie riadenia marketingových aktivít súvisiacich s 

tvorbou značky technikami public relations na sieťach druhej generácie – weboch sociálnych sietí 

vyţaduje cielený prístup a dodrţiavanie v princípe rovnakých plánovacích a projekčných krokov 

ako v prípade akejkoľvek inej kampane. 

Predsa len treba si uvedomiť, ţe za týmito sieťami stojí komunita, ktorá ich tvorí a teda aj 

akékoľvek aktivity musia byť vyvíjané tak, aby ich táto komunita (resp. tá časť komunity ktorú 

plánujeme osloviť) mohla a aj prijala, prípadne nasledovala a pomohla šíriť naše posolstvo. 

Weby sociálnych sietí totiţ neznamenajú samotnú komunikáciu, ale predstavujú miesto, kde sa 

táto komunikácia uskutočňuje. 

Pri tvorbe modernej koncepcie PR by si neziskové organizácie mali uvedomiť niekoľko 

zásad. Vedieť prečo, je dôleţitejšie ako vedieť ako – ak si všimneme ako vznikajú a zanikajú 

jednotlivé nástroje (napr. weby jednotlivých sociálnych sietí, alebo jednotlivé informačné 

nástroje ako google), tak je zrejmé, ţe naše aktivity musíme vyvíjať nezávisle na tom ako sa 

vyvíja, náš nástroj. 

Cielenie na cieľový segment a ten doslova zasiahnuť naším posolstvom, tak ako je to 

zauţívané primárne pri cielení súčasných marketingových kampaní je v zosieťovanom svete 

 

Obrázok 2: odhad rastu výdajov na interaktívny marketing do roku 2014 

Zdroj : Seal, Andy : Forrester Predicts Huge Growth for Social Media Marketing. Marketing Pilgrim 2009 

(online) 1.12.2009 dostupné na : http://www.marketingpilgrim.com/2009/04/forrester-social-media-growth.html 
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neúčinné, prístup ktorý má v súčasnosti šancu uspieť je zameraný na zapojenie skupiny do šírenia 

nášho posolstva. Celý návrh komunikačnej stratégie musí teda počítať so zapojením iných ľudí a 

dialógu, ktoré povedie k získavaniu preferencií a lojalite. 

Neziskové organizácie, ak chcú vyuţívať silu týchto nových nástrojov, mali by celú 

komunikáciu zjednodušiť, skrátiť. Nezainteresovaný prijímateľ nebude prehľadávať rozsiahle 

texty aby zistil, čo kto presadzuje, potrebuje stručné jasné posolstvo.  

Prvé čo by organizácie mali urobiť je na menej ako 120 znakov napísať a definovať čím 

sa organizácia zaoberá. Limit 120 je dôleţitý, nakoľko veľkosť tweetu (pípnutia) na tweeteri 

(web sociálnej siete) má maximálnu veľkosť 140 znakov (obdobne limitujúce sú aj SMS správy 

so 160 znakmi) 120 je optimum, aby sa zachovala určitá rezerva v prípade potreby dovysvetlenia 

dôleţitých vecí ďalším tweetom. 

Druhá dôleţitá vec, je uvedomiť si, ţe kampaň má malú šancu byť úspešná ak jej cieľ 

bude všeobecný, vo všeobecnosti sa preferuje stanoviť si jeden z troch cieľov a to buď získanie 

pozornosti (snaha zaujať, upozorniť na seba) ang. brand awareness/ prípadne aţ brand 

recognition, teda rozoznanie značky. Ďalšou moţnosťou je „predaj“ - môţe ísť napr. o rôzne 

eventy, podujatia – a teda vyuţitie aktivít PR prostredníctvom webov sociálnych sietí na zaujatie 

prijímateľov, aby sa týchto podujatí zúčastnili a pod. Nakoniec cieľom môţe byť tvorba a 

získanie lojality a dlhodobej oddanosti. Organizácie by si mali vybrať iba jeden cieľ a ten svojím 

programom sledovať a snaţiť sa dosiahnuť.  

Ďalším krokom je situačná analýza prijímateľov kampane a teda zodpovedanie si otázky, 

čo o organizácii vie cieľové publikum v súčasnosti  

 nič;  

 rozozná organizáciu, ale ţiadna aktivita;  

 vyvinie jednorázovú aktivitu;  

 vyvíja opakované aktivity;  

 je obhajcom organizácie. 

Pri tvorbe kampane by sa stratégia mala zamerať na maximálne dve vedľa seba stojace 

skupiny.(1-2, 2-3, 3-4, 4-5)  

 

Analýza, ako naši prijímatelia pouţívajú sociálne médiá je ďalším krokom pri tvorbe 

komunikačnej stratégie pri pouţití PR techník nástrojov webov sociálnych sietí.  

Organizácie by si mali uvedomiť, ţe nie všetky činnosti, ktoré zvládne jedna skupina ľudí 

zvládne aj iná, niekto sa zapája písaním, niekto fotografovaním, natáčaním videa, či len 

prezeraním a hodnotením vytvorených galérií. 

Spôsob ako kategorizovať pouţívateľov môţe byť napríklad rozčlenenie do niektorej (alebo 

viacerých) skupín – tvorcovia, kritici, zberatelia, prihlasovatelia (joiners), diváci, neaktívni.  

Na analýzu sa potom dá pouţiť nástroj ako demografická mapa uţívateľov umiestnená na 

www.forrester.com/groudswell/profile_tool.html  
 

Čo je tá jedna jediná vec ktorá stojí za tým celým. Je to bezpečnosť ako pri Volvo, mágia 

ako pri Disney... alebo čo je tá jedna vec, ktorá je v organizácii všade, ktorá ju reprezentuje ? 
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Treba ju nájsť. Väčšinou ale nie rozmýšľaním ale počúvaním tých s ktorými prichádzate do 

kontaktu. 

Nakoniec ostáva zapojiť do komunikácie ľudí a definovať si čo povaţujeme za úspech. A 

tento úspech adekvátne merať. 

Ak toto všetko organizácia raz zvládne, môţe pristúpiť k výberu toho správneho nástroja 

na realizáciu PR kampane. 

 

 
 

Obrázok 3: the conversation prism 

zdroj: www.theconverstionprism.com (online) 1.12.2009 dostupné na internete www.theconversationprism.com 
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Sociálna práca s neorganizovanou mládežou a nové trendy v poskytovaní 

sociálnych služieb 

 

Mgr. Branislav Koţuch 

Komisia pre mládeţ v Spišskej diecéze 

 

I. 

Pohľad z praxe: 

Dnes majú deti veľa rôznych príleţitostí a moţností ako tráviť svoj voľný čas: rôzne krúţky, 

záujmy, jazykové školy, ... a mnohí rodičia práve v tom vidia „záchranu svojich“ detí pred zlým 

a skazeným svetom – keď nebudú mať čas, nebudú robiť hlúposti. Skúsenosť však ukazuje, ţe 

táto premisa nie je správna a logická, a ich deti aj napriek vyťaţenosti im robia veľké problémy, 

majú „zlých kamarátov“, ... 

Na druhej strane poznám osobne rodičov, ktorí nebezpečenstvo skazenosti svojich detí riešia inak 

– vytvárajú im alternatívne prostredia na nadviazanie zdravých vzťahov. Ako? Stretávajú sa 

s inými rodinami, ktoré vyznávajú tie isté hodnoty a ţivotné postoje, a tak sa deti spontánne 

vzájomne „skamarátia“ a vytvárajú zdravé vzťahy, ktoré im pomáhajú osobnostne rásť. 

A o tomto prístupe prenesenom do oblasti sociálnej práce je môj príspevok. 

 

II. 

V sociálnej práci s mládeţou sa často objavuje termín neorganizovaná mládeţ. Termín sa začal 

pouţívať v 80. rokoch 20. storočia na označenie mladých ľudí, ktorí ţijú v rodinách, ale trávia 

svoj čas na ulici. Majú podobný ţivotný štýl ako deti ulice, ale nie sú to deti ulice. Hlavný rozdiel 

je v tom, ţe neorganizovaná mládeţ má svoje rodiny.
88

 

Na druhej strane, ak podľa jazykovej logiky má pojem vystihovať podstatu veci, mám pocit, ţe 

označenie „neorganizovaná mládeţ“ je pre túto skupinu dospievajúcich veľmi zmätočná. Ich 

hlavný problém totiţ nie je v tom, ţe nie sú organizovaní v nejakých inštitúciách či hnutiach, ale 

v niečom podstatnejšom. Ak to moţno takto povedať, tak organizácia je len prostriedok práve 

k tomu podstatnejšiemu. 

Práca s neorganizovanou mládeţou je definovaná ako pomoc k socializácii mladých 

a dospievajúcich, ktorá sa realizuje mimo školu a oslovuje priamo mladých ľudí a nie cez 

rodičov. Môţe mať veľmi rozdielne ciele – od zabránenia pouličným bitkám aţ po náboţenskú 

výchovu. Chcem sa v tomto príspevku preto zamyslieť a poukázať na to, čo je pre všetky formy 

s neorganizovanou mládeţou spoločným východiskom. Pravdou totiţ je, ţe vynakladáme 

mnoţstvo času, priestoru, financií aj osôb v rôznych inštitúciách na riešenie tohto problému – čo 

s neorganizovanou mládeţou? – a moţno stačí len začať tieto zdroje pouţívať efektívnejšie a 

cieľavedomejšie. 
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III. 

Erik Erikson (2002) charakterizuje obdobie mladosti slovami: Mladosť je ustavičné hľadanie. 

V období dospievania je podľa neho jednotlivec postavený pred úlohu, aby zrekonštruoval a 

integroval v detstve nazhromaţdené ja – hodnoty. Ak sa integrácia podarí, predstavuje 

presvedčenie jednotlivca, ţe sa vyvinul ako osobnosť, ktorá plne pochopila súčasnú sociálnu 

skutočnosť. Táto rekonštrukcia sa však nemusí vţdy podariť, resp. rodí sa nesmierne ťaţko, je 

sprevádzaná mnohými nebezpečenstvami, obavami (napr. zo zvládnutia nových nárokov, ktoré sú 

na človeka kladené) a býva označovaná ako kríza identity = je sprevádzaná ustavičným hľadaním 

východísk a istôt. Jedna z ciest nepodarenej rekonštrukcie vedie dokonca ku kriminalite, vzdoru, 

iná k úniku, ďalšia k návratu k hodnotám z detstva.
89

 

Podobne pápeţ Ján Pavol II., ktorý od začiatku svojho pontifikátu neskrýval svoj blízky postoj 

k mladým, v jednom rozhovore povedal: „Mladosť nie je iba obdobie života zodpovedajúce 

iba určitému počtu rokov, ale aj zároveň časom, ktorý Prozreteľnosť dala každému človeku 

ako úlohu. Počas tohto obdobia hľadá ako mladík v evanjeliu odpoveď na základné otázky, 

netýkajúce sa však iba zmyslu života, ale aj konkrétneho plánu, aby podľa neho začal 

budovať svoj život. To je tá najpodstatnejšia charakteristika mladosti. Podstatný problém 

mladosti je teda hlboko osobnostný. Mladosť je obdobím personalizácie ľudského života.“
90

 

Personalizácia – charakterizovaná znakmi osobitného spôsobu ţivota – je vlastne snahou 

jednotlivca o čoraz väčšie odlíšenie sa od ostatných a hľadanie identity svojho ja. Je procesom, 

ktorý súčasne do značnej miery podmieňuje vznik nezameniteľnej autentickosti a 

neopakovateľnosti jednotlivca so svojím autonómnym správaním. Jeho ovocím je, ţe narastá 

počet tých zloţiek nášho ţivota, ktoré sú otvorené a závislé od nášho rozhodovania – jednotlivec 

sa stáva tvorcom svojho vlastného ţivota. 

Personalizácia sa však môţe uskutočňovať iba na základe resp. ako dôsledok predchádzajúceho 

socializačného procesu a na základe osvojovania si spoločenských hodnôt a noriem, je moţná iba 

v spoločností a „voči spoločnosti". Skupina je skutočným (prirodzeným) existenčným prostredím 

človeka – človek sa stáva sám sebou prostredníctvom druhej osoby. 
91

V rámci skupiny môţe 

človek rozvíjať svoju identitu, a zároveň sa môţe ubrániť strate originality. Naučiť sa reagovať 

na sociálne situácie, zistiť, aké má potreby a moţnosti vo vzťahoch sa dá jedine v skupine.
92

 

 

IV. 

Preto len v skupine sa môţe človek, zvlášť mladý dospievajúci, naučiť láske. „Ľudské mesto“ 

nerastie len na vzťahoch práv a povinností, ale ešte viac a ešte skôr na vzťahoch nezištnosti, 

milosrdenstva a spoločenstva. Na jednej strane láska si vyţaduje spravodlivosť: uznanie 
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a rešpektovanie oprávnených práv jednotlivcov a národov. Na druhej strane láska prevyšuje 

spravodlivosť a dopĺňa ju v logike daru a odpustenia.
93

 

Mladosť je tak nielen obdobím hľadania, ale aj obdobím spoločenstva. Dospievajúcim rodina uţ 

nemôţe odovzdávať určité postoje a zručnosti, ako zvládnuť niektoré ţivotné situácie. Túto 

funkciu preberá do určitej miery rovesnícka skupina, či uţ spontánna (party, skupiny priateľov a 

pod.), alebo organizovaná, inštitucionalizovaná (napr. organizácia mládeţe, telovýchovná 

jednota, klub a pod.). Rovesnícky skupiny typické pre adolescentnú mládež sú 

charakteristické predovšetkým tým, že sú: dobrovoľné bez priamej kontroly dospelých, najmä 

rodičov, riadené a kontrolované rovesníkmi, orientované väčšinou na voľnočasové aktivity. 

Hovoríme v tomto období o tzv. procese sociálnej expanzie ako postupnom rozširovaní 

spoločenských kontaktov a záujmov mladého človeka z najbliţších osôb na školský kolektív, 

rovesnícku skupinu, neskôr na spoločenskú triedu, prípadne vrstvu, profesionálnu skupinu, na 

národný celok, aţ konečne môţu obsiahnuť celé ľudstvo. 

Spoločný ţivot je ako aréna, kde sa cvičíme ako zápasníci, cvičisko, ktoré nám umoţňuje ísť 

dopredu neustálym cvičením sa v dokonalosti.
94

 Cvičiskom, pretoţe hľadanie v praxi uprostred 

sveta pripomína zápas a boj o pravdu a pravé hodnoty. Keď totiţ človek pri svojom hľadaní 

ţivotnej orientácie uverí falošným „prorokom“, môţe ľahko zablúdiť, a tak zraniť svoju 

osobnosť. 

Ján Pavol II. hovorí: „Mladí vedia, že musia žiť pre druhých a s druhými, vedia, že ich život 

má zmysel iba vtedy, pokiaľ sa stane nezištným darom pre blížneho.“ Akoby jedným 

dychom ale pokračuje ďalej a zvlášť zdôrazňuje: „Láske“ však „treba“ mladých ľudí „učiť. 

Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie ako sa jej učiť! Ak sa 

miluje ľudská láska, rodí sa aj živá potreba nasadiť všetky sily v prospech „krásnej 

lásky“.
95

 

 

V. 

„Omnia vincit amor! – Láska víťazí nad všetkým!“ V srdci kaţdého človeka je nekonečný smäd 

po láske (Láska sa nerodí z premýšľania ani z rozhodnutí, ale sa v istom zmysle ľudskej bytosti 

ukladá.
96

), preto svet patrí tomu, kto ho miluje a kto mu vie o tom podať dôkaz. Ak je totiţ láska 

pravá, vyvoláva odpoveď lásky. Preto je vzájomná láska vyvrcholením umenia milovať. 

K láske patrí aj schopnosť človeka usmerňovať ţivot a riadiť ho podľa dobra, ktoré poznáva 

a ktoré chce dosiahnuť. Láska si dokáţe vyberať, a pokiaľ je to potrebné pre dobro druhého 

človeka, dokáţe sa zrieknuť aj svojich práv a výhod. Láska uskutočňuje jednu moţnosť 

a ostatných sa zrieka. Nenecháva si otvorené zadné dvierka. Ţije naplno svoje rozhodnutie. Láska 

vyţaduje investovať ţivotnú energiu určitým smerom.
97
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Preto ak mladý človek preţije skúsenosť pravej lásky, prebúdza sa v ňom túţba po ţivote, po 

hľadaní a kráčaní vpred. Je ochotný riešiť svoje problémy a neutekať pred nimi. V tomto pohľade 

sa nám viac ozrejmuje téza sestry Elvíry, zakladateľky Komunity Cenacolo, ktorá tvrdí, ţe 

závislosť je problém vzťahov. Ak mladí ľudia zoberú do rúk drogu, je to preto, ţe uţ dávno 

predtým im zlyhali vzťahy. Následne aj vyliečiť človeka zo závislosti neznamená len, ţe nebude 

brať drogy a zostane čistý, ale znamená to naučiť ho vytvárať a ţiť zdravé a fungujúce vzťahy. 

 

VI. 

Nie je ťaţké pochopiť, prečo napríklad niektorí rodičia reagujú voči svojim dospievajúcim deťom 

tak prísne – prečo stanovujú pravidlá, trestajú akýkoľvek priestupok, hoci aj ten najmenší, 

a snaţia sa drţať svoje dieťa na uzde. Tieţ je jasné, prečo to niektorí vzdajú a dajú ruky preč, 

prečo sa pozerajú iným smerom a dúfajú, ţe sa všetko zlepší. 

Prečo by sa však mal mladý človek otvárať rodičom, ktorí len trestajú? Prečo by mal hľadať radu 

u rodičov, ktorí mu všetko dovolia? Na druhej strane však, kto je tu pre nich v týchto kritických 

rokoch vo dne v noci, aby im pomohol čeliť lákavým hláškam z médií? Kto im pomôţe odolať 

tlaku rovesníkov? Kto im pomôţe zdolať izolovanosť a krutosť, túţbu po uznaní, strach 

z odmietnutia, útlak, vzrušenie a zmätok z dospievania? Kto im pomôţe bojovať s tlakom 

a prispôsobiť sa a zároveň byť k sebe úprimní?
98

 

 

VII. 

„Aby sme milovali nejakého človeka, je potrebné sa mu priblíţiť,“ hovorila Matka Tereza. 

A tieto jej slová sú základnou preambulou nového trendu v rámci sociálnej práce s mládeţou, na 

ktorý chcem týmto príspevkom opozorniť. Uţ pred viac ako 15 rokmi Ján Pavol II., znalec ţivota 

mládeţe, poukázal na tento trend, keď povedal: „Ak chceme byť verní Boţiemu plánu a zároveň 

odpovedať na hlboké túţby sveta, musíme urobiť cirkev domovom a  školou spoločenstva.“
99

 

Urobiť cirkev domovom a školou spoločenstva. Alebo všeobecnejšie – vytvoriť pre mladých (či 

uţ v cirkvi alebo v spoločnosti) domov a školu spoločenstva. Hnutia, ktoré v posledných rokoch 

vznikli na pôde cirkvi, sa snaţia práve o tento cieľ – a od nich sa to učí cirkev ako taká. (kdesi na 

začiatku stál systém don Bosca, ktorý otváral pre chlapcov z ulice oratóriá, pokračuje 

v saleziánskej formácii mladých ľudí, rozvíja sa formovaním mladých animátorov – mladých 

vedúcich, ktorí sú na čele nejakej skupiny). Vytvárať malé spoločenstvá, v ktorých človek, zvlášť 

mladý, môţe zaţiť „domov“ a ktoré sa zároveň stávajú aj „školou“. Je to akási alternatíva 

k rovesníckym skupinám, ktoré mladí ľudia spontánne vytvárajú a hľadajú na ulici v partiách. 

Kedysi, keď rodiny mali viac členov a fungovali ako uzatvorené jednotky, zastávali túto úlohu 

ony.  Zdá sa však z praxe, ţe dnes toto zázemie veľakrát rodina neponúka. Na jednej strane sú tu 

veľakrát deti vedené k tomu, ţe zlým správaním, často bez rozlišovania, či je úmyselné alebo nie, 

alebo tým, ţe nespĺňajú predstavy svojich rodičov, strácajú ich lásku, „ochranu“ a podporu. Na 
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druhej strane hospodárska situácia v krajine a podmienky zamestnanosti nedávajú rodičom na 

výber a ak chcú rodinu uţiviť, tak práve na úkor ďalších funkcií rodiny, pre osobnostný vývoj 

detí a mladých ľudí tak dôleţitých. Práve preto sa dnes po uliciach „túla“ tak veľa detí, ktoré sú 

sirotami, hoci bývajú s rodičmi. 

Myslím si, ţe práve toto – vytváranie skupín ako „domova“ pre hľadajúceho dospievajúceho 

človeka – by sa svet a sociálna práca mohla naučiť od cirkvi. Nielen potvrdiť význam 

rovesníckych skupín pre dospievajúceho a jeho osobnostný rozvoj, ale aj úmyselne vytvárať 

spoločenstvá mladých ľudí.
100

 Snáď je to aj účinný a efektívny spôsob práce s neorganizovanou 

mládeţou, či mladými problémovými ľuďmi. Nielen vytvárať priestor pre zmysluplné vyuţitie 

voľného času, či ponúkať rôzne voľnočasové aktivity, ale ísť ešte ďalej – vytvárať a budovať 

spoločenstvá. 

(Spomeňme si ako kedy fungovali slávne pionierske organizácie, ... ich význam bol nielen 

v aktivitách, ale zodpovedným veľmi záleţalo na „pionierskych schôdzkach“.) 

Osobnosť človeka sa predsa formuje nielen v rodine a vo výchovných inštitúciách, ale tieţ 

v prostrediach, kde mladý človek trávi svoj voľný čas, teda čas, o ktorého náplni môţe sám 

rozhodovať. Je zaujímavé, ţe o výchovné pôsobenie na mládeţ vo voľnom čase sa začali v 19. st. 

cieľavedome usilovať predovšetkým stúpenci dobových ideológií nacionalizmu a socializmu. 

Najvýznamnejšie spolky spájali ideológiu s populárnymi a obľúbenými činnosťami (napr. Sokol 

– telesná zdatnosť spojená s ideou silného národa). V totalitných reţimoch dosiahol ideologický 

obsah v činnosti spolkov a hnutí tak hroznú prevahu, ţe rýchlo strácali na svojej atraktivite. 

Napriek tomu týmto organizáciám nikto neuprel ich výchovný vplyv, či uţ kladný alebo záporný. 

Rovnako výskumy v 70. a 80. rokoch priniesli výsledky, ktoré ukázali, ţe skupina rovesníkov 

prispieva k socializácii mladého človeka a často na neho pôsobí rovnakým smerom ako rodičia. 

 

VIII. 

Dnes mladí majú veľa moţností a príleţitostí (od športových cez kultúrne – samosprávy a pod.), 

dostávajú sa k nim úţasné informácie, v školách sú hodiny „premakané“ rôznymi dynamikami, 

v postoji k mladému človeku sa urobil veľký krok vpred na obranu jeho práv a postavenia, ale asi 

sme zabudli na jedno: 

Zatiaľ čo v rámci vyučovania môže byť neobyčajne prínosná prednáška pedagóga, ktorého 

vidíme po prvý a posledný krát v živote zo zadnej lavice, alebo pri klasickej sociálnej práci 

môže byť rada svetoznámeho odborníka akokoľvek kvalitná a dobrá, vo výchove platí, že 

myšlienky a programy pôsobia zásadne len natoľko, nakoľko pôsobia ľudia, ktorí sú ich 

nositeľmi. 
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A to uţ je vec vzťahov. A vzťahy sú záleţitosťou skupiny. Povolanie k láske je totiţ 

prirodzeným prvkom, cez ktorý sa s mladými, všetkými mladými, dá nadviazať veľmi úzky 

kontakt.
101

 Teenegeri by mali byť schopní vyjadriť svoje pochybnosti, zveriť sa so svojím 

strachom a preskúmať moţnosti s dospelým, ktorý bude bez komentárov počúvať a pomôţe im 

urobiť zodpovedné rozhodnutie.
102

 

Práve v tomto má svoj nenahraditeľný význam skúsenosť prijatia. Práve ona totiţ v procese 

hľadania dáva mladému človeku pevné zázemie (akoby sa mal kde vrátiť, má svoj „domov“ – 

nielen v zmysle bývania, ale predovšetkým v zmysle psychickej príslušnosti k istej skupine) 

a zároveň dáva istotu premáhajúcu strach v objavovaní nových vecí. O to viac, ak je prijatie 

bezpodmienečné a nie je vecou zásluh. 

Prijatie zahŕňa záujem o klienta a jeho akceptovanie takého, aký je, bez toho, aby bol 

odsudzovaný pre jeho správanie, a to v bezpečnom prostredí. Prijať klienta a poskytnúť mu 

bezpečný priestor je základným predpokladom ďalších sluţieb (sociálnych, prevencie, a pod.). 

To, ţe majú moţnosť tráviť svoj čas v bezpečnom prostredí, kde sa cítia prijímaní (aj so svojím 

smútkom, hnevom, agresivitou), kde cítia záujem o seba, im pomáha získať energiu na 

prekonanie náročného obdobia dospievania a na zvládanie iných záťaţových ţivotných 

situácií.
103

 

Zdá sa, ţe tu sa dostávame k jadru veci. Dnes ţijeme v spoločnosti, v ktorej celkom beţne 

zakúšame atmosféru neprijatia a nelásky. V takejto atmosfére sa mladí ľudia rýchle stávajú 

uzavretými individualistami, vedome či nevedome bojujúcimi o vlastné preţitie a vlastnú 

identitu. Výsledkom je, ţe chýbajú vzťahy, chýba láska. Dokonca väčšina mladých ľudí nemá ani 

tu najzákladnejšiu skúsenosť ľudskej rodiny. Nepreţili teda skúsenosť existenciálnej lásky. 

A preto sa niektorým prijatie javí ako pretvárka. 

Čo to v praxi znamená, vystihol Ján Pavol II. V Novo millennio ineunte: „Aj tu by sa naša reč 

mohla stať hneď praktickou, ale vyhovieť tomuto podnetu by bolo omylom. Pred plánovaním 

konkrétnych iniciatív treba podporiť spiritualitu spoločenstva a umoţniť jej, aby sa ukázala ako 

výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan... Spiritualita spoločenstva 

znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej jednote tajomného tela - 

Cirkvi, čiţe ako "niekoho, kto patrí ku mne", aby som vedel spolu s ním preţívať jeho radosti a 

jeho bolesti, uhádnuť jeho ţelania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké 

priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne 

prvky, aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boţí dar, a to nielen ako dar pre druhého, ktorý ho 

priamo prijal, ale aj ako "dar pre mňa". Spiritualita spoločenstva napokon znamená vedieť bratovi 

"urobiť miesto", niesť si vzájomne bremená (Gal 6,2) a premáhať egoistické pokušenia, ktoré nás 

neustále napádajú a budia rivalitu, karierizmus, nedôveru a ţiarlivosť.“
104
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IX. 

V závere by som chcel ešte spomenúť dva konkrétne príklady sociálnej práce s mládeţou, ktoré 

princíp prijatia aplikujú.  

Prvý som len „náhodou“ našiel na internete, keď som hľadal nejaké informácie. Vzhľadom na to, 

ţe o tomto projekte viem len „z počutia“, lebo do dnešného dňa sa mi nepodarilo osobne 

s realizátormi skontaktovať (ale verím, ţe sa to podarí), budú tieto informácie vychádzať len 

z toho, čo sami uvádzajú na svojej internetovej stránke. A aj takto ich prijmite. 

Druhý príklad je projekt „Dom prijatia“, ktorý spolurealizuje naša organizácia aj vďaka podpore 

Úradu vlády Slovenskej republiky, z dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti 

národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam. 

a) Súkromné gymnázium – OZ Maják Zlaté Moravce – www.machrovinka.sk 

SG je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá má za cieľ prioritne pripraviť 

ţiakov na štúdium na vysokých školách, edukáciu ţiakov a ich uplatnenie sa v ţivote. Výchova 

a vzdelávanie ţiakov prebieha na základe výchovno-vzdelávacích programov pre školy v súlade 

s platnou legislatívou. Denná forma štúdia sa uskutočňuje ako týţdenné vzdelávanie, ktoré je 

organizované v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v 

týţdni so zabezpečením ubytovania a stravovania. Prioritou školy v súčasnosti je vzdelávanie 

ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. ţiakov s problémovým správaním, 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity 

a pozornosti, s poruchami správania, s nadaním. Starostlivosť o ţiakov nekončí po vyučovacom 

čase, ale venuje sa im v popoludňajších hodinách tím kvalifikovaných odborníkov – lektorov, 

vychovávateľov, terapeutov, psychológov na danú problematiku.  

Učitelia pri svojej práci vyuţívajú rozličné vyučovacie metódy a formy práce na skvalitnenie 

edukačného procesu. Ich výber závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady 

primeranosti veku. Pôsobia na  ţiakov, ako pomocník, dôverník a kamarát. Týmto spôsobom 

dokáţu  lepšie pochopiť myslenie a konanie ţiaka, vhodnou aktivizujúcou motiváciou vzbudiť 

jeho pozornosť. Učiteľ ţiakov stále usmerňuje a motivuje, aby sa zameriavali iba na podstatné 

znaky. Nesnaţí sa meniť osobné tempo ţiakov, ale ho rešpektuje, pretoţe vo vynútenom 

pracovnom tempe ţiaci často robia veľa chýb. Preto je dôleţité, aby učiteľ poskytol ţiakom 

dostatok času, individuálne objasňoval veci, pokiaľ je to potrebné, poskytol toľko opakovania, 

koľko ţiaci potrebujú a zadávam len také úlohy, ktoré sú ţiaci schopní plniť. Učiteľ pracuje tak, 

aby u ţiakov nevznikal pocit menejcennosti pri stálom opakovaní neúspechu, preto hľadá oblasti, 

v ktorých sú úspešní. Pracuje na vytváraní priaznivej  klímy a vhodného  prostredia a to 

vytváraním pracovnej pohody, v ktorom edukácia prebieha. Uprednostňuje pozitívne hodnotenie 

– povzbudenie, ocenenie a pochvalu, a to nie len za dobré výsledky, ale predovšetkým za snahu. 

Ďalšie zásady tohto praktického modelu sú: 

Vytvorenie týţdenného pobytového zariadenia so špeciálnymi výchovnými prístupmi („internát“ 

s lektormi, ktorí majú okrem príslušného vysokoškolského vzdelania minimálne základy 

terapeutickej práce, a práca s deťmi je pre nich zinteriorizovanou súčasťou ţivota – dôraz sa 

kladie na výber vhodných kandidátov a na ochotu ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja). 
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Zaradenie dieťaťa do školského zariadenia so špeciálnymi prvkami vo výchove a vzdelávaní 

(alternatívne vzdelávanie – ide najmä o niţší počet ţiakov v triede, max. 10). 

Vytvorenie cielených voľnočasových aktivít simulujúcich beţný ţivot v rodine so zameraním sa 

na zvýšenie kvality ţivota dieťaťa (v rámci aktivít na „internáte“). 

Vytvorenie terapeutického vzťahu s dieťaťom zameraným na zmiernenie zranení z doterajšieho 

ţivota a na pozitívne pochopenie a prijatie seba a vlastnej rodiny, spolupráca s rodičmi (keďţe 

tieto deti sú v určitom zmysle predčasne dospelé, nie je moţné im nahradiť chýbajúcu rodičovskú 

lásku primitívnym spôsobom odovzdávania lásky – objatie, pritúlenie, neţnosť.. je dôleţitý 

partnerský prístup, otvorená a jasná komunikácia, prijatie názorov a spôsobov dieťaťa a ponuka 

vlastných ideí – nie pretláčanie vlastných pravidiel, kompromisné riešenia konfliktov a pod). 

 

b) Centrum prijatia – Oravské centrum mládeže 

Teraz by som vám chcel predstaviť naše krízové stredisko „Dom prijatia“, ktoré ponúka pomoc, 

odborné sprevádzanie a poradenstvo mladým ľuďom v kríze uţ jeden rok. Doterajšia prevádzka 

Domu prijatia potvrdzuje, ţe je kvalitným rozšírením ponuky prístupov sociálnej práce pre 

mladých, aj keď v našich podmienkach potrebuje ešte prirodzené formovanie a dotváranie. 

Vnímame, ţe Dom prijatia vypĺňa v oblasti krízovej intervencie voľný priestor medzi ústavnou 

starostlivosťou a odkázanosťou na vlastné sily a schopnosti. Poskytuje totiţ neformálny priestor, 

kde sa človeku v krízovej ţivotnej situácii ponúka pomoc, a tak nezostáva sám, no zároveň je to 

priestor, ktorý nemá nálepku „ústav“ alebo podobne, a teda nie je viazaný ústavnými pravidlami 

a podmienkami, čo dovoľuje viac neformálnych a inovatívnych postupov v práci s klientom 

(samozrejme, ţe to prináša v praxi aj svoje nevýhody). 

Ponuka ubytovania pre mladých ľudí v kríze je plánovaná v prípadoch, kedy je pobyt mimo 

domova z rôznych dôvodov prospešnejší. Nepresadzujeme vyňatie mladých ľudí z rodiny, ale iba 

dočasné riešenie krízovej situácie. Počas pobytu v Dome prijatia dávame mladým ľuďom 

príleţitosť zaţiť ţivot komunity (spoločenstva interných dobrovoľníkov), naplno ich zapájame do 

fungovania a prevádzky celého centra, učíme ich ţiť v spoločenstve, ţiť medziľudské vzťahy a 

pod., podľa ich individuálnej situácie. Zámerom je upevniť ich rozhodnutie stabilizovať krízovú 

ţivotnú situáciu. Denný program v Dome prijatia je tak kombináciou práce, spoločne strávených 

chvíľ pri zábave či spoločnom zdieľaní sa, ale i osobného voľna na oddych či vlastný rozvoj, rast 

(štúdium, záľuby, rozvíjanie svojich talentov). Klienti krízového strediska, zapájaním sa do 

komunity dobrovoľníkov, majú spolu s nimi priamy podiel na kaţdodennej práci, čím sa naše 

krízové stredisko odlišuje od liečebných ústavov a podobných zariadení. Pri spolupodieľaní sa 

klientov na zabezpečovaní ubytovacích a stravovacích sluţieb (upratovanie izieb a sociálnych 

zariadení, obsluha pri podávaní jedla...), ktoré naše Oravské mládeţnícke centrum ponúka pre 

verejnosť, majú naši klienti priame spojenie s realitou a vonkajším svetom. Tým, ţe sa 

orientujeme na zákazníkov z radov kresťanských spoločenstiev - organizované skupiny, ktoré 

stoja na kresťanských morálnych hodnotách a zásadách, majú naši klienti počas pobytu u nás aj 

pozitívny vzor u svojich rovesníkov a je tým tieţ zabránené zneuţitiu situácie z kontaktu s 

verejnosťou. Zároveň sú klienti počas dňa vţdy pod dohľadom dobrovoľníkov - počas dňa klienti 

pracujú a ţijú spolu s dobrovoľníkmi (minimálne vţdy dvaja – klient a dobrovoľník). Základom 
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našej krízovej intervencie je záţitok prijatia a osobné sprevádzanie klienta krízovým obdobím 

(tak v ľudskej rovine, ako aj v rovine odbornej, pri vyhľadávaní odbornej pomoci alebo 

vybavovaní rôznych náleţitostí vedúcich k riešeniu krízovej situácie).  

Kaţdá ţivotná kríza je vţdy nejakým spôsobom spojená s medziľudskými vzťahmi – buď na 

základe neuspokojivých vzťahov začína, alebo kvôli tejto kríze vzťahy s najbliţšími strádajú. 

Naša systematická práca s klientmi je preto zameraná na vzťahy – na učenie sa ţiť medziľudské 

vzťahy, vnímať potreby druhých a snaţiť sa ich napĺňať, spoločne sa zdieľať... Sme presvedčení, 

ţe uzdravovaním vzťahov začína aj "riešenie" krízovej situácie. Naša práca s klientmi je 

postavená predovšetkým na skúsenosti prijatia, teda pozitívnych vzťahov, zaloţených na 

vzájomnom prijímaní sa a priateľstve, a osobnom sprevádzaní klienta krízovým obdobím.  

Prijímanie mladých ľudí do Domu prijatia je vţdy po individuálnom rozhovore s potencionálnym 

klientom, pri ktorom mladý človek objasňuje svoje dôvody záujmu a je informovaný 

o pravidlách, ktoré platia v Dome prijatia.  

Súčasťou systematickej práce s klientmi je pravidelný denný reţim, sociálna a pracovná terapia 

s klientmi. Sociálna terapia je postavená na ţivote v spoločenstve s dobrovoľníkmi, ktorí bývajú 

v centre – spoločné večerné zdieľania, spoločne trávený voľný čas (či uţ v centre alebo mimo 

centra). Vzhľadom na to, ţe v centre bývajú a pracujú mladí dobrovoľníci, oni sú hlavnými 

nositeľmi sociálnej terapie – klienti sa učia osobnému poriadku, osvojeniu reţimu, podriadeniu sa 

pravidlám, nepozerať len na seba, rozprávať o sebe a svojom preţívaní,... No tu patria aj napr. 

spoločné výlety, rôzne záţitkové programy zamerané na upevňovanie motivácie, sebapoznávanie, 

riešenie konfliktov, ...,  

 

X. 

To, čo som chcel týmto príspevkom zvýrazniť, je potreba vytvárania moţností pre mladých 

dospievajúcich, osobitne neorganizovanej mládeţe, na vytváranie a budovanie vzťahov 

a spoločenstiev. To je niečo iné ako krúţky alebo iná záujmová činnosť, ktorých zámerom je 

rozvíjať záujmy mladých ľudí, a len vedľajším efektom, ktorý sa veľakrát ignoruje alebo 

prehliada, je budovanie vzťahov. Je to aj niečo iné aj ako organizovanie kultúrnych či športových 

akcií pre mladých, ku ktorému sa „uchyľujú“ mnohé samosprávy ako prejavu svojej starostlivosti 

a záujmu o svojich mladých obyvateľov. 
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Práca v skupinách: Kompetencie sociálnych pracovníkov pracujúcich s 

mládežou. 

 

Mgr. Martina Gymerská 

PERSONA, občianske zdruţenie  

 

Práca s mladými ľuďmi je veľmi dôleţitá a zároveň náročná práca, či často krát ţivotné 

poslanie. Kaţdodenná prax, ako aj rôzne výskumy a štatistiky ukazujú, ţe v poslednom období sa 

čoraz viac zvyšuje počet detí a mladých ľudí, nachádzajúcich sa v zloţitej ţivotnej situácii, ktorí 

vykazujú rôzne znaky sociálno-patologického správania, prípadne ţijú rizikovým spôsobom 

ţivota s vysokým potenciálom sociálnych patológii. Viacerí z nich pochádzajú z rozpadnutých 

rodín, majú problémy v škole, sú zanedbávaní, týraní, sexuálne zneuţívaní, sú na úteku z domova 

a pod. Trávia svoj voľný čas (a často krát aj čas určený na povinnú školskú dochádzku) bez 

zmysluplnej náplne -  túlaním sa po uliciach, v parkoch, na staniciach, v herniach, zhlukujú sa v 

partiách, zneuţívajú návykové látky. 

Ako pracovníci s mládeţou preto často prichádzame do kontaktu s mladými ľuďmi, ktorí 

potrebujú pomoc. V rámci sociálnej práce s mládeţou by sme sa mali komplexne zaoberať 

ţivotnou situáciou, v ktorej sa títo mladí nachádzajú (stav v rodine, ekonomická situácia, 

zdravotný stav, psychický stav, sociálne začlenenie, potenciálne ich pozícia na pracovnom trhu, v 

škole atď.) a vnímať ju špecificky, ako „individuálnu konfiguráciu bariér a predpokladov 

sociálneho fungovania klienta“ (Musil a Navrátil, 2000). Preto si poďme bliţšie priblíţiť, čo 

pojmy ţivotná situácia a sociálne fungovanie znamenajú. 

 

Životná situácia a sociálne fungovanie mladých ľudí 

 

Kaţdá ţivotná situácia jedinca má mnoho dimenzií a pri jej popise musíme zohľadňovať 

viacero hľadísk - ekonomické, zdravotné, právne, psychologické a pod. Väčšina pomáhajúcich 

profesií sa zaoberá len niektorou čiastkovou prekáţkou zvládania ţivotnej situácie klienta (napr. 

medicína sa zameriava na zdravotný stav pacienta, psychológia sa zaoberá psychickými 

problémami). Prístup sociálnych pracovníkov sa od iných pomáhajúcich profesií výrazne 

odlišuje, pretoţe predmetom ich intervencie je situácia klienta ako celok. Sociálny pracovník by 

sa mal preto zameriavať na všetky aspekty ţivotnej situácie klienta. 

Sociálne fungovanie si môţeme vysvetliť pomocou konceptov „ţivotných úloh“ 

a „zvládania“. Tieto koncepty popisujú fakt, ţe ľudia sa neustále pokúšajú zvládať rôzne úlohy – 

cítia to ako nutnosť naplniť očakávania či poţiadavky, ktoré na nich kladú rôzne situácie (či uţ 

krízové alebo kaţdodenného ţivota). (Bartlett, 1970)  

Obidva koncepty - ţivotné úlohy a ich zvládanie sa následne spájajú do modelu sociálneho 

fungovania, ktorý môţeme vymedziť ako interakciu medzi človekom a prostredím. Prostredie 

kladie na človeka poţiadavky a očakávania a súčasne mu poskytuje určitú podporu. Človek sa 
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snaţí zvládať tieto úlohy prostredníctvom svojich schopností, dispozícii a podpory, ktorú mu jeho 

prostredie poskytuje. (Bartlett, 1970) 

Tento komplex sociálneho fungovania Musil a Navrátil (2000, 140) zhrnuli do 

nasledujúcich bodov: 

1. Ľudia sú s prostredím v neustálej interakcii. 

2. Prostredie kladie na človeka určité poţiadavky (formuluje očakávania, definuje sociálne role) 

a človek je nútený na ne reagovať. 

3. Medzi poţiadavkami prostredia a človekom je zvyčajne rovnováha. Ak ľudia poţiadavky 

prostredia dostatočne nezvládajú, rovnováha je rozkolísaná a vzniká problém.  

4. Niektorí ľudia sú schopní si s problémom poradiť a nastoliť znovu rovnováhu sami, iní túto 

schopnosť nemajú a svoju problémovú situáciu nezvládajú. 

5. Príčinou problémov alebo ich nezvládania môţe byť rovnako nedostatok schopností na strane 

klienta, či neprimeranosť poţiadaviek prostredia voči nemu alebo nedostatočná podpora zo strany 

prostredia.“ 

Pri posudzovaní ţivotnej situácie môţeme zároveň odlíšiť štyri typy faktorov, ktoré 

ovplyvňujú schopnosti jednotlivcov zvládať ich ţivotnú situáciu, resp. ich ţivotné úlohy. Sú to: 

 vlastnosti klienta – osoby, 

 očakávania, ktoré voči klientovi uplatňujú subjekty v jeho sociálnom prostredí, 

 podpora, ktorú mu subjekty v sociálnom prostredí poskytujú, prípadne neposkytujú, 

 interakcie medzi očakávaniami subjektov v sociálnom prostredí klienta a jeho schopnosťami 

tieto očakávania zvládať. 

Navrátil koncept sociálneho fungovania neskôr rozšíril o dimenziu očakávania 

a poţiadaviek ľudí voči sociálnemu prostrediu a schopnosti prostredia tieto očakávania napĺňať. 

Sociálne fungovanie definuje ako „vzťah medzi očakávaniami jednotlivca a sociálneho 

prostredia“. Zdrojom nerovnováh preto nemusí byť len nedostatočné napĺňanie očakávaní okolia 

jednotlivcom, ale aj neschopnosť prostredia zvládať, či adekvátne reagovať na poţiadavky ľudí. 

Príčinou problémov na obidvoch stranách môţe byť podľa Navrátila nedostatok zdrojov alebo 

nekomplementarita vo vzájomných očakávaniach (Navrátil, 2003). 

Slovník sociálnej práce vydaný v roku 1995 Národnou asociáciou sociálnych pracovníkov 

(NASW) poukazuje skôr na komplex potrieb, ktorých uspokojovanie alebo neuspokojovanie 

ovplyvňuje sociálne fungovanie. Medzi tieto potreby autori NASW radia telesné potreby (jedlo, 

ubytovanie, bezpečie, zdravotná starostlivosť a ochrana), potreby osobného uspokojenia 

(vzdelanie, odpočinok, hodnoty, estetika, náboţenstvo, dosiahnutie úspechu), emocionálne 

potreby (pocit spolunáleţitosti, vzájomná starostlivosť, spoločenstvo) a adekvátne sebapoňatie 

(sebadôvera, sebaúcta a osobná identita) (Barker, 1995). 

Sociálne fungovanie je teda podmienené naplnením fyziologických, psychologických, 

sociálnych a noogénnych potrieb. Takto pojatý koncept sociálneho fungovania umoţňuje vnímať 

problémy v sociálnom fungovaní rovnako z hľadiska problémov klienta pri zvládaní ţivotnej 

situácie, tak aj z hľadiska primeranosti nárokov sociálneho prostredia na neho. Sociálny 

pracovník sa teda pýta, či sú poţiadavky prostredia úmerné schopnostiam ľudí ich zvládať a či 
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podpora, ktorú prostredie poskytuje, zodpovedá náročnosti poţiadaviek alebo schopnostiam 

človeka. 

Reflexia ţivotnej situácie je prvým a nevyhnutným krokom k voľbe takých cieľov a 

metód intervencie, ktoré môţu prispieť k zmene ţivotnej situácie klienta (Navrátil, Musil, 2000). 

Pri výbere vhodnej intervencie sa musíme oboznámiť so ţivotnou situáciou kaţdého klienta 

zvlášť (nemôţeme globálne zisťovať ţivotnú situáciu skupiny mladých ľudí, s ktorými 

pracujeme, aj keď sa na prvý pohľad zdajú podobné) a na základe jedinečnosti kaţdého človeka 

by sme mali následne voliť špecifický prístup ku kaţdému klientovi. 

Aby sme vedeli, kam máme najskôr zamerať svoju pozornosť, mali by sme si na začiatku 

vyjasniť dve kľúčové východiska: 1. ujasniť si, ktoré faktory sociálneho fungovania povaţuje 

klient - adolescent za podstatné, 2. zoznámiť sa s tým, ktoré konkrétne bariéry a predpoklady 

sociálneho fungovania zohrali alebo zohrávajú v jeho ţivote rozhodujúcu úlohu (Musil, Navrátil, 

2000, s. 141-142). Vţdy sa zameriavame na tie faktory, ktoré prídu klientovi ako podstatné. On je 

špecialistom na svoju ţivotnú situáciu, my mu môţeme iba pomáhať v riešení problémov, ktoré 

sa on sám rozhodne riešiť. Ak sa nám zdá nejaká oblasť jeho ţivotnej situácie problematická a 

vhodná na riešenie, môţeme sa o nej zmieniť, ale rozhodnutie je vţdy na klientovi - 

adolescentovi. Jeho samostatné rozhodnutie zvyšuje jeho motiváciu na zmenu a my získame 

legitimitu pre poskytovanie pomoci. 

 

Kompetencie sociálnych pracovníkov pracujúcich s mládežou 

 

Zloţité obdobie dospievania mladých ľudí si vyţaduje viaceré kompetencie, ktorých 

zvládnutie dáva pracovníkom s mládeţou predpoklady kvalitnej a efektívnej práce.  

Zároveň je potrebné si uvedomiť, ţe našim hlavným pracovným prostriedkom pri práci 

s mládeţou (tak ako vo všetkých pomáhajúcich profesiách) je naša vlastná neopakovateľná 

osobnosť. Preto súčasťou základných kvalifikačných predpokladov sociálneho pracovníka 

s mládeţou je aj osobnostná kapacita pracovníka. 

Kompetentný pomáhajúci pracovník je ten, kto je vybavený právomocou vykonávať danú 

profesiu ako absolvent odborného vzdelávania, a kto má dobre zvládnutú profesionálnu rolu, 

ktorej súčasťou sú odborné vedomosti, schopnosť reflektovať adekvátne kontext a citlivo 

aplikovať hodnoty profesie. Ide teda o celostnú charakteristiku osoby, ktorá je vybavená 

právomocou, určitými vedomosťami a postojmi a je schopná na základe tejto výbavy jednať. 

Vo viacerých zahraničných literatúrach sa v súvislosti s hodnotením „praktickej 

spôsobilosti“ začali objavovať pojmy ako funkcionálna dekonštrukcia role pracovníka a následné 

vymedzenie praktických kompetencií. 

Úlohou funkcionálnej dekonštrukcie role je identifikovať kľúčové úlohy v pracovnej roli 

profesionálov – tzv. kompetencie (napr. Kompetencia: Rozvíjať efektívnu komunikáciu) a tieto 

následne rozdeliť na jednotky kompetencií - elementy správania, ktoré presnejšie predpisujú, čo 

má pomáhajúci pracovník robiť pre zvládnutie daných kompetencií (napr. Naviazať kontakt 

s klientom /vytvoriť atmosféru dôvery a pod.).  
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Kompetencie v praxi je moţné analyzovať z rôznych hľadísk a rôznymi spôsobmi. 

Výsledkom takejto analýzy môţe byť sústava znakov či funkcionálnych prvkov, ktorými sa dá 

kompetencia v praxi popísať. Takúto sústavu označujeme ako „Sústava praktických 

kompetencií“. Zadefinovanie takejto sústavy je jednou z ciest, ako odovzdávať predstavu o 

profesionálnej roli novým adeptom, (študentom, príp. začínajúcim profesionálom). 

Pri práci s mládeţou nám zatiaľ takáto Sústava praktických kompetencií pracovníkov s mládeţou 

chýba. Naše občianske zdruţenie PERSONA sa snaţí o vytvorenie takého dokumentu, ktorý by 

mohol záujemcom z radov pracovníkov s mládeţou slúţiť ako podklad pre ich osobnostný 

a profesionálny rozvoj. 

 

Súčasťou konferencie je preto aj práca v skupinách, kde sa pokúsime identifikovať tieto potrebné 

kompetencie pracovníkov pracujúcich s mládeţou. 

Na začiatku Vás prosíme, aby kaţdý sám za seba vyplnil dotazník, ktorý nájdete vo svojich 

konferenčných materiáloch. Následne sa rozdelíme do skupín, kde bude priestor svoje odpovede 

rozdiskutovať. Vaše vyplnené dotazníky budú zároveň pre nás podkladom pre vytvorenie 

dokumentu s názvom „Sústava kompetencií pracovníkov pracujúcich s mládeţou“, ktorý bude 

môcť záujemcom slúţiť ako spomínaný podklad pre ich osobnostný a profesionálny rozvoj. 

 

DOTAZNÍK 
 

Upozornenie: Váţený respondent, 

tento dotazník je súčasťou výskumného projektu občianskeho zdruţenia PERSONA a slúţi na 

identifikovanie potrebných kompetencií pracovníkov pracujúcich s mládeţou. Zaujímajú nás Vaše názory 

a postoje k danej problematike. Vaše odpovede napíšte na druhú stranu dotazníka, prípadne na priloţené 

čisté listy papiera. Prosíme o zodpovedanie všetkých otázok dotazníka. 

Zozbierané údaje z dotazníka budú pouţité pri tvorbe dokumentu s názvom „Sústava kompetencií 

pracovníkov pracujúcich s mládeţou“, ktorý bude môcť záujemcom slúţiť ako podklad pre ich osobnostný 

a profesionálny rozvoj. Vypracovaný dokument bude zverejnený na web stránke nášho zdruţenia 

http://www.ozpersona.sk. Ak máte záujem o ďalšiu spoluprácu na vytváraní spomínaného dokumentu, 

uveďte prosím do dotazníka aj Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailovú adresu). 

Ďakujeme Vám za Váš čas a ochotu. 

 

1. Vaše meno a priezvisko: 

2. Názov a sídlo organizácie, v ktorej pracujete: 

3. Kontakt na Vás (e-mail): 

4. Koľko rokov pracujete s mládeţou: 
 

5. Aké sú podľa Vášho názoru potrebné teoretické vedomosti (z ktorých oblastí vedných oborov) pre 

vykonávanie kvalitnej a efektívnej práce s mladými ľuďmi? Vo svojich odpovediach buďte prosím 

konkrétny. Napr.: Vývinová psychológia - psychologické aspekty vývinového obdobia dospievania a 

rannej dospelosti; Pedagogika - pedagogika voľného času, kontext práce s mládeţou v rámci záţitkovej 

pedagogiky a tvorba akcií pre mládeţ a pod. 
 

http://www.ozpersona.sk/
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6. Aké sú podľa Vášho názoru sociálne či iné zručnosti a schopnosti potrebné pri práci s mladými ľuďmi? 

Vo svojich odpovediach buďte prosím konkrétny. Napr. komunikačné schopnosti – schopnosť nadviazať 

prvý kontakt, prispôsobiť zrozumiteľnosť svojho jazyka človeku, s ktorým komunikujem, schopnosť dávať 

a prijímať spätnú väzbu a pod. 

7. Aké sú podľa Vášho názoru podmienky, ktoré by mala spĺňať osoba, ktorá chce, prípadne uţ pracuje s 

cieľovou skupinou mládeţe? Vo svojich odpovediach buďte prosím konkrétny. Napr. absolvovať 

špecializovanú psychologickú diagnostiku, pravidelne sa zúčastňovať supervízie, absolvovať vzdelávanie 

v tejto oblasti v rozsahu 150 hodín a pod. 
 

8. Otázka do skupinovej diskusie: Aké varianty dôkazov zvládnutia jednotlivých kompetencií môţu 

pracovníci predkladať? Dôkazy o zvládnutí jednotlivých kompetencií sú viac či menej formalizovaným 

zachytením jednania, prejavov alebo produktov pracovníka. Často sú aj priamou formou učenia, pretoţe 

veľakrát vypracovať dôkaz znamená zvládnuť určitú zručnosť. Napr. Vypracovanie kazuistiky (prípadovej 

štúdie) ako dôkaz zvládnutia pomáhajúceho procesu a pod. 
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APPENDIX 

Využitie poradenstva vo vysokoškolskom prostredí 

 

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety Bratislava 

Ústav bl. P.P.Gojdiča Prešov 

 

Abstrakt 

Príspevok je predovšetkým podnetom na diskusiu k téme poradenstva pre vysokoškolákov 

najmä denného ale aj externého štúdia najmä v humanitne orientovaných študijných programoch, 

tých ktoré sú zamerané na interakciu a prácu s klientom. Osobnostne zrelý, vyrovnaný a odborne 

erudovaný absolvent vysokoškolského štúdia potom môţe v praxi lepšie a efektívnejšie pomôcť 

pri riešení rôznych problémov svojich klientov alebo cieľových skupín. Príspevok zahŕňa 

niektoré všeobecné charakteristiky poradenstva a zároveň identifikuje niektoré okruhy 

problémov, s ktorými sa stretávajú vysokoškoláci počas štúdia. V závere príspevku je 

formulovaných niekoľko podnetov na kreovanie odbornej poradenskej pomoci pre 

vysokoškolákov. 

 

Kľúčové slová  

Poradenstvo. Charakteristiky poradenstva. Radenie. Vysokoškolské prostredie. Poradenská 

intervencia.  

 

Úvod 

V poradenskej praxi a všeobecne aj v spoločnosti sa pomerne malá pozornosť venuje 

vekovej kategórie mladých ľudí od 18 do 25 rokov. V oblasti poradenstva sa síce hovorí 

o vysokoškolskom poradenstve ale to je zamerané predovšetkým na profesiovú orientáciu 

stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium na vysokej škole. Určitou náhradou alebo 

prevenciou narastania niektorých problémov je forma vysokoškolských poradní, ktorá je 

v systéme definovaná ale viac menej nefunkčná, pretoţe samotné univerzity nemajú dostatok 

finančných zdrojov na krytie nákladov  spojených s poskytovaním poradenstva priamo na 

školách alebo v samostatne fungujúcich vysokoškolských poradniach.  

Ak by sme mali rešpektovať vývinové hľadisko, uvedené obdobie je pomerne dôleţité a určujúce 

aj pre ďalšiu etapu samostatného, plnohodnotného a nezávislého ţivota. Pomerne zloţitou je aj 

otázka pripravenosti budúcich absolventov pre samostatnú prácu s klientom najmä 

v pomáhajúcich profesiách, pričom základným predpokladom by mala byť osobnostná 

vyváţenosť, prirodzená orientácia v hodnotách, postojoch  a taktieţ emocionálna stabilita. 

Uvedené predpoklady sú ťaţko merateľné, na mieste je však tvrdenie, ţe čím lepšie dokáţe 

zvládať študent školské, osobné, partnerské, sociálne, a iné záťaţové situácie, tým skôr má popri 

osobnostných, vedomostných a zručnostných predpokladoch šancu byť úspešným odborníkom 

v ďalšom profesionálnom ţivote.  
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Poradenstvo na pôde vysokej školy nemusí byť orientované len na osobnostné problémy, sýtené 

vnútorným konfliktom v čisto psychologických otázkach ale môţe byť zamerané na riešenie 

ďalších, nie menej zloţitých problémov. Akákoľvek intervencia by však mala vychádzať 

z určitých poradenských zásad a princípov. 

 

Niekoľko poznámok k poradenstvu všeobecne  

Mohli by sme tvrdiť, ţe medzi najstaršie ľudské činnosti radíme výchovu, pričom moţno 

povedať, ţe výchova ako spôsob odovzdávania poznatkov a skúseností o svete a človeku 

anticipovala i vznik poradenskej, spočiatku nešpecifickej činnosti. Tam, kde je výchova, je i 

vedenie a kde je nedostatok skúsenosti, tam prichádza k slovu rada. Moţno teda povedať, ţe 

základy poradenstva ako súčasť ţivota človeka siahajú k samotnému počiatku ľudstva.   

Poradenstvo môţeme povaţovať za špecifickú odbornú činnosť charakterizovanú ako proces 

pomoci s vyuţitím existujúcich zdrojov a moţností osobnosti  vysporiadať sa s aktuálnymi 

problémami v ţivote. Identifikáciou problémov je určovaný aj obsah a zameranie poradenstva, 

ktoré môţe byť právneho, ekonomického, psychologického, zdravotného alebo aj sociálneho 

charakteru. 

Doposiaľ existuje niekoľko definícií poradenstva. Niektorí autori charakterizujú 

poradenstvo len ako výmenu informácií, niektorí ako proces učenia, iní zasa ako základný 

fenomén ľudskej interakcie. Sú aj autori (Koščo, Gabura, Matoušek, Schavel), ktorí definujú 

poradenstvo ako vedecky fundované vysvetľovanie a ovplyvňovanie ľudského správania 

s cieľom minimalizovať svoje problémy a tak zabezpečiť optimálne fungovanie jedinca 

v spoločnosti. 

Keďţe vieme, ţe slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára 

dojem, ţe poradca je človek, ktorý dáva rady, hotové návody a riešenia, disponuje prostriedkami, 

ktoré klientovi alebo participantovi okamţite pomôţu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém. 

Radenie ako činnosť plní špecifické funkcie v ţivote ľudí, vo vývoji ich vzájomných vzťahov, 

procese učenia, interpersonálnej komunikácie a uspokojovaní informačných potrieb. V historickej 

genéze a logickej štruktúre radenia moţno identifikovať podľa Košču (1987) štyri základné 

úrovne poradenskej činnosti, ktoré dodnes existujú a vzájomne sa podmieňujú, pričom 

hierarchické usporiadanie je od najjednoduchšej formy po formu najzloţitejšiu : 

 radenie ako interindividuálna komunikácia človeka s človekom, jednotlivcom a skupinou, 

 poradenská činnosť ako rola v spoločenstve, 

 poradenská činnosť ako aspekt a funkcia rozvinutých moderných profesií, 

 poradenstvo ako samostatná, špecializovaná a profesionálna činnosť. 

 

Kvalitatívny vzostup poradenstva je podmienený vytváraním organizovanej formy 

pomoci mládeţi, rodičom, škole, ekonomike, pri voľbe povolania, štúdia a školy. Nástup 

poradenstva je sprevádzaný zriaďovaním poradní a poradenských inštitúcií, zameraných na rôzne 

typy špecializovaných poradenských sluţieb. 
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Zaujímavé a podnetné tvrdenia všeobecne platné pre poradenskú činnosť asi najlepšie 

sprostredkoval Koščo (1980) vo svojej klasifikácii charakteristických čŕt poradenstva:  

Poradenstvo  má na základe uvedenej klasifikácie:  

- interdisciplinárny a komplexný charakter – na riešení úloh teórie a praxe poradenstva sa 

podieľa viacero vedných disciplín a odborníkov (psychológia, pedagogika, ekonómia, 

sociológia, filozofia, medicína, právo atď.). Efektivita samotnej poradenskej práce potom 

závisí od účinného vyuţitia príslušných poznatkov a ich začlenenia do teórie a praxe. 

- multisférový a multikonzumný charakter – rieši a zlaďuje záujmy a potreby širokého spektra 

uţívateľov a vzhľadom k tomu i vytváranej siete poradenských sluţieb. Je nástrojom 

zefektívňovania sociálnych procesov v rámci rodiny, rôznych inštitúcií a rezortov, ako sú 

napríklad rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, školstva atď.). 

- profesionálny charakter – poradenstvo je vykonávané na profesionálnom základe teoreticky i 

prakticky pripravovanými odborníkmi a pre veľký počet pracovníkov je hlavným 

zameraním. Profesionalizovaný charakter poradenstva vyjadruje kvalitu úrovne 

poskytovaných poradenských sluţieb, i keď nemoţno zásadne tvrdiť, ţe len profesionál 

môţe byť dobrým poradcom. V kaţdom prípade však charakter samotnej profesionalizácie 

predpokladá uplatnenie profesionálnych poradcov, jednotlivcov s poţadovanými 

teoretickými vedomosťami a poradenskými zručnosťami. Samotná profesionalizácia na 

niektorých úrovniach predpokladá prípravu špičkových odborníkov. 

-  inštitucionalizovaný charakter – organizuje a vykonáva sa v osobitných štátnych 

i neštátnych inštitúciách, poradniach, stacionároch a strediskách, ktoré svoju odbornú 

činnosť vykonávajú na základe príslušného povolenia.  

- procesuálny, biodromálny charakter – teda nie charakter jednorázový, epizodický. 

Poradenstvo slúţi človeku vo všetkých etapách ţivotnej cesty, osobitne v jej náročných 

a krízových situáciách. 

-  edukatívno-formatívny charakter – ako také je poradenstvo súčasťou výchovy v širšom 

slova zmysle, ktoré vnímame ako kaţdé pôsobenie na osobnosť človeka za účelom jeho 

socializácie a komplexného rozvoja osobnosti. Je nielen nástrojom konkrétnej pomoci, ale aj 

prostriedkom celkového osobnostného rozvoja. Rozvíjajúci charakter je formulovaný 

tendenciou pomáhať jednotlivcom v morálnom vývine, pri efektívnom sebarozvoji, 

sebaregulácii, samostatnom rozhodovaní a zintenzívňovaní hľadania moţných variant 

optimálneho riešenia. 

-  personálny charakter – cieľom poradenstva je človek vo svojej celistvosti, i keď tento účel 

dosahuje  korekciou a pôsobením na jednotlivé zloţky osobnosti, konkrétne  situácie, plány 

a pod. 

-  vnútorná diferenciácia – v rámci poradenstva sú konštituované viaceré špecializácie, 

organizujúce sa podľa problémových okruhov, typov činností a inštitúcií, v ktorých sa 

poradenské aktivity vykonávajú, napr. psychologické, sociálne, pedagogické.  

Tieto charakteristiky je moţné modifikovať napríklad aj pre potreby rozpracovania 

niektorých teoretických ale aj praktických vymedzení v sociálnom poradenstve ale aj poradenstve 
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pre vysokoškolákov (napr. interdisciplinárny charakter, biodromálny a edukatívno – formatívny 

charakter poradenstva). 

 

Poradenstvo vo vysokoškolskom prostredí  

Myslíme si, ţe poskytovanie poradenstva vo vysokoškolskom prostredí je opodstatnené 

najmä pre budúcich profesionálov, ktorí sa v praxi zamerajú na prácu s klientom alebo s rôznymi 

cieľovými skupinami, mame tým na mysli priamu interakciu odborník – človek, rodina, sociálna 

skupina alebo komunita. Takýto odborník v praxi musí disponovať okrem vedomostí a zručností 

aj súborom osobnostných charakteristík a štruktúrou osobnosti, ktoré spolu vytvárajú predpoklad 

pre ich efektívnu prácu. 

 

Niekoľko námetov k predmetu poradenstva pre vysokoškolákov. 

 Poradenstvo vo vysokoškolskom prostredí má svoje špecifiká, obsah poradenskej 

intervencie môţe byť orientovaný do nasledovných okruhov: 

 problém výkonnosti súvisiaci so všetkými aspektmi študentského konania (s tým súvisia 

aj ťaţkosti spojené so skúškami), 

 zvládnutie a vnútorné spracovanie fyzických nedostatkov (dlhodobá choroba, ťaţké 

zdravotné postihnutie, funkčné poruchy, zníţená nervová stabilita atď.), 

 otázky súvisiace s profesijnou orientáciou alebo preorientáciou, (otázka súvisiaca 

s rozhodnutím či pokračovať v štúdiu), problém chybnej voľby,  

 problém vzťahu k rodičom, partnerovi v sociálnych vzťahoch, 

 psychické traumy, 

 problém prezentovania sociálno – patologických javov, drogová závislosť, 

 sociálno – ekonomické problémy, 

 otázka profesijného uplatnenia, profilácia v súvislosti s uplatnením na trhu práce. 

 

Riešenie uvedených problémov môţe prebiehať prostredníctvom prvokontaktného 

stretnutia formou konzultácie. Vysokoškolské poradenstvo by na univerzitnej pôde nemalo 

suplovať prácu vysoko odborne erudovaných odborníkov v systéme psychologického 

poradenstva, ktoré môţe mať rozličné formy. Môţe ísť v ňom predovšetkým o: 

 vysvetlenie celej problematiky so všetkými súvislosťami, 

 objasnenie kauzálnych a vývin podmieňujúcich komponentov a faktorov, 

 orientácia na východiskové body, aktivizácia subjektívnych schopností a určenie 

primeranejších cieľov,  

 poskytnutie rád, odporúčaní a podpora pri rozhodovaní. 

Cieľom poradenskej intervencie by malo byť najmä zabezpečenie nasledovných komponentov 

osobnosti študenta: 

 kryštalizácia ţivotnej perspektívy v rámci profesiového zaradenia, osobného 

osamostatnenia a voľby partnera, 
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 zmena postojov, zmena správania, optimalizácia správania najmä v súvislosti s riešením 

niektorých sociálno-patologických javov, 

 zvýšenie kvality ţivota ale aj ochrany kvalitného ţivota. 

Opodstatnenosť poradenstva pre vysokoškolákov je potom moţné zdôvodniť nasledovnými 

tvrdeniami :  

 problémy hlboko zasahujú do osobného ţivota študentov, 

 problémy sú spojené s dôsledkami pre osobnú perspektívu, najmä profesijnú, 

 študenti sa s týmito problémami nevedia vyrovnať sami, 

 niektoré problémy si vyţadujú rýchlu zmenu, riešenie a vyjasnenie, 

 prerokovanie problémov má pre kaţdého osobnú, súkromnú alebo intímnu povahu. 

 

Perspektívy v kreovaní poradenstva pre vysokoškolákov nie sú veľmi priaznivé, pretoţe 

vysokoškolské prostredie a vedenie vysokých škôl a univerzít problémom svojich študentov 

nevenujú takmer ţiadnu pozornosť. Väčšinou sa z prostredia vysokých škôl vytratili aj aspoň 

čiastočné formy pomoci suplované ročníkovým vedúcim (z radov pedagógov, pričom v minulosti 

alebo v ojedinelých prípadoch aj v súčasnosti ide skôr o formalizovanie tejto pozície). 

V oblasti poradenstva pre vysokoškolákov by bolo vhodné vybudovať sieť 

špecializovaných poradní. Maximalistický model by predpokladal vybudovať poradňu v rámci 

kaţdej univerzity (vysokej školy). Tento variant by umoţnil väčšiu špecializáciu poradenskej 

práce. Skúsenosti ukazujú, ţe z odborného zamerania školy, z organizácie štúdia, z úrovne a 

zloţenia pedagogického kolektívu a celkovej klímy školy môţu vyplývať špecifické poradenské 

problémy. Pracovníci poradne by sa na ne mohli špecializovať, detailnejšie ich analyzovať, 

zamerať na ne programy a kurzy pre študentov aj v skupinových formách poradenskej práce, 

prípadne poskytovať spätnú väzbu pre vedenie školy. 

 

Záver 

Téma poradenstva pre vysokoškolákov nie je v súčasnosti frekventovaná. Poradenstvo pre 

vysokoškolákov bolo v nedávnej minulosti súčasťou aktivít niektorých študentských domovov. 

Myslíme si, ţe je to oblasť, ktorej by predovšetkým pedagógovia, ktorí sa podieľajú na formovaní 

budúcich odborníkov v  „pomáhajúcich profesiách“ mali venovať pozornosť. Ide totiţ o potrebu 

komplexnej prípravy vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí by mali pôsobiť v činnostiach 

zameraných na pomoc a sprevádzanie ľudí, ktorí si vyţadujú pomoc odborníka nie len z pohľadu 

vedomostí a zručností, ale aj celého komplexu takých osobnostných čŕt, ktoré jeho úspešnú prácu 

v tejto interakcii prirodzene aj predpokladajú. 
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