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Preface 

At the beginning, I would like to thank prof. PhDr. ThDr. Amantius 

Akimjak, PhD. for his years of work in the service of the editor-in-chief of 

the University magazine Disputationes Scientificae of the Catholic University 

in Ružomberok, for the gift of sacrificial service, expertise for the magazine 

and its readers. Likewise, the words of respect and recognition also belong to 

editors and editorial board members, to all who have contributed to the quality 

of the magazine. 

Disputationes Scientificae is a reviewed scientific journal of the Catholic 

University which exists since 2001. 

Since January 1, 2018, the newly elected editorial board of the magazine 

has been working to ensure the highest quality of the published texts, via e.g. 

thorough editorial review of manuscripts at the input, i.e. before commencing 

the review process. Disputationes Scientificae aims to meet the criteria and 

proposals of the content and formal criteria and to move to the databases of 

relevant transnational scientific journals. 

The journal is perceived as open and communicating, it is a part of the 

current scientific thinking in humanities, social and natural sciences. The issue 

of the journal oscillates about the latest issues and issues in relation to all 

aspects and periods of human life, application in practice, education policy 

and school management. 

The aim of the journal is to promote the development of thinking and 

improving the quality of education. 

We invite you to publish in the journal by scientific studies, reviews 

and reports. Disputationes Scientificae will also be published four times a year 

starting from 2018. 

                                                Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
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Predhovor 

V úvode sa chcem poďakovať za odvedenú viacročnú prácu v službe 

šéfredaktora univerzitného časopisu Disputationes Scientificae Katolíckej 

univerzity v Ružomberku prof. PhDr. ThDr. Amantiovi Akimjakovi, PhD. za 

dar obetavej služby, odbornosť v prospech časopisu a jeho čitateľov. Podobne 

slová úcty a uznania patria aj členom redakčnej a edičnej rady, všetkým ktorí 

sa podieľali na kvalite časopisu. 

Disputationes Scientificae je recenzovaný vedecký časopis Katolíckej 

univerzity, ktorý existuje od roku 2001. 

Od 1. 1. 2018 pracuje novozvolená redakčná rada časopisu, ktorej 

snahou je zaistiť čo najvyššiu kvalitu publikovaných textov, t. z. dôkladné 

redakčné posúdenie rukopisov na vstupe, t. j. pred začatím recenzného konania. 

Disputationes Scientificae chce splniť kritériá a návrhy obsahových a formálnych 

kritérií a posunúť sa do databáz impaktných nadnárodných odborných 

a vedeckých časopisov. 

Časopis je vnímaný ako otvorený a komunikujúci, je súčasťou 

súčasného vedeckého myslenia v oblasti humanitných, spoločenských 

a prírodných vied. Problematika časopisu osciluje okolo najnovších problémov 

a otázok vo vzťahu k všetkým aspektom a obdobiam ľudského života, aplikácie 

do praxe, vzdelávacej politiky a manažmentu škôl. 

Cieľom časopisu je podporovať rozvoj myslenia a zvyšovať kvalitu 

vzdelávania. 

Pozývame Vás k publikovaniu v časopise formou vedeckých štúdií, 

recenzií a správ. Disputationes Scientificae bude aj od roku 2018 vychádzať 

štyrikrát do roka. 

                                                Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 
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The Social Work in the Charitable, Missionary, 

Development and Humanitarian Activities 

Die Sozialarbeit in der caritative, missionarische, 

Ent-wicklung und humanitäre Arbeitsweise 

Sociálna práca v charitatívnej, misijnej, rozvojovej 

a humanitárnej činnosti 

Stanislav Košč, Jean Colin Dora 

Abstract 

The Article aims to show the need to properly understand the role of 

social work in selected broader contexts of its activity. Based upon its 

definition and those of the fields of activity such as charitable, missionary, 

developmental and humanitarian activities, the Article clarifies how 

social work is incorporated there, by preserving its identify as well as 

their specific character, without exchanging, overlapping or neglecting 

social work in any of them. 

Keywords: Social work. Charity. Missionary activity. Development aid. 

Humanitarian aid. 

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia sa vyvinula z potreby 

profesionalizácie rôznych foriem pomoci človekovi v núdzi, a to aj v širšom 

kontexte jeho sociálnych väzieb, teda s prihliadnutím na jeho začlenenie do 

rôznorodých skupín a ich vzájomné interakcie, až po tvorbu, resp. pretváranie 

sociálnych sietí, sociálnych štruktúr a organizovanie sociálnych služieb na 

celospoločenskej úrovni, ba v niektorých aspektoch aj na širšej, napr. európskej, 

resp. i globálnej úrovni. Hovoríme teda o sociálnej práci na mikro-, mezo- 

a makro- úrovni v zmysle medzinárodnej definície, ktorá ju poníma ako 

„profesiu založenú na praxi a akademickú disciplínu, ktorá podporuje sociálnu 

zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj zmocnenie a oslobodenie 

ľudí. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti 

a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami 

sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, 
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sa sociálna práca zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny 

a zlepšovala blaho.“
1
 

Profesionálne poskytovanie sociálnych služieb, ako ho – v užšom či 

širšom zmysle – zahrňuje pojem „sociálna práca“, teda vykonávané s profe-

sionálnou kompetenciou a profesionálnou etikou, sa odlišuje od neprofesionánej 

činnosti, ktorú práve preto nemožno ani nazývať poskytovaním sociálnych 

služieb, ako to podčiarkuje aj zákon 448/2008. Na druhej strane, sociálna 

práca sa vykonáva v rôznych oblastiach, a to nielen z hľadiska cieľových 

skupín jej poberateľov, ale i z hľadiska zriaďovateľa, resp. určitého širšieho 

zamerania činnosti, v rámci ktorej sa poskytujú rôzne odborné činnosti, 

sociálne služby, špecializované poradenstvo a pod., teda kde sa vykonáva 

sociálna práca. Popísanie a charakteristika sociálnej práce v niektorých z nich, 

s poukázaním na špecifiká, ktoré tu sociálna práca preberá, resp. službu, ktorú 

pre tento širší rámec vykonáva, je cieľom tejto reflexie. 

Sociálna práca v charitatívnej činnosti 

Zdá sa, že práve v tejto oblasti sa najčastejšie stretávame s určitou 

terminologickou nepresnosťou, ktorá by mohla viesť k nedorozumeniam, 

resp. nepochopeniam. Niektorí autori (napr. Rašlová či Bučko
2
) sa usilujú 

porovnávať sociálnu prácu a charitatívnu prácu (činnosť), vidiac medzi nimi 

určité paralely a určité odlišnosti. Nezdá sa nám to šťastné riešenie, 

vychádzajúc z podstaty charitatívnej činnosti. 

Je čoraz viac zrejmé, že charitatívna činnosť by sa vo svojej definícii 

mala vrátiť k svojim etymologickým koreňom a zahrnovať v sebe len kresťansky 

chápanú lásku k blížnemu.
3
 Možno sme v minulosti v kresťanskej kultúre, ktorou 

                                                 
1  Uvedená definícia je globálnou definíciou sociálnej práce Medzinárodnej federácie sociálnych 

pracovníkov a Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce schválenou v júli 2014 v Melbourne 

(IFSW / IASSW, 2014). Vychádza z nej, citujúc ju doslova, napr. Etický kódex sociálnych 

pracovníkov a asistentov sociálnej práce Slovenskej republiky. In: Oficiálna stránka Komory 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce SR. [online]. [2015]. [Citované 2017-02-07]. 

Dostupné na: <http://socialnapraca.sk/wp-content/uploads/2015/10/Etick%C3%BD-k%C3% 

B3dex_final.pdf > 
2  RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava: SAP, 2006. 85 s. Podobne 

BUČKO L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava: VŠZASP sv. Alžbety, 2009. 

248 s. 
3  Takto ju definuje aj najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka (JAROŠOVÁ, A, 

BUZÁSSYOVÁ, K. red.), Bratislava: Veda, 2011, s. 252, keď tento pojem vysvetľuje 

práve ako „1. (v kresťanskom ponímaní) láska k blížnemu; preukazovanie dobra, pomoc 

núdznym 2. organizácia poskytujúca sociálne a zdravotné služby ľuďom v núdzi“. Je zaujímavé, 

že takto isto ju definoval aj SSJ, hoci bol vydaný ešte v časoch komunistického režimu. 

Možno táto terminologická identifikácia mala slúžiť k všeobecnej diskreditácii samotného 

pojmu „charita“. Po roku 1989 sme však zaznamenali opačný trend, ako ho uvádzame aj 

v texte. Jeho odzrkadlením môže byť napr. definícia, ktorú ponúka KRAUS, J. a kol.: 

Akademický slovník cudzích slov, Bratislava: SPN, 2005, s. 400, keď uvádza, že „charita“ je 
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bolo Slovensko charakteristické, pokladali obsah tohto pojmu za samozrejmý. 

Zároveň však musíme konštatovať, že sekularizácia v priebehu 20. storočia, 

ako aj ateistický režim, ktorý tu vládol v rokoch 1948 – 1989, prinajmenšom 

zahmlili jeho obsah, neskrývane sa usilujúc oddeliť ho od jeho teologického 

obsahu, prípadne ho ako taký diskreditovať v odbornom jazyku. Aj po návrate 

k slobodnej vedeckej činnosti sa v tejto veci nejaký zásadný pokrok (v oblasti 

vyjasnenia pojmov) neudial a môžeme povedať, že aj odborná verejnosť 

zväčša akoby rezignovala z hľadania jeho skutočného obsahu a zmierila sa 

s jeho neurčitým rozptýlením v nejasne ponímanej dobročinnosti, filantropii 

a pod. 

Ak teda chceme hľadať jeho skutočný obsah (s otázkou, či vyjadruje 

niečo špecifické), treba siahnuť po teologickej reflexii: „Láska (charitas) nie je 

jednoduchou ľudskou láskou: citom, náklonnosťou, filantropiou, solidaritou... 

človekom prijatou či vytvorenou. Nie je ani obyčajným prejavom či požiadavkou 

medziľudského spolunažívania, komunikácie a sociálnosti. Láska (charitas) je 

Boh a účasť človeka na božskom agapickom bytí. ‘Boh je láska’ (1Jn 4,8.16): 

toto je podstata a stred, z ktorého všetko pramení. Preto ‘láska je z Boha’ (1Jn 

4,7): kresťan nemiluje svojou vlastnou láskou, ale láskou samého Boha, ktorá 

mu je zdieľaná. Božia láska (charitas) v nás je charis – milosť.“
4
 

Ako vidno, pojem „láska“ (charitas) je pre kresťanskú teológiu i prax 

kľúčový. Osobitne sa tejto problematike venoval najmä pápež Benedikt XVI., 

známy nielen ako vedúci predstaviteľ Katolíckej cirkvi, ale aj ako výnimočný 

teológ. Aj keď teda v súčasnosti môžeme tento pojem vnímať ako mnohoznačný, 

teológia žiada dôsledne rozlišovať medzi jednotlivými významami, pričom 

„kresťanskú“ lásku – teda určenú práve týmto zhodným prívlastkom, ako ju 

vyjadruje pojem „charita“ – chápe ako špecifickú odpoveď človeka na Božiu 

lásku, v ktorej je zahrnutý každý človek, osobitne núdzny, a tiež aj kvalita 

prejavovanej lásky k nemu. Charita je teda motivovaná Božou láskou, 

adresovaná univerzálne – všetkým, ktorí ju potrebujú, poskytovaná komplexne 

(holisticky) a na vysokej úrovni profesionality i ľudskosti (prístupu a etiky). 

Práve z týchto dôvodov, ako sme uviedli vyššie, dnešný trend, ktorý 

pod pojmom „charita“ a „charitatívna činnosť“ či „charitatívna pomoc“ rozumie 

už takmer akúkoľvek formu viac či menej nezištnej aktivity, zahmlieva pravú 

podstatu „charitatívnej činnosti“ a rozptyľuje ju do príliš širokého priestoru 

vágne ponímanej služby človekovi, pričom tento pojem si žiada azda len to, 

aby činnosť nebola primárne zameraná na zisk. Dôvody tohto trendu sa dajú 

 
„dobročinnosť, ľudomilnosť; (v kresťanskom ponímaní) láska k blížnemu“ – ako synonymá?, 

zatiaľ čo približne v tom istom čase ŠALING, S., IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, 

Z.: Veľký slovník cudzích slov, Bratislava-Prešov: SAMO, 2003 (3. vyd.), s. 525 uvádzajú 

pojem charita ako „náb. v kresťanstve láska k blížnemu, dobročinnosť“ – kde sa dá čítať 

predsa len vôľa čerpať obsah tohto pojmu z jeho pôvodu... 
4  COZZOLI, M.: Etica teologale. Fede Carità Speranza, Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 

1991, s. 153 – 154. 
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ľahko porozumieť: kresťanská charita si (aj) v slovenskom prostredí vytvorila 

po stáročia svojho pôsobenia veľmi dobré meno, takže mnohí by ju chceli 

svojimi aktivitami napodobniť, v horšom prípade priživiť sa na jej „imidži“. 

Z odborného hľadiska by sme preto určite navrhovali všetky tieto aktivity 

zahrnúť pod širší pojem „dobročinnosti“, z ktorej by sa, ako osobitná skupina, 

vyčleňovala „charitatívna činnosť“, v zmysle jej definície. Pre túto širšiu 

kategóriu by bol určujúci charakter prinášaného či poskytovaného „dobra“ 

ako etickej hodnoty, ktorá presne definuje, čo je a čo nie je „pomocou“. 

Každá takáto aktivita (zbierka, koncert a pod.) by vo vzťahu k verejnosti, 

u ktorej sa uchádza o priazeň, mala mať akúsi morálnu povinnosť zadefinovať, 

aké dobro tu činí, teda v čom spočíva jej „dobročinný“ charakter, bez ohľadu 

na to, či sa pri tom stricte riadi kresťanskými či inými motívmi, vrátane 

takých, ktoré nemusia byť nevyhnutne nezištné. (Nie je predsa nič „zlé“ na 

tom, ak niekto pomôže druhému aj preto, aby urobil reklamu svojej značke, 

firme či službe – „sponzorstvo“, ktoré je práve takýmto obojstranným vzťahom, 

môže urobiť veľa dobrého, teda veľmi efektívne pomôcť tým, čo to potrebujú, 

jedným i druhým.) A pre „charitu“ by tu okrem toho vznikol priestor na vlastné 

špecifikum „lásky k blížnemu“ ako motivačnej, osobnostnej (týkajúcej sa 

prístupu poskytovateľa k prijímateľovi) i obsahovej charakteristiky charitatívnej 

činnosti, do ktorého by nevstupoval nik, kto toto špecifikum nezdieľa. 

Po tomto terminologickom upresnení pojmu „charita“ (charitatívna 

činnosť) sa vráťme k jej vzťahu so sociálnou prácou. Ak charitatívna činnosť 

je predovšetkým prejavom lásky k blížnemu, potom je zrejmé, že tento jej 

určujúci charakter sa bude týkať aj všetkého toho, čo môžeme zahrnúť do 

„spôsobov“ jej uskutočňovania. Autentická láska sa totiž neuspokojí 

s hocijakou pomocou, ale bude túžiť a usilovať sa o to, aby pomáhala čo 

najoptimálnejším spôsobom. Preto je to práve láska, čo vedie poskytovateľa či 

poskytovateľskú organizáciu k potrebe profesionalizácie poskytovania svojich 

služieb. Ako zdôrazňuje pápež Benedikt XVI., prvým konštitutívnym prvkom 

kresťansky ponímanej charitatívnej lásky je „profesionálna kompetencia: 

pomáhajúci musia byť formovaní tak, aby vedeli v správnej chvíli konať 

správnym spôsobom, berúc na seba úlohu pokračovať v zverenej službe“, 

ktorá ide ruka v ruke s „ľudskosťou“, čiže „pozornosťou srdca“
5
.  

Ak teda máme na mysli charitatívnu činnosť v sociálnej oblasti, je 

zrejmé, že bude – pohýnaná láskou k blížnemu, ktorá ju formuje – smerovať 

k tomu, aby nie „spolupracovala“, ale ona sama „bola“ sociálnou prácou. 

Napokon, vyššie spomínaný Zákon o sociálnych službách inú možnosť ani 

nepripúšťa: Ak nejaká, napr. charitatívna organizácia chce poskytovať 

profesionálne sociálne služby, musia ich poskytovať profesionálni sociálni 

                                                 
5  BENEDIKT XVI.: encyklika Deus caritas est (25.12.2005), Trnava: Spolok sv. Vojtecha 2006, 

čl. 31. 
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pracovníci.
6
 Je len logické, že oni teda nerobia niečo iné než je sociálna práca, 

ale že zároveň, ako ju vykonávajú v zmysle vlastnej definície a poslania 

sociálnej práce, ju zahrnujú do širšej (a hlbšej) koncepcie svojej charitatívnej 

činnosti a z nej čerpajú určité špecifické črty, duchovnú motiváciu i posilu, 

ako aj inšpiráciu pre vysoký štandard poskytovanej služby, a tiež aj vysoký 

štandard profesionálneho etického prístupu. 

Odlišovanie, či dokonca vymedzovanie sociálnej práce voči charitatívnej 

činnosti ako profesionálnej vs. neprofesionálnej sociálnej služby či pomoci, je 

pozostatkom totalitnej mentality, ktorá akúkoľvek činnosť Cirkvi chcela 

vytesniť z verejného priestoru a nahradiť alternatívnou, „nábožensky 

nezaťaženou“, a práve v tom odbornou („vedeckou“) činnosťou. Pripomíname, 

že v tom čase sa za vedecký svetonázor pokladal len tzv. „vedecký 

komunizmus“, ktorý sa opieral o „vedecký ateizmus“, takže akýkoľvek 

neateistický svetonázor bol nevyhnutne pokladaný za nevedecký. Zabudlo sa 

pri tom, že sociálna práca je nielen poskytovaním služieb, ale predovšetkým 

pomáhajúcou profesiou, pre ktorú je teda rozhodujúca vnútorná motivácia 

a jasno v tom, čo je pre konkrétneho človeka v konkrétnej situácii skutočné 

„dobro“ – a to ani komunizmus, ani (po roku 1989) volanie po akejsi 

hodnotovej neutralite nie sú schopné poskytnúť.  

Takýto konceptuálny „rozvod“ medzi sociálnou prácou a charitatívnou 

prácou (činnosťou) by – vzhľadom na to, že jedna i druhá sú zamerané na 

poskytovanie sociálnych služieb a v tom spočívajúcu pomoc človekovi – 

mohol viesť jedine k tomu, že by charitatívna činnosť nemala byť profesionálna, 

čo žiadna autentická charitatívna organizácia nemôže dopustiť; a že by sociálna 

práca nemala byť prejavom lásky (filantropie), čo by žiadna teória ani prax 

sociálnej práce tiež nemala pripustiť, už len s ohľadom na vzťah dôvery, ktorý 

je nevyhnutným predpokladom efektívnej sociálnej práce a ktorý sa nedá ani 

zahrať, ani improvizovať, ani vnútiť, ale jedine s láskou príjemcovi sociálnej 

služby ponúknuť. 

Podobne za prekonané treba pokladať aj vymedzovanie sociálnej 

práce voči charitatívnej činnosti v tom zmysle, že prvá sa viaže na verejného 

poskytovateľa a druhá na neverejného, pričom verejný má za cieľ ponúknuť 

komplexnú, systematickú, a najmä odbornú starostlivosť (zdravotnú či 

sociálnu), kým neverejný môže (a má) byť pokladaný len za nejaký „doplnkový 

sektor“. Aj tu možno nájsť ešte zvyšky „socialistického“ ponímania, ktoré za 

„odborné“ pokladalo len pôsobenie štátu (príp. obce) a aj tu príslušná 

legislatíva objasňuje, že o charaktere, kvalite ani odbornosti nerozhoduje to, 

kto je zriaďovateľ, ale kto je poskytovateľ, resp. samotná služba, ktorá je 

poskytovaná „vo verejnom záujme“. Isteže, štát, samosprávny kraj či obce 

a mestá (podľa príslušného rozdelenia kompetencií) sa nemôžu zbaviť svojej 

                                                 
6  Podobné sa dá vyčítať aj zo Zákona o sociálnej práci (219/2014), najmä § 2 – 4, ktoré veľmi 

dôrazne spájajú sociálnu prácu s odbornou činnosťou, resp. spôsobilosťou na ňu. 
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zodpovednosti zabezpečiť komplexnú sieť sociálnych služieb na čo najvyššej 

kvalitatívnej úrovni, ale v zmysle Zákona o sociálnych službách, ako i Zákona 

o sociálnej práci sa to dá dosiahnuť bez ohľadu na to, kto je poskytovateľom, 

ale práve s ohľadom na kvalitu. Takto stráca zmysel rozlišovanie odbornosti 

vykonávanej sociálnej práce či poskytovaných sociálnych služieb podľa 

zriaďovateľa a – úprimne povedané – neraz vyznieva priam trpko-smiešne. 

Sociálna práca v misijnej činnosti 

Vzťah medzi sociálnou prácou a misijnou činnosťou je do istej miery 

analogický ako vzťah s charitatívnou činnosťou, ale má aj určité špecifiká, 

ktoré závisia od toho, čo rozumieme pod pojmom „misia“. 

Slovo „misia“ pochádza z latinského slova „mittere“ – „poslať“, 

„missio“ – „poslanie“. Pôvodne sa ním označovalo predovšetkým missio 

Christi, teda tzv. „misijný mandát“, ktorým Ježiš Kristus v závere svojho 

pobytu medzi učeníkmi ich vyslal ohlasovať evanjelium do celého sveta.
7
 

Neskôr, najmä v priebehu ostatných približne sto rokov, sa tento 

pojem začal používať širšie, ba dá sa povedať, že sa stalo priam módou 

používať ho v tých najrozmanitejších významoch, od pôvodného, náboženského 

poslania, cez vesmírne „misie“, vojenské „misie“, humanitárne „misie“ atď. – 

všade tam, kde sa dá jasne pomenovať, kto koho posiela, kam ho posiela, 

a s akým cieľom. Isteže, takéto všeobecnejšie použitie tohto pojmu je 

jazykovo celkom legitímne. V odbornej literatúre by sme sa však aj v tomto 

prípade prihovárali za to, aby sa mu prinavrátil jeho pôvodný význam, a aby 

sa teda používal v zmysle kresťanského náboženského poslania. Tu totiž 

zahrňuje niektoré významné špecifiká, ktoré by sa mohli v širšom použití 

vytratiť, ba môžeme konštatovať, že sa aj vytrácajú. 

Isteže, mohlo by sa namietať, že tento obsah už dostatočne výstižne 

pomenúva pojem „charitatívna činnosť“, ako sme si ho upresnili vyššie. 

Rozdiel medzi misijnou a charitatívnou činnosťou spočíva v tom, že pod 

pojmom misia rozumieme vyjdenie z vlastného prostredia, teda pôsobenie 

v teréne, v lokálnom prostredí potenciálnych prijímateľov misijnej činnosti, či 

už doma (vo vlastnej krajine), alebo v zahraničí. 

V jednom i druhom prípade je pre takto ponímanú misijnú činnosť 

charakteristická inkulturácia evanjeliového posolstva do lokálneho prostredia. 

Pojem inkulturácia (inkulturovať) patrí primárne do teologického pojmoslovia. 

Môžeme povedať, že inkulturácia je teologický fakt a zároveň náboženský 

a teologický proces. V súčasnej teológii sa pojem inkulturácia používa takmer 

vo všetkých rovinách (misijná, pastoračná, liturgická a iné), čo znamená, že 

                                                 
7  Pozri k tomu bližšie: KOŠČ, S.: Úvod do misiológie. Ružomberok: PF KU v Ružomberku, 

2008, 131 s. 
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samotný pojem sa často mnohonásobne uplatňuje v rámci konkrétneho 

teologického odboru. Jeho obsah vychádza z presvedčenia, že aj keď slová 

evanjelia (kresťanského posolstva) boli vyslovené a sformulované v určitej 

konkrétnej kultúre, v súlade s danou dobou, krajinou, jazykom atď., samotné 

posolstvo evanjelia je určené všetkým ľuďom všetkých čias. Je teda úlohou 

misionára „pretaviť“ toto posolstvo do miestnej kultúry tak, aby obsah bol 

zachovaný, ale zároveň aby bol zrozumiteľný, a tak aj prijateľný pre miestne 

obyvateľstvo. Isteže, nie je to ľahká úloha a v priebehu dejín Cirkvi sa s ňou 

jednotlivé misijné hnutia, či konkrétni misionári vysporadúvali rôznym 

spôsobom, s väčším či menším úspechom. Dá sa povedať, že základy moderného 

systematického prístupu k misijnej inkulturácii položili predovšetkým 

jezuitskí misionári, a to v kontexte „zámorských“ misií, teda misií v ďalekom 

zahraničí, osobitne na Ďalekom východe (sv. František Xavérsky a ďalší). 

Veľká vzdialenosť znamenala totiž predovšetkým úplne iný jazyk, iné 

rozmýšľanie, ovplyvnené inými dejinami a pohľadom na svet. Práve tu sa 

s osobitnou naliehavosťou ukázala potreba ctiť si túto miestnu kultúru 

s tisícročnou a veľmi silnou tradíciou, porozumieť jej a empaticky sa vžiť do 

rozmýšľania miestneho obyvateľstva, a tak doňho – prostredníctvom osobnej 

transformácie a vlastného svedectva – postupne vnášať hodnoty evanjeliového 

posolstva. Táto potreba si vyžiadala veľký dôraz na misijnú prípravu, ktorá 

zahrňuje nielen jazykovú prípravu, vedomosti z dejín, geografie a ďalších 

špecifík daného kraja (krajiny), ale najmä otvorenosť srdca pre prijatie 

miestneho štýlu života za svoj – a to nielen z dôvodu nevyhnutného 

nadviazania vzťahu dôvery s prijímateľmi misijnej činnosti, ale i pre hľadanie 

a nachádzanie zásadných hodnôt v miestnej kultúre a spôsobe života, ich 

porovnanie s hodnotami Evanjelia a následne pre ich zrozumiteľné a presvedčivé 

odkomunikovanie miestnemu obyvateľstvu. 

Z hľadiska náboženského sa za cieľ misijnej činnosti pokladá založenie 

(„implantatio“ – „zakorenenie“) miestneho cirkevného spoločenstva, sebe-

stačného, pokiaľ ide o vlastnú zodpovednosť za autentickosť kresťanského 

života, pokiaľ ide o „obsluhu“ náboženského (sviatostného) života i pokiaľ 

ide o vlastné pôsobenie navonok, čiže prijatie poslania pokračovať v misijnej 

činnosti. 

Sociálna práca tu, podobne ako vo vzťahu ku charitatívnej činnosti, 

tvorí oblasť profesionálnej analýzy sociálnych vzťahov a interakcií v prospech 

precíznej diagnostiky eventuálnych sociálnych problémov a hľadanie účinných 

metód na ich riešenie – ako prejav lásky k blížnemu, ktorá je jadrom kresťanského 

posolstva a hodnotového systému. Takto sociálna práca preberá od misijnej 

činnosti potrebu dôkladného porozumenia miestnej sociálnej a kultúrnej 

antropológii, čiže sociálnym interakciám a hodnotovému systému jednotlivcov 

v rámci spoločenstva prijímateľov. Misijná činnosť zasa „slúži“ sociálnou 

prácou v profesionálnom prístupe k vyššie uvedenej diagnostike a následnej 

terapii sociálnych problémov. Aj tu teda platí, že sociálna práca a misijná 

činnosť nie sú dva paralelné, spolupracujúce či konkurujúce si typy pôsobenia, 
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ale sociálna práca sa vykonáva v rámci misijnej činnosti, kde vykonáva svoje 

vlastné poslanie ako súčasť širšieho „dobročinného“ poslania, ako ho rozumie 

kresťanská evanjelizácia. 

Sociálna práca v rozvojovej činnosti 

Rozvojová pomoc reaguje na pretrvávajúce štrukturálne problémy, 

ktoré môžu brzdiť hospodársky rozvoj, inštitucionálny a sociálny. Medzi 

najčastejšie definície rozvojovej pomoci patrí tá, ktorá týmto pojmom 

označuje presuny prostriedkov z jednej krajiny (donorská krajina) do krajiny 

druhej (prijímajúca krajina), pričom hlavným deklarovaným cieľom je 

pomôcť záujmom prijímateľa.
8
 Rozvojová pomoc v tomto zmysle sa začala 

uplatňovať v medzinárodnej politike v období po r. 1945 a jej počiatok súvisel 

s obnovou Európy zničenej druhou svetovou vojnou.
9
 (porovnaj napr. 

Lancaster, 2006). Následne sa rozšírila na pomoc krajinám tzv. „tretieho 

sveta“ – z rôznych dôvodov „odrezaným“ od hospodárskeho rozvoja, prípadne 

výrazne v ňom zaostávajúcim. Prvotným impulzom k takejto pomoci je 

povedomie všeobecnej solidarity a spolupatričnosti, ktorá má aj svoju 

ekonomickú rovinu, takže pomáhať iným v rozvoji je, v konečnom dôsledku, 

pomocou k rozvoju všetkých. 

Rozvojovú pomoc je možné rozdeliť na bilaterálnu (pomoc poskytuje 

priamo jedna vláda druhej) a multilaterálnu (pomoc poskytujú vlády 

prostredníctvom medzinárodných organizácií a tie ich ďalej poskytujú 

príjemcom pomoci).   

Rozvojová pomoc má dlhodobý a systematický charakter. Zameranie 

rozvojovej pomoci zohľadňuje politické, ekonomické a sociálne ciele 

poskytovateľa a prijímateľa (krajiny alebo organizácie) a pri jej poskytovaní 

sa obe strany dohodnú na určitých podmienkach a kritériách. Skúsenosť 

ukazuje, že nie vždy sa jej poskytovatelia riadia vyššie uvedenou prvotnou 

inšpiráciou, takže tieto podmienky nie sú vždy rovnako výhodné pre obidve 

strany a „cena“, za ktorú sa poskytuje, býva často až príliš vysoká (máme na 

mysli zasahovanie do politických, ekonomických, dokonca kultúrnych 

záležitostí prijímajúcej krajiny, a nezriedka „daňou“ sú aj vážne ekologické 

problémy spôsobené ako dôsledok týchto dohôd). Príčinou týchto problémov 

je neoliberalistická ideológia, ktorá získala v medzinárodnej politike dominantnú 

                                                 
8  Porov. napr. ARVIN, M. (2011): Foreign Aid. In: O´HARA, P. A. (ed., 2011): International 

Encyclopedia of Public Policy. Volume 1. Global Governance and Development. Perth: 

GPERU, 2011, s. 608. 
9  Porov. LANCESTER, C. 2006. Foreign Aid. Diplomacy, Development, Domestic Politics. 

2006, s. 288.  
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pozíciu a pretavila sa do podoby opatrení, ktoré boli krajinami globálneho 

Severu vnucované dlžníckym krajinám globálneho Juhu.
10

 

Kľúčovým momentom rozvojovej pomoci je jej dlhodobá efektivita. 

Stále viac sa však ukazuje, že musí byť zadefinovaná s prihliadnutím na 

všetky aspekty, ktoré vo vzájomnom pôsobení poskytovateľa a prijímateľa 

vstupujú do interakcie. A práve tu je dôležité miesto pre evaluáciu poskytovanej 

pomoci aj z pohľadu sociálnej práce. Hovoríme tu totiž o sociálnej práci na 

makro-úrovni, ktorej cieľom je dosiahnutie rozvoja spoločenstva a sociálna 

práca má kritériá (vrátane etických), na základe ktorých sa môže a musí 

vysloviť, či tá konkrétna medzinárodná aktivita je skutočne „rozvojová“, 

a teda či je to „pomoc“. Veľmi často ide totiž o rôzne formy neokolonizácie,
11

 

takže aj tu terminologické vyjasnenie ďaleko presahuje rámec čisto linguistickej 

rigoróznosti.  

Sociálna práca však nepôsobí len akoby „ex-post“, hodnotiac 

existujúce aktivity na tomto poli. Je v záujme každej vlády či inej (národnej či 

medzinárodnej) organizácie, ktorá si za cieľ kladie autentickú rozvojovú 

pomoc, aby sa zamerala na participatívny prístup. Jeho základom je „čo 

najväčšie zapojenie príjemcov pomoci do rozvojových aktivít – práve z ich 

strany by mali prichádzať stimuly, čo a akým spôsobom je možné a vôbec 

potrebné v ich spoločnostiach meniť“.
12

 

Analogicky však, ako to konštatujeme pri sociálnej práci s individuálnym 

či skupinovým klientom, on sám často nevie presne sformulovať svoje 

skutočné potreby, alebo má pomýlenú predstavu o tom, ako by mohla 

prebiehať pomoc v jeho potrebách. Aj v koncipovaní rozvojovej pomoci na 

makro-úrovni je teda nutné, aby táto medzinárodná spolupráca s pomocou 

odborníkov v oblasti sociálnej práce dokázala predovšetkým identifikovať 

skutočné potreby prijímateľov, a teda i koncipovať pomoc, v pravom zmysle 

slova terapiu zároveň s príslušnými spôsobmi jej realizácie, rešpektujúcimi 

dôstojnosť prijímateľov, ich kultúrnu identitu, požiadavky udržateľného rozvoja 

a pod. V opačnom prípade, ako nás o tom presviedčajú dejiny, takáto „pomoc“ 

pôsobí ako hrozba pre medzinárodné vzťahy, ba i svetový mier.
13

 

                                                 
10  Pozri k tomu bližšie: GAŽOVIČ, O., PROFANT, T.: Rozvojová a humanitárna pomoc. In: 

CENKER, M. (ed.): Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy. Bratislava : Pontis, 2014 (2. vyd.), 

s. 38. 
11  Na toto nebezpečenstvo, ba reálne existujúce medzinárodné zlo poukázala Katolícka cirkev 

už v polovici XX. storočia (encyklika Mater et Magistra pápeža Jána XXIII., z roku 1961) 

a odvtedy až doteraz volá po rozvojovej pomoci, ktorá bude skutočne zodpovedať tomuto 

termínu. 
12  GAŽOVIČ, O., PROFANT, T.: Rozvojová a humanitárna pomoc, s. 38. 
13  Už sme sa presvedčili, že ani svetové veľmoci sa nemôžu cítiť nedotknuteľné, ak nerešpektujú 

pravidlo vzájomnej reálnej prospešnosti v rámci „rozvojovej pomoci“, ktorú poskytujú. 

Chudobné krajiny sa nedajú donekonečna „tlačiť do kúta“. Terorizmus či migračná kríza sú 

toho príkladmi... 
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To prvé, čo tu sociálna práca môže urobiť, je práve terminologické 

upresnenie. Prihovárame sa za to, aby sa pojem „rozvojová pomoc“ nepoužíval 

ako všeobecný. Aj pojmu „rozvoj“, aj pojmu „pomoc“ by tak hrozilo obsahové 

vyprázdnenie, čo by najmä pomáhajúce profesie nemali pripustiť. Aj keď si to 

teda žiada odvahu, je nutné, aby bol chápaný ako odborný termín a aby ním 

bola označená len tá medzinárodná interakcia, ktorá spĺňa odborné (teda 

politicky i ekonomicky nezávislé) kritériá na to, aby prijímateľovi skutočne 

a s dlhodobým efektom napomohla k rozvoju. Netreba azda v tejto súvislosti 

pripomínať, že „pomoc“ musí podliehať princípu subsidiarity, takže ide 

o pomoc k svojpomoci; a že „rozvoj“ je nutné chápať integrálne, že totiž, ak 

hovoríme o ľudskom spoločenstve, musí v sebe harmonicky zahŕňať rozvoj 

v materiálnej rovine (ekologicky udržateľný ekonomický rast), psychickej 

rovine (vzdelanie, etika a pod.) i duchovnej rovine (hodnotový systém, 

povedomie solidarity a pod.).
14

  

V opačnom prípade bude potrebné hovoriť stále intenzívnejšie 

o „odmietnutí rozvoja“, či o „post-rozvoji“ – ako kritike nefunkčného 

neoliberalistického a neokolonialistického konceptu rozvoja
15

 – a je reálne 

obávať sa, že táto terminológia prinesie skôr zmätok a problém k jeho riešeniu 

neposunie.  

Sociálna práca v humanitárnej činnosti 

Dejiny sociálnej práce ukazujú, že pomoc ľuďom v núdzi sprevádza 

ľudstvo v istom zmysle od počiatku. Je akosi „zakódovaná“ v ľudskom srdci, 

ako povedomie solidarity – či už v zmysle vzájomnosti („dnes ja tebe, zajtra 

ty mne“) alebo aj skutočnej nezištnej spolupatričnosti („patríme k sebe, tak si 

pomáhame – silnejší slabším a pod.“).  

Toto povedomie prechádzalo v priebehu dejín určitým vývojom, a to 

predovšetkým pokiaľ ide o postoj k pomoci, a tiež jej organizácii. V priebehu 

dvadsiateho storočia však, spolu s rozvojom komunikácie (či už ju chápeme 

v zmysle fyzickej dostupnosti, alebo v zmysle výmeny informácií) svet sa 

akoby „zmenšil“, ľudstvo nielenže viac o sebe navzájom vie, ale i viac si 

uvedomuje vzájomnú závislosť, ktorá je jedným z dôsledkov globalizačných 

procesov a ktorá volá po väčšej solidarite. 

Isteže, nik nemôže pomáhať každému, v bezbrehom diapazóne 

potrieb ľudí z celého sveta. Ak však každý deň tisíce ľudí z celého sveta 

zomierajú hladom, ocitajú sa bez domova alebo bez adekvátnej starostlivosti, 

                                                 
14  Pozri k tomu bližšie: KOŠČ, S.: Integrálna a integrovaná starostlivosť o náš spoločný domov. 

In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, ročník 16, 2016, č. 2, 

s. 26 – 33. 
15  Pozri napr. McCANN, G., McCLOSKEY, S.: Od lokálneho ku globálnemu. Kľúčové problémy 

rozvojových štúdií. Bratislava: Pontis, 2011. 
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tieto skutočnosti sa – aj vďaka médiám, ktoré tieto informácie sprostredkúvajú – 

dostávajú do povedomia ľudí po celom svete a volajú po bezprostrednej 

reakcii.  

Spúšťačom týchto situácií sú častokrát prírodné katastrofy, hladomory, 

vojny a pod. Humanitárna pomoc je reakciou na tieto nešťastia, ktorú môžeme 

zaradiť do kategórie krízovej intervencie. Pomáha zachrániť ľudí, pomôcť im 

obnoviť svoj život a pokúsiť sa dať im nádej do budúcnosti. Cieľom humanitárnej 

pomoci je prekonať (preklenúť) najzávažnejšie problémy v čase a v situácii, 

kedy ľudia nimi postihnutí nemajú možnosť sami si ihneď pomôcť, a pre 

veľké množstvo postihnutých ľudí, ani príslušné lokálne či národné inštitúcie 

tento nápor nie sú schopné zvládnuť bez pomoci. 

Bučko
16

 definuje humanitárnu pomoc ako zvláštnu formu charitatívnej 

činnosti. Je prejavom solidarity s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej 

situácii. Túto „zvláštnosť“ predstavuje práve okamžitá naliehavosť a o chari-

tatívnej činnosti je reč práve preto, lebo jej prvotnou motiváciou je láska 

k ľuďom, postihnutým nešťastím, povedomie ľudskosti (humanitas), ktoré 

nenecháva ľahostajnými tých, ktorí sa o nešťastí dozvedeli a iniciuje ich 

intervenciu. 

Cieľom humanitárnej pomoci je teda rýchlo a efektívne pomôcť 

ľuďom v krízovej situácii. Humanitárna pomoc – na rozdiel od rozvojovej 

pomoci – je krátkodobá, dočasná a trvá, kým nepominie priame ohrozenie, 

alebo kým ľudia nedosiahnu určitý stupeň samostatnosti pokiaľ ide o zvládanie 

situácie. Cieľom humanitárnej pomoci je podľa Bučka zabezpečenie prežitia 

postihnutých ľudí, zmiernenie ich útrap, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti 

a návrat do normálneho života. Humanitárna pomoc má trvať podľa možnosti 

iba v období krízového stavu či ohrozenia, aby nebola príčinou budovania 

závislosti. Pri poskytovaní pomoci je potrebné v každom ohľade rešpektovať 

ľudskú dôstojnosť postihnutých, etnické a kultúrne zvyklosti a náboženské 

cítenie.  

Bučko tiež konštatuje, že humanitárna pomoc je primárne nasmerovaná 

na zabezpečenie základných životných potrieb ľudí v akútnej krízovej situácii 

(strava, voda, prístrešie, ochrana pred chladom, hygiena, základná zdravotnícka 

pomoc, transport). Okrem materiálnej pomoci je potrebné zabezpečiť aj 

psychosociálnu podporu tým, čo krízovú situáciu prežili. Ďalej je často nutné 

zamerať sa na minimalizovanie možného šírenia infekcií a nákaz. Niekedy 

treba zabrániť aj rabovaniu či iným agresívnym javom, ktoré daný stav núdze 

mohol vyvolať. Humanitárna pomoc je vo svojej podstate záchranná, 

realizuje ju teda záchranný tím, ktorého zloženie a technické vybavenie 

zodpovedá charakteru mimoriadnej udalosti. Zväčša v sebe integruje viaceré 

formy pomoci, počnúc od zdravotnej (ide o prevenciu a ochranu po vypuknutí 

epidémie, vyslanie zdravotného personálu, budovanie poľných nemocníc 

                                                 
16  Cit. dielo, s. 209. 
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a zabezpečenie pitnej vody a hygieny), cez materiálnu (predstavuje pomoc 

v podobe potravín alebo iného materiálu, ktorý vyšpecifikuje príjemca pomoci, 

prípadne humanitárne organizácie vypracujú vlastné analýzy), poradenskú 

a expertnú (ide o odborníkov, ktorí poskytujú informácie, aby sa zamedzilo 

ďalším stratám na životoch alebo obmedzili materiálne škody) a finančnú 

(ide o finančné prostriedky, ktoré poskytuje humanitárna organizácia rôznym 

orgánom postihnutej krajiny, ktoré nimi financujú pomoc priamo v teréne). 

Z týchto charakteristík humanitárnej pomoci (resp. činností) je zrejmé, 

kde je tu miesto sociálnej práce, resp. v akom zmysle sociálna práca vstupuje 

do tejto činnosti. Aj v tomto prípade ide o sociálnu prácu na makro-úrovni, do 

ktorej vstupuje s prvkami charakteristickými pre krízovú intervenciu. 

Krízová intervencia je odborná metóda práce s klientom v situácii, 

ktorú osobne prežíva ako záťažovú, nepriaznivú, ohrozujúcu, a najmä 

naliehavú. 

Medzi charakteristické znaky krízovej intervencie patrí: 

 okamžitá pomoc, poskytnutie pomoci by malo byť tak rýchle, ako je 

to možné;  

 redukcia ohrozenia, vytváranie emocionálnej pomoci, podpory, pocitu 

bezpečia a pomoc materiálna; 

 koncentrácia na problém „tu a teraz“, analýza histórie krízy a história 

klienta je potrebná pre porozumenie podstaty a hĺbky krízových 

reakcií, ale krízová intervencia ako taká sa zameriava na aktuálnu 

situáciu a aktuálny problém;  

 časové ohraničenie – pravidelné stretnutie, najmenej jedenkrát za 

týždeň, v prípade krátkodobej hospitalizácie do 6 až 10 dní, respektíve 

nocí;  

 intenzívny kontakt krízového interventa s klientom, pravidelnosť 

kontaktov môže byť relatívne vysoká;  

 štruktúrovaný, aktívny, niekedy aj direktívny prístup krízového 

interventa – od trpezlivého, empatického načúvania až po direktívny 

zásah v situácii ohrozenia zdravia či života;  

 individuálny prístup ku klientovi, kríza je subjektívna záležitosť, preto 

môžu rôzni ľudia reagovať na rovnaké krízové situácie rôznymi 

spôsobmi a za daných okolností budú potrebovať „niečo iné“. 

Práve tieto charakteristiky krízovej intervencie poukazujú na miesto 

sociálneho pracovníka ako odborníka, ktorý dokáže koordinovať celý proces 

intervencie, v rámci multidisciplinárneho tímu – čo analogicky platí aj pri 

humanitárnej „krízovej intervencii“. 
Navyše, humanitárna pomoc sa často ocitá v situácii určitého paradoxu, 

ktorý spočíva v jej neutralite. Na jednej strane jej táto neutralita pomáha 
pôsobiť aj vo vysoko konfliktnom prostredí, na druhej strane však táto 
neutralita nesie často so sebou potrebu „zatvárať si oči“ pred porušovaním 
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ľudských práv na jednej či oboch stranách, lebo v opačnom prípade si osoba 
zatvorí dvere k vlastnej činnosti (hrozí, že bude z krajiny vyhostená). Ide 
o veľmi vážne etické dilemy, ktoré je potrebné riešiť v duchu etického kódexu, 
s prihliadnutím na hierarchiu hodnôt a vyššie dobro či zlo, o ktoré v danej 
konkrétnej situácii ide. Sociálny pracovník by mal prinášať do tímu humani-
tárnych pracovníkov práve aj túto kompetenciu orientácie v etických problémoch. 

Záver 

Sociálna práca je multidisciplinárna veda a, samozrejme, aj v praxi sa 
ukazuje ako multidisciplinárna – v tom zmysle, že v sebe integruje poznatky 
z rôznych disciplín a s rôznymi inými odborníkmi prirodzene a nevyhnutne 
spolupracuje. Zároveň má svoje miesto v rôznych prostrediach, ktoré môžeme 
charakterizovať nielen podľa klientely, služieb a pod., ale aj podľa zamerania 
činnosti. Cieľom tejto štúdie bolo priniesť určitú reflexiu a rozvinúť diskusie 
(„disputationes“) o tom, že tu nejde o zamieňanie sociálnej práce s niečím 
iným, ani o konkurenčný boj o ovládnutie „terénu“, ale o zahrnutie sociálnej 
práce do širšieho kontextu charitatívnej, misijnej, rozvojovej či humanitárnej 
činnosti, pri zachovaní jej odbornej totožnosti, ako aj ich špecifického 
zamerania. Sociálna práca tam prináša to, čo je – v zmysle definície – jej 
poslaním: podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako 
aj zmocnenie a oslobodenie ľudí, a tiež podnecuje životné zmeny a zlepšuje 
blaho, a to všetko na vysokej odbornej úrovni, podopretej teóriami sociálnej 
práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami (čiže 
dôkladnou kultúrno-antropologickou, resp. sociálno-antropologickou reflexiou) 
a s vysokou mierou etického prístupu, opretého o princípy sociálnej spravodli-
vosti, ľudských práv, spoločnej zodpovednosti a rešpektovania rozmanitosti 
(čiže toho, čo v sociálnom priestore vyjadruje pojem ľudská dôstojnosť). 
V každom s reflektovaných širších kontextov práve ona realizuje ich sociálny 
rozmer. Zároveň však tieto kontexty nie sú pre sociálnu prácu len akýmsi 
„poľom pôsobenia“, ale pomáhajú jej rozvíjať sa do hĺbky svojho poslania 
i do šírky svojho pôsobenia – takže správne začlenenie sociálnej práce do 
každého z nich je na prospech všetkých, a najmä človeka, ktorému je 
adresovaná. 
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Abstract 

This study addresses the suicidal behavior of young adolescents in families. 

Suicídum is charekterized as "harm" self-preservation. Nowadays, not only 

it increases the risk of active suicides, but mostly passive or so theatrical 

(inchoate) suicide. The trigger of the story is often prosaic, unpredictable. 

The study demonstrated on the basis of available information the results 

of a qualitative study. The study presents the fact that young adolescents 

with suicidal tendencies come rather from a low emotional level and lack 

of emotional support. These shortcomings will then show poorer versatility 

and inability to deal with conflict situations. 

Keywords: Suicide. Family. Risk factors. Behaviour. Youth. 

Úvod 

Podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2014, 

uvedenej v publikácii „Preventing suicide, A community engagement toolkit“ 

zomrie každoročne v dôsledku samovrážd cez 800 000 mladých ľudí vo veku 

15 – 29 rokov (World Health Organization, 2016). Samovraždy sú zároveň aj 

druhou najčastejšou príčinou ich úmrtí. Vplyv samovrážd na rodiny, priateľov 

a komunity je zničujúci a ďalekosiahly, a to aj dlho potom, čo si ich blízki 

vzali vlastné životy. Suicidálne konanie ovplyvňujú sociálne, psychologické, 

kultúrne a ďalšie faktory. Najviac samovrážd sa podľa zistení WHO z roku 

2014 vyskytuje v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, kde zdroje a služby, 

ak vôbec existujú, sú často obmedzené. Tieto skutočnosti a nedostatok reali-

zovaných prijatých, primeraných opatrení spôsobujú, že sa samovraždy mladých 

dospievajúcich stávajú vážnym celosvetovým problémom verejného zdravia, 

ktorý je potrebné riešiť. Na svetovom zhromaždení WHO bol v roku 2013 

prijatý dokument „Mental Health Action Plan 2013 – 2020“, ktorým sa 
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zúčastnené krajiny zaviazali globálne znížiť mieru samovrážd mladých ľudí 

vo veku 15 – 29 rokov do roku 2020 o 10 %. Miera samovrážd patrí medzi 

dohodnuté ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. Suicidálnemu konaniu 

mladých dospievajúcich sa z pohľadu pedagogiky, sociológie i sociálnej práce 

doposiaľ v Slovenskej republike nevenovala dostatočná pozornosť. Hlavným 

zámerom štúdie je analýza motivácie samovrážd mladých dospievajúcich 

vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov a aké formy pomoci a prevencie majú 

k dispozícii na Slovensku. 

1  Štatistické údaje v Slovenskej republike 

Zber a spracovanie údajov vykonáva Národné centrum zdravotníckych 

informácií v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samovraždy 

oznamujú príslušné pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou. Pokus o samovraždu hlásia poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním psychiatria, 

gerontopsychiatria a detskej psychiatrie. Oznámeniu podlieha osoba, ktorá sa 

pokúsila o samovraždu a ktorej bola poskytnutá psychiatrická zdravotná 

starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení. Údaje 

nezahŕňajú osoby, ktorým bola poskytnutá iná zdravotná starostlivosť (napríklad 

na internom oddelení, chirurgii a podobne) než psychiatrická (Národné centrum 

zdravotníckych informácií, 2016, s. 5). 

 

Tabuľka 1: Samovraždy a samovražedné pokusy 15 – 19 ročných  

podľa pohlavia 

 

Rok 

Samovraždy Samovražedné pokusy 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Spolu 15 14 13 15 11 91 90 68 68 81 

Muži 13 13 9 14 10 51 52 28 25 26 

Ženy 2 1 4 1 1 40 38 40 43 55 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2012 – 2016. 
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Tabuľka 2: Úmyselné sebapoškodenia podľa vekových skupín a pohlavia 

za rok 2015 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2016, s. 15. 

 

Tabuľka 3: Samovraždy podľa motívu činu, vekových skupín a pohlavia 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2016, s. 25. 

 

Úmyselné samopoškodenie podľa spôsobu vykonania činu a pohlavia  

(15 – 19 ročných v rokoch 2012 – 2016): 

 obesením, zaškrtením a zadusením – 7 mužov, 

 výstrelom z ručnej zbrane – 1 žena, 1 muž, 

 skokom z výšky – 1 muž, 

Samovraždy Samovražedné pokusy 

Veková 

skupina 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Spolu 592 100,0 497 100,0 95 100,0 859 100,0 441 100,0 418 100,0 

0  – 14 4 0,7 1 0,2 3 3,2 18 2,1 2 0,5 16 3,8 

15  – 19 11 1,9 10 2,0 1 1,1 81 9,4 26 5,9 55 13,2 

20  – 29 73 12,3 62 12,5 11 11,6 194 22,6 110 24,9 84 20,1 

30  – 39 107 18,1 98 19,7 9 9,5 189 22,0 119 27,0 70 16,7 

40  – 49 102 17,2 93 18,7 9 9,5 169 19,7 88 20,0 81 19,4 

50  – 59 129 21,8 100 20,1 29 30,5 121 14,1 59 13,4 62 14,8 

60  – 69 93 15,7 73 14,7 20 21,1 58 6,8 23 5,2 35 8,4 

70+ 72 12,2 59 11,9 13 13,7 29 3,4 14 3,2 15 3,6 

Neznáma 1 0,2 1 0,2 – – – – – – – – 

Motív činu Pohlavie Spolu 

V tom vo vekovej skupine za rok 2015 

0 – 

14 

15 –

19 

20 – 

29 

30 – 

39 

40 – 

49 

50 – 

59 

60 – 

69 
70+ 

Nez-

ná-

my 

Spolu 

Spolu 592 4 11 73 107 102 129 93 72 1 

Muži 497 1 10 62 98 93 100 73 59 1 

Ženy 95 3 1 11 9 9 29 20 13 – 

Konflikty a rodinné problémy 
Muži 10 – 1 – 2 3 2 1 1 – 

Ženy – – – – – – – – – – 

Konflikty a školské problémy 
Muži 1 – 1 – – – – – – – 

Ženy – – – – – – – – – – 

Konflikty a existenčné problémy 
Muži 3 – – 1 1 – 1 – – – 

Ženy – – – – – – – – – – 

Konflikty a problémy s verejnými 

záujmami 

Muži 1 – – – 1 – – – – – 

Ženy  – – –  – – – – – 

Súvislosť so somatickým 

ochorením alebo telesnou chybou 

Muži 6 – – – 1 1 1 1 2 – 

Ženy 5 – – – 1 1 1 1 1 – 

Bez zrozumiteľnej motivácie 

(vrátane psychotickej) 

Muži 9 – – 1 2 – 2 2 2 – 

Ženy 6 – – 1 1  2 1 1 – 

Iné vnútorné osobné konflikty  

a problémy 

Muži 26 – – 3 5 6 4 6 2 – 

Ženy 4 1 – – 1 – – 2 – – 

Neznámy 
Muži 441 1 8 57 86 83 90 63 52 1 

Ženy 80 2 1 10 6 8 26 16 11 – 
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 skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet – 1 muž (Národné 

centrum zdravotníckych informácií, 2016, s. 21, 37). 

 

Tabuľka 4: Samovražedné pokusy podľa motívu činu, vekových skupín 

a pohlavia 

Motív činu Pohlavie Spolu 

V tom vo vekovej skupine za rok 2015 

0 – 

14 

15 – 

19 

20 – 

29 

30 – 

39 

40 – 

49 

50 – 

59 

60 – 

69 
70+ 

Nez-

námy 

Spolu 

Spolu 859 18 81 194 189 169 121 59 29 – 

Muži 441 2 26 110 119 88 59 23 14 – 

Ženy 418 16 55 84 70 81 62 35 15 – 

Konflikty a rodinné problémy 
Muži 159 1 9 41 43 32 21 8 4 – 

Ženy 201 5 30 45 34 38 30 16 3 – 

Konflikty a školské problémy 
Muži 3 1 1 1 – – – – – – 

Ženy 9 2 6 1 – – – – – – 

Konflikty a problémy 

v zamestnaní 

Muži 8 – – 3 1 2 2  – – 

Ženy 5 – – 1 1 1 1 1 – – 

Konflikty a existenčné problémy 
Muži 60  1 7 21 18 9 3 1 – 

Ženy 51 1 – 9 8 17 11 5  – 

Konflikty a erotické problémy  
Muži 19  6 6 3 2 2 – – – 

Ženy 12 1 – 5 5 1  – – – 

Konflikty a problémy s verejnými 

záujmami 

Muži 4 – 1 1 – 1 1 –  – 

Ženy 2 – – – –   – 2 – 

Súvislosť so somatickým 

ochorením alebo telesnou chybou 

Muži 16 – – – 2 5 3 4 2 – 

Ženy 12 1 – – – 3 – 6 2 – 

Bez zrozumiteľnej motivácie 

(vrátane psychotickej) 

Muži 59 – 4 15 19 7 6 5 3 – 

Ženy 29 1 1 6 8 8 2 1 2 – 

Iné vnútorné osobné konflikty 

a problémy 

Muži 79 – 3 21 22 16 12 3 2 – 

Ženy 71 3 13 14 10 7 15 5 4 – 

Neznámy 
Muži 34 – 1 15 8 5 3 – 2 – 

Ženy 26 2 5 3 4 6 3 1 2 – 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, 2016, s. 26. 

 

Úmyselné samopoškodenie v štádiu pokusu podľa spôsobu vykonania činu 

a pohlavia (15 – 19 ročných v rokoch 2012 – 2016): 

 otravou a priotrávením neopiátovými analgetikami, antipyretikami a anti-

reumatikami – 3 muži, 6 žien, 

 otravou a priotrávením antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, anti-

parkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde – 2 muži, 

25 žien, 

 otravou a priotrávením opiátovými analgetikami a psychodysleptikami 

(halucinogénmi), nezatriedené inde – 2 ženy, 

 otravou a priotrávením liekmi účinkujúcimi na autonómny nervový 

systém – 1 žena, 

 otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi 

a biologickými látkami – 2 muži, 5 žien, 

 otravou a priotrávením alkoholom – 2 ženy, 

 otravou a priotrávením inými a bližšie neurčenými chemickými a škodli-

vými látkami – 1 muž, 

 obesením, zaškrtením a zadusením – 5 mužov, 

 ostrým predmetom – 9 mužov, 10 žien, 
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 skokom z výšky – 3 muži, 1 žena, 

 skočením alebo ľahnutím pred pohybujúci sa predmet  – 1 muž, 1 žena, 

 inými bližšie určenými prostriedkami – 2 ženy (Národné centrum 
zdravotníckych informácií, 2016, s. 23, 37). 

2  Spúšťače suicidálneho konania 

Samovražda patrí medzi poruchu pudu sebazáchovy. Myšlienky na 
samovraždu sa môžu pohybovať v rozsahu od vágneho želania byť mŕtvym 
do suicidálnych myšlienok s konkrétnym plánom a zámerom. Pokusom o samo-
vraždu rozumieme fatálne, sebariadené, potenciálne škodlivé správanie s akým-
koľvek zámerom zomrieť v dôsledku konania, ktoré môže alebo nemusí mať 
za následok zranenie alebo smrť. 

2.1  Rizikové faktory a situácie 

Nock (in Hýbnerová, 2006) uvádza tieto faktory zvyšujúce riziko suici-
dálneho konania medzi deťmi a dospievajúcimi: 

 prítomnosť psychického ochorenia, špeciálne depresie, bipolárnej 
afektívnej poruchy a užívanie alkoholu a iných návykových substancií 
(približne 95 % osôb, ktoré suicidujú, trpia v čase smrti psychickým 
ochorením), 

 silný stres, nepokoj a vyššia podráždenosť, 

 pocity beznádeje a pocity menejcennosti, ktoré často sprevádzajú 
depresie, 

 suicidálny pokus v anamnéze, 

 depresia či samovražda v rodinnej anamnéze (depresívne ochorenie môže 
mať genetické komponenty), 

 psychické či fyzické týranie, sexuálne zneužívanie, 

 nedostatočná podporná sociálna sieť, nefungujúce vzťahy s rodičmi či 
rovesníkmi, pocit sociálnej izolácie, 

 vyrovnanie sa s homosexualitou a nedostatočné pochopenie a podpora 
zo strany rodiny, komunity. 

 
The Nation's Voice on Mental Illness (in Hýbnerová, 2006) okrem 

vyššie uvedených uvádza tieto rizikové faktory: 

 impulzívne alebo agresívne tendencie, 

 jednoduchý prístup k smrtiacim prostriedkom, 

 zážitok smrti samovraždou u člena rodiny, priateľa či inej blízkej osoby, 

 interpersonálna strata, právne a disciplinárne problémy, 

 nedostatočné zapojenie v škole, v práci, 

 kultúra a náboženská viera (napríklad presvedčenie, že samovražda je 
ušľachtilé vyriešenie osobnej dilemy). 
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2.2  Problémy v rodine 

Hýbnerová (2006) hovorí o problémoch rodín na prvý pohľad nefunkč-

ných, kde dochádza k zanedbávaniu výchovy i základných potrieb detí, ale aj 

rodín, síce na prvý pohľad veľmi dobre fungujúcich, avšak s nepriaznivo 

pôsobiacimi faktormi, ako napríklad emočný chlad, perfekcionizmus rodičov, 

prílišná autoritatívnosť, domáce násilie a podobne. Medzi základné rizikové 

faktory v tejto oblasti patria nefungujúce rodinné vzťahy, strata základnej 

citovej vzťahovej väzby, citová deprivácia. Traumatizujúce sú dlhodobé 

konflikty v rodine, zložitý rozvod rodičov a spory o dieťa. Riziko suicidálneho 

konania u detí a mladých dospievajúcich je často spojené so separáciou rodiny, 

rozvodom rodičov, rodičovským alkoholizmom, zneužívaním, depresiou a suici-

dálnym konaním u rodičov. Medzi základné charakteristiky, ktoré sú typické 

pre rodiny suicidálneho dieťaťa, zaraďujeme: 

 nedostatočné medzigeneračné hranice, 

 veľmi konfliktné vzťahy medzi rodičmi, 

 nevciťovanie sa rodiča do dieťaťa, 

 nesymbiotická väzba rodič – dieťa, 

 rigidný rodinný systém. 

2.3  Identifikačné znaky 

Suicidálne správanie detí a mládeže má niektoré odlišnosti, ktoré sú 

dané celkovo nezrelou osobnosťou, nedostatkom životných skúseností, 

neschopnosťou využiť alternatívne sociálne stratégie, nevyhranenosťou postojov, 

neujasnenosťou hodnotových vzťahov, zvýšenou zraniteľnosťou, zníženou 

odolnosťou voči záťaži, citovou instabilitou s ľahším sklonom ku skratom 

v konaní. Podľa Vozáb Gabrielovej (in Mátel, Schavel a kol., 2011) výskumy 

mladistvých pokúšajúcich sa o samovraždu poukazujú na niektoré predilekčné 

vlastnosti, ktorých výskyt je u tejto časti populácie pomerne výrazný.  

Z publikácie „Analýza a prevence sociálně patologických jevů“ 

(Jedlička, Koťa, 1998) vyberáme opis chlapcov, pokúšajúcich sa o samovraždu 

v rozmedzí 15 – 20 rokov veku takto: „často pochádzajú z rodinného prostredia 

so zvýšenou sociálnou záťažou, objavuje sa u nich zvýšená neurotičnosť, 

dráždivosť a neistota, náchylnosť k iracionálnym obavám a pocitom viny, 

príznačná je aj znížená sebakritickosť či nekritickosť k vlastnému konaniu, 

objavuje sa malá vytrvalosť, submisivita a znížená dynamogénia, veľká 

uzavretosť je sprevádzaná nízkou sociabilitou, sexualita je buď predčasná 

a sprevádzaná častou promiskuitou, alebo naopak chýba úplne záujem o osoby 

druhého pohlavia a časté sú pocity menejcennosti“.  

U dievčat, pokúšajúcich sa o samovraždu, popisuje: „uzavretosť, 

nespolupatričnosť, zahľadenosť do seba, mlčanlivosť, vážnosť a smútok, citovú 

labilitu prejavujúcu sa v podobe neuspokojenej emocionality, citovosti, nestálosti 
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a nezrelosti, nedostatok frustračnej tolerancie, neistotu, plachosť, váhavosť, 

citlivosť k hrozbám, sklon k sebaobviňovaniu, nepriaznivú individuálnu históriu, 

nepriaznivú rodinnú atmosféru či traumatizujúce postavenie v rodine“.  

Sochůrek (2009) konštatuje, že početné samovražedné pokusy mladých 

dospievajúcich možno interpretovať skôr ako emočne vypätý spôsob „volania 

o pomoc“. Môžu byť taktiež výrazom potreby vymáhať uspokojenie za každú 

cenu aj vydieraním. Početnosť samovražedných pokusov sa v období medzi 

15 – 24 rokom života zvyšuje, a to najmä u chlapcov. Ide o dôsledok komplexnej 

záťaže spojenej s neistotou a nedostatkom sociálnej podpory, ako aj s ekono-

mickými ťažkosťami. 

2.4  Všeobecná motivácia 

Z hľadiska závažnosti motivácie a úmyslu skutočne zomrieť, ktorý sa 

prejaví aj vo voľbe prostriedku, ako takéhoto cieľa dosiahnuť, cituje Vozáb 

Gabrielová (in Mátel, Schavel a kol., 2011, s. 361) Vágnerovú (2002), ktorá 

rozlišuje dva varianty:  

 samovražda ako cieľ – život je z nejakého dôvodu neznesiteľný 

a človek sa tejto záťaže potrebuje zbaviť. Môže k tomu mať dva rôzne 

motívy. Buď je to únik pred niečím (pred zdĺhavým umieraním, hanbou, 

väzením a podobne), alebo úsilie niečo získať (napríklad večné spasenie). 

Podstatné je, že človek chce zomrieť; 

 suicidálne konanie ako prostriedok – človek zomrieť nechce, ale 

používa demonštráciu samovraždy ako prostriedok k manipulácii s inými 

ľuďmi, k ich potrestaniu, pomste a podobne. 

 

Opisuje tiež štyri základné psychologické motívy suicidálneho správania 

podľa Špatenkovej (2004): 

 agresia – suicidálni jedinci majú zvyčajne problémy s tým, aby venti-

lovali svoju agresiu; 

 autoagresia – niekedy ľudia tak dlho zadržujú alebo potláčajú agresivitu, 

až ju obrátia proti sebe. Príčinou autoagresie môžu byť napríklad pocity 

viny; 

 apel, výzva – samovražda predstavuje formu „volania o pomoc“, zúfalú 

šancu obrátiť pozornosť sociálneho okolia k svojej osobe. To sa niekedy 

podarí, avšak až po smrti. Suicidálni jedinci v 80 % ohlasujú svoj zámer 

dopredu. Oznamujú, že chcú spáchať samovraždu, u 50 % z nich ale 

nie je tomuto apelu venovaná žiadna pozornosť; 

 útek, únik – samovražda má veľa spoločného s útekom zo života. 

Súhrnne možno povedať, že príčiny a motívy, ktoré človeka k samo-

vražde vedú, môžu byť veľmi rôzne, individuálne a špecifické. 
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3  Prevencia suicidálneho konania 

Kľúčovú úlohu v prevencii samovrážd podľa WHO (2016) zohrávajú 

komunity. Zraniteľným jednotlivcom, rodinám či skupinám poskytujú sociálnu 

podporu, zapojenie sa do následnej starostlivosti bojovať proti stigmatizácii, 

ako i podporovať pozostalých. Dávajú pocit spolupatričnosti a zavádzajú osobitné 

stratégie prevencie samovrážd. Kým vlády krajín vypracovávajú a realizujú 

komplexné stratégie multisektorových prevencií samovrážd, komunity zvyšujú 

toto úsilie svojimi miestnymi zdrojmi. Členovia komunít, ľudia so životnými 

skúsenosťami a zúčastnené strany zdieľajú to, čo funguje a identifikujú medzery 

v prístupe, liečbe a podpore. Pri aktívnom a participatívnom procese zdola nahor 

si komunity identifikujú priority a realizujú aktivity, ktoré sú dôležité a vhodné, 

aby v miestnom kontexte ovplyvňovali a formovali politiku a služby v oblasti 

prevencie samovrážd. Pravdepodobnosť dosiahnutia týchto cieľov je vtedy, ak 

sa najmä komunity aktívne zapoja do úsilia o prevenciu samovrážd, pričom 

táto je dôležitá nielen pre jednotlivcov i rodiny s deťmi, ale prospieva aj 

blahobytu obcí, systému zdravotnej starostlivosti a celej spoločnosti. 

3.1  Právne aspekty 

Suicidálne konanie vo všetkých formách môže prinášať situácie, 

v ktorých je nutné využiť právne vedy. Na jednej strane musí byť niekedy 

zasahované do práv klienta, ktorý sa pokúsi o samovraždu, na druhej strane 

ide o riešenie prípadu, kedy niekto mohol byť druhou osobou v súvislosti so 

suicidálnym konaním poškodený. V prvom prípade ide o problematiku prevzatia 

a držanie klienta v ústave zdravotníckej starostlivosti bez jeho súhlasu, v druhom 

o eventuálnu trestnú zodpovednosť inej osoby v súvislosti so suicidálnym 

konaním. Suicidálne konanie ako také nenapĺňa podstatu trestného činu. 

Do úvahy však prichádza trestnoprávna zodpovednosť ďalšej osoby, ktorá sa 

na samovražde nejakým spôsobom podieľala. Toto upravuje Trestný zákon 

č. 300/2005 Z. z. v § 154, účasť na samovražde: „(1) Kto iného pohne 

k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu 

o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin 

uvedený v odseku 1, a) spácha závažnejším spôsobom konania, b) na chránenej 

osobe“. 

Na Slovensku je zavedený inštitút „Komisára pre deti“, ktorý sa podieľa 

na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu podľa 

„Dohovoru o právach dieťaťa“ a medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. Na  rozdiel od ostatných orgánov ochrany práv 

sa komisár zaoberá výlučne právami detí. Prípady alebo situácie, v ktorých 

môže Komisár pre deti pomôcť, vymedzujú ustanovenia zákona č. 176/2015 Z. z. 

o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. 
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Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv 

dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa. Dieťa má právo obrátiť sa na komisára 

pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, 

poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do 

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

3.2  Ochranné faktory v rodine 

Pre funkčnú rodinu sú typickými znakmi aj úprimnosť, láska a nefalšo-

vanosť. Členovia rodiny sa vzájomne počúvajú, prejavujú si úctu, deti rešpektujú 

svojich rodičov a naopak. V takýchto rodinách je prejavovanie citov automatické, 

členovia rodiny o nich hovoria otvorene, a to bez ohľadu na to, či ide o radosť, 

úspech alebo naopak o obavy a bolesť. Jedným zo základných pravidiel funkčnej 

rodiny je aj efektívna komunikácia, ktorá prispieva k utváraniu podmienok 

pre zdravý psychický vývin a upevňuje citové väzby. V spoločnosti sú 

odpozorované štyri faktory, ako ľudia pri komunikácii manipulujú s nega-

tívnym výsledkom stresu: zmierovanie, obviňovanie, vypočítavanie a rušenie. 

To sú dysfunkčné komunikačné pozície zahŕňajúce ako nositeľa človeka 

s nízkou sebahodnotou v danej situácii. 

Tománek (2013) vidí zodpovednosť za súčasné rodiny v kríze v spoloč-

nosti, pretože deti a mládež dnešnej doby nemajú alebo strácajú mantinely 

slušného správania, nevedia alebo nechcú vedieť, čo je správne a čo je krajne 

nevyhovujúce. Rodina sa tak stáva veľmi zraniteľnou (dôraz sa kladie na per-

fekcionizmus alebo naopak ľahostajnosť rodičov, jednostrannosť, neprimeranosť 

výchovných nástrojov a postupov k veku dieťaťa, zanedbávanie, preťažovanie). 

I vďaka týmto aspektom sa často stretávame s názormi, že súčasná rodina 

a s ňou súvisiaca rodinná výchova sú v kríze. 

Hýbnerová (2006) uvádza poznatky z rozhovoru psychoterapeutky Ley 

Brodovej (2004) pre časopis „Psychológia dnes“: „Najlepšia prevencia všetkých 

podobných problémov je mať od malička otvorené ucho, oko a srdce pre to, 

čo dieťa prežíva. Teda niečo, čo sa v okamihoch krízy už horšie buduje. Krízu 

je, samozrejme, možné spracovať, ak členovia rodiny nájdu spôsoby, ako sa 

vzájomne otvoriť, vyjsť si v ústrety, aby ústretovosť nebola chápaná ako prejav 

slabosti, ako žiť s druhými v mieri a spolupráci a pritom sa necítiť zneužívaný. 

Preto sa pri práci s rodinami, v ktorých sa podobný závažný problém vyskytol, 

snažíme vytvoriť prostredie alebo otvoriť témy, ktoré by mohli byť pre účastníkov 

problému prospešné. Napríklad o tom, ako je možné dávať najavo, že je 

niekto nešťastný, či si jednotliví členovia rodiny dovolia dať najavo, že sú 

nešťastní, či to ostatné nebudú brať ako slabosť a podobné veci, ktoré im 

pomôžu porozumieť tomu, čo sa v ich rodine deje.“ 
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3.4  Prevencia 

Jednou z najefektívnejších stratégií prevencie samovrážd je edukácia 
verejnosti i odborníkov v tom, ako rozpoznať a primerane zareagovať pri 
varovných príznakoch suicidálneho konania u ľudí v ich okolí. Hýbnerová (2006) 
však uvádza, že podľa Fleischmana a kol. (2005, s. 18 – 24) sa neosvedčilo 
„zdôrazňovanie varovných príznakov rodičom, prednášky verejnosti a programy 
pre školy, preto Fleischman význam lekárov považuje za zásadný.“ Screening 
psychopatologických charakteristík medzi dospievajúcimi, rovnako ako liečba 
psychopatológie u rodičov môže pomôcť znížiť riziko psychického narušenia 
detí. Je dôležité pripomenúť, že väčšinu z týchto porúch možno liečiť. Príklady: 

 Včasná diagnostika + správna liečba = prevencia samovrážd: tým 
poukazuje na dôležitú úlohu praktických (detských) lekárov v prevencii 
samovrážd mladistvých.  

 Redukcia: jedným z najdôležitejších a základných cieľov prevencie 
samovrážd medzi mladými ľuďmi je redukcia rizikových faktorov. 
A to v troch úrovniach prevencie: 

 Primárna prevencia – zníženie výskytu poruchy v populácii 
prostredníctvom eliminácie príčinných a rizikových faktorov, 
ktoré sa podieľajú na jej vzniku. Vykonáva sa u osôb, ktoré 
nemusia niesť klinické znaky. Podporujú sa protektívne 
faktory a duševné zdravie. 

 Sekundárna prevencia – včasné zachytenie a liečba klinických 
prejavov. Jej súčasťou je krízová intervencia. Vykonáva sa 
u jedincov s klinickými prejavmi poruchy či zvýšene rizikových. 

 Terciárna prevencia – snaží sa zmierniť následky klinickej 
poruchy a jej opakovaniu. 

 Informovanosť osôb starajúcich sa o deti o výskyte suicidálneho 
správania, rizikových faktoroch a podpore rodín rizikových detí. 

 Dostupnosť psychiatrickej a psychologickej zdravotnej starostlivosti. 

 Profesionálny tréning odborníkov v schopnosti identifikovať suici-
dálne riziko a vhodne reagovať. 

 Špeciálny psychoterapeutický výcvik odborníkov pracujúcich 
s ohrozenou populáciou v zariadeniach, zriadených pre pomoc 
rizikovým deťom a mládeži. 

 Regulácia dostupnosti prostriedkov (zamedziť deťom a dospievajúcim 
v prístupe k potenciálne smrtiacim prostriedkom, ako sú strelné 
zbrane, lieky a podobne). 

 Krízová intervencia, ktorá sa orientuje na vylúčenie rizika opakovania 
maladaptívneho správania.  

 
V prevencii samovrážd okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

majú nezastupiteľné miesto v SR aj iné odborné inštitúcie, pôsobiace v gescii 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako napríklad zriadené linky 
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dôvery, krízové a resocializačné strediská (zriadené podľa zákona č. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) a reedukačné 
centrá (zriadené podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 
školský zákon), ktoré má v pôsobnosti Ministerstvo školstva SR. 

Záver 

Štúdia vyzdvihuje prevenciu pred novodobým sociálno-patologickým 

javom, kde práve prevencia prispieva k odstráneniu alebo zmierneniu počtu 

samovrážd vrátane pokusov. Uvedené sa ukazuje aj v štatistike za rok 2015, 

kedy mladiství vo veku 15 – 19 rokov uskutočnili 11 samovrážd a 81 samo-

vražedných pokusov. V porovnaní rokov 2011 – 2015 sme zistili, že 

suicidálne konanie mladistvých v štádiu pokusu o samovraždu malo najvyššiu 

hodnotu v rokoch 2011 a 2012 s väčším počtom mladistvých mužského 

pohlavia. Aj keď v rokoch 2013 a 2014 počet pokusov o samovraždu celkovo 

klesol, prevláda ženské pohlavie aj v roku 2015, kedy sa počet neúspešných 

pokusov o samovraždu znova zvýšil. Počet dokonaných samovrážd sa u vekovej 

skupiny 15 – 19 rokov od roku 2011 medziročne znížil. Najčastejším spôsobom 

vykonania pokusu o samovraždu detí a mladistvých bolo otrávenie a priotrávenie 

antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými 

liekmi nezatriedenými inde, ako aj úmyselné samopoškodenie ostrým 

predmetom. U detí a mladistvých do 19 rokov boli motívom vykonania 

samovražedného pokusu v 45,5 % prípadov konflikty a rodinné problémy 

a iné vnútorné osobné konflikty a problémy v 19,2 %. Konflikty a školské 

problémy uviedlo 10,1 % mladistvých osôb. (Tab. 2, 3, 4). Z uvedených 

údajov vyplýva, že prevencia nie je limitovaná rodine, ale širokej verejnosti, 

ktorej by malo záležať na fungujúcej a prosperujúcej budúcnosti v sile 

mladých dospievajúcich.  
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Interculturality as a New Phenomenon in Society 

and its Solution by an Alternative Form of Mediation 

Die Interkulturalität als neues Phänomen 

in der Gesellschaft und ihre Lösung 

in der Alternativform der Mediation 

Interkulturalita ako nový fenomén v spoločnosti a jej 

riešenie alternatívnou formou mediácie 

Nikol Volková 

Abstract 

Every nation, ethnicity, society has their own culture, which consists of 

values, opinions, attitudes, norms and cultural patterns that influence 

the way of thinking, emotions, behaviour and products of material and 

spiritual nature. It also represents interculturality as a new phenomenon 

in society, which points out to cultural differences, which could be a cause 

of many communication issues. It is good to understand and respect 

culture of another country. The goal is to offer a view on mediation as 

a method of modern and effective dispute resolution in an intercultural 

environment. 

Keywords: Interculturality. Intercultural communication. Culture. Conflict. 

Mediation. 

Úvod 

Už od samých začiatkov ľudskej civilizácie dochádzalo ku kontaktu 

ľudí nielen vo vnútri etnického spoločenstva, ale tiež ku kontaktom príslušných 

rôznych etník a národov, ich kultúr a príslušného jazyka.
1
 Pre vývoj spoločnosti 

je podstata, ktorá zaručuje všetkým občanom rovnaké práva i povinnosti. 

Spoločnosť, ktorá si na základe akceptovania integračno-dezintegračných 

vzťahov medzi rozličnými národnosťami a ich kultúrami vytvára novú 

multikultúrnu štruktúru. Spoločenská jednota sa však môže vytvoriť iba na 

                                                 
1  Porov.: PRŮCHA, J.: Interkulturní komunikace. Praha : Grada Publishing, a. s., 2010. s. 14.  
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základe vzájomnej akceptácie rozličných kultúr, na základe rozoznania 

„inakosti“ indivíduí a spoločenstiev.
2
 

Perotti, A. konštatuje, že súčasným spoločenským problémom nie je 

existencia rozdielov a rôznorodosť kultúr, ale problém spočíva v nedostatočnom 

uvedomení si a akceptovaní iných odlišných kultúr. Aby sme však túto 

odlišnosť vedeli identifikovať, je potrebné veľa o kultúrach vedieť. Ak vieme 

a poznáme, môžeme tolerovať, ak tolerujeme môžeme chápať. A to je už iba 

krok na ceste k spolužitiu na princípe rovného s rovným k vytvoreniu novej 

„multikultúrnej spoločnosti“. Podstata všetkých týchto procesov spočíva 

v ľudskej komunikácii.
3
 

Naším zámerom je v tomto príspevku poukázať na to, že v dnešnej 

globalizovanej spoločnosti čoraz častejšie dochádza k stretom kultúr, ktoré 

vzniká z nedorozumenia a poukazovania na odlišnosti kultúry danej krajiny. 

Takéto interkultúrne rozdiely a  konflikty môžeme riešiť alternatívnu formu, 

ktorou je mediácia. Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, v ktorom 

neutrálna osoba „mediátor“ pomáha sporiacim stranám nájsť riešenie ich 

problému za účelom urovnania sporu. Tomuto procesu je potrebné pomôcť 

všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými 

mravmi.
4
 

Aspekt kultúry a jej rozmanitosť v spoločnosti 

Ak hovoríme o kultúre, myslíme v podstate na hodnoty a normy 

o ľudskom vnímaní civilizácie. Obsah pojmu kultúra v sebe preto zahŕňa 

dynamicky previazané také základné entity, ako sú vedomosti, hodnoty, 

normy, vzorce správania a znaky. Môžeme teda povedať, že kultúra je súčasne 

systémom kognitívnym, znakovým a činnostným, ktorý plní minimálne tri 

základné funkcie: expresívnu, integratívno-diferenciačnú a funkciu kultúry 

ako kolektívneho vedomia.
5
 Ak človek vyjadruje schopnosť orientácie vo 

svojej vlastnej kultúre, je to kultúrna kompetencia (cultucal competence).
6
  

Bez kultúry by človek nedokázal zvládať možnosti, ktoré sa vyskytujú 

v každom okamihu bdelej existencie jednotlivca. Kultúra udržiava určitý 

stupeň poriadku a vedie nás k rovnováhe inštinktu a sociálnej oddanosti, 

rovnováhe racionálnosti a emócií a rovnováhe nášho zmyslu pre jedinečné 

                                                 
2  Porov.: POLÁKOVÁ, I.: Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosť a vzdelá-

vanie. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2001. s. 6.  
3  POLÁKOVÁ, I.: Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosť a vzdelávanie. 

Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2001. s. 7.  
4  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 49 – 52. 
5  POLÁKOVÁ, I.: Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosť a vzdelávanie. 

Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2001. s. 10.  
6  ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : 

Univerzita J. A. Komenského, 2004. s. 18.  
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„ja“ a zmyslu začlenenia sa do spoločnosti.
7
 Teda kultúra určuje pravidlá pre 

život a fungovanie v spoločnosti. Kultúra je oblasť, ktorú je potrebné najviac 

chrániť pred globalizáciou. Celková globalizácia začína rozkladať tradičnú 

spoločnosť. V dnešnej spoločnosti sa objavujú nové javy, fenomény, ktoré sú 

záujmom bádania vedy z rôznych odborných disciplín. Jedným z týchto 

fenoménov je interkultúralita (interkultúrny, interkultúrna komunikácia), 

termín je súbežne užívaný ako synonymum k termínu vo význame „medzi-

kultúrny“ (medzikultúrna komunikácia) týkajúci sa vzájomného vzťahu medzi 

dvoma alebo viacerými kultúrami. Môžeme konštatovať, že globálnu kultúru 

už tak nechápeme a neprijímame ako spoločnú kultúru, ale len ako súhrn 

kultúr – multikulturalitu. 

Interkulturalita je v súčasnosti veľmi aktuálna a dôležitá. Začala sa 

stávať významnejšou v súvislosti s prebiehajúcimi premenami v súčasnej 

spoločnosti. Súčasná spoločnosť je spoločnosť globálna, v ktorej sa na rôznych 

úrovniach, prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, v rôznych 

situáciách často stretávajú predstavitelia odlišných kultúr a národov. Koncept 

interkulturality hľadá spôsob koexistencie týchto odlišných kultúr a spôsob 

komunikácie medzi nimi.
8
 Schopnosť človeka orientácie nielen v kultúre 

vlastnej, ale aj v cudzích kultúrach je nazývaná, ako medzikultúrna kompetencia 

(intercultural, resp. cross-cultural competence).
9
 

Interkultúrna komunikácia sa realizuje každodenne v nespočetnom 

množstve medzinárodných, obchodných, politických, diplomaticky, vzdelávacích 

či turistických kontaktoch. Je to fenomén na jednej strane pozitívny, ktorý 

vedie k užitočným efektom vždy jeho prostredníctvom sa dorozumievajú, 

navzájom sa obohacujú, vzájomne poznávajú a spolupracujú s ľuďmi rôznych 

zemí, národov, kultúrnych spoločenstiev. Na druhej strane je to taktiež 

fenomén problematický, či niekedy až poškodzujúci. Pretože dôsledky 

nesprávne vedené a interpretované interkultúrnou komunikáciou môžu viesť 

ku konfliktom, ktoré vznikajú na základe nepoznania základných charakteristík 

kultúr alebo jazykovou bariérou. Veď všetci sme predovšetkým ľudia 

a zaslúžime si ľudský prístup, porozumenie a rešpekt. Mali by sme sa radšej 

navzájom počúvať ako jeden druhého obviňovať. A zároveň by sme mali 

venovať viac energie hľadaniu správnych riešení.
10

 

Celý svet sa prepája, vzniká množstvo národných spoločenstiev 

a prejavuje sa sila migračných pohybov. Väčšina z nich sa natrvalo usadzuje 

a následne sa zapája do pracovného i spoločenského života. V dôsledku toho 

                                                 
7  Porov.: OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej 

komunikácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 6.  
8  Porov.: ZAHRADNÍKOVÁ, A.: Interkulturalita a interkulturní komunikace. 

http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/zahradnikova-andrea.pdf (16.06.2016). 
9  ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : 

Univerzita J. A. Komenského, 2004. s. 18.  
10  Porov.: PRŮCHA, J.: Interkulturní komunikace. Praha : Grada Publishing, a. s., 2010. s. 9.  
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sa často medzi výrazy používané v sociálnej komunikácii zaraďuje adjektívum 

multikultúrny a my si začíname uvedomovať rozmanitosť našej spoločnosti 

a fakt, že budeme často prichádzať do styku s príslušníkmi iných národov, či 

už pôjde o styky priame, alebo sprostredkované. V každom kontakte s ľuďmi 

odlišných etník máme mať na pamäti, že je potrebné vzájomne a správne 

komunikovať.
11

 

Kritici poukazujú, že migrácia a multikulturalizmus spôsobujú zmeny 

v štruktúre spoločnosti. Napriek tomu, že migrácia je nevyhnutnou súčasťou 

dejín každej krajiny, v súčasnosti nadobúda rozmery, aké nikdy v minulosti 

nemala. Súvisí to hlavne s ekonomickou dimenziou o nerovnomernom rozložení 

benefitov medzi jednotlivými krajinami. Následne sa mení aj štruktúra migrantov, 

ktorí sú z odlišných kultúr. Svoje rôzne stratégie „integrácie“ uplatňujú do 

spoločnosti, resp. vytvárajú relatívne izolované komunity a udržiavajú v nich 

vlastné spoločenský kultúrne tradície počas sviatkov a bežného života. Kým 

v minulosti migrovali len isté skupiny ľudí z malého počtu krajín, dnes je 

rozmanitosť v migrácii bohatá. Migrujú nielen elity, ale takmer všetky sociálne 

vrstvy. Migrácia zároveň nemusí byť definitívnou zmenou života. Keďže 

väčšina migrantov sa po čase buď vracia späť do krajiny pôvodu, alebo sa 

presúva do iných krajín. Ľudia sa tak stávajú usadenými v mobilite a majú 

tendenciu úplne sa asimilovať v spoločnosti, do ktorej prišli. To platí do 

veľkej miery pre súčasnú migráciu z krajín, ktoré prechádzajú ekonomickou 

transformáciou a pre mladých ľudí je ťažké sa v ich ekonomike uplatniť. 

Vytvárajú sa väzby medzi ľuďmi a vznikajú komunity, ktoré už nemusia 

existovať v rámci jedného geografického celku. Zároveň vplývajú na miestnu 

kultúru, ale tiež udržujú komunikačné siete v krajinách svojho pôvodu. Nový 

typ migrácie mení aj etnickú identitu ľudí. Migranti môžu prijať kultúru 

krajiny, do ktorej prichádzajú, a identifikovať sa s ňou. Jednou z najväčších 

výziev súčasnosti je spôsob, ako udržať a posilniť komunitné väzby v etnických 

zmiešaných spoločnostiach. Zároveň ako udržať jednotu v ešte vždy sa diver-

zifikujúcich spoločnostiach tak, aby bola zachovaná sociálna súdržnosť 

a solidarita.
12

 

Kvalita života je vlastnosť národnej kultúry, ktorá zdôrazňuje vzťahy 

medzi ľuďmi, ohľaduplnosť a citlivosť k spôsobu života a majetku ostatných. 

Každá krajina preferuje kvantitu života alebo hodnôt. Vzťahy človeka sú 

ovplyvňované osobitosťami národnej kultúry. Národná kultúra je zložitým 

súborom, ktorý zahŕňa vedomosti, vieru, umenie, morálku, právo, zvyky 

a iné spôsobilosti žiadané od človeka ako člena spoločnosti a ovplyvňujú ju 

                                                 
11  Porov.: ZAHRADNÍKOVÁ, A.: Interkulturalita a interkulturní komunikace. 

http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/zahradnikova-andrea.pdf (16.06.2016). 
12  Porov.: KRIGLEROVÁ-GALLOVÁ, E. – KADLEČÍKOVA, J. a kol.: Kultúrna rozmanitosť 

a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti – 

Open Society Foundation, 2009. s. 15 – 17. 
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presvedčenie a postoje formované výchovou v rodine, prvotné skúsenosti so 

vzdelávaním, náboženstvo, jazyk, roly v spoločenstve a rôzne inštitúcie. Každý 

človek je indivíduum, ale aj člen skupiny, v ktorej má určitú pozíciu a využíva 

svoje schopnosti a informácie podľa toho, v akej kultúre žije. Odlišnosti medzi 

národnou (domácou) a cudzou kultúrou si človek uvedomí až pri kontakte 

kultúr.
13

   

V každom kontakte s ľuďmi odlišných etník máme mať na pamäti, že 

je potrebné vzájomne a správne komunikovať.
14

 V procese interkultúrnej 

komunikácie sa vytvára nová kultúrna štruktúra, ktorá minimalizuje neistotu, 

tak preto je potrebné vychovávať ľudí k rozvíjaniu schopnosti komunikovať 

s príslušníkmi iných kultúr, rozvíjať ich interkultúrne spôsobilosti. Podstatné 

je dosiahnutie kultúrneho nadhľadu bez toho, aby sme sa zriekli vlastnej 

identity.
15

 Dosiahnutie vzájomného porozumenia v interkultúrnej komunikácii 

vyžaduje spoznanie zvykov a odlišností namiesto hľadania podobnosti, upred-

nostňovanie faktov pred pocitmi, odpútanie sa od viery, že vlastná kultúra je 

dominantná. Interkultúrna komunikácia je novým typom sociálnej zručnosti, 

ktorej sa možno naučiť. V prvom rade je potrebné uvedomiť si rozdielnosti 

jednotlivých kultúr, potom získať o tom vedomosti a nakoniec vlastné skúse-

nosti s aktívnou komunikáciou s ľuďmi iných kultúr, resp. so zahraničnými 

partnermi.
16

 

2  Interkultúrne vzdelávanie – multikultúrna výchova 

Vstup do Európskej únie v roku 2004 a vstup do schengenského priestoru 

v roku 2007 zásadným spôsobom otvorili Slovensko medzinárodným kontaktom 

a medzikultúrnej komunikácii. Tieto situácie spôsobili, že sa Slovensko postupne 

začalo otvárať rôznym novým kultúram, a aj v slovenskom školstve sa táto 

výchovná téma stala celospoločenským konceptom, ktorý sa týka vzdelávania 

všetkých detí, nielen tých, ktoré žijú v dvojkultúrnom alebo v zmiešanom 

prostredí. Táto výchovná téma sa v roku 2008 stala na Slovensku jednou zo 

samostatných prierezových tém v novom dvojstupňovom modeli vzdelávania, 

ktorý pozostáva zo štátneho a školského vzdelávacieho programu. Zámerom 

bolo, aby žiaci pochopili, že interkultúrne vzdelávanie – multikultúrna výchova 

                                                 
13  Porov.: OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej 

komunikácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 23.  
14  Porov.: ZAHRADNÍKOVÁ, A.: Interkulturalita a interkulturní komunikace. 

http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/zahradnikova-andrea.pdf (16.06.2016). 
15  Porov.: OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej 

komunikácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 15.  
16  Porov.: OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej 

komunikácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 28.  
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je chápaná ako systém výchovných cieľov a postupov, ktoré majú za cieľ 

podporovať pokojné spolunažívanie kultúr.
17

  

Samozrejme, že podstatne pre spoločnosť a školstvo je potrebná odborná 

kvalifikácia učiteľov pre pedagogickú prax. Efektívna príprava učiteľov by 

mala byť zameraná aj na mimoškolskú činnosť, prácu s rodinou a komunitou. 

Dôležité pre prácu učiteľov v súvislosti s multikultúrnou výchovou je učiť 

žiakov o najbližšom susedstve, o kultúrnej odlišnosti v najbližšom okolí. Zároveň 

je potrebné prostredníctvom multikultúrnej výchovy vplývať na žiakov aj 

v prospech zvyšovania celkovej otvorenosti k „akejkoľvek“ kultúrnej odlišnosti, 

pretože celkové pozitívne vnímanie rozmanitosti ovplyvňuje aj to, ako sú 

potom vnímané konkrétne skupiny. Učiteľom na zlepšenie multikultúrnej 

výchovy v školách by bolo vhodné rozšíriť spektrum inštitúcií, ktoré môžu 

vstupovať do formálneho vzdelávania. Rôzne výskumné pracoviská, univerzity 

a mimovládne organizácie, ktoré by mohli prispieť svojimi odbornými usmer-

neniami, školeniami a odbornými textami.
18

       

Multikultúrna výchova sa zameriava vo svojom výchovno-vzdelávacom 

procese na sociálne a občianske kompetencie, kultúrne kompetencie, ďalej vedieť 

správne riešiť problémy, posilňovať úctu k svojej vlastnej kultúre, pripraviť sa 

na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášan-

livosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 

a náboženskej tolerancie a ďalšie. U žiakov má rozvíjať kvality osobnostného 

a sociálneho rozvoja, aby žiak dospel k individuálnej, otvorenej a harmonickej 

kompetencii v konaní, k uvedomovaniu si vlastného správania. Tak si je žiak 

vedomý vlastných možností a hraníc, tak bude schopný uplatniť osobné prednosti 

a pracovať na posilňovaní svojich slabých stránok.
19

    

Častý kontakt s rôznymi skupinami iných kultúr vnímajú aj žiaci 

v školách. Celkovo možno povedať, že častý kontakt s kultúrnou odlišnosťou 

je určite veľmi dôležitý pre formovanie postojov mladých ľudí. No nie vždy 

však platí, že pozitívnejšie sú vnímané tie konkrétne skupiny, s ktorými sa 

mladí ľudia najčastejšie stretávajú. Prevažné stretávanie mladých ľudí a nepo-

chopenie rôznych kultúr môžu vyústiť až do rôznych konfliktov medzi mládežou 

                                                 
17  Porov.: KRIGLEROVÁ-GALLOVÁ, E. – KADLEČÍKOVA, J. a kol.: Kultúrna rozmanitosť 

a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti – 

Open Society Foundation, 2009. s. 68, 78, 108. 
18  Porov.: KRIGLEROVÁ-GALLOVÁ, E. – KADLEČÍKOVA, J. a kol.: Kultúrna rozmanitosť 

a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti – 

Open Society Foundation, 2009. s. 91, 101. 
19  Porov.: KRIGLEROVÁ-GALLOVÁ, E. – KADLEČÍKOVA, J. a kol.: Kultúrna rozmanitosť 

a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti – 

Open Society Foundation, 2009. s. 84 – 85. 
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na školách. Práve tu chceme odporučiť peer-mediáciu (školskú mediáciu), 

ktorá je odporúčaná práve pre školy.
20

 

Dotýka sa to vzniknutých konfliktov medzi žiakmi, učiteľmi, žiakmi 

a učiteľmi navzájom, ale aj konflikty medzi rodičmi žiakov a učiteľmi. Okrem 

zaužívaného postupu mediácie vedenom odborníkom – mediátorom môžu 

v tzv. rovesníckych sporoch v roli mediátora vystupovať vekovo primeraní 

spolužiaci. Takýto prístup prináša iný pohľad na problém, keďže mediátor – 

rovesník vie svojich spolužiakov lepšie pochopiť. Zároveň im pomáha naučiť 

sa, že rozdielnosť názorov je prirodzená vec a neznamená automatický nepria-

teľský postoj k druhej strane, čo môžu v budúcnosti dobre využiť. Výcvik 

v mediácii rozvíja zručnosti detí. Proces peer-mediácie prebieha podľa stanovenej 

štruktúry, ktorá sa môže s ohľadom na podmienky jednotlivých škôl meniť.
21

 

3  Využitie mediácie v interkultúrnej spoločnosti 

Keďže konflikty môžu vzniknúť, ak ľudia z iných kultúr dobre nepoz-

najú základné vzájomné prejavy správania sa, kultúrne zvyky a odlišnosti. 

Riešením nedorozumenia, ktoré môže vzniknúť, je zmena vlastného kultúrneho 

rámca v smere kultúry a kultúrnych štandardov strán. Preto naším odporúčaním 

je využitie mediácie – alternatívnej formy riešenia sporov dohovorom, čiže 

zmierom. Je potrebné, aby si strany uvedomili zvládania interkultúrnych 

rozdielov, aby mohlo dôjsť k dohode. Musia si uvedomiť, že: cudziu kultúru 

je potrebné dobre poznať, rešpektovať a  je vhodné urobiť ústretové kroky. 
22

 

Mediácia je komunikačná metóda riešenia konfliktu ako špecifickej 

formy interakcie. Je využívaná v rôznych formách pomôcť človeku. „Mediácia 

je zásah do konfliktu tretej neutrálnej strany, ktorá pomáha konfliktným stranám 

vo vedení alebo riešenia ich sporu.“ Zásahom do konfliktu je mienený zásah 

do konfliktného vzťahu, procesu jeho riešenia, nie zásah do vecnej podstaty 

konfliktu. Mediácia tak môže byť využívaná v rámci sociálnej práce, práva, 

psychológie, pedagogiky či ďalších oblastí spoločenskej praxe.
23

     

Legislatívne zakotvenie mediácie v podmienkach Slovenskej republiky 

je zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, 

ktorý mediáciu cituje podľa § 2 ods. 1): „Mediácia je mimosúdna činnosť, pri 

ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý 

                                                 
20  Porov.: KRIGLEROVÁ-GALLOVÁ, E. – KADLEČÍKOVA, J. a kol.: Kultúrna rozmanitosť 

a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti – 

Open Society Foundation, 2009. s. 37, 40. 
21  HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 2003. 

s. 145. 
22  OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. 

Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 22.  
23  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 

2003. s. 49.  
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vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.“ V zmysle § 1 

ods. 2: „Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z  občianskoprávnych 

vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracov-

noprávnych vzťahov. Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré 

vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými 

strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa 

osobitných predpisov spravuje, nakladať“.
24

     

Prečo práve mediácia? Lebo jej základne princípy sú na základe 

dobrovoľnosti, dôvernosti, nezávislosti, nestrannosti, orientuje sa na budúcnosť, 

ponúka porozumieť odlišnostiam, mení súperenie na spoluprácu, hľadá formou 

alternatív nové možnosti, preberá zodpovednosť, ponúka formu rozhodovania 

sporiacim stranám, ponúka ukončenie sporu vo forme „win – win“ (víťaz – 

víťaz).  

Jej výhody sú: šetrenie času, šetrenie finančných prostriedkov, ústre-

tovosť, nezhoršujú sa vzťahy strán sporu, je diskrétna, podporuje tvorivé a netra-

dičné riešenia konfliktov, je rovnoprávna, je možnosť oddelenej mediácie.
25

 

Mediácia je flexibilná, zároveň je to dobrovoľný spôsob riešenia konfliktov, 

ktorý využíva tretia neutrálna strana „mediátor“ k uľahčeniu jednania a riešenia 

problému strán.
26

   

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vedie register mediá-

torov, register mediačných centier a register vzdelávacích inštitúcií. Mediátorom 

podľa zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov. 

Výkon činnosti mediátora je podnikaním. Cieľom odbornej prípravy mediátora 

je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon 

činnosti. Odborná príprava mediátora je zameraná na výučbu o základoch 

právneho poriadku, na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov 

a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania 

mediátora. Odborná príprava mediátora sa končí odbornou skúškou, ktorou sa 

posudzujú odborné vedomosti a zručnosti mediátora. Mediátor je povinný 

vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou 

starostlivosťou.
27

     
Mediátor v procese hľadá riešenie konfliktu a napomáha účastníkom 

vo vyjednávaní informovaného súhlasu s uzatvorením dohody. Mediácia je 
špecifická a odlišuje sa od ostatných spôsobov riešenia konfliktov pomocou 
ďalších osôb. Mediátor je odborník na efektívne vyjednávanie. Je zodpovedný 
za proces jednania a rozhoduje o jeho forme. Kontrola nad výsledkom jednania 

                                                 
24  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, Čl. I. §1 (2), §2 (1). 
25  KUTLÍK, F.: Mediácia – príručka pre účastníkov konania. Bratislava : ARK – tréning, 

poradenstvo, mediácia, s. r. o. v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom 

financií SR, 2006. s. 14. 
26  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 

2003. s. 37 – 40.  
27  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, Čl. I. § 3, § 4, § 8, § 9. 
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a zodpovednosť za rozhodnutia o vecnej stránke riešenia zostáva celkovo 
na strane účastníkov – klientov. Do vecnej stránky konfliktu mediátor sám 
nezasahuje, nevyberá, dokonca ani nehodnotí možné riešenia. Mediátor len 
sprostredkúva komunikáciu, pomáha účastníkom analyzovať situáciu a formu-
lovať ich záujmy. Podstatou je, aby sa klienti dohodli a zároveň s celkovým 
záverom súhlasili obidve sporiace sa strany. Jednotlivé fázy v priebehu mediácie 
sú: zahájenie mediácie, zisk informácií, porozumenie záujmov, hľadanie riešenia, 
vytváranie dohody – spísanie dohody, záverečné slovo.

28
      

Mediácia je rýchla, neformálna, dôverná a relatívne lacná z hľadiska 
uskutočnenia. Ponúka oveľa väčší priestor ku spoločnej analýze prípadov a tvorbe 
výsledného riešenia mediačných prípadov. Končí dobrovoľným uzatvorením 
vzájomnej mimosúdnej dohody sporiacich sa strán. Mediácia ako špecifická 
metóda alternatívneho riešenia sporov sa začína postupne etablovať do viacerých 
štátov.

29
 

Záver 

Zámerom tohto príspevku je poukázať, že globalizácia núti k celkovej 
zmene ľudského vnímania. V ľuďoch je vplyv vlastnej kultúry hlboko zakore-
nený. Podstatou nie je vytvorenie jednej univerzálnej kultúry, ale umožnenie 
takého dialógu, ktorý prekračuje hranice etnicity, náboženstva, rasy či pohlavia, 
alebo spoločenských tried. Práve interkultúrna komunikácia je výzvou vzájomnej 
interakcie s ľuďmi zo širokého spektra rozličných kultúrnych prostredí. Rozvoj 
v tejto oblasti si vyžaduje nový spôsob myslenia a vzájomných interakcií. To 
sa dá dosiahnuť len multikultúrnym učením, ktoré sa javí ako dôležitý nástroj 
pre nadobúdanie interkultúrneho postoja. Potrebné je nadobudnúť aj cudzo-
jazyčnú gramotnosť, aby dochádzalo k pochopeniu najrôznejších aspektov 
medziľudského života pri rešpektovaní rozmanitosti a inakosti.  

Prioritou medzikultúrnej komunikácie je zaistiť, aby človek pochádzajúci 
z iného kultúrneho prostredia nebol v komunikačnom procese poškodený, 
napadnutý alebo nepochopený, či už vedome alebo nevedome.

30
 Spoločným 

cieľom vzdelávacích reforiem je to, čo predpokladá spoluobčianstvo, spolu-
zodpovednosť, vzájomné porozumenie a spoluprácu. Zvýšenie vzdelanosti 
v spoločnosti vedie k posilneniu integrity spoločnosti, čo následne vedie k tvorbe 
vhodného kultúrneho a sociálneho prostredia a znižuje napätie v spoločnosti. 
Dobré vzdelanie zabezpečuje ľudom lepšie príležitosti, umožňuje plnohodnotný 
život a získať dobre uplatnenie aj na pracovnom trhu nielen u nás, alebo aj 
v zahraničí.       

                                                 
28  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace. Způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha : Grada Publishing, 

2003. s. 50, 106 – 109.  
29  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 49 – 52. 
30  Porov.: EVANGELU, J. E. – GASPARICS, Z.: Manažerská komunikace v multikulturním 

prostredí. Ostrava : KEY Publishing, s. r. o., 2013. s. 98. 
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V snahe porozumieť druhým ľuďom je nevyhnutné ponoriť sa, ako sa 
to len dá, do špecifickosti historického a kultúrneho prostredia človeka. 
Musíme si uvedomiť, že každá krajina, každá kultúra a ľudia v nej sa odlišujú 
v postojoch k životu, v životných štýloch a v spôsobe premýšľania. Učenie 
kultúry nám umožňuje spoznávanie nových krajín, národov, zvykov, kultúr 
a tradícii. Ak chceme niekoho presviedčať, musíme použiť jazyk jeho 
myslenia. To je nevyhnutnosť, ktorá presahuje hranice logiky a rozumu 
a pramení v emocionálnom uvedomení si druhých ľudí a ich pochopení. 
Avšak vstúpiť do prostredia inej kultúry nie je vôbec jednoduché. Vzniká isté 
napätie, ktoré súvisí s poznaním že to, čo považujeme za samozrejmosť my, 
ešte neznamená, že to tak vnímajú aj ostatní. Veľké napätie prichádza 
s myslením s činným vedomím, ktoré vzniká v rôznych životných podmienkach 
a pred ním niet úniku.

31
 V prípade takýchto interkultúrnych nedorozumení 

a konfliktov odporúčame využiť práve mediáciu, ktorá je alternatívnou 
formou riešenia sporov.    

Mediácia je metóda riešenia konfliktu komunikáciou, pri ktorej 
neutrálna kvalifikovaná osoba pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnom 
dorozumievaní, ktorého cieľom je dosiahnutie ich spokojnosti s procesom 
a výsledkom riešenia konfliktu. Mediácia ako proces facilitácie riešenia 
sporov dvoch alebo viac strán smerujú k dohode. Cieľom je spokojnosť strán 
a lepšia zhoda vzájomnej komunikácie. Mediácia pomáha redukovať prekážky 
v komunikácii medzi účastníkmi sporu. Vytvára príležitosť na hľadanie 
a preskúmanie alternatív riešenia. Dotýka sa potrieb všetkých zúčastnených 
v spore a zároveň poskytuje model pre riešenie konfliktov do budúcnosti.

32
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Residential Care for a Clients with Mental Handicap 

in the Social Services in Bardonovo 

Anstaltspflege für Kunden mit geistiger Behinderung 

in Einrichtungen sozialen Diensten in Bardonovo 

Rezidenciálna starostlivosť o klientov s mentálnym 

postihnutím v zariadení sociálnych služieb v Bardoňove 

Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Tománek, 

Katarína Slaničanová, Katarína Bundzelová 

Abstract 

The paper deals with the issue of institutional care of clients with mental 

disabilities, specifically describes the forms and methods of work with 

this focus group in the social services institution in Bardoňovo, express 

the provided social services and their impact on clients' quality of life 

from the point of view of employees of this social institution. The 

contribution includes research to find out how mental health care is 

taking place, what changes have been made and how to improve the 

quality of social services for clients with mental disorders. For collecting 

data, we used semi-structured interviews with 10 employees working 

directly with clients with mental disabilities. The results were processed 

by the open coding method and SWOT analysis was created based on 

the research data. Research results has been divided into several categories: 

the biggest changes that have occurred in the social institution for disabled 

people, care service provided, expertise – professional approach of 

employees, cooperation and possibilities of improving the quality of 

social services provided by the institution taking care of people with 

mental disorders. 

Keywords: Mental disabilities. Social services. SWOT analysis. 

Úvod 

Len nízky počet ľudí s mentálnym postihnutím žije vo svojom 

prirodzenom prostredí, väčšina z nich je umiestňovaná do zariadení 

sociálnych služieb. Dôvody umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb sú 

rôzne. Vo väčšine prípadov rodina nezvláda starostlivosť, preto sa pre 

mnohých ústavná starostlivosť stáva jediným východiskom. Zvyšujúci sa 
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počet osôb odkázaných na pomoc druhej fyzickej osoby a narastajúce náklady 

na sociálne služby sú impulzom, prečo v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb nastávajú veľké zmeny postavené na princípoch humanizácie 

a individuálneho prístupu ku klientovi.  

1  Život ľudí s mentálnym postihnutím v kontexte kvality sociálnych služieb 

V súčasnosti platnú legislatívnu úpravu sociálnych služieb ustanovuje 

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákon č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý nahradil 

zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a v širšej forme koncipuje sociálne 

služby. Zákon ustanovuje, že je povinnosťou obce a vyššieho územného celku 

zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre svojho občana, na ktorú je 

odkázaný. Sociálne poistenie sa vykonáva v rámci zákona 461/2003 Z.z. 

o sociálnom poistení. Sociálne služby sú poskytované ľuďom, ktorí sú 

spoločensky znevýhodnení s hlavným cieľom zlepšiť kvalitu ich života a v čo 

maximálnej možnej miere začleniť ich do spoločnosti alebo spoločnosť 

chrániť pred rizikami, ktorých sú títo ľudia nositeľmi. Môžeme teda povedať, 

že cieľom sociálnych služieb je zvyšovanie kvality života klienta a ochrana 

záujmov občanov v spoločnosti. (Matoušek a kol., 2007). Žovinec a Seidler 

(2010) uvádzajú, že je potrebné uvažovať o prepojenosti klientov zariadení 

sociálnych služieb s miestami a komunitami, ktoré preferujú intaktné osoby, 

a o možnosti zapojenia do majoritných štruktúr a rituálov spoločenského 

jestvovania. Nový systém nahradil doterajší štátny paternalizmus, má 

zabezpečiť stabilitu v sociálnej oblasti, ale s dôrazom na to, že občan sa stáva 

spoluzodpovedným za svoju sociálnu situáciu (Oláh, Igliarová, 2015). V zásade 

rozdelil sociálne služby na dve základné skupiny na sociálne služby štátne – 

obecné a sociálne služby neštátne (Matoušek a kol., 2007). Poskytovateľov 

sociálnych služieb zákon rozdelil na verejných poskytovateľov a neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb. Oblasť sociálnych služieb sa začala 

rozvíjať a rozširovať na základe reálnej spoločenskej potreby. Prioritnou 

úlohou z hľadiska rozvoja sa stala kvalita poskytovania sociálnych služieb, na 

základe potreby občanov sa vypracovávajú komunitné plány a koncepcie. 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb tvorili strategický dokument, na 

základe ktorého sa tvorili konkrétne komunitné plány sociálnych služieb miest 

a obcí. Národné priority sa zamerali do roku 2013 na rozvoj sociálnych 

služieb, ktoré boli nedostatkové alebo dokonca úplne chýbali (Oláh, Igliarová, 

2015). Účastníkmi komunitného plánovania sú zadávatelia sociálnych služieb, 

ktorých práca sa uskutočňuje na politickej rovine, ich úlohou je zabezpečiť 

sociálne služby v územnom obvode, v ktorom pôsobia. Poskytovatelia 

sociálnych služieb pracujú v odbornej rovine, verejný alebo neverejný 

poskytovateľ. Ďalej prijímatelia sociálnych služieb, čiže užívatelia. Dôležité 
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je tiež zapojenie verejnosti ako potenciálnych budúcich užívateľov alebo 

príbuzných užívateľov (Mátel, Hardy a kol., 2013). 

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 sú 

tiež zamerané na zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb a na 

podporenie prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú starostlivosť, na rozvoj sociálnych služieb pre 

osoby zotrvávajúce v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby. 

V zariadeniach sociálnych služieb môžeme kvalitu života klientov 

použiť ako nástroj hodnotenia poskytovaných sociálnych služieb. Kvalita 

života ľudí s mentálnym postihnutím v zariadeniach v oblasti primárnych 

potrieb je vysoká, ale len primeraná v oblasti týkajúcich sa sekundárnych 

potrieb. Najnižšiu kvalitu života majú v oblasti sexuálneho života, lásky 

a politiky. V zariadeniach sa uplatňuje skôr medicínsky model poskytovania 

starostlivosti, ako vyplýva s výskumu Šrenkela (2010), do ktorého bolo 

zahrnutých deväť zariadení sociálnych služieb pre dospelé osoby s mentálnym 

postihnutím. 

Ako uvádza Čadilová, Jun, Thorová a kol. (2007) potreba bezpečia 

a istoty u klienta zariadenia je naplnená, ak vie, kde, s kým a čo má robiť, 

môže hocikedy opustiť skupinu, má voľný prístup k predmetom, ktoré mu 

navodzujú istý pocit istoty (plyšovú hračku, talizman...). Potreba niekam 

patriť a byť milovaný je naplnená vo chvíli, keď personál vstupuje s klientom 

do sociálneho kontaktu i v situáciách, kedy mu nedáva určité pokyny 

a nekladie na neho žiadne požiadavky. Potreba úcty a rešpektu je u klienta 

naplnená vo chvíli, keď s ním personál jedná spoločensky vhodne s ohľadom 

na jeho fyzický vek, personál nezľahčuje a nezosmiešňuje jeho citové 

prežívanie. Potreba sebarealizácie je naplnená vo chvíli, keď sa môže 

rozhodnúť priamo úmerne svojim aktuálnym možnostiam o tom , kedy sa naje 

a pôjde spať, môže niekoho ovládať (ako často sa deje niečo podľa neho, ako 

často sa správa niekto tak, ako chce on). 

Štandardy kvality sú pomôckou pre poskytovateľov dobrých a účinných 

sociálnych služieb, ktoré rešpektujú a podporujú rovný prístup ku vzdelaniu, 

k práci, k občianskemu, osobnému uplatneniu, a tak sú prioritným predpokladom 

plnohodnotného, dôstojného a slobodného života ich užívateľov (Švarcová, 

2011). Národné priority sa podľa situácie dopĺňajú s ohľadom na situáciu 

v sociálnej oblasti. 

Meradlom kvality sociálnych služieb by mali byť podľa Valenta, 

Michalíka a Lečbycha (2012, s. 103) zásady: 

 Zásada ochrany ľudských práv užívateľa – poskytovateľ musí 

bezpodmienečne zaručiť dodržiavanie ľudských práv. 

 Zásada individualizácie služby – služba musí vychádzať z potrieb 

užívateľa, musia byť stanovené prostriedky a ciele k ich naplneniu. 
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 Zásada odbornosti – musí byť stanovená štruktúra a počet pracovníkov, 

ich odborné vzdelanie a systém priebežného vzdelávania. 

 Zásada prevádzkového zabezpečenia – prostredie, kde sa služba 

poskytuje, je dôstojné a musí zaistiť možnosť prirodzeného spôsobu 

života. 

1.1 Kolektívny život klientov s mentálnym postihnutím v zariadení 

sociálnych služieb 

Michalík a kol. (2011) zdôrazňuje, že v súčasnej dobe sa kladie dôraz 

na osobnosť indivídua a odporúča sa používať namiesto výrazu mentálne 

postihnutý (mentálne retardovaný) označenie osoba s mentálnym postihnutím. 

Klasické umiestňovanie dospelých ľudí s mentálnym postihnutím do domovov 

sociálnych služieb je vo väčšine prípadov definitívnym riešením, kde majú 

klienti väčšinou obmedzený kontakt s vonkajším svetom, nemajú možnosť 

výberu, rozhodovania o tom, aký bude ich život, kde a s kým budú bývať, ako 

bude vyzerať miestnosť, v ktorej žijú, nemôžu slobodne rozhodovať o nakladaní 

s ich finančnými prostriedkami, nemajú možnosť bez súhlasu navštevovať 

kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia (Mišová, 2012). V zariadeniach 

musia žiť v skupinách, čo kladie vysoké nároky na sociálne schopnosti 

klientov s mentálnym postihnutím, hlavne ak sú nútene rozdelení do skupín, 

ktoré si nemohli vybrať. Ako uvádza Pӧrtner (s. 79, 2009) „Máme tu čo robiť 

s paradoxom, o ktorom sa príliš neuvažuje: Títo ľudia sú považovaní za 

postihnutých a obmedzených vo svojich schopnostiach, najmä v schopnostiach 

sociálnych, a pritom sa od nich s úplnou samozrejmosťou vyžadujú enormné 

výkony čo do prispôsobovania, ohľaduplnosti a porozumenia vo vzájomnom 

spolužití – výkony, ktoré by v takomto rozsahu obvykle neboli pripravení 

podávať ani „normálni“ ľudia.“ Po zmene režimu spoločnosť začala vnímať 

a začleňovať do svojho života aj túto skupinu občanov. Začalo sa viac hovoriť 

o ich potrebách, o možnostiach, ktoré v živote majú a o začlenení do 

majoritnej spoločnosti. Podľa Oláha a Igliarovej (2015) dochádza k zmene 

filozofie a inštitucionálna starostlivosť v kolektívnych zariadeniach zo 

systému prežiť presúva skupinu klientov do systému žiť. Čiže na vyššiu 

úroveň, neposkytnúť len základné potreby na prežitie, ale zabezpečiť 

plnohodnotný život. Ak je to možné, tak v prirodzenom spoločenskom 

prostredí ako je rodina, alebo v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú 

podmienkam v rodine.  

Matoušek (1999) uvádza ďalšie závažné riziko ústavnej starostlivosti, 

čím je znižujúca sa schopnosť adaptácie na bežný život, čo je spôsobené 

obmedzením podnetov z vonkajšieho prostredia a zredukovaním nárokov na 

klienta. Medzi ďalšie negatíva uvádza šikanu, hospitalizmus, stratu súkromia, 

ponorkovú chorobu a výskyt deformovaných sexuálnych vzťahov, ku ktorému 

dochádza v dôsledku separácie ľudí rozličného pohlavia. 
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Stále viac sú v zariadeniach sociálnych služieb presadzované požiadavky 

demokratizácie a humanizácie života klientov. V rozpore s humanizačnými 

trendmi v starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím je spoločné umiestňo-

vanie klientov s psychiatrickou diagnózou, ťažkými duševnými chorobami, 

bez mentálneho postihnutia spolu s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Títo 

klienti potrebujú úplne odlišný spôsob starostlivosti a život klientov s mentálnym 

postihnutím narušujú (Švarcová, 2011).   

To, aký dopad bude mať na klienta život v zariadení sociálnych 

služieb a či sa dokáže prispôsobiť, záleží vo výraznej miere od kvality služieb, 

ktoré sa v zariadení poskytujú. Kvalita je vo vzťahu k službám vnímaná ako 

súhrn vlastností a znakov služby, ktoré umožňujú schopnosť splniť požiadavky 

kladené na službu (Mateides, Ďaďo, 2004).  

Môžeme povedať, že kvalitu určuje hlavne spokojnosť klienta a jeho 

rodiny so službami, ktoré sú mu v zariadení poskytované. Pričom spokojnosť 

pre rôznych klientov je relatívny pojem, nakoľko závisí v značnej miere od 

kvality života do príchodu do zariadenia, od predchádzajúceho domáceho 

prostredia, od zdravotného stavu a psychického stavu klienta. 

Baková (2010) uvádza, že úlohou sociálneho pracovníka je aj rýchle 

a správne rozhodnutie, osobné nasadenie pri riešeniach problémov klientov, 

pri ktorom je dôležitý aj tón hlasu, ktorý zvolí a tiež snaha pomôcť. Pretože 

dobré alebo zlé správanie vyvoláva spätnú väzbu. Môžeme konštatovať, že 

všetky dané predpoklady a úlohy sú potrebné pre všetkých odborných 

pracovníkov, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientom.  

Medzi hodnoty, ktoré sa musia praktizovať pri práci s klientom, patrí 

individualizácia ako uznanie jedinečnosti každej osobnosti, z čoho vyplýva aj 

individuálny prístup bez stereotypov a predsudkov. Vnímať klienta takého, 

aký je, vrátane jeho slabých i silných stránok. Dôležité je nechať mu právo 

vyberať si intervencie, metódy a pomoc (Kuffová, 2010). 

1.2 Charakteristika Zariadenia sociálnych služieb Baracha pre klientov 

s mentálnym postihnutím 

Zariadenie spadá pod Nitriansky samosprávny kraj a funguje od roku 

1962. V extraviláne obce Bardoňovo, v časti Čerešňová bol v roku 1910 

postavený poschodový kaštieľ. Jeho posledným majiteľom bol Pavol Hoffer. 

Zariadenie funguje od roku 1962, kedy bola daná do prevádzky hlavná 

budova (dvojposchodová budova), vtedy ako Ošetrovací ústav – domov pre 

dôchodcov a od roku 1967 bol domov dôchodcov prekvalifikovaný na Ústav 

sociálnej starostlivosti. V roku 1986 boli obyvateľky zariadenia preložené do 

zariadenia Kováčov a bardoňovský ústav bol obsadený mužmi. To trvalo až 

do 1. augusta 2007, kedy boli prijaté do zariadenia aj ženy a odvtedy fungujeme 

ako koedukované zariadenie. Od 1. júna 2009 sa v súlade s dodatkom č. 2 
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k zriaďovacej listine DSS Bardoňovo zmenil názov zariadenia na: „BARACHA“, 

Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo.  

Personálna skladba: V súčasnej dobe je zamestnaných 84 zamest-

nancov, z toho je 60 odborných zamestnancov v priamom kontakte s klientom, 

v roku 2010 to bolo iba 40 odborných zamestnancov na ten istý počet klientov 

ako v súčasnosti. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa má 7 zamestnancov, 

z toho iba jeden v odbore sociálna práca. Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa majú 4 zamestnanci v odbore sociálna práca. Úplné stredné vzdelanie 

majú 60 zamestnanci. Psychiater navštevuje zariadenie raz do týždňa, čo je 

nepostačujúce pre veľký počet klientov. Všeobecný lekár z blízkej obce 

navštevuje zariadenie podľa potreby.  

Aktivity a činnosti: Poskytovaná pobytová forma sociálnej služby 

v zariadení umožňuje možnosť sociálnej intervencie pre mnohých občanov 

s rôznou diagnózou. Pričom cieľom je uspokojiť reálne potreby klienta 

s ohľadom na jeho vek, osobnostný a psychický rozvoj a nepriaznivý zdravotný 

stav. Zabezpečovať podmienky tak, aby sa čo najviac približovali podmienkam 

bežného života a s rešpektovaním dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby. 

Organizácia pracuje v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. 

a poskytuje odborné služby, ako sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej FO, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, 

pomoc pri uplatňovaní práv a práva chránených záujmov, pomoc pri výkone 

práv a povinností. Ďalej poskytuje obslužné činnosti. Ďalšou činnosťou je 

utváranie podmienok na nevyhnutnú osobnú hygienu, poskytovanie ošatenia 

a obuvi, úschova cenných vecí a záujmová činnosť. Tieto služby sa poskytujú 

v rámci zariadenia sociálnych služieb, ďalej len ZSS. Od 1.11.2012 poskytujú 

nový druh služby – Zariadenie podporného bývania, ďalej len ZPB, je určené 

pre klientov, ktorí sú pod dohľadom FO schopní viesť samostatný život. 

Dohľadom je usmernenie a monitorovanie klienta pri zabezpečovaní seba-

obslužných úkonov, starostlivosti o domácnosť v rámci zariadenia a základných 

sociálnych aktivít. Klientom sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa 

podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia. Klienti sú 

ubytovaní v 8-bytovke, ktorá v minulosti slúžila na ubytovanie zamestnancov 

zariadenia. V zariadení im nepretržite pomáha personál, či už pri udržiavaní 

bytu, pri varení (raňajky a večere si pripravujú sami) alebo iných činnostiach, 

ktoré sú pre klientov ťažšie zvládnuteľné. Pomoc je najmä vo forme dohľadu 

a usmernenia, čo im umožňuje rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ohľadne 

starostlivosti o domácnosť. Tým, že sú ubytovaní 3 až 4 klienti spolu, sa 

rozvíjajú ich sociálne zručnosti, schopnosti prezentovať a obhajovať vlastné 

názory, počúvať druhých, zvyšovať sebavedomie a asertivitu. Táto forma 

služby sa približuje k prirodzenému domácemu prostrediu, čo pozitívne 

vplýva na duševné zdravie klientov. Traja klienti ZPB sú zamestnaní v chránenej 

dielni. V ZSS pracujú klienti v 8 výchovných skupinách. Práca je rôzneho 

zamerania v závislosti od ročného obdobia. V zimnom období sa viac venujú 
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rozvoju zručností, práci v rôznych krúžkoch, ako recitačnom, dramatickom 

a tanečnom. Čítajú knihy, nacvičujú kultúrne programy a využívajú moderné 

metódy sociálnej práce, pri ktorých využívajú pohybovú terapiu, ergoterapiu, 

muzikoterapiu a asociatívne umenie vo výchove. V lete a na jar sa klienti 

venujú viac práci v záhrade, vysádzaniu priesad a starostlivosti o ovocné 

stromy v areáli zariadenia. 

Od decembra 2013 sa v zariadení poskytuje nový druh sociálnej 

služby – špecializované zariadenie, ďalej ŠZ v ktorom sa poskytuje sociálna 

služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej 

stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, 

ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna 

vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 

etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého 

stupňa. Od januára 2014 začali v zariadení vydávať vlastný časopis „Bardo-

ňovník“ a tiež začínajú s využívaním zvierat pri sociálnej terapii, konkrétne 

s canisterapiou. V chránenej dielni pracujú štyria klienti zariadenia, zamestnanci 

pracujú na údržbe ošatenia.  

Charakteristika klientely: Klienti sú mentálne a psychiatricky chorí 

pacienti, ktorých dôvodom umiestnenia je nesvojprávnosť a odkázanosť na 

sociálne služby. Zariadenie má kapacitu 130 miest a v súčasnosti je plne 

obsadené. V zariadení podporného bývania je 16 klientov, v zariadení sociálnych 

služieb 37, v špecializovanom zariadení je 77 prijímateľov sociálnych služieb. 

Z toho je 58 klientov s mentálnym postihnutím, 44 klientov s psychiatrickým 

ochorením a 18 klientov s rôznymi zdravotnými diagnózami. Traja klienti 

podporného bývania sú vysokoškolsky vzdelaní. Priemerný vek klientov je 

55 rokov, najmladší má 20 a najstarší 85 rokov. Priemerná dĺžka pobytu je 

neobmedzená, ale väčšina z nich tam zostáva niekoľko rokov natrvalo. 

Návštevy majú klienti povolené neobmedzene, mnohých ale príbuzní navštevujú 

len zriedkavo. (www.dssbardonovo.sk, interné materiály) 

2  Metodika a výskumná vzorka 

Hlavným výskumným nástrojom boli štandardizované rozhovory so 

zamestnancami zariadenia sociálnych služieb, ktorý sa realizoval v trvaní 

troch mesiacov v roku 2015. Hlavným cieľom kvalitatívneho výskumu je 

pozorovanie ľudí v reálnych sociálnych situáciách, v reálnom prostredí 

a v intímnom vzťahu medzi výskumníkom a tým, čo sa skúma (Disman, 2011). 

Údaje, ktoré sme získali pri pološtruktúrovanom rozhovore, sme 

analyzovali metódou otvoreného kódovania, a to prostredníctvom starostlivého 

rozboru získaných údajov, v našom výskume prepisom rozhovoru – riadok po 

riadku, či dokonca slova po slove. Jeho cieľom je vytvoriť pojmy, ktoré by sa 

mohli hodiť k našim údajom, otázkam. Výskumník pozorne číta záznam slovo 

za slovom a odhaľuje rovnorodosti a pravidelnosti, ktoré sa označia kódom. 
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Kód je názov označenia určitej jednotky v texte, pričom jednotkou môžu byť, 

odstavce, vety alebo aj slová (Svařiček, Šeďová, 2007). K ustaľovaniu, 

kryštalizácii kódov pristupujeme až po dokončení predbežného kódovania 

všetkého materiálu (rozprávaní, rozhovorov, novinových textov, pozorovaní, 

atď.): 

 Vypracujeme si zoznam predbežných kódov spojený s citáciami, na 

ktoré sa v kódovanom materiáli vzťahovali.  

 Porovnávame príbuzné kódy/tvrdenia a snažíme sa nájsť ich spoločné 

pomenovanie, t. j. pevný kód, ktorý by zastrešoval zväzok príbuzných 

kódov.  

 Pevným kódom potom nahradíme predbežné kódy vzťahujúce sa 

k príslušným odsekom (Strauss, 1999, s. 30).  

 

Analýzou rozhovorov technikou otvoreného kódovania sme vyvodzovali 

kategórie a ich vzťah medzi sebou. Po vypracovaní analýzy sme zostavili 

SWOT analýzu, ktorá nám pomohla zhodnotiť silné a slabé stránky, príležitosti 

a hrozby v skúmanom zariadení. 

Výskumnú vzorku tvorilo 10 zamestnancov daného zariadenia 

sociálnych služieb. Boli to sociálni pracovníci, ktorí pracovali v zariadení 

podporovaného bývania, sociálni pracovníci zariadenia sociálnych služieb, 

pracovník špecializovaného zariadenia, zdravotný pracovník a tiež vedúci 

pracovník zariadenia. Chceli sme poznať prácu každého zariadenia a tiež sme 

chceli poznať nielen sociálnu starostlivosť, ale aj zdravotnú problematiku, 

preto sme do výskumu zahrnuli aj dvoch pracovníkov zo zdravotného úseku 

v zariadení.  

3  Výsledky 

Cieľom výskumu bolo zistiť, ako funguje v praxi sociálna starostlivosť 

o klientov s mentálnym postihnutím, aké sú možnosti zlepšenia práce 

s klientami vo „veľkokapacitnom“ zariadení sociálnych služieb, kde spolu 

žijú ľudia s rôznymi diagnózami. Zmapovať problémy, s akými sa pri 

sociálnej práci sociálni pracovníci v zariadení stretávajú, čo vidia ako 

prekážku v efektívnejšej práci s klientom. Objektom výskumu boli klienti 

zariadenia sociálnych služieb Bachara s vrodeným mentálnym postihnutím. 

 

VO1: K akým zmenám došlo v oblasti starostlivosti o mentálne 

postihnutých klientov v období 5 rokov? 

Na prvom mieste sa objavili výpovede o zrealizovanej rekonštrukcii, 

architektonických úpravách a úpravách budovy a okolia zariadenia. 

Z výpovedí vyplynulo, že popri rekonštrukčných prácach došlo k zmenám 

v oblasti samotného poskytovania sociálnych služieb. Mnohí tiež hovorili 

o novoprijatých zamestnancoch, ktorých v poslednej dobe prijali do 
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zariadenia. (R8) „nové je podporované bývanie, špecializované zariadenie, 

prijali viacerých zamestnancov“. (R3) „Pribudli podporované bývanie, 

špecializované zariadenie, do týchto prijali nových sociálnych pracovníkov.“ 

(R6) „Prijali nových pracovníkov, teraz máme viac času venovať sa klientom, 

v minulosti som ich mala pätnásť, teraz ich mám dvanásť, aj to je lepšie.“ Aj 

ďalšia respondentka si pochvaľovala nových kolegov. (R7) „slúžime už po 

dve, takže je to dobré“.  

 

Tabuľka 1: Zmeny v sociálnych službách v zariadení  

Indikované kategórie  Popis kategórie  

Architektonické zmeny Postupná debariérizácia  

Rekonštrukcia budovy 

Nové okná  

Zateplenie budovy 

Vytváranie prostredia friendly wheelchair access 

Sociálne služby – vznik nových 

služieb 

Zariadenie podporovaného bývania  

Špecializované zariadenie  

Chránená dielňa  

Podporované bývanie 

Starostlivosť o klientov s mentálnym 

postihnutím 

Viac času pre klientov 

Vyšší počet zamestnancov 

Poskytovanie supervízie 

Odborné vzdelávanie 

Lepšie podmienky pre sociálne služby 

Odborný a individuálny prístup  

 

VO2: Ako a čím je špecifická starostlivosť o klientov  

s mentálnym postihnutím? 

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na individuálnu starostlivosť 

v zariadeniach, ale pri jej dodržiavaní sa zamestnanci stretávajú aj s mnohými 

problémami, ako sú nedostatok času, veľký počet klientov na jedného 

zamestnanca a veľa administratívy týkajúcej sa ich práce.  

Individuálny prístup  

Našich respondentov sme sa pýtali, ako hodnotia individuálny prístup 

ku klientovi v danom zariadení. Jedna časť respondentov odpovedala kladne, 

že sa stíhajú individuálne venovať klientovi pri rôznych činnostiach, ktoré 

spolu robia. Vždy vedú rozhovor a diskutujú o ich problémoch a potrebách. 

(R2): „S každým klientom sa snažíme vždy, aj keď vyrábame cigarety, poroz-

právame sa, spolu pri robote, keď žehlíme, snažíme sa vždy rozprávať, 

vypočuť ich. (R3): „Myslím si, že v poslednom čase je na dosť vysokej úrovni. 

Je toľko času, koľko treba pre nich.“ (R4): „Je to dobre, je nás v ergoterapii 

teraz viacej, každá máme viacej času, sú sociálne pracovníčky, inštruktorky, 

tie majú viac času, sú v ŠZ a tým sa viac venujú.“ (R7): „Už je aj viac času na 

nich, lebo po dve slúžime, takže je to už dobré.“  
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Rezidenciálny prístup  

Menej respondentov poukazovalo na nedostatok času, ktorý im bráni 

individuálne sa venovať klientovi: (R6): „Nestíhame sa individuálne venovať 

každému. Nedá sa individuálne venovať jednému, mali by sme byť 4 a sme 3. 

Zo zákona by mal byť počet ležiacich pacientov na jedného pracovníka 7 a ja 

ich mám 10. A keď jednému sa venujem, druhý je nervózny. Povie mi – nemám 

náladu, chcem spať, urazí sa, že sa nevenujem jemu.“  

Niektorí zamestnanci videli problém aj v pasivite klientov. Keď sa 

pokúšali o individuálny prístup, stretli sa s nezáujmom a odmietavým postojom 

klienta: (R5): „Tým, že keď sú tu veľa rokov, sú demotivovaní, čakajú na niečo 

nové, ale pritom nevedia, čo to bude. Všetci by chceli ísť domov, k svojim 

príbuzným, ale to sa nedá, niektorí príbuzní nemajú o nich záujem.“ (R2): 

„nechcú individuálny prístup, zmeny, lebo klienti sú pohodlní, takisto ako 

v ZSS. Sú aj takí, ktorí sa snažia, ale mnohých to ani nezaujíma. Stále ich 

treba tlačiť, motivovať.“  

Respondenti často poukazovali na naučenú ústavnú pasivitu: (R2): 

„Ale aj to je lenivý, vložiť do práčky, keď má vybrať, aj to mu musím povedať 

vyber alebo zober, sú aj takí, ktorí vyberú, ale väčšinou sa nesnažia.“ (R5): 

„Cez týždeň hundrú, že musia prísť na ergoterapiu.“ (R6): „... ale nemôžem 

ich nútiť. Niekedy majú náladu, niekedy nie. Nie je záujem zo strany klientov.“ 

(R8): „Niektorí ani nežiadajú individuálny prístup, chcú mať len pokoj, sadnúť 

si, nerozprávať sa, iní zase chcú, aby som sa neustále venovala len im.“  

Respondenti videli problém aj v tom, že sa tu nachádzajú klienti 

s mentálnym postihnutím spolu s klientmi s psychiatrickými diagnózami: 

(R5): „Samozrejme, bolo by lepšie, keby boli oddelení, dalo by sa s nimi lepšie 

pracovať, ako takto, keď sa miešajú rôzne diagnózy. Jeden chce to, druhý to, 

nedá sa to skĺbiť.“ (R3): „Sem-tam je vidno nejaké trenice vyplývajúce z rôznych 

diagnóz. Psychiatricky chorí sa niekedy vyvyšujú nad mentálne postihnutými, 

lebo sú inteligenčne niekde inde.“ (R10): „Nie, nie je to dobré, mali by byť 

v rozdielnych zariadeniach, ale, bohužiaľ, to je na vine zákon, že zariadeniam 

nevyšpecifikuje diagnózy a nie sú zariadenia len na jeden druh diagnózy.“  

Zdravotná starostlivosť  

Traja respondenti sa vyjadrili, že v zariadení prevláda zdravotná 

starostlivosť nad sociálnou: (R9): „Väčší dôraz sa kladie na zdravotnú, 

vyplýva to z vekového zloženia klientov, priemerný vek je 55 rokov, keďže 

máme viac starších, s tým sa pridružujú u nich rôzne ochorenia, čiže u nich 

prevláda viac zdravotná starostlivosť.“ (R4): „Hlavne tá zdravotná, aby boli 

v poriadku.“ (R2): „Aj, aj, ale viac je tých zdravotníckych zamestnancov.“  

Sociálna starostlivosť  

Iba jeden respondent uviedol, že sa kladie väčší dôraz na sociálnu 

starostlivosť: (R10): „Ja si myslím, že sa preferuje skôr sociálna starostlivosť.“ 
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(R3): „My tu v podporovanom bývaní nemáme zdravotného zamestnanca. Je to 

podľa zariadenia.“  

Ohľadom starostlivosti o hlboko mentálne postihnutých sa vyjadrila 

jedna respondentka: (R4): „Áno, na každom oddelení sú špeciálne postele, im 

stačí len pohladenie, reagujú na hlas. No, veď bazálna terapia.“ V rámci 

duchovnej starostlivosti povedalo niekoľko respondentov, že zariadenie 

navštevuje kňaz. (R3): „Myslím si, že sa to tu riešilo, je im to umožnené, chodí 

sem aj kňaz, tri, štyrikrát ročne, boli aj v kostole. Keby chceli aj v nedeľu, je 

tam tá možnosť, mohli by ísť so zdravotníckym dozorom.“  

Vyváženosť starostlivosti  

Najväčšia časť respondentov sa vyjadrila, že sa kladie rovnaký dôraz 

na oba druhy starostlivosti. (R1): „Podľa toho, kto akú starostlivosť potrebuje, 

každému sa snažíme vyhovieť, či už po zdravotnej alebo sociálnej stránke.“ (R8): 

„Ja si myslím, že každému sa poskytuje aj zdravotná, aj sociálna starostlivosť 

podľa potreby. Záleží to hlavne od toho, do ktorého zariadenia patrí.“  

Aktivity  

V zariadení sa realizujú viaceré terapie, ako sú muzikoterapia, 

dramatoterapia, arteterapia, biblioterapia, canisterapia a ergoterapia. V rámci 

ergoterapie klienti dokážu vyrobiť výrobky, ktorými sa zariadenie prezentuje 

aj na benefičných podujatiach, kde ich predáva. V zariadení bývajú rôzne 

kultúrne, športové a sezónne podujatia a organizujú sa výlety do blízkeho 

okolia. (R8): „Áno, výrobky sa predávajú. Aj keď niekam ideme, vyrobíme 

nejaký darček, ideme nejaký ústav navštíviť alebo na vystúpenie, obrazy sa 

robia, kytice, na vianočné trhy. Boli sme v Nitre predávať, čo sa nepredalo, to 

si mohli kúpiť zamestnanci za dobrovoľný príspevok. Niektorí sú aktívni, ale 

chýba im zručnosť.“ (R2): „Majú tu počítačový krúžok, v letných mesiacoch 

pracujú v záhrade, čo si vypestujeme, použijeme v kuchyni, nejaké ručné práce 

neradi robia, ale napríklad na Vianoce bolo treba vyzdobiť, tak vyzdobili. 

Majú možnosť chodiť na terapie aj na druhú stranu (ZSS).“ (R1): „Hmmmmm... 

bývajú tu diskotéky, juniáles, fúúú, potom ešte čo tu je? Tekvicová párty... 

proste na každú sezónu niečo. Alebo bola letná olympiáda... naši nie sú 

aktívni, radšej idú von, radšej sa idú kúpať. Chodíme sa s nimi kúpať do 

Kalnej.“  
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VO3: Aké sú možnosti zlepšenia kvality života klientov v ZSS Bachara? 

Vo výskume sme sa zamerali na odhalenie možností zlepšenia 

poskytovania sociálnych služieb pre osoby s mentálnym postihnutím, pričom 

výsledky môžeme rozdeliť do týchto základných kategórií: 

 

 
Kategoriálne systémy 

K
ó

d
y

/seg
m

en
ty

 

Procedurálne 

podmienky 

Prevádzkové 

podmienky 

Ľudský kapitál Spoločenské 

podmienky 

Deinstitucionalizácia Debarierizácia Zvyšovanie 

odbornosti  

Spolupráca štátneho 

a neziskového sektora 

Novelizácia 

sociálnych služieb 

Vhodná voľba 

priestorov  

Poskytovanie 

pravidelných 

tréningov supervízie 

Sieťovanie zariadení 

sociálnych služieb  

Nové prístupy a ciele 

pri práci s klientmi 

Vybavenie 

zariadenia 

Celoživotné 

vzdelávanie 

Multidisciplinárny 

prístup  

Štandardy kvality 

sociálnych služieb 

Lokalita 

zariadenia 

Time manažment Podpora nezávislosti 

 

Väčšina z našich respondentov vyjadrila nespokojnosť so vzdelávaním, 

čo vedie k nevyužiteľnosti tohto vzdelávania v ich reálnej práci s klientmi: 

(R4): „Mali sme komunikáciu, to sme mali a psychologické základy sme mali, 

chodili sem, učili nás rôzne cviky ako sa ubrániť. Bola nás väčšina, nie 

všetci.“ V súčasnosti majú sociálne služby smerovať z inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú, čo by znamenalo zrušenie veľkokapacitných 

zariadení, ako je aj nami skúmané zariadenie Baracha. K deinštitucionalizácii 

sa nám vyjadril jeden respondent (R9): „Viem, že v Čechách sa to osvedčilo, 

ale u nás pri tých klientoch, ktorých máme, si to neviem predstaviť. Dobrou 

alternatívou je zariadenie podporovaného bývania, len je problém nájsť prácu 

pre klientov. Bolo by to úplne iné, keby chodili so ZPB do práce, tým by sa 

úplne priblížili životu v spoločnosti.“ Na otázky možnosti zlepšenia služieb vo 

vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby sa nám respondenti vyjadrili podobne 

(R9): „Uvítame všetky nové prístupy, ako aj naposledy, prišiel pán, že by 

chodil rád so psíkom a robil u nás canisterapiu...“ (R3): „Chcem, aby sa čo 

najviac podporovala ich samostatnosť, individuálne sa pristupovalo ku 

každému s ohľadom na jeho diagnózu, pomohlo by to.“ (R9): „Naším hlavným 

cieľom je, aby bolo o všetkých postarané, mnohí už nemajú nikoho, a preto 

celý život my sme ich rodinou, robíme všetko preto, aby sa tu mali čo 

najlepšie.“ Personál je neoddeliteľnou súčasťou, preto sú dôležité kvalifikačné 

predpoklady zamestnancov, ich neustále vzdelávanie a zvyšovanie ich 

odbornosti. Dôležitosť vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými zamestnancami, 

vopred určené pravidlá a postupy sú pre dobré fungovanie rozhodujúce 

v každom zariadení. 
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Záver a odporúčania do praxe 

Základným cieľom nášho výskumu preto bolo zmapovať, čo sa 

zlepšilo, aké zmeny nastali v zariadení, ako prebieha jeho transformácia 

v naštartovanom procese deinštiticionalizácie. Na dosiahnutie nášho cieľa sme 

použili kvalitatívny výskum a metódu pološtrukturovaných rozhovorov 

s odbornými zamestnancami zariadenia. Analýzou zmien, ktoré nastali 

v rámci zariadenia, sme zistili spokojnosť zo strany zamestnancov, postupne 

sa zvyšuje počet odborných zamestnancov na počet klientov, čo im umožňuje 

precíznejšiu starostlivosť o klientov. Zariadenie zaviedlo nové druhy služieb, 

jednou z nich je aj zariadenie podporovaného bývania, ktoré je vhodnou 

alternatívou bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní 

s minimálnou asistenciou viesť samostatný život. Tu sa nám vynoril problém 

zamestnania ľudí v tomto zariadení. Len dvaja klienti pracujú v chránenej 

dielni, ostatní sa snažia nájsť si prácu, ale neúspešne. Požadovalo by sa 

zákonne zlepšiť a podporiť zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. 

Ďalšou zavedenou službou je špecializované zariadenie, v ktorom sa postupne 

vyšpecifikovala starostlivosť v závislosti od diagnóz klientov. V zariadení 

nastali aj zásadné rekonštrukčné zmeny, ktoré skvalitnili život klientov 

a uľahčili prácu zamestnancom. V oblasti starostlivosti sa ukázala problematická 

starostlivosť o ľudí s ťažkou mentálnou retardáciou, ktorá by mala byť 

zabezpečená vo väčšej miere. Nedostatočný sa ukázal aj počet odborných 

pracovníkov, ktorý neumožňuje individuálnu starostlivosť o klientov. 

Problémovou oblasťou je aj prítomnosť klientov s psychiatrickými diagnózami 

spolu s klientmi s mentálnou retardáciou. Do budúcnosti by bolo dobré 

prehodnotiť miešanie klientov s rôznymi diagnózami. Výskum poukázal aj na 

pasivitu klientov a neochotu zapájať sa do činností, v čom vidíme značný 

problém, ktorý negatívne vplýva na osobnosť každého človeka. Pri zvyšovaní 

odbornosti a profesionálneho prístupu náš výskum poukázal na neefektívnosť 

vzdelávania. Analýza ukázala nespokojnosť a potrebu absolvovať vzdelávanie 

v oblasti sexuality osôb s mentálnym postihnutím. Problémová bola aj 

supervízia, ktorá je nepostačujúca a neabsolvujú ju všetci zamestnanci 

pravidelne. Dovoľujeme si preto konštatovať potrebu dôležitosti vzdelávania 

pre skvalitnenie sociálnych služieb. Pričom supervízia patrí na Slovensku 

k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb, v praxi však býva 

nedoceňovaná a realizovaná len s povinnosťou bez reálneho konceptu. 

Analýzou faktoru spolupráce sme zistili pozitívne prvky, zariadenie spolupracuje 

intenzívne s obcou, so zariadeniami v susedných okresoch, má rôzne aktivity 

v rámci zariadenia a organizuje výlety pre svojich klientov. Problémom je, že 

niektorých podujatí sa nemôžu zúčastniť všetci klienti, ktorí majú záujem pre 

nedostatok voľných miest súvisiacich s odvozom. Je nutné podporovať 

verejné aktivity, ktoré pozitívnym spôsobom prispejú k zvyšovaniu integrácie 

mentálne postihnutých medzi bežnú populáciu, a to nielen jednorazovými 

podujatiami, ale systematickou prácou  zvyšovaním povedomia verejnosti. 
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Náš výskum poukázal na potrebu zamestnania odborného zamestnanca 

psychológa, ktorý v zariadení chýba a je jednou z bariér v rozvoji. Potreba 

zlepšenia individuálnej práce s klientom, zavedenie nových pracovných 

terapií, treba zlepšiť motiváciu a zaviesť nové prístupy práce s ľuďmi 

s mentálnym postihnutím. Zariadenie plánuje ďalšie rekonštrukcie, ktoré 

prispejú k vyššiemu štandardu bývania, bezbariérovosti a vhodnosti poskyto-

vaných priestorov na prácu s klientmi s mentálnym postihnutím. 

Výsledky nášho výskumu zhrnieme v SWOT analýze, ktorá nám 

prehľadne vymedzí silné a slabé stránky zariadenia, tiež príležitosti a ohrozenia, 

ktoré nám vyplynuli na základe analýzy rozhovorov a pozorovania v danom 

zariadení.  

 

Tabuľka 2: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

 zvyšovanie úrovne kvality bývania,  

 debarierizácia  

 vysoká úroveň zdravotnej starostlivosti  

 podpora zamestnávania mentálne 

postihnutých  

 sieťovanie a spolupráca zariadenia s inými 

subjektmi  

 ochota k zmenám zo strany vedenia  

 flexibilita pri vzniku nových služieb  

 ponuka troch druhov služieb  

 pestrá ponuka terapií, voľnočasových aktivít 

 zvyšovanie počtu zamestnancov 

 vzdialenosť od najbližšej obce, 

nevýhodná poloha  

 nedostatok praktických zručností 

a skúseností zamestnancov pri práci 

so širokým spektrom diagnóz klientov  

 zvyšovanie počtu klientov s psychickým 

ochorením + 

 kombinácia širokého spektra diagnóz 

(najmä psychické ochorenia a mentálne 

postihnutie)  

PRÍLEŽITOSTI  OHROZENIA  

 zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

zamestnancov 

 intenzívnejšia supervízia  

 realizácia odborných výmenných pobytov 

v rámci ZSS za účelom získavania nových 

poznatkov a skúseností (ergoterapia – 

výroba)  

 vytváranie priestoru pre prax študentov 

(získavanie nových postupov a metód)  

 nové metódy práce (bazálna terapia)  

 zavedenie komplexného informačného 

systému CYGNUS  

 vyšpecifikovanie na jeden druh diagnózy  

 legislatívne zmeny, deinštitucionalizácia 

 nastavený systém sociálnej politiky štátu 

 vysoká miera nezamestnanosti v regióne 

(nedostatok príležitostí pre uplatnenie sa 

klientov ZPB na trhu práce)  

 nedostatočné zapojenie rodiny klientov 

do aktivít zariadenia  

 nízky profesionálny status pracovníkov 

„pomáhajúcich profesií“ v spoločnosti 

v porovnaní s inými profesiami  

 veľký počet klientov na ergoterapeuta  

 strata motivácie klientov, pasivita 

a demotivácia k sebarozvoju 

 

Sociálny pracovník musí zostať profesionálom, ktorý sa stará o blaho 

a vývoj klienta, nie o naplňovanie vlastnej potreby blízkosti a zisku z pocitu, 

že ho niekto potrebuje. Preto podľa Pӧrtner (2009) sociálny pracovník sa 

individuálne približuje ku klientovi vtedy, keď to on potrebuje pre svoj vývoj.  

Väčšina respondentov odpovedala, že majú dostatok času a dokážu sa 

individuálne venovať každému klientovi, ak má klient záujem. Väčšina ale 
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potvrdila, že mnohí ľudia s mentálnym postihnutím si nevyžadujú nejakú 

individuálnu starostlivosť, vo väčšine sa týka len klientov s ťažkou mentálnou 

retardáciou. K starostlivosti a prístupe k ľuďom s ťažkou mentálnou retardáciou 

sa nám respondenti nevedeli vyjadriť. Súčasťou každého zariadenia sociálnych 

služieb je aj zdravotná starostlivosť. Z hľadiska rôznych diagnóz a vekového 

zloženia je veľmi dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou sociálnej starostlivosti. 

Zdravotný pracovník spolu s ergoterapeutom vypracovávajú plán rozvoja 

klienta, spolu sa podieľajú na metódach a určených cieľoch pri práci na 

rozvoji jeho zručností, schopností.  

Na otázku, aká starostlivosť sa preferuje v zariadení, naši respondenti 

odpovedali vo väčšine, že v zariadení sa pomerne na rovnakej úrovni preferujú 

obidva druhy starostlivosti. Dvaja sa vyjadrili, že predsa zdravie musí byť 

v prvom rade zabezpečené, potom až sociálna starostlivosť. Len jeden 

respondent sa vyjadril, zhodou okolností hlavný zdravotný pracovník 

zariadenia, že je preferovaná sociálna starostlivosť nad zdravotnou. Pri 

výskumnom šetrení sme sa stretli ešte s jedným názorom, s ktorým môžeme 

len logicky súhlasiť, a tým je, že v danom zariadení je priemerný vek obyvateľov 

nad 55 rokov a je tu široké spektrum diagnóz, čo svedčí o potrebnosti väčšieho 

množstva zdravotníckeho personálu. S pribúdajúcim vekom sa k diagnózam 

pridružujú ďalšie, a preto je kladený dôraz na zdravotnú starostlivosť podporený 

väčším počtom zdravotníckych zamestnancov. Náš výskum potvrdil, že 

v zariadeniach sociálnych služieb sa preferuje skôr medicínska starostlivosť 

pred sociálnou prácou s klientom. K rovnakému výsledku dospel aj Šrenkel 

(2011). Pri našom výskume nás prekvapila skutočnosť, že v zariadení chýba 

psychológ a o duševné zdravie klientov sa stará externý psychiater, ktorý 

chodí do zariadenia raz do týždňa.  

Naším výskumom sa potvrdila aj teória Švarcovej (2011), že nie je 

vhodné umiestňovať v zariadeniach sociálnych služieb klientov s mentálnym 

postihnutím spolu s klientmi, ktorí majú psychiatrické diagnózy. Len jeden 

respondent vyjadril názor, že tento stav je vyhovujúci. Kvalita poskytovania 

sociálnych služieb v nami skúmanom zariadení sa zvyšuje vo všetkých 

sledovaných oblastiach. Aktivity zariadenia prispeli k humanizácii vnútorného, 

vonkajšieho a aj pracovného prostredia prijímateľov sociálnych služieb 

a zamestnancov zariadenia. Vedúci zamestnanci vidia možnosti zlepšenia 

v zavedení nových prístupov pri práci odborných zamestnancov. Vo vyškolení 

pracovníkov do špecializovaného zariadenia, vo zvýšení počtu odborných 

zamestnancov v priamom kontakte s klientom, v zavedení nového programu 

Cygnus. Zlepšeniu kvality služieb by podľa siedmich respondentov pomohlo, 

keby pracoval v zariadení psychológ. Respondenti sa zhodne vyjadrili, že pri 

práci s imobilnými prijímateľmi je manipulácia náročná, preto by k zlepšeniu 

prispela aj úplná bezbariérovosť zariadenia. Naši respondenti zhodne záporne 

odpovedali na otázku, či zariadenie organizuje podujatie, na ktoré by pozývalo 

rodinných príslušníkov. Tu vidíme možnosti zlepšenia spolupráce s rodinou, 

ktoré by mohli pomôcť udržiavať rodinné vzťahy medzi klientmi a ich 
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rodinami. V našom výskume sme zistili, že zariadenie má vypracovaný 

program supervízie, ale pravidelne sa ho nezúčastňujú všetci zamestnanci. 

Len dvaja respondenti sa vyjadrili ku kladnému pôsobeniu supervízie, 

prineseniu nového nadhľadu nad ich prácou. Väčšina sa vyjadrila, že im 

nepomohla a nestačila. Na základe našich zistení môžeme skonštatovať, že 

dôležitou možnosťou zlepšenia by bolo skvalitnenie supervízneho programu 

v zariadení, ktorý by lepšie prispel k profesionalite zamestnancov a predchádzal 

by syndrómu vyhorenia. K podobným záverom dospela aj Laššáková (2014). 

Na otázku ohľadom supervízie sa pýtala 100 zamestnancov verejných aj 

neverejných zariadení sociálnych služieb, kde 62 % respondentov potvrdilo 

supervízne stretnutia v zariadení, 27 % respondentov potvrdilo, že je supervízia 

len čiastočná – nepostačujúca a 11 % uviedlo, že zariadenie nemá program 

supervízie.  

 

Návrhy a odporúčania pre prax  

 odporúčame, aby sa rozšírili pracovné terapie v zariadení s dôrazom 

na podporu aktivizácie a osobnostného rozvoja klientov s mentálnym 

postihnutím, 

 odporúčame, aby sa zamestnanci zúčastňovali výmenných pobytov 

medzi zariadeniami, a tým priniesli do svojej práce niečo nové, nové 

skúsenosti, názory, vedomosti, 

 odporúčame pravidelnú a účinnú supervíziu pre všetkých zamestnancov 

v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnych služieb pod vedením 

externého supervízora, ktorý môže priniesť nezaujatý pohľad na 

problematiku, 

 odporúčame absolvovať vzdelávanie ohľadom sexuality ľudí s men-

tálnym postihnutím pre všetkých zamestnancov, a tým odkryť danú 

tému, ktorá je často tabuizovaná, 

 odporúčame zakotviť v legislatíve menšie ergoterapeutické skupiny 

v zariadeniach, pozostávajúce z 5 klientov pre dosiahnutie efektívnej 

spolupráce a pozitívnych zmien, 

 odporúčame, zvýšiť počet odborných zamestnancov na počet klientov 

z radov sociálnych pracovníkov, zároveň odporúčame zahrnúť 

psychológa do multidisciplinárneho tímu v zariadení, 

 odporúčame rozvoj dobrovoľníckej práce a podporu výmeny dobro-

voľníkov.  

 

Poukázali sme na problémy týkajúce sa zariadenia sociálnych služieb 

Baracha, na rozvoj a zmeny, ktoré v ňom za posledné obdobie nastali. 

Myslíme si, že v zmenách treba ďalej pokračovať, aby sa naďalej zlepšovala 

kvalita poskytovaných sociálnych služieb v danom zariadení.  
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The Manifestations of Bossing in Communication 

and Social Ties in the Secondary School Environment 

of the Slovak Republic 

Äußerungen von Bossing in der Kommunikation 

und sozialen Bindungen im Umfeld der Mittelschulen 

der Slowakischen Republik 

Prejavy bossingu v komunikácii a sociálnych väzbách 

v prostredí stredných škôl Slovenskej republiky 

Milan Droppa, Anna Chocholáková, Karol Čarnogurský 

Abstract 

On theoretical level, the contribution includes the essence of mobbing 

and bossing. The causes of bossing, its course, methods, consequences 

for the individual and organization and protection against bossing. On 

the practical level, the incidence of bossing was evaluated in the 

environment of secondary education teachers in the Slovak Republic. 

The aim of the paper was to elaborate logically comprehensive 

theoretical knowledge from the subject and to find out the real status of 

bossing in the secondary school environment in the Slovak Republic in 

the area of communication and social ties. The following methods were 

used to achieve the goal: literature study, mathematical-statistical 

methods, analytical-synthetic method, empirical method (questionnaire 

technique) and inductive method. 

Keywords: Mobbing. Bossing. Conflict. Psyche. Bosser. 

Úvod 

Kvalita interpersonálnych vzťahov (ich budovanie) v organizácii 

tvoria dôležitú súčasť  personálneho manažmentu a podstatne ovplyvňujú 

požadovaný pracovný výkon zamestnancov. Na kvalitu týchto vzťahov 

vplýva najmä kvalita manažérov z odborného a psychosociálneho hľadiska, 

úroveň komunikácie a motivačného systému, miera sebarealizácie zamestnancov, 

úroveň sociálnej starostlivosti o nich, primerané riešenie konfliktov, problémov 

a nedorozumení medzi zamestnancami.  

Na druhej strane však konflikty, problémy, nedorozumenia a napätá 

atmosféra medzi zamestnancami sa v primeranej miere vnímajú ako bežné 
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(v podstate normálne) javy, ktoré sa vyskytujú v takmer každom pracovnom 

kolektíve. Negatívnymi a nebezpečnými sa tieto stávajú vtedy, ak je frekvencia 

ich výskytu vysoká, pôsobia dlhodobo, zasahujú a permanentne sa týkajú tých 

istých zamestnancov alebo sa problémy neriešia. V tejto súvislosti sa 

v personálnej praxi organizácií objavujú čoraz častejšie pojmy, ako napr. 

mobbing, alebo jeho deriváty – bossing, staffing, bullying, harassment. Tieto 

nebezpečné javy majú v konečnom dôsledku negatívny dopad ako na 

jednotlivca, tak aj na organizáciu. V tomto príspevku je akcent položený na 

bossing.   

Materiál a metódy 

1  Mobbing 

Pojem mobbing (psychický teror na pracovisku) je odvodený od 

anglického slova „to mob“ a jeho obsahom je „nepriateľské, nevľúdne 

a neetické správanie, realizované systematicky a cielene jednou alebo 

viacerými osobami voči inej osobe alebo skupine osôb, ktoré sa v dôsledku 

takéhoto správania dostanú do bezvýchodiskovej a obrannej pozície“
1
. 

Psychický teror teda predstavuje neprimerané správanie vo forme slovných 

alebo písomných narážok, výrečných posunkov a skutkov, ktoré narúšajú 

dôstojnosť a fyzickú aj psychickú integritu osobnosti. Ohrozuje jej pracovný 

výkon a výrazne sa podieľa na zhoršení celkovej atmosféry na pracovisku.
2
  

Tento negatívny jav (javy) bol registrovaný v ľudskom správaní od 

60-tych rokov 20. storočia. V 90-tych rokoch 20. storočia sa tomuto javu 

v pracovnom procese začal venovať, a zároveň bol priekopníkom jeho 

identifikácie a popisu, švédsky lekár a psychológ  H. Leymann. Postupne sa 

začali touto problematikou zaoberať aj odborníci z iných vedných disciplín, 

ako napr. lekári, sociológovia, psychológovia, manažéri, nakoľko  negatívne 

účinky mobbingu zasahujú integritu celého človeka.  

Táto forma útočného správania sa môže prejavovať v rôznej intenzite 

a frekvencii. Podľa H. Leymanna sa dá mobbing metodologicky podchytiť, ak 

sa jeho prejavy a formy, vyskytujú viac ako raz týždenne a počas dlhšieho 

časového obdobia, minimálne počas šiestich mesiacov. Výskyt mobbingu je 

pomerne zložité zaregistrovať, nakoľko je problematické odhadnúť hranicu 

rôznych nežiaducich vzájomných prejavov medzi zamestnancami.  

Mobbing sa vyskytuje v pracovných tímoch buď v skrytej, alebo 

v otvorenej forme. Pracovný tím, v ktorom sa objavuje mobbing, je často 

poznačený zvýšenou úrovňou tenzie, otvorenou alebo skrytou agresiou v správaní 

niektorých zamestnancov a zníženou výkonnosťou jeho všetkých členov. 

                                                 
1  HIRIGOYENOVÁ, M. F.: Psychické týranie. Bratislava : Sofa, 2001, s. 69. 
2  HIRIGOYENOVÁ, M. F.: Psychické týranie. Bratislava : Sofa, 2001, s. 69. 
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Mobbing sa najčastejšie vyskytuje medzi zamestnancami-spolupra-
covníkmi, teda osobami s rovnakou pracovnou pozíciou v danej organizácii. 
Cieľom mobbingu je donútiť obeť, aby sama rezignovala a pod ťarchou 
nepriateľského jednania voči nej odišla zo zamestnania. Vo väčšine prípadov 
je práve takýto odchod jediným možným východiskom z neúnosnej situácie 
vytvorenej aktivitami mobbera. 

Pojem mobbing používa rôzne synonymá, ako psychický teror, 
psychické týranie, psychické násilie. Hirigoyen (2002) charakterizuje mobbing 
ako „psychickú vraždu“.“

3
 Ďalší autori ho prirovnávajú k divokým hyenám, 

modernej cholere či moru a konštatujú, že psychické týranie na pracovisku 
dosahuje epidemických rozmerov. Nech už má mobbing akýkoľvek názov, 
ide o diskriminačný prejav, nežiaducu agresivitu a patologický fenomén.  

2  Bossing – derivát mobbingu 

Bossing je špecifická forma mobbingu, pri ktorej je útočníkom vedúci 
pracovník (manažér). Útoky sú zamerané na jeho podriadených vo forme 
nátlaku s cieľom vynútiť si ich poslušnosť, rešpekt a prispôsobenie sa, 
prípadne vynútenie „dobrovoľného“ odchodu podriadeného z pracoviska.  

2.1  Vznik bossingu 

Bossing vzniká za určitých špecifických podmienok (príčin), ktoré 
„vytvárajú“ manažéri v dôsledku chýb, ktorých sa pri svojej práci dopúšťajú 
(môže ich spôsobovať ich nedostatočná odborná spôsobilosť alebo nedostatočné 
psychosociálne kompetencie). 

Najčastejšie chyby manažérov, ktorých sa pri svojej práci dopúšťajú: 

 Neprehľadná politika vedenia a absencia pravidiel vedenia. 

 Nejasné kompetencie a chaotické rozhodovanie. 

 Určovanie nezmyselných (nereálnych) úloh. 

 Pracovné preťažovanie len určitých zamestnancov (spravidla tých, 
ktorí sú schopní a ochotní...). 

 Zabúdanie (ignorovanie) na potreby zamestnancov. 

 Neustále vydávanie nových obežníkov, smerníc a neustále organizačné 
zmeny. 

 Subjektívny, netransparentný a nedostatočný systém hodnotenia. 

 Nedostatok tolerancie, empatie a schopností (neochota) riešiť konflikty. 

 Deštruktívne zaobchádzanie s chybami a omylmi zamestnancov. 

 Neprimeraná miera kritiky“
4
. 

                                                 
3  SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. Mobbing – skrytá hrozba. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2008, s. 18. 
4  SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. Mobbing – skrytá hrozba. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2008, s. 38. 
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Medzi najčastejšie príčiny podmieňujúce vznik bossingu patria: 

 Nedostatočná kvalifikácia (neochota) manažmentu pre vedenie ľudí 

(presadzovaný autoritatívny štýl vedenia). 

 Malá schopnosť manažmentu (vy)riešiť konflikt (málo vedomostí, 

obavy z jeho riešenia...).  

 Permanentný tlak na zvyšovanie výkonu a znižovanie nákladov. 

 Firemná kultúra s nízkou úrovňou etiky. 

 Nedostatky vo vnútropodnikových štruktúrach. 

 Strach zo straty zamestnania. 

 Závisť medzi zamestnancami. 

 Nedostatok vzájomnej tolerancie medzi zamestnancami. 

 Deštruktívne zaobchádzanie s chybami či omylmi zamestnancov. 

 Štruktúra osobnosti bossovaného ale aj bossujúceho“
5
. 

2.2  Typické znaky bossingu 

Medzi typické znaky bossingu podľa profesora Leymanna patria: 

 Agresívna manipulácia, nepriateľská a neetická komunikácia. 

 Dlhodobé a nepretržité útoky zamerané na konkrétneho jedinca. 

 Pravidelnosť, opakovanosť, systematickosť útokov a ich cielenosť. 

 Hrozby sú nepriame a skryté, preto je ťažké rozpoznať, že sa niečo 

deje. 

 Rafinovanosť, zákernosť, aktívny a trvalý tlak. 

 Neľútostnosť, bezcitnosť, neľudskosť. 

 Trvale sú prítomné známky nepriateľstva a agresie.“
6
 

Kľúčovú úlohu pre elimináciu podmienok vzniku bossingu zohráva 

osobnosť manažéra. Manažér by mal disponovať vedomosťami o psychickom 

terore na pracovisku a mal by mať schopnosti a ochotu vyvarovať sa vyššie 

uvedených chýb pri svojej práci. 

2.3  Metódy bossingu 

Medzi najčastejšie používané metódy zo strany šéfa tzv. „bossera“ patria: 

 Metóda nezmyselnosti: obeti sa prideľujú namáhavé práce, ktoré nemajú 

zmysel. 

 Metóda malých požiadaviek: pridelené úlohy nezodpovedajú momen-

tálnej kvalifikácii a schopnostiam obete. 

                                                 
5  BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? Šlapanice; Brno : Vydavateľstvo ERA, 2003, s. 59. 
6  SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. Mobbing – skrytá hrozba. Praha : 

Grada Publishing, a. s., 2008, s. 27. 
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 Metóda prehnaných požiadaviek: obeti sa prideľujú práce, ktoré nie je 

schopná zvládnuť. 

 Metóda Achillovej päty: obeť musí principiálne prednostne vybavovať 

úlohy, ktoré sú jej najnepríjemnejšie. 

 Metóda trvalej kontroly: činnosti a prítomnosť sa kontrolujú nad 

rámec bežný v podniku. 

 Metóda prekvapivých rozhodnutí, ktoré sa týkajú obete – robia sa za 

jej chrbtom. 

 Metóda okliešťovania kompetencií: systematicky sa okliešťuje doterajšia 

pracovná oblasť postihnutého. 

 Metóda izolácie: vylučovanie obete z porád, zadržiavanie dôležitých 

informácií, priestorová izolácia. 

 Metóda útokov na zdravie: obeti sú vnucované zdraviu škodlivé 

práce. 

 Metóda narážok na psychický stav: obeti sa nepravdivo podsúvajú 

psychické choroby a psychiatrické poruchy. 

 

Bossermi sú spravidla ľudia trpiaci komplexmi, pocitom menejcennosti, 

strachom z ohrozenia pozície, rozhodovania a uznania, psychicky labilní, 

paranoidní. Ďalšou príčinou môže byť spoločenský a podnikový tlak na 

zamestnanca, vysoké nároky a očakávanie perfektných výkonov. Pokiaľ 

zamestnanec nedokáže adekvátnym spôsobom uspokojiť očakávania spoločnosti, 

môže podľahnúť pocitom vlastného zlyhania a neschopnosti, ktorú navonok 

kompenzuje útočným správaním, čo mu dodáva falošný pocit sily a úspechu. 

2.4  Dôsledky bossingu 

Dôsledky bossingu sú vždy negatívne tak pre jeho obeť, ako aj pre 

organizáciu.  

Dôsledky bossingu pre obeť 

Zamestnanec, ktorý sa stal obeťou bossingu, sa navonok správa 

podobne ako pri strese v niekoľkých rovinách: výkonová rovina (pokles 

pracovného tempa, znížená výkonnosť, zvýšený počet chybovosti a úrazovosti, 

absentérstvo), psychická rovina (poruchy koncentrácie, stavy podráždenosti, 

depresie, pocit menejcennosti, stavy strachu a úzkosti, psychiatrické symptómy, 

samovražedné myšlienky) a psychosomatická rovina (poruchy srdca a dýchania, 

bolesti hlavy, žalúdočné ochorenia, kožné choroby, poruchy spánku). Výsledkom 

je potom psychické a fyzické vyčerpanie zamestnanca, ktoré negatívne 

ovplyvňuje nielen pracovný, ale aj osobný život. Ignorovanie takýchto 

prípadov môže viesť až k extrémnym riešeniam – samovražde. Psychický 

teror na pracovisku vedie často k úplnému duševnému a telesnému vyčerpaniu. 
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V mnohých prípadoch vidia obete jediné východisko v tom, že si vezmú život. 

Podľa švédskych výskumov je psychický teror príčinou 10 – 20 % všetkých 

samovrážd.  Bossing má teda negatívny vplyv na jednotlivca, ale aj organizáciu, 

pretože sa zvyšuje práceneschopnosť „postihnutých“, klesá kvalita a kvantita 

podávaného výkonu, nepriamym dôsledkom sa ukazuje zlá atmosféra 

v pracovnej skupine, ktorá brzdí motiváciu a tvorivosť a práca sa stáva len 

nevyhnutnou činnosťou, čo má priamy vplyv na efektívnosť organizácie. 

Štatistiky Medzinárodnej organizácie práce (International Labour Organisation) 

uvádzajú, že každý tretí zamestnanec v euroatlantickej spoločnosti trpí 

stresom, depresiou a úzkosťou v dôsledku rýchlych zmien a konkurenčnej 

atmosféry na pracovisku.  

Dôsledky bossingu pre organizáciu 

Na druhej strane bossing má negatívne dôsledky aj pre organizáciu 

a to v troch rovinách:
 
 

 rovina obete – zvyšuje sa práceneschopnosť, klesá kvalita a kvantita 

výkonu zamestnanca o 1/4 až 1/2 jeho predchádzajúceho výkonu,  

 rovina bossera – útočník venuje asi 5 % produktívneho času z celkovej 

kapacity vyvíjaniu bossingových aktivít, 

 rovina pracovného prostredia – zhoršovanie atmosféry v skupine brzdí 

motiváciu a tvorivosť, práca sa stáva povinnosťou. Negatívny dôsledok 

sa prejavuje aj v zhoršenej kooperácii a komunikácii v celej pracovnej 

skupine. Sociometricky vzniká silná neformálna štruktúra s výraznými 

rolami outsidera. 

 

Väčšina organizácií ešte stále ignoruje fenomén psychického teroru na 

pracovisku  a pritom psychická vojna je drahá. Jeho obete musia byť týždne, 

častokrát aj celé mesiace vypísané ako práceneschopné. Okrem týchto priamych 

výpadkov vznikajú ešte ďalšie straty: obete psychického teroru podávajú 

dlhodobo výrazne znížený výkon a aj bosseri spotrebujú časť svojej pracovnej 

energie na vymýšľanie nových zlomyseľností. Závažné sú tiež nepriame 

dôsledky pre organizáciu. Zlá pracovná atmosféra dusí motiváciu a vedie 

častokrát k „vnútornej výpovedi“. Práca sa stáva nevyhnutným zlom.“
7
 

Ekonomické dôsledky bossingu možno vyjadriť v podobe stratenej 

pracovnej sily, ďalej strateným pracovným časom, vyššou fluktuáciou 

a zvyšovaním produkčných nákladov. Ekonomické dôsledky sa dajú finančne 

vyjadriť v podobe priamych alebo nepriamych nákladov.  

                                                 
7  JAŠŠOVÁ, E., KOMÁNKOVÁ, J.: Když v práci haraší. In: Zdraví, č. 9, 2000, s. 38 – 39. 
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Náklady spojené s bossingom 

 Náklady spôsobené znížením výkonu bossovaného. 

 Náklady na zabezpečenie potrebnej náhrady za bossovaného počas 

jeho práceneschopnosti (poverenie iných pracovníkov na zastupovanie, 

prijatie novej pracovnej sily).  

 Náklady vyvolané aktivitami bossera (minimálne je to 5 % jeho 

disponibilnej pracovnej kapacity). 

 Náklady spojené s odchodom zamestnanca zo spoločnosti (strata 

produktivity v období neobsadeného pracovného miesta, relatívna 

strata vedomostí odchádzajúceho pracovníka, administratívne náklady, 

odstupné). 

 Náklady na prípadné súdne procesy. 

 Náklady na vyhľadávanie a výber nového zamestnanca (náklady na 

náborovú akciu, inzercia, čas výberovej komisie strávený prípravou 

a realizáciou výberového konania). 

 Náklady na adaptáciu a vzdelávanie nového zamestnanca (náklady na 

nižšiu výkonnosť v počiatočnej fáze, náklady na chyby, omyly, 

náklady na vyškolenie nového pracovníka).   

 Sociálno-psychologické „náklady“ (prijatie pracovníka do neformálnej 

pracovnej štruktúry, ochota odovzdávať informácie, zvýšená tendencia 

ku konfliktom). 

 Ekonomické náklady na jeden prípad bossingu sa priemerne odhadujú 

na ročný plat priemerného zamestnanca. Potvrdzujú to aj štatistiky, 

ktoré poukazujú na fakt, že bossing neškodí len obeti, ale v dôsledku 

bossingu organizácia prichádza o značné finančné prostriedky.  

Ochrana proti bossingu 

Na riešenie bossingových situácií existuje niekoľko spôsobov:
8
 

A. Prevencia. Potrebné je definovať morálne štandardy organizácie 

a definovať akceptovateľné správanie. Nevyhnutné je tiež zaviesť štandardy 

postupu pri vzniku rizikových bossingových situácií. V interných smerniciach 

je potrebné  zadefinovať neadekvátne formy správania, spôsob podávania 

sťažnosti a pod. Prevencia bossingu sa realizuje taktiež prostredníctvom 

tréningových programov, ktoré učia rozoznávať vznikajúci konflikt a varovné 

signály. 
B. Riešenie bossingovej situácie zo strany obete. Sebareflexia obete 

znamená vnútornú analýzu príčin vzniku útočnej situácie zo strany bossera. 

                                                 
8  KRATZ, H. J. Mobbing – jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha : Management Press, 2005, 

s. 53 – 54. 
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Analyzovať, či aj obeť neprispela k vzniku konfliktného vzťahu (nevhodná 
komunikácia, provokovanie a pod.). Odporúča sa požiadať o spätnú väzbu 
o vlastných prejavoch neutrálnu osobu. Využíva sa najmä pri vzniku 
konfliktných situácií. V tomto štádiu je vhodné kladenie nasledovných otázok: 
kedy sa konflikt začal, čo je jeho pravdepodobnou príčinou, kto je hlavným 
útočníkom a kto sa ďalej zapája, ako mám reagovať, ako mám zmeniť 
správanie? Ďalšou metódou je dodržiavanie asertívnej komunikácie, jasné 
formulovanie svojich postojov, prijímanie kritiky, vytváranie nových komuni-
kačných väzieb, hľadanie spojencov, predchádzanie eskalácií nedorozumení 
a konfliktov, hľadanie kompromisných riešení, ochota porozumenia a odpúšťania. 
Súčasťou riešenia bossingových situácií zo strany obete je i zmena pracovného 
miesta v organizácii, čím sa dosiahne obmedzenie pracovného kontaktu 
s útočníkom (odchod do inej kancelárie, na iné oddelenie). Odchod zo 
zamestnania sa realizuje v prípade, ak už neexistuje spôsob a možnosť 
nápravy, ak situácia pretrváva veľmi dlho a je pre zamestnanca nezvládnuteľná, 
ak nemá podporu iných kolegov ani vedenia organizácie. 

C. Riešenie bossingovej situácie zo strany spolupracovníkov. Ide 

o spolupracovníkov, ktorí sa nepodieľajú na bossingu. Patrí sem jednoznačné 

vyjadrenie nesúhlasu s konaním bosserov. Prejavovanie sympatií obeti, 

aktívne počúvanie, podpora v pracovnom tíme, formovanie neformálnych 

vzťahov. Pomoc pri hľadaní priateľských vzťahov v tíme a tým zvýšiť 

možnosť zvládnutia bossera a spoločne hľadať kroky,  ako situáciu riešiť. To 

však vyžaduje od kolegov veľkú dávku odvahy, nakoľko majú strach, aby sa 

sami nestali obeťami. Vzhľadom k tomu, že je obeť vo väčšine prípadov 

osamelá, je podpora ostatných kolegov pre ňu veľkým morálnym prínosom.  

D. Riešenie bossingovej situácie zo strany organizácie. Organizácia 

by mala vytvárať preventívne antibossingové programy, ktoré sú účinnejšie 

a lacnejšie ako samotné odstraňovanie bossingu. V rámci preventívneho 

antibossingového programu akcent položiť na asertivitu, komunikáciu, 

informovanosť, tréning, školenie a priebežné zisťovanie aktuálnej situácie. 

Organizácia by mala zavádzať do svojich interných smerníc (kolektívnych 

zmlúv) postupy riešenia bossingových a diskriminačných prejavov správania 

s prihliadnutím na aktuálne zákony.  

E. Skvalitňovanie metód výberu zamestnancov. Podstatou pri výbere 

je obsadzovanie pracovných pozícií cez elimináciu takých potenciálnych 

zamestnancov, ktorí majú predispozície stať sa bossermi. Realizuje sa na 

základe posudzovania a selekcie súboru uchádzačov o prácu. „Kľúčovou 

úlohou personálnej práce v organizácii je posudzovanie spôsobilosti – 

psychosociálnych kompetencií zamestnanca zastávať určitú pracovnú pozíciu“.
9
 

Používajú sa rôzne psychodiagnostické metódy a techniky v závislosti od 

                                                 
9  DROPPA, M.: Riadenie ľudských zdrojov 1. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo 

KU, 2010, s. 48.  



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 1 

 79 

náročnosti a dôležitosti obsadzovaného miesta. Väčšinou sú to štandardizované 

testy (testy inteligencie, schopností a zručností, vedomostí, osobnosti, závislostí), 

ktoré by mali predstavovať pomocný nástroj pri výbere uchádzačov.
10

 

Právna ochrana zamestnanca proti bossingu 

Problematikou bossingu a jeho negatívnymi dôsledkami je potrebné 
zaoberať sa tiež na celospoločenskej úrovni. Podľa M. Szarkovej

11
 bossing vo 

svojej podstate a pôsobení negatívne ovplyvňuje vnútornú psychomorálnu 
stránku jeho obete. Táto zložka osobnosti je nositeľkou významných sociálno-
právnych vlastností, ktoré právny poriadok uznáva a ochraňuje v rámci 
právnej úpravy tzv. osobnostného práva. Jednotlivé osobnostné hodnoty je 
možné rozdeliť na hodnoty fyzickej povahy (život, zdravie, telesná integrita) 
a hodnoty psychomorálnej povahy (sloboda, česť, dôstojnosť, vnútorná 
intímna sféra). Neoprávnené zásahy do uvedených osobnostných hodnôt majú 
za následok porušenie kmeňového osobnostného práva.  

Podľa Zákonníka práce je ochrana práce neoddeliteľnou súčasťou 
pracovnoprávnych vzťahov. Povinnosťou zamestnávateľa je zaistiť bezpečnosť 
a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Diskrimináciu zamestnancov rieši 
Zákon č. 365/2004 Z. z. vymedzuje (okrem iného) priamu a nepriamu 
diskrimináciu, obťažovanie, sexuálne obťažovanie, nabádanie na diskrimináciu. 
Taktiež rieši zabezpečovanie rovnosti, spôsoby právnej ochrany, súdne 
vymáhanie práv, vyčíslenie nepeňažnej ujmy. Ustanovuje, že zamestnávateľ 
a orgán odborovej organizácie, ktorí uzatvorili kolektívne zmluvy, sú povinní 
uviesť ustanovenia kolektívnych zmlúv do súladu s antidiskriminačným 
zákonom. Uvedeným zákonom sa preberajú tiež právne akty Európskych 
spoločenstiev a Európskej únie.

12
 Zamestnanec môže podľa zákona o sťažnos-

tiach 9/2010 Z. z. podať sťažnosť, ktorou sa domáha ochrany svojich práv 
alebo právom chránených záujmovv prípade, že došlo k ich porušeniu.

13
 

Antidiskriminačný zákon zabezpečuje možnosť domáhať sa svojich práv 
súdnou cestou, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva a organizácia 
nepostupovala pri riešení adekvátnym, zákonným postupom. 

Na Slovensku od r. 2002 pracuje inštitút „Verejný ochranca práv“, 
kde sa môžu zamestnanci obrátiť aj s problémom bossingu. Inštitút funguje 
ako poradňa a pomoc pri riešení nezvládnuteľných situácií zamestnancov 
v pracovnom prostredí. 

                                                 
10

  HITTMÁR, Š.: Manažment. Žilina : Žilinská univerzita, 2006, s. 136. 
11  SZARKOVÁ, M.: Personálny marketing a personálny manažment. Bratislava : Ekonomická 

univerzita v Bratislave, 2010, s. 173 – 174. 
12  Podrobnejšie: Zákon č. 365/2004 Z. z. In: Zákony pre ľudí. [online]. [Citované 2007-12-18]. 

Dostupné na: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365> 
13  Podrobnejšie: Zákon č. 9/2010 Z. z. In: Zákony pre ľudí. [online]. [Citované 2007-12-18]. 

Dostupné na: <http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-9> 
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Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom prezentovaného výskumu bolo zistiť vnímanie 

výskytu bossingu ako nežiaduceho fenoménu v stredoškolskom prostredí 

pedagogickým zborom. Tieto názory zistiť v oblasti komunikácie a sociálnych 

väzieb. 

Metodológia výskumu 

Na účely predloženého výskumu bola použitá pôvodná metodika 

hodnotenia rozhodovacích ukazovateľov. Dotazník pozostával z 12 položiek, 

ktoré umožňujú posúdiť výskyt bossingu z rôznych hľadísk. Položky sa 

vyhodnocovali na 5-bodovej Likertovej stupnici, kde: 1 – úplne súhlasím; 2 – 

skôr súhlasím; 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím; 4 – skôr nesúhlasím; 5 – 

vôbec nesúhlasím. 

Výskumná vzorka 

Počet a pohlavie: 62 mužov (15.8 %) a 331 žien (84.2 %). Vek: do 25 

rokov – 2 (0.5 %); 26 až 30 rokov – 31 (7.9 %); 31 až 40 rokov – 186 (47.3 %); 

41 a viac rokov – 174 (44.3 %); Vzdelanie: stredoškolské – 18 (4.6 %); 

vysokoškolské 1. stupňa – 17 (4.3 %); vysokoškolské 2. stupňa – 349 (88.8 %); 

vysokoškolské 3.stupňa – 9 (2.3 %). Prax: do 5 rokov – 40 (10.2 %); 6 až 10 

rokov – 108 (27.5 %); 11 až 15 rokov – 88 (22.4 %); 16 až 20 rokov – 52 

(13.2 %); nad 20 rokov – 105 (26.7 %). 

Výskumné otázky 

Respondenti odpovedali na nasledujúce otázky:   

Oblasť komunikácie (otázka 1 až 6): 

1. Nadriadený mi umožňuje vyjadriť sa k mojej kritike.  

2. Nadriadený ma pozýva na operatívne porady. 

3. Nadriadený mi na poradách prideľuje slovo podľa môjho záujmu. 

4. Nadriadený mi umožňuje prístup k potrebným neskresleným (ne-

oneskoreným) informáciám pre splnenie mojich úloh. 

5. Nadriadený prestal so mnou komunikovať, resp. komunikuje so mnou 

minimálne. 

6. Zo strany nadriadeného sú voči mojej osobe vedené iné diskriminačné 

aktivity. 
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Oblasť sociálnych väzieb (otázka 7 až 12): 

7. Nadriadený ma pozýva na neformálne stretnutia pracovného kolektívu. 

8. Nadriadený organizuje nezmyselné a neopodstatnené premiestňovanie 

môjho pracovného miesta proti mojej vôli.  

9. Zo strany nadriadeného som sa stal predmetom verbálnych útokov 

(pokrikovanie, nadávky, prejavy spontánneho hnevu...).  

10. Zo strany nadriadeného som kritizovaný za moje politické, náboženské 

a iné presvedčenie.  

11. V prípade neúspechov na pracovisku robí zo mňa nadriadený „obetného 

baránka“. 

12. Zo strany nadriadeného sú voči mojej osobe vedené iné diskriminačné 

aktivity. 

Výsledky výskumu 

 
Graf 1: Priemerné hodnoty pridelené respondentmi jednotlivým premenným 

(otázkam) 

Zdroj: Vlastné spracovanie zo získaných výsledkov 
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Graf 2: Priemerné hodnoty jednotlivých premenných (otázok) v závislosti  

na veku respondentov 

Zdroj: Vlastné spracovanie zo získaných výsledkov 
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Tabuľka 1: Vzájomný vzťah medzi jednotlivými premennými (otázkami) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 ,512** ,495** ,382** -,403** -,159** ,318** -,220** -,341** -,288** -,376** -,147** 

2 ,512** 1 ,456** ,320** -,216** -,095 ,264** -,156** -,202** -,208** -,200** -,083 

3 ,495** ,456** 1 ,440** -,251** -,097 ,291** -,188** -,250** -,334** -,286** -,117* 

4 ,382** ,320** ,440** 1 -,221** -,164** ,382** -,140** -,215** -,209** -,284** -,118* 

5 -,403** -,216** -,251** -,221** 1 ,183** -,294** ,297** ,445** ,331** ,388** ,147** 

6 -,159** -,095 -,097 -,164** ,183** 1 -,104* ,129* ,220** ,149** ,174** ,052 

7 ,318** ,264** ,291** ,382** -,294** -,104* 1 -,111* -,140** -,152** -,193** -,060 

8 -,220** -,156** -,188** -,140** ,297** ,129* -,111* 1 ,462** ,378** ,352** ,160** 

9 -,341** -,202** -,250** -,215** ,445** ,220** -,140** ,462** 1 ,419** ,485** ,224** 

10 -,288** -,208** -,334** -,209** ,331** ,149** -,152** ,378** ,419** 1 ,516** ,175** 

11 -,376** -,200** -,286** -,284** ,388** ,174** -,193** ,352** ,485** ,516** 1 ,201** 

12 -,147** -,083 -,117* -,118* ,147** ,052 -,060 ,160** ,224** ,175** ,201** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Zdroj: Vlastné spracovanie zo získaných výsledkov 

Komentár k výsledkom 

Na základe hodnôt pridelených respondentmi na otázky 1 až 6 (Graf 1) 

a na otázky 7 až 12 (Graf 2) je možné konštatovať, že respondenti v oblasti 

Komunikácie a v oblasti Sociálnych väzieb neregistrujú výskyt bossingu, 

pričom odpovede najmladšej vekovej kategórie (otázky 8 až 12) boli jednoznačne 

proti výskytu bossingu. 

Údaje uvedené v Tabuľke 1 boli získané použitím Korelačnej analýzy 

a predstavujú vzájomný vzťah (interakciu) dvoch premenných (otázok). 

V prípade kladného znamienka, ak respondent zväčší význam jednej premennej, 

zväčšuje sa zároveň i význam druhej premennej. V prípade záporného znamienka, 

ak respondent zväčší význam jednej premennej, zmenší sa význam druhej 

premennej. Hodnoty, pri ktorých sú uvedené dve hviezdičky, sú hodnoty 

s 99 % pravdepodobnosťou, hodnoty, pri ktorých je uvedená jedna hviezdička, 

sú hodnoty s 95 % pravdepodobnosťou. Hodnoty v tabuľke sú symetrické 

podľa hlavnej diagonály. 
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Diskusia – odporúčania pre prax 

V predmetnej problematike je potrebné do budúcnosti – i napriek 

pozitívnym zisteným výsledkom – položiť akcent na prevenciu. Kľúčové by 

malo byť vzdelávanie v tejto oblasti. Autori považujú za významný faktor 

i faktor určitej miery represie, nakoľko kvalita medziľudských vzťahov na 

pracoviskách (nielen) v posledných dvoch desaťročiach veľmi poklesla. Ľudia 

vo všeobecnosti pociťujú – z rôznych dôvodov – v mnohých prípadoch 

syndróm vyhorenia, upadli do ľahostajnosti a apatie a neraz sa – i z týchto 

dôvodov – uchyľujú k nemorálnym praktikám. Kvalitný systém vzdelávania, 

identifikácie atribútov bossingu, transparentných kritérií, postupov a pravde-

podobne i represií by mohol pri riešení tohto – pomerne zložitého – problému 

napomôcť.  

Záver 

Pracovné prostredie sa spravidla tradične vníma ako relatívne neškodné 

a nenásilné prostredie, v ktorom sú konfrontácia a dialóg súčasťou bežných 

činností. Avšak, keď sa dialóg nevyvíja pozitívne, vzťahy medzi radovými 

zamestnancami, manažérmi, klientmi a verejnosťou sa môžu zhoršovať. 

V súčasnosti rastie počet organizácií, ktoré prichádzajú s novými stratégiami 

a programami zameranými na minimalizáciu a znižovanie možnosti bossingu 

na pracovisku. Ak problematiku bossingu hodnotíme celospoločensky, zistíme, 

že spôsobuje nemalé ekonomické škody. Niekedy si však stačí viac všímať 

konanie druhých ľudí, byť tolerantnejší a pochopiť, že problémy môžu mať aj 

iní ľudia a vzdať sa egoizmu. Prevencia je však najlepšia liečba, aj preto treba 

o bossingu hovoriť otvorene.  
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Jan Amos Komenský's Finspongish Manuscript – 

Controversies and Contradictions around his Work 

Finspongische Handschrift von Jan Amos Komenský – 

Kontroversen und Widersprüche um ihr Schaffen 

Finspongský rukopis Jana Ámose Komenského – 

kontroverze a protichůdnosti kolem jeho tvorby 

Lubomír Hampl 

Abstract 

The Author of the present paper introduces a Polish reader to an 

anonymous manuscript discovered in a Swedish library in Norrköping 

Autor (originally, the matter was connected with Ludwik de Geer's 

private book collections from the library in his castle in Finspong). 

After a graphology analysis had been done by Arild Jägerskogh, it 

turned out that the described Finspongish manuscript, actually, has its 

author, the famous „teacher of the nations”, Jan Amos Komenský. It 

was the manuscript of the seventeenth century which is entitled De 

Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad 

Genus Humanum. Ante alios vero Ad Eruditos Europae, consisting of 

an introduction Europae lumina – in Czech Světlům Evropy – (of 18 

pages) and the so called, in Czech, Dedikace Nejmocnější trojici severských 

království v Evropě (of 2 pages). The manuscript was found by Blanka 

Karlsson, a Czech researcher of Komenský's works, at the end of the 

XXth century. 

Keywords: Jan Amos Komenský. Pansophia. Manuscripts of the XIIth 

century. Finspongish manuscript. Graphological expertise. 

Sweden – Finspong and Norrköping. Ludwik De Geer. Society 

and philosophical critique of the XVII century. 
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V tomto článku chtěl bych upozornit na nedávno odhalené vzácné 

stopy tvorby Jana Ámose Komenského ve Švédsku, jaké „hrdina tohoto 

příspěvku“ zanechal v Norrköpingu. Jedná se konkrétně o díla
1
, nalezená ve 

sbírkách městské knihovny v lokalitě Finspong
2
, kam pravděpodobně 

Komenský přijel v srpnu 1642 roku
3
. Budu se snažit seznámit čtenáře (včetně 

se všemi zahraničními badateli – hlavně v Polsku, kde působím
4
) s anonymním 

(původně bezejmenným)
5
 rukopisem, který se skládá z předmluvy Europae 

lumina – čes. Světlům Evropy
6
 a z tzv. Dedicatio sic Notius – čes. Dedikace 

Nejmocnější trojici severských království v Evropě
7
. Tyto rukopisy byly 

nalezeny ve zmíněném Švédském království, a přesněji řečeno v lokalitě 

Norrköping, v prostorech městské knihovny. Původně se však jednalo 

o soukromou sbírku zámecké knihovny Ludvíka De Geera, kterou teprve 

v 1904 roce (včetně s jejími 35.000 tituly bibliofilských sbírek) prodáno 

městské knihovně v Norrköpingu.  

Zmíněný bohatý kupec Ludvík De Geer (1587-1652) přijel v 1627 

roce z Holandska, a konkrétně z Amsterdamu do Švédska, kde koupil 

pozemek a podnik ve Finspongu, který zpracovával železo, vyráběl mosaz, 

bronz a zbraně. Jeho druhý mladší syn Louis De Geer (1622-1695) postavil 

zámek ve Finspongu, kde se nacházela zámecká knihovna až do výše 

uváděného 1904 roku.  

                                                 
1  Především se jedná o díla, která Jan Ámos Komenský věnoval svému zaměstnavateli (mecenáši) 

Ludvíku De Geerovi staršímu a také jeho dalším majitelům-dědicům, viz. Ianua Avrea Reserata 

Linguae Latinae Cum Indice locupletissimo (1641); Janua Linguarum Reserata Quinque- 

-Linguis. Sive compendiosa Methodus Latinam, Gallicam, Italicam, Hispanicam & Germanicam 

Linguam perdiscendi (1645); Judicium De Judicio Valeriani Magni Mediolanensis Super 

Catholicorum (1644); Judicium Ulrici Neufeldi De Fidei Catholicae Regula Catholica (1645); 

Lingvarum Methodus Novissima, Fundamentis Didacticis solide superstructa (1648); Orbis 

Sensualium Pictus (1674); De Principis Transylvaniae ruina (1658); dva tituly v jedné vazbě: 

Historia Revelationum Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae (1659); Continuatio 

Historiae Revelationum Nicolai Drabicii (1659); Lux e Tenebris novis radiis aucta (1616); 

Vestibulum Latinae Linguae Rerum & Linguae cardines exhibens ad leges Methodi Linguarum 

novissima concinnatum (1649); Vindicatio Famae (1659) a také rukopis francouzského překladu 

ze 17. století: L’Avis de Neufeldt sur le livre intitule Le Jugement de la Reigle de Foi par 

Valerien Le Grand. 
2  V současném švédském pravopise název předmětně popisované lokality Finspång píše se 

s kroužkem nad písmenem „a” – jako diakritické znaménko. 
3  Komenský přijížděl do Švédska od 1642 do 1648 roku v naději, že Švédové pomůžou jeho 

české vlasti od habsburské nadvlády. V tomto období pracoval pro Švédsko (reformoval švédské 

školství), ale bydlel v polském Elblągu – (někteří používají toponymický název Elbing). 
4  Upozorňuji hlavně na polštinu, protože v brzké budoucnosti budu překládat do tohoto jazyka 

hlavně pansofická díla J. A. Komenského. Chtěl bych touto traduktologickou činností rozhodně 

prohloubit česko-polskou spolupráci v oblasti komeniologie. 
5  Jak se později zjistilo autorství právě Komenského. 
6  Polský překlad může znít: Światła Europy, uczeni i pobożni mężczyźni, bądźcie pozdrowieni. 
7  V polštině tento spis bylby překládán jako: Dedykacja trzem Królestwom Północnej Europy. 
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Ve finspongských sbírkách bylo nalezeno dvanáct katalogizovaných 
položek podle prováděného kritéria, spočívající na metodě vyhledávání podle 
autora (J. A. Comenius – viz. poznámka pod čarou č. 1) a také nalezeno tři 
anonymní díla, která tematicky byla spojena s tvorbou „učitele národů“ J. A. 
Komenského. Mezi těmito třemi prezentovanými bezejmennými tituly se 
nacházely dva vytisknuté (tištěné) exempláře Pansophiae diatyposis

8
 (1643) 

a Angelus pacis
9
 (1667) a také jeden rukopis De Rerum humanarum Emendatione 

CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus Humanum. Ante alios vero Ad Eruditos 
Europae, který se stal v tomto příspěvku právě hlavním bodem předmětných 
úvah a rozborů. 

Stálo by rozhodně zato v této chvíli zamyslet se nad závažnými 
otázkami, spočívajícími především v tom, zda popisovaný rukopis, skládající 
se ze dvou částí, můžeme považovat za jeden celek, jako široce chápaný úvod 
do Pansofie Jana Ámose Komenského? Jestliže budeme vycházet z tohoto 
tvrzení, dospějeme postupně k závěru, že v pozdějším období předmětný 
rukopis byl jinak uspořádán a také jinak rozdělen. Možná to byl jenom 
„pracovní“ plán nebo „první“ šablona (tzv. „úvodní“ náčrtek nebo nástín) 
vzpomenuté pansofické myšlenky Komenského? V pochopení těchto vyskytu-
jících se spletitostí, složitostí a pociťovaných kontroverzních protichůdností, 
pomůže nám hlavně to, že se pokusíme důkladně poznat a precizně se 
seznámit se strukturou a obsahem nelezeného rukopisu a také vhodně posoudit 
prostudované pozdější jeho překlady. Z nich se právě dovíme, že ne jenom 
soustava, ale i struktura a obsah ve srovnání s původně analyzovaným dílem – 
tedy s finspongským rukopisem – zůstaly však pozměněné a ve velké míře 
byly také modifikovány.  

Nalezený anonymní rukopis De rerum …. je sešitem, který celkově má 
22 stránek. Obsahuje předmluvu Europae lumina – (18 stran) a Dedikaci třem 
královstvím (2 strany), tzv. „výzvu nebo apel“. V latinském vydání z 1966 
roku (tzv. Hallský nález H-66) byla tato příslovečně pojmenovavá Výzva 
zlokalizována až na konci díla, a to teprve v sedmé knize, ale v původně 
nalezeném finspongském rukopise

10
 umístěna je společně s předmluvou Europea 

                                                 
8  Pansophiae diatyposis je to druhý zachovalý exemplář tohoto druhu vydání. První se nachází 

v Gdaňsku. V nalezeném finspongském díle jeho titulní strana obsahuje následující informace: 

PANSOPHIAE DIATYPOSIS, Ichnographica & Orthographica delineatione Totius futuri 

Operis amplitudinem, dimensionem, usus, adumbrans. Anno M.DC.XLIII. 
9  Sror. ANGELUS PACIS Ad LEGATOS PACIS Angelos & Belgas Bredam Missus. Indeqve 

ad Omnes Christianos per Europam, Et mox ad omnes Populos per Orbem totum mittendus 

Ut se sistant, belligerare dedistant, Pacisqve Principi, Christo, Pacem Gentibus, jam loqvuturo, 

locum faciant. Anno M.DC. DXVII, sešit, s. 32. 
10  Takové názvosloví jak čes. „finspongský rukopis” používá Blanka Karlsson, autorka nálezu 

tohoto díla. Rozhodl jsem se, že i já budu také pokračovat v této navržené terminologii 

a budu používat tyto kolokační lexémy (také v translačním polskojazyčném procesu ve 

dvou dubletivních variantách) – [pol. „finspongski rękopis // rękopis z Finspongu”]. V české 

literatuře jsou známé také pojmy finsponský exemplář – [pol. finspongski egzemplarz], ale 

není on tak často používán. Jeho frekvence je rozhodně nižší. 
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lumina. Může to nasvědčovat tomu, že Komenský chápal předmluvu Europae 
lumina

11
 a Dedikaci třem královstvím jako jeden celek, viz. úvodní slova k díu 

Obecná porada. Dá se tedy říci, že v průběhu obšírné analýzy týkající se 
tvorby Komenského právě z hlediska logičnosti je to možné, aby toto dílo 
bylo původně jedním celkem, protože popisovaná předmluva se obrací na 
světově vzdělané učence a dedikace na nejmocnější tohoto světa, co se 
samozřejmě vzájemně propojuje a souhlasí s jeho ucelenou myšlenkou. Však 
ve fundamentálním díle Komenského, soustřeďujícím se na Pansofii, které 
bylo přeložené do češtiny, dozvídáme se, že v Obecné poradě o nápravě věcí 
lidských 1992 [svazek III] předmětná výzva (tzv. dedikace) nachází se teprve 
v sedmé knize ve XII kapitole (bez Světel Evropy) – tedy bez první části 
finspongského rukopisu, co již poukazuje na velké disproporční rozdílnosti ve 
vztahu k původně nelezenému rukopisu. Zase Pozdrav učeným, zbožným 
a vznešeným mužům, Světlům Evropy zahajuje první svazek Obecné porady 
o nápravě věcí lidských (OP 1992: 51–68). V souladu se strategíí finspongského 
rukopisu znamenalo by to, že se setkáváme s situací, ve které byl dán podnět 
vynikající pansofické myšlence, kterou již Komenský ponechal v analyzovaném 
rukopisu, nalezeném ve Švédsku.  

Ve druhé části předmětného rukopisu pozorujeme kontroverze 

a protichůdnosti týkající se „částečného“ a „plného“ rozšifrování analyzovaného 

textu. Jedná se o to, že druhá část finspongského rukopisu a konkrétně její 

titulní strana – jak poznamenává Karlsson (2000:60) – je bohužel nečitelná. 

Autorce se podařilo odšifrovat pouze část titulního textu: An v. Dedicatio sic 

Notius ….t? Tato dedikace v latinském vydání H-66 se nachází na str. 432–433, 

a v českojazyčné edici OP lokalizována je ve III svazku (viz. 1992: 519–520). 

V tomto českém překladu struktura textu je rozdělana na paragrafy – srov. 

paragraf (bod) 5 – co však neexistuje ve finspongském rukopisu. Nasvědčuje 

to tomu, že se setkáváme s dalšími protikladnými odlišnostmi, týkajícími se 

kontroverzí v tvorbě Jana Ámose Komenského, které mohly být samozřejmě 

postupně s přibývajícím časem modifikovány a zlepšovány. Tato část byla 

pojmenována jako „Nejmocnější trojici severských království v Evropě“, která 

se stala XII kapitolou Pannuthesie. Czeský komeniolog Jiří Beneš (2000: 237) 

zase poznamenává, že se mu úspěšně podařilo rozšifrovat tyto výrazy a zároveň 

zdůrazňuje, že se jedná o následující slova: An v<ero> Dedicatio sic potius 

placeat? 
Chtějíc odbornému čtenáři celkově přiblížit popisovaný rukopis, je 

nutné výrazně zdůraznit, že byl teprve nedávno nalezen, ke konci 20. století, 
a konkretně v 1992 roce w Norrköpingu českou badatelkou komeniologických 
prací Blankou Karlsson

12
, žijící trvale ve Švédsku. Předmětný rukopis (signatura 

13108) je ve tvaru sešitého sešitu formátu A5 bez paginace a na titulní straně 
toho prezentovaného díla De Rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO 

                                                 
11  Ve finspongském rukopisu plný název zněl: Europae lumina, Viri docti, et pij, Salvete. 
12  Rozená Popelková. 
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CATHOLICA ad Genus Humanum. Ante alivos vero Ad Eruditos Europae se 
nacházejí dvě razítka. Jedno z razítek je razítkem rodiny De Geerů z období 
první katalogizace

13
, která byla uskutečněna v 1757 roce. Razítko má oválný 

tvar a na jeho okraji je viditelný nápis „Bibliothec Finspongs”. Orazítkována 
byla ním titulní strana v pravém horním rohu. Druhé razítko patří Ekmanovi

14
 

z období druhé katalogizace, která byla provedena v 1883 roku. Razítko má 
kulatý tvar a na okraji se nachází nápis „Finspongs Bibliotek”. Tímto razítkem 
byl opatřen prostředek titulní strany zmíněného rukopisu. Nacházející se 
razítka na tomto finspongském rukopisu z jedné strany fyzicky potvrzují 
skutečnost, že se opravdu uskutečnily tyto kalologizace a že dílo bylo zařazeno 
do kalalogu pod písmenem „D“ (viz. latinský titul: De rerum …), ale z druhé 
strany poukazují pravděpodobně na to, že Švédové od doby první katalogizace 
v 17. století nevěděli – a to až do konce 20. století – kdo je autorem tohoto 
sepsaného rukopisu.  

Tematicky a obsahově podobný rukopis – který však není identický, 
ale je jen trochu zmodifikovaný – byl nalezen v Britské knihovně (signatura 
Sloane 2834 III A). O existenci londýnského rukopisu informoval už v 1892 
roku jeho objevitel Ján Kvačala v německojazyčné monografii pojmenované 
Johann Amos Comenius, sein Leben und seine Schriften. Dále se o něm 
zmiňovali v 1957 roku Miriam Bohatcová Soupis rukopisů Komenského a také 
v 1970 roku Dagmar Čapková AJAK 24 (1970: 63–72). Jedná se o předmluvu 
první části Pansofie tedy tzv. Všeobecné probuzení (lat. Excitatorium universale) 
pol. Pospolite przebudzenie tj. Panegersie (viz. OP sv. I., 1992: 66). 

Jak zaznamenává Beneš (2000: 237), opírajíc se na tvrzení Karlsson, 
předmětný rukopis mohl vzniknout nejdříve, tedy v 1643 roku, ale londýnský 
rukopis – v souladu s názorem Čapkové – datován je nejpozději na léta 1647-
1648. Mohlo by to nasvědčovat tomu, že opravdu finspongský rukopis byl 
počátečním zárodkem pansofické myšlenky, který v dalších pracích Komenského 
byl modifikován a postupně se rozvíjel. Je nutné také zdůraznit, že název 
titulu „Panegersia, to jest” byl přidán do vyjmenovaného textu později, to 
znamená, že to bylo zaznamenáno teprve v H-66 „PANEGERSIA, hoc est ....”, 
však v původním textu přivolávaného rukopisu z Finspongu se setkáváme 
s větou: „Haec prima pars inscribitur Excitatorium universale”. Setkáváme se 
tedy se situací – co dodatečně potvrzuje vysvětlující poznámka č. 3 OP (sv. I, 
1992: 66), že Všeobecné probuzení – pol. Powszechne przebudzenie – lat. 
Excitatorium universale, bylo původním názvem pro pojmenování Panegersie. 

                                                 
13  Ten první, ručně psaný katalog zahrnoval 6567 titulů v 8000 svazcích. Rukopis katalogu se 

nachází v Královské knihovně ve Stockholmu pod signaturou U290. 
14  V 1856 roku kapitán Carl Edvard Ekman koupil podnik a nemovitost Finspong. Ekman 

zaměstnal Bernarda Lundstedta z Královské knihovny ve Stockholmu, aby mu uspořádal 

systematický katalog, který by měl odpovídat – jak na tamto období – klasifikačním a dobovým 

požadavkům, tedy tzv. knihovnickým principům. Vytištěný katalog Bernarda Lundstedta 

vyšel v 1883 roku a obsahoval 35000 titulů. Katalog měl 736 stran. 
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Blanka Karlsson během uskutečňovaných švédských knihovnických 

rešerší se domnívala, že autorem tohoto díla může být proslulý pedagog 

a filozof Jan Ámos Komenský. V rukopisu Europae Lumina (pol. Światłom 

Europy) včetně s její dedikací, autor tohoto zmíněného díla – co později 

teprve bylo zjištěno, že to byl právě Komenský – obrací se na elity třech 

vyjmenovaných zeměpisných regionů, tedy na Nejmocnější trojici severských 

království v Evropě, to znamená na Velkou Británii, Švédsko a Polsko. 

Chtělbych se nyní zadržet na pořadí názvů států, hlavně na lexému „Polsko“. 

Ve finspongském rukopisu původně sepsaném v latině, ale také v jeho 

pozdějším českojazyčném překladu (FR 2000: 53 i 73), analyzované Polsko se 

nachází na posledním „třetím“ místě, ale v Obecné poradě o nápravě věcí 

lidských (OP sv. III, 1992: 519), je jiné pořadí států, a konkrétně: Polsko, 

Švédsko a Velká Británie. Přesvědčujeme se, že v českojazyčné Obecné 

poradě konceptualizované Polsko se nachází tentokrát na „prvním“ místě. 

Tyto zaznamenané rozdíly jsou důležité v oblasti jazykovědy, protože 

předmětné profilování
15

 je podstatným elementem textologie analyzovaného 

textu. Kognitivisté soudí podobně. A přece jen v různých verzích toho samého 

díla Jana Ámose Komenského si všímáme nepřesností, které jsou přenášeny 

na široce konceptualizované kontroverzní protichůdnosti, týkajících se textů 

významného myslitele ze sedmnáctého století, propagátora vědy a také 

člověka, který chtěl smírně řešit různorodé existující spory nebo vyskytující se 

problémy. V analyzovaném díle Europae Lumina obrací se na tři vyjmenované 

státy Severní Evropy, ve kterém se k nim obrací s připomínkou jejich zod-

povědnosti za současný a budoucí stav společného světa. Píše rozvážně 

a nabízí, aby se všichni radili o obecné nápravě věcí lidských. Znamená to, že 

měli bychom se všichni snažit najít takový způsob, že budeme společně 

působit a s velkým úsilím směřovat k realizačnímu uskutečňování napláno-

vaných cílů. 

Abychom se mohli ujistit, že Jan Ámos Komenský je opravdu 

autorem tohoto rukopisu, byl požádán význačný švédský grafolog a psycholog 

písma Arild Jägerskogh
16

, který měl v letech 1970-1990 největší grafologickou 

firmu ve Švédsku, aby provedl podrobnou grafologickou expertizu tohoto 

                                                 
15  Svoji pozornost jsem uputal na dvou základních odlišnostech: jiném profilování tedy ‘dávání 

předmětu určitý tvar’ jako jedné ze základních mentálních operací, uskutečňovanou lidským 

rozumem (včetně s jejím vyměřením např. perspektivou, schematizací, rozlišováním prvořadé 

[důležité] a druhořadé [vedlejší] figury, co důsledně poukázalo na rozdíly v obrazování 

skutečnosti. Tyto procesy – používajíc terminologii Ronalda Langackera (1987, 1995, 2003) – 

byly představeny jako „dovednosti konstruování situace (scény) různými způsoby za účelem 

uchycení myšlenky“. V jeho důsledku se odhalily značné disproporce toho stejného díla 

v translačním procesu. 
16  Je soudním znalcem a odborníkem v oboru zkoumání starých rukopisů. Jako grafolog 

spolupracoval např. s trestním soudem při vyšetřování vraždy švédského premiéra Olofa 

Palmeho a také se švédskou televizí při filmování dokumentů o králi Gustavu III, kdy 

zpracovával královy rukopisy. 
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díla, které pořád mělo anonymního autora. Jägerskogh souhlasil a jeho 

znalecký posudek se týkal analýzy čtyř
17

 srovnávacích vzorků
18

 písma. 

Účelem analýzy bylo srovnání anonymního vzorku A1, tedy vzorku písma 

pocházejícího z předmětného díla „Europae lumina, Viri docti, et pij, Salvete” 

s udokumentovaným písmem Jana Ámose Komenského z doby 1641-1645, 

viz. vzorky B1–B3 (srov. přípisek pod čarou č. 17).  

Konkluze podrobné expertizy zněla: je nade všechnu pochybnost, že 

mezi vzorkem A1 na jedné straně a mezi vzorky B1, B2 a  B3 na straně druhé 

je TOTOŽNOST
19

. Jan Ámos Komenský je původcem nepodepsaného textu, 

tedy finspongského rukopisu. V českojazyčné komeniologii však existují 

pochybnosti, zda dodané vzorky k prováděné grafologické analýze splňují 

povystačující požadavky, aby se dalo jednoznečně stvrdit, že se jedná 

o autorství Jana Ámose Komenského (viz. recenzní posudky a reakce, tzv. 

korespondenční odpovědi Karlsson a Beneše, srov. Beneš 2000: 236–239 

i Karlssson 2001: 239–240).  

Ve vydané knížce v 2000 roku, která byla pojmenována Finspongský 

rukopis Jana Amose Komenského s komentářem a poznámkami
20

 Blanka 

Karlsson v této monografii poprvé opublikovala kopii rukopisu a komplexní 

latinský text, jeho český překlad včetně s komentářem a poznámkami a také 

zaprezentovala českojazyčný překlad znaleckého posudku. Autorka uchytila 

                                                 
17  Vzorek A1 (byl to anonymní vzorek č. 1), tedy týkal se předmětného textu bez podpisu, 

a precizněji řečeno s ponechaným na konci textu velkým písmenem C. 

 Vzorek B1 (byl to známý vzorek č. 1), tedy týkal se identifikovaného dopisu Jana Ámose 

Komenského adresovaný Ludvíku De Geerovi, který vznikl 16 září 1642 roku. 

 Vzorek B2 (byl to známý vzorek č. 2) týkal se identifikovaného dopisu Jana Ámose 

Komenského adresovaný Ludvíku De Geerovi, který byl napsán v dubnu 1645 roku. 

 Vzorek B3 (byl to rovněž známý vzorek č. 3) týkal se identifikovaného dopisu Jana Ámose 

Komenského adresovaný Ludvíku De Geerovi, který byl napsán v Londýně v 1641 roce. 
18  Aby se nepoškodily dokumenty, přikládáno na písmo průsvitné fólie a popisováno je čísly, 

které jsou výsledkem podrobného výzkumu. Byly používány dvě různé metody s cílem 

prozkoumání těchto vzorků co nejdůkladněji, aby tyto analyzované vzorky právě odrážely 

všechny grafologické podrobnosti – ne jenom existující shodné jevy, ale i případné rozdíly. 

Nejprve předmětný materiál byl analyzován vzájemným srovnáváním a potom ve Wittlichově 

diagramu metodou analýzy faktorů na základě rysů osobnosti písaře. Tento výzkum byl 

prováděn na počítači. Pomocí analýzy faktů můžou být zjištěny různorodé souvislosti, které 

pouhý lidský mozek není schopen registrovat ani zaznamenávat. 
19  Na základě technického výzkumu tohoto typu zmíněné grafologické analýzy nebo specialistické 

expertizy eventuálně odborné znalecké posudky obyčejně prezentují konečný výsledek 

v následující pětistupňové stupnici, informující nás o: 

 žádné shodě; 

 částečné shodě; 

 dobré shodě; 

 velmi dobré shodě; 

 totožnosti. 
20  Dosl. pol. překl.: Finspongski rękopis Jana Amosa Komeńskiego z komentarzem i uwagami. 
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rozdíly mezi nalezeným hallským
21

 textem vydaným v 1966 roku a přeloženým 

finspongským rukopisem. O této skutečnosti se zmiňuje v jednom doktorském 

posudku hned na první stránce Vladimír Urbánek, který zdůrazňuje, že 

„Z hlediska geneze Obecné porady jistě stojí za povšimnutí, že prokazatelně 

první ucelenou částí, kterou Komenský sepsal, byla dedikativní předmluva 

Europae lumina, jejíž verzi poslal již v první polovině roku 1645 spolu 

s dedikací třem královstvím svému mecenáši Louisi de Geerovi“
22

 – (viz. 

http://www.kfil.upol.cz/doc/pgs/jan_cizek/Posudek_Urbanek.pdf?lang=cz – 

přístup 25.10.2017r.).  

Soudím, že kniha Finspongský rukopis Jana Amose Komenského 

s komentářem a poznámkami určitě si zaslouží více cizojazyčných překladů, 

včetně s blížícím se polskojazyčným překladem
23

. Rozšíří to značně okruh 

komeniologického zkoumání a způsobí to prohlubování vědy ohledně tvorby, 

činnosti a působnosti Jana Ámose Komenského. Pomůže nám to rozhodně 

vysvětlit objevující se pochybnosti, různorodé rozmanitosti, nepřesnosti nebo 

dokonce vzniklé kontroverzní protichůdnosti eventuálně vyskytující se případné 

protiklady v jeho tvorbě a myšlenkách, které se týkají především otázek oblasti 

pansofické problematiky. 

Použité zkratky 

AJAK   – Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského  

AV   – Akademie věd 

č.   – číslo  

čes.   – český (příklad z češtiny) 

ČR  – Česká republika 

dosl.  – doslova // dolovně 

FR  – finspongský rukopis  

H-66   – vydání hallského nálezu v roce 1966 r.  

lat.   – latinský (příklad z latiny)  

např.   – například  

OP   – Obecná porada o nápravě věcí lidských  

pol.   – polský (příklad z polštiny)  

r.   – rok  

                                                 
21  Jedná se o tzv. hallské dílo, nalezené Dmitrijem Čiženským v archívu dětského sirotčince 

v Německu v Halle v 1934 roku. 
22  [tłum. pol.: „Z punktu widzenia genezy dotyczącej dzieła O powszechnej naprawie rzeczy 

ludzkiej, warto podkreślić, że pierwszą jednolitą częścią, którą Komeński napisał, była 

przedmowa dedykatywna Europae lumina. Wersję tą przesłał Komeński już w pierwszej 

połowie 1645 roku wraz z dedykacją Trzem Królestwom swojemu pracodawcy Ludwikowi 

De Geerowi“. 
23  Při příznivých okolnostech v příštím roce bych chtěl vydat pro polského čtenáře právě tuto 

monografii, nad kterou jsem už začal pracovat. 
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red.  – redaktor(ka) // editor(ka) 
roč.   – ročník  
s. / str.   – strana  
seš.   – sešit  
srov.  – srovnej 
sv.   – svazek  
t.   – tom [čes. svazek] 
tj.   – to je  
tzv.   – tak zvaný  
viz.  – vizte 
vol.  – volumen [čes. svazek] 
Vyd.  – vydal // vydavatelství // nakladatelství 
Wyd.  – Wydawnictwo [čes. vydavatelství // nakladatelství] 
zvl.   – zvláštní  
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Martin Mičura in Slovak and Czech Historiography 

Martin Mičura in der slowakischen und tschechischen 

Geschichtsschreibung 

Martin Mičura v slovenskej i českej historiografii 

Michal Marťák 

Abstract 

Martin Mičura is a distinguished personality of the Christian politics 

and tradition in the modern history of Slovakia. He was a minister of 

the Czechoslovak Government, a member of the National Assembly, 

the Chairman of the Czechoslovak People's Party in Slovakia, the President 

of the High Court in Košice and Bratislava and the Chairman of the 

Supreme Court in Slovakia. The aim of the paper is to evaluate the current 

state of research on Martin Mičura in Slovak historiography, which barely 

notices this politician. 

Keywords: Martin Mičura (1883 – 1946). Historiography. 

Dlhopoľský rodák Martin Mičura patrí bezpochyby v moderných 

slovenských dejinách k významným a výrazným osobnostiam kresťanskej 

politiky a tradície. Bol jedným z mála laických elít katolíckeho politického 

hnutia, najskôr ako podpredseda Slovenskej ľudovej strany, s ktorou sa v rokoch 

1921 – 1922 rozišiel, od roku 1925 ako zakladateľ a krajinský predseda 

Československej strany ľudovej na Slovensku, aby od konca roku 1938 opäť 

vyvíjal signifikantnú politickú činnosť v rámci HSĽS. Ešte ako poslanec 

v Národnom zhromaždení v rokoch 1925 – 1938 bol známy kladením dôrazu 

na spoluprácu slovenských a českých katolíkov, česko-slovenskú vzájomnosť 

i riešenie sociálnej otázky v prospech širokých ľudových vrstiev. Práve roky 

1925 – 1938 predstavujú jedno z najdôležitejších (a z istých hľadísk aj naj-

dôležitejšie) zlomových období nielen v jeho živote. Aj napriek zanedbateľnému 

počtu voličských hlasov, ktoré strana pod Mičurovým vedením na Slovensku 

získavala, jeho význam pre Slovensko je nepopierateľný a odrážal sa v poli-

tickom i spoločenskom živote na katolíckom Slovensku v celej šírke (na rozdiel 

od jeho strany) tak v medzivojnovom období, ako aj v rokoch 1939 – 1945. 

Na základe uvedeného sa javí, že historiografia na Slovensku i v Českej 

republike by mohla disponovať nemalým počtom prác zohľadňujúcich široké 

spektrum činností M. Mičuru v slovenskom politickom i spoločenskom priestore. 
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Opak je však pravdou, na čo poukazuje aj tento príspevok, ktorého cieľom je 

predstavenie i zhodnotenie doterajšej historickej spisby. 

Pri posudzovaní doterajších prác, ktoré akýmkoľvek spôsobom zohľad-

ňujú túto osobnosť, je potrebné zdôrazniť, že žáner biografie je mimoriadne 

náročný. Sledovanie jednotlivca v historicko-sociálnom a kultúrnom procese 

i korelácia vnútorného vonkajšieho prežívania, verejného i súkromného, má, 

samozrejme, svoje limity. Tie sú na jednej strane spôsobené zachovaným 

materiálom, jeho početnosťou, roztrúsenosťou (zvlášť, ak sa pozostalosti 

nedochovali, čo je symptomatické zvlášť v prípade M. Mičuru). Na strane 

druhej sa však niekedy i pri bohatosti i koncentrovanosti materiálu akýkoľvek 

celkový náhľad na život jednotlivca stáva jednoducho nemožný a biografia  

je tak torzovitá. Potrebné je vyrovnávanie sa s problémami typickými pre 

biografické písanie: s rizikom, aby analýza nebola významne podmienená 

kontextom životopisca, čo by mohlo zvádzať vyzdvihovať vzorovosť portréto-

vaného, alebo s nebezpečenstvom zmeny životopisca na sudcu či s pokušením 

teleológie.
1
 

Problematike politického katolicizmu v slovenskom prostredí je v prí-

pade jej hlavného reprezentanta, Slovenskej ľudovej strany, venovaná po roku 

1989 veľká pozornosť a je spracovaná pomerne slušne. V prípade katolíckej 

politiky iných politických strán a hnutí, ako aj ich elít, však v drvivej väčšine 

chýba akákoľvek ucelenejšia práca, väčšina autorov sa tejto téme venuje len 

absolútne okrajovo, väčšinou v syntetických prácach o prvej ČSR, jej straníckeho 

systému. 

Rovnako je tomu tak aj v súvislosti s Martinom Mičurom. Táto naj-

významnejšia osobnosť neľudáckeho slovenského politického katolicizmu síce 

od roku 2011 disponuje prvým pokusom o monografické spracovanie.
2
 Nemožno 

ju však charakterizovať ako odbornú historickú prácu, predstavuje skôr rozmanitý 

súbor údajov vzťahujúcich sa k Martinovi Mičurovi, pričom z nášho pohľadu 

podstatnému obdobiu jeho života (1925 – 1938) sa nepochopiteľne nevenuje 

takmer vôbec. Možno ju považovať predovšetkým za druh spomienkovej 

literatúry a podnecovateľa k poctivému historickému výskumu. Istým pozitívom 

však na druhej strane môže byť zozbieraný fotografický materiál, prípadne aj 

nemalý výpočet možných zdrojov ďalších informácií, ktoré môžu zjednodušiť 

ďalšiu prácu a upriamiť pozornosť na zmienky rôzneho charakteru. Najdôle-

žitejšou kapitolou práce je tretia kapitola, chronológia života. Zostavovateľ 

v nej formou poznámok a nadväzujúcich obrazových príloh dokumentuje 

jednotlivé etapy života M. Mičuru, pričom zvlášť si všíma jeho život do roku 

                                                 
1  BOISSERIE, Etienne: Historik a politológ zoči-voči životopisnému žánru : prípad Milan 

Hodža. In: FERENČUHOVÁ, Bohumila et al.: Biografia a historiografia. Slovenský, český 

a francúzsky pohľad. Bratislava 2012, s. 138. 
2  MIČURA, Ján (ed.): JUDr. Martin Mičura 1883 – 1946. Život a dielo právnika, politika 

a štátnika. 2011. 233 s. 
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1918, následne predstavuje jeho politické pôsobenie vo funkciách županov 

i ministra, ako aj úlohy vyplývajúce z jeho povolania, rôzne právnické či 

sudcovské funkcie. V ďalších častiach sa však podľa mojej mienky nachádzajú 

údaje, ktoré s osobou M. Mičuru takmer vôbec nesúvisia (ak, samozrejme, 

nepočítame, že sa spájajú s obdobím života Mičuru), resp. slúžia skôr na 

zaplnenie poskytnutého priestoru a sú neúplné. Ide o pasáže venujúce sa 

publikačnej činnosti, informácie o histórii Dlhého Poľa, „niektorých Slovákoch, 

ktorí študovali v Kluži“ či pasáž s názvom Pamätné tabule, kríže, muky 

a kaplnky. Napriek týmto skutočnostiam je však potrebné konštatovať, že ide 

o snahu širokej rodiny Mičurovcov o zaznamenanie a pripomenutie významnej 

osobnosti slovenskej politiky, aj keď nateraz z pohľadu historiografie zaznávanej. 

Z nášho pohľadu vydarenejšia je v tomto ohľade diplomová práca 

Gabriely Papánkovej.
3
 Autorka ju rozdelila do štyroch základných kapitol, 

rozsahovo najväčšia je časť venujúca sa Mičurovi a jeho aktivitám v čase, keď 

pôsobil na čele Československej strany ľudovej na Slovensku. Dôležitou je aj 

kapitola venujúca sa jeho pôsobeniu vo funkciách župana či ministra s plnou 

mocou pre správu Slovenska, či štvrtá, ktorá mapuje jeho aktivity v rokoch 

1939 – 1945. Na základe dovtedajšieho stavu historiografie k téme sa opiera 

o všetky relevantné práce, prínosom je aj materiál získaný metódou oral history. 

Aj napriek tomu je však zrejmá istá barlička v práci F. Vnuka, ktorú spomínam 

nižšie, a ktorá je nosnou zvlášť v časti o posledných dňoch Mičuru na Slovensku, 

o jeho plánovanom súdení i odvlečení, ktoré čerpá zo Slovenského národného 

archívu. 

Okrem týchto boli M. Mičurovi doposiaľ venované dve publikácie, 

ktoré vyšli ešte za jeho života pri príležitosti 50., resp. 60. rokoch života.
4
 Jubileá 

však objektívne nevytvárali dostatočný priestor pre historický odstup a vecný 

pohľad. Ich obsahom sú totiž texty predovšetkým jeho blízkych spolupra-

covníkov či priateľov, celkom prirodzene tak viac „oslavujú“, ako prinášajú 

objektívnejšie súdy i hodnotenia. V prvom prípade „kruh jeho ctiteľov, tak 

v svojom, ako i v mene všetkých jeho prívržencov ... venuje ju na dôkaz svojej 

oddanosti a úcty a v úprimnej snahe zhodnotiť aspoň jubilejne význam jeho 

vzácnej osobnosti a výsledky jeho bohatej verejnej práce“.
5
 V tomto kontexte 

je pamätnica rozdelená na tri časti – životopisnú, úvahy o verejnej činnosti 

a rozpomienky. Medzi prispievateľmi nechýbajú Andrej Majer pod pseudo-

nymom Dlhomír Poľský, Miloš Bugár, Andrej Cvinček, Pavel Žiška, Michal 

Beňo, Rudolf Soják, Jozef Hamaj, Tido J. Gašpar, Karol A. Medvecký a iní. 

                                                 
3  PAPÁNKOVÁ, Gabriela. JUDr. Martin Mičura. Diplomová práca. Bratislava : Pedagogická 

fakulta UK, 2002. 72 s. 
4  FUNDÁREK, J.: Dr. Martin Mičura 60-ročný. Bratislava 1943. 6 s. 
5  Pamätnica Dr. Martina Mičuru. Bratislava 1933, s. 7. 
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Minimálny priestor je Mičurovi poskytnutý vo forme slovníkových 

hesiel, ktoré ponúkajú základné biografické údaje, resp. uvádzajú aj prípadné 

možné zdroja výskumu.
6
 

S recyklujúcimi známymi faktami o Martinovi Mičurovi sa nateraz 

môžeme stretnúť aj v krátkych článkoch Jozefa Kuzmíka
7
 či Svätoslava 

Mathého
8
. Životopisné a jubilejné články vyšli i v dobovej tlači v roku 1933, 

napr. v novinách Ľudová politika a Ľudový Chýrnik.  

Okrem uvedených zdrojov je pochopiteľné, že vzhľadom na politické 

hnutie, ktoré v sledovanom období Martin Mičura na Slovensku reprezentoval, 

sú významné aj práce, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú prioritne 

Československej strany ľudovej na Slovensku, resp. celoštátnej Československej 

strany lidovej. Z tohto hľadiska za najdôležitejšie možno určite považovať 

práce Miloša Trapla
9
, Aleny Bartlovej

10
, ale aj dr. Michala Pehra

11
. Všetci traja 

akcentujú Mičurov vklad pre vznik slovenskej odbočky Československej 

strany lidovej na Slovensku, pod jeho vedením aj otázky praktickej politiky 

v sledovanom období rokov 1925 – 1938, vzťahové súvislosti najmä voči 

Slovenskej ľudovej strane, prípadne vzájomné vzťahy popredných osobností.
12

 

                                                 
6  Napr. Slovenský biografický slovník, zv. IV M-Q. Martin : Matica slovenská, 1990, s. 163 

TRAPL, Miloš: Martin Mičura. In: PEHR, Michal a kol.: Cestami křesťanské politiky : 
biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Praha : Akropolis, 2007, 

s. 170 CHREŇO, Jozef: Malý slovník Slovenského štátu 1938 – 1945. Bratislava : Slovenská 

archívna správa, 1965 MATHÉ, Svätoslav: Dvadsaťpäť postáv modernej slovenskej politiky. 

Bratislava : Nadácia Korene, 1997 NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol.: Kto bol kto za I. ČSR. 

Bratislava : Q 111, 1993 KOLÁŘ, František a kol.: Politická elita meziválečného Československa 
1918 – 1938 : Kdo byl kdo za první republiky. Praha : Pražská edice, 1998. 

7  KUZMÍK, Jozef: Slovenský katolícky politik Martin Mičura. In Verbum, roč. 5, 1994, č. 6, 
s. 373 – 374. 

8  MATHÉ, S.: Politický klobúk Martina Mičuru. In: Historická revue, roč. 7, 1996, č. 2, s. 30. 
9  Z množstva prác je potrebné spomenúť napr. Politický katolicismus a Československá strana 

lidová v Československu v letech 1918 – 1938. Praha 1990, resp. jej anglickú doplnenú 
mutáciu; Československá strana lidová na Slovensku 1925 – 1938. In: Historický časopis, 
1988, roč. 46, č. 3, s. 480 – 484. 

10  Za zmienku stoja napr. Československá strana lidová. In: Politické strany na Slovensku 
1860 – 1989. Zost. Ľubomír Lipták. Bratislava 1992, s. 193 – 197; Vzájomné vzťahy medzi 
Československou lidovou stranou a HSĽS v rokoch 1918 – 1938. In: Jan Šrámek. Kněz. 
Státník. Politik. Ed. Pavel Marek. Olomouc 2004, s. 143 – 156. 

11  Napr. Československá strana lidová na Slovensku (1925 – 1938) a Hlinkova slovenská 
ľudová strana. In Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945. Zost. Róbert Letz, Peter 
Mulík, Alena Bartlová. Martin 2006, s. 233 – 242; Andrej Hlinka a Jan Šrámek – dvě osobnosti 
politického katolicismu první ČSR. In: LETZ, Róbert – MULÍK, Peter a kol.: Pohľady na 
osobnosť Andreja Hlinku. Martin 2009, s. 216 – 224. 

12  V tejto súvislosti je potrebné okrem uvedených prác spomenúť aj príspevok DVORŠČÁKOVÁ, 
Zdislava: Vzťah Jána Šrámka a Andreja Hlinku a jeho vplyv na vývoj pomeru medzi českým 
a slovenským politickým katolicizmom. In: MAREK, Pavel a kol.: Jan Šrámek a jeho doba. 

Brno : Centrum pro studium demokracie kultury, 2011, s. 268 – 281 resp. z posledných napr. 
aj MARŤÁK, Michal: Andrej Hlinka a Martin Mičura – k začiatkom ich politického i osobného 
vzťahu. In: LETZ, Róbert – STANO, Pavol (zost.): Národe môj : pamätnica 150. výročia 
narodenia Andreja Hlinku. Bratislava : PostScriptum, 2015, s. 141 – 150. 
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Rovnako však nemožno obísť ani práce prihliadajúce na dejiny 

Slovenskej ľudovej strany, v ktorej Mičura istý, aj keď krátky, čas pôsobil, 

resp. biografické práce venujúce sa jej vedúcim osobnostiam. Z tohto pohľadu 

treba spomenúť najmä prácu K. Sidora o Andrejovi Hlinkovi,
13

 v ktorej sa 

Mičura „objavuje“ často v súvislosti s obnovou Slovenskej ľudovej strany 

v decembri 1918, resp. od roku 1925 s existenciou pobočky Československej 

strany ľudovej na Slovensku, ktorej predsedom bol práve Mičura. 

Pri príprave biografií sa ich autori v mnohých prípadoch nevyhnú ani 

obdobiam, ku ktorým existuje málo zdrojov či informácií. V prípade M. Mičuru 

sú zrejmé už spomenuté, ale aj napríklad aj tie, ktoré sa viažu k obdobiu rokov 

1938 – 1945. Jednou z mála kratučká stať o vzťahu i kontaktoch s Jozefom 

Tisom, ktorú vo svojej apologetickej knihe o Jozefovi Tisovi uvádza K. Murín.
14

 

Podobne je to aj v prípade známych kontaktov M. Mičuru na slovenský 

episkopát, resp. jeho niektorých členov. Okrem iných na ne spomína aj Viliam 

Mitošinka, keď hovorí o jeho „príhovore“ v prospech obsadenia miesta prefekta 

v kňazskom seminári v Bratislave Jánom Dechetom.
15

 

Isté zaujímavé súvislosti je možné nájsť aj v prácach, ktoré majú 

memoárový charakter. Samozrejme, ide o typ písomného prameňa koncipovaný 

ako osobný príspevok k poznanej minulosti, na zreteli však treba mať aj ich 

úskalia, ktoré zvlášť v prípade verejne činných osôb takmer vždy spočívajú 

v obhajobe vlastných aktivít a postojov a eliminácii či vytesňovaní negatívnych 

spomienok. V našom prípade však ako jedny z mála ponúkajú informácie 

týkajúce sa zapojenia M. Mičuru do odbojových aktivít. P. Zaťko uvádza 

pozadie podpísania či skôr nepodpísania tzv. Šrobárovho memoranda piatimi 

bývalými ministrami v blízkosti Veľkej Bytči na chate Mičuru.
16

 Ďalšie, aj 

keď minimálne, detaily uvedenej aktivity i inej odbojovej skúsenosti s M. 

Mičurom pridal aj I. Karvaš.
17

 V prípade naplnenia plánov K. Sidora o budúc-

nosti Slovenska v rámci poľsko-slovenského štátneho zväzku sa malo vážne 

                                                 
13  SIDOR, Karol. Andrej Hlinka (1864 – 1926). Bratislava 1934. 565 s. 
14  MURÍN, Karol. Spomienky a svedectvo. Partizánske : Garmond, 1992, s. 37 – 38. Ďalšími 

prácami s podobným charakterom sú napr. KARVAŠ, Imrich: Moje pamäti. V pazúroch 

gestapa. Bratislava : NVK International, Banská Bystrica : Múzeum SNP, 1994, 202 s.; 

ČULEN, Konštantín: Posledné posedenia. Martin : Matica slovenská, Bratislava : Slovenský 

historický ústav MS, 2004. 304 s. 
15  MITOŠINKA, V.: Pamäti kňaza. Bratislava : Lúč, 1992, 287 s. 32 – 33. 
16  Národohospodár Peter Zaťko spomína. Zost. Štefan Teren. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 

1994, s. 145 – 146. 
17  KARVAŠ, Imrich. Moje pamäti (v pazúroch gestapa). Bratislava : NVK International, Banská 

Bystrica : Múzeum SNP, 1994, s. 98. SCHVARC, Michal – HALLON, Ľudovít. Kauza 

Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej 

banky na území Nemeckej ríše 1944/1945. Bratislava : Historický ústav SAV, Prodama, 2014, 

s. 45, 125. 
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počítať s Mičurom, najskôr ako s prípadným predsedom vlády a neskôr ako 

s prvým slovenským prezidentom.
18

 

Nateraz jediné bližšie informácie o zatknutí a následnom odvlečení 

orgánmi NKVD do Moskvy ponúka František Vnuk v jednej z kapitol knihy 

o povojnovom období na Slovensku.
19

 Na príklade M. Mičuru totiž ilustruje 

sled udalostí, ktoré viedli k jeho zatknutiu i deportácii do Sovietskeho zväzu, 

ale ktoré boli typické aj pre ďalších niekoľko tisíc ľudí. Z chronologického 

hľadiska však Vnuk túto „náhodu“ spochybňuje, rovnako ako aj odvlečenie 

Mičuru z bratislavskej nemocnice, zvlášť za súčinnosti domácich a zahraničných 

orgánov, nekonania či neprejavenia záujmu o vec. Spája to s prípadným 

Mičurovým vystúpením pred Národným súdom, kde by mohli byť „odhalené“ 

niektoré zaujímavé súvislosti popredných osobností vtedajšieho politického 

života. 

Celkom pochopiteľne sa M. Mičura dostal aj do Pamätí T. J. Gašpara. 

Ide síce o dve práce. Staršia vyšla ešte počas života M. Mičuru, čomu jedno-

značne zodpovedá aj chválorečiaci a nekritický text súčasníka a spolustraníka, 

vyzdvihujúci predovšetkým Mičurovu pracovitosť v záujme pomoci obyčajným 

ľuďom.
20

 Mladšia je však len akýmsi upraveným a stručnejším textom,
21

 aspoň 

v prípade M. Mičuru, pričom sa tu objavuje aj hodnotiaci prvok. T. J. Gašpar 

s časovým odstupom spomína na začiatky v politike, jeho angažovanie v Česko-

slovenskej strane ľudovej na Slovensku, zvlášť na jeho osobný vplyv na 

M. Mičuru. Aj keď Mičuru v nej označuje ako „človeka práce“ a aj to, že 

„nebol ideológ“, do popredia sa dostáva práve jeho úloha v tvorbe Mičurových 

politických prejavov, ktoré mu mal písať práve on a usilovať sa formovať 

i jeho svetonázor. „Kde som len mohol, vsunul som mu do reči potrebu výmeny 

našich spoločenských poriadkov“.
22

 Na tomto mieste sa akiste javí ako potrebné 

položiť si otázku, do akej miery to tak bolo a do akej miery to Gašpar považoval 

za dôležité uviesť. Zvlášť, ak na ďalšom mieste uvádza, že „dr. Mičura bol 

silákom burcujúceho slova... Veľmi ochotne pochopil a prakticky rád sa 

zasadzoval za to, čo som mu radil.“ Gašpar Mičuru predstavuje ako človeka 

práce, pričom si ako očitý svedok pomáha opisom jeho pracovnej nedele vo 

Veľkej Bytči, ktorá spočívala v mnohých návštevách rôznych ľudí a pomoc 

im hodnotí veľmi pozitívne. Na druhej strane však pomenoval aj jeho slabinu – 

„v prvom rade hľadel na svoje osobné záujmy. Nekorunovaným kráľom 

Slovenska ho nazval kresťansko-socialistický kanonik Francisci. Skutočne, žil 

                                                 
18  JABLONICKÝ, Jozef. Z ilegality do povstania, s. 177, 178. 
19  VNUK, František. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Prvý zväzok (1945 – 46): Volga sa vliala 

do Hrona. Toronto – Svätý Jur : Zahraničná Matica slovenská, 1994, s. 154 – 165. 
20  GAŠPAR, Tido J. Trvalé svetlá. Bratislava : 1934, s. 107 – 138. 
21  GAŠPAR, Tido J. Pamäti II. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2004, s. 76 – 82. 
22  GAŠPAR, Tido J. Pamäti II. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2004, s. 76 – 77. 
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ako malý kráľ... Nebol skromný ani v živote, ani v zhromažďovaní sinekúr. No 

nebol skúpy mamonár.“
23

 

Okrem už spomenutých prác venujú M. Mičurovi priestor aj kolektívne 

monografie či zborníky, ktoré sú venované predovšetkým českému politickému 

katolicizmu, resp. jeho najvýznamnejšej, z hľadiska celoštátneho, osobnosti 

Jánovi Šrámkovi. Popri ňom si autori všímajú aj jeho najhlavnejšieho sloven-

ského spolupracovníka. Kým M. Trapl upriamuje pozornosť na Mičurove 

aktivity v súvislosti s predstavami o katolíckom bloku zo začiatku 30-tych 

rokov,
24

 M. Pekár ho spomína v kontexte udalostí konca roku 1938 a ukončenia 

pôsobenia strany pod jeho vedením na Slovensku.
25

 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že aj napriek nepopie-

rateľnému významu M. Mičuru doposiaľ nejestvuje o ňom žiadne kompaktné 

dielo. Naopak, existuje veľa roztrúsených informácií týkajúcich sa však tých 

istých životných situácií. Takmer vôbec sa v doterajšej historiografii neobjavujú 

informácie o období do roku 1918, či krátkom období po roku 1938. Navyše, 

ak sa aj na druhej strane máme možnosť stretnúť so zvýšenou koncentráciou 

údajov, sú charakteristické nápadnou podobnosťou, a síce takou, ktorá kladie 

dôraz na pôsobenie Československej strany na Slovensku a podiel M. Mičuru 

na ňom. Zohľadňuje sa v nich aj zaujímavá skutočnosť, že ani archívy nedis-

ponujú dostatočným množstvom materiálov a záujemcovia sú nútení kvôli 

jednotlivinám, ktoré sú zvlášť v takomto prípade významné a posúvajú výskum, 

využiť všetky zachované správy. 
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Children's Magazines and Media Education 

in Primary Education 

Kinderzeitschriften und Medienerziehung 

in der Grundschule 

Detské časopisy a mediálna výchova 

v primárnom vzdelávaní 

Zuzana Chanasová 

Abstract 

The paper focuses on the presentation of the partial results of the Media 

literacy survey for pupils in primary education in the context of family 

and school cooperation, VEGA 1/0913/1, specifically on print media. 

At the same time it briefly characterizes and categorizes the current print 

media with which a younger child in Slovakia is coming into contact. At 

the end, it provides a brief assessment and recommendation in pedagogical 

practice. 

Keywords: Magazine. Media education. Research. 

Teoretický vstup 

„Mediálna výchova je pozitívna odpoveď na nové komunikačné 

prostriedky.“
1
 Ak sa na médiá pozeráme z pozitívneho uhla pohľadu, tak 

vidíme, že v rámci troch základných funkcií médií by mal detský časopis 

spĺňať informačnú, zábavnú a edukačnú funkciu.
2
 Ak sa však na médiá 

pozeráme z negatívneho pohľadu, vidíme jednu charakteristickú črtu. „Médiá 

vedú svojich príjemcov k pasivite. Tento trend vidieť v televíznych a rozhla-

sových informáciách, ale aj v tlači.“
3
 V súčasnosti je veľmi náročné odpútať 

pozornosť dieťaťa od televízie, lebo ako hovorí Zasępa s Olekšákom, „dieťa 

sa vždy zaujíma o všetko, čo vydáva zvuky, je to farebné a pohybuje sa to. 

Všetky tieto podmienky plní v dome televízor, preto on vzbudzuje u malého 

                                                 
1  ZASĘPA T. – OLEKŠÁK, P. – RONČÁKOVÁ, T.: Človek, slovo a obraz v médiách. 

Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2010. s. 172. 
2  ZASĘPA T. – OLEKŠÁK, P.: Mediálna výchova. Ružomberok : FF KU, 2008. s. 23. 
3  ZASĘPA T.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava : LÚČ, 2002, s. 159. 
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dieťaťa živý záujem. Je to súčasne pokušenie pre rodičov, aby sa televízia 

stala v dome náhradným spôsobom výchovy a starostlivosti o dieťa.“
4
  

Dnes sú printové médiá v porovnaní s ostatnými elektronickými 

médiami, ako je internet či televízia, v úzadí, a otázkou je, aký je stav 

printových detských médií na Slovensku. Týmto výrazným mediálnym 

elektronickým tlakom konkurujú ešte stále niektoré detské časopisy, ktoré 

pozývajú dieťa k čítaniu.   

Na rozhraní prvého a druhého stupňa základnej školy môžeme 

v súčasnosti nájsť časopisy s dlhoročnou tradíciou, ako Slniečko, Zornička, 

Kamarát, ale aj nové časopisy vznikajúce po roku 1989, ako: Fifík, Maxík, 

Fľak, Detské doplňovačky, Hlavička, Hádajko, Rebrík, Komix, Funny 

English, Zips a napokon Auto motor a šport. Práve s danými časopismi sme sa 

stretli v našom výskume.  

Výsledky výskumu 

Zisťovali sme, v ktorých ročníkoch a ako využívajú žiaci jednotlivé 

médiá. Ako je možné vidieť v Tabuľke 1, najviac časopisov z pohľadu 

učiteľov čítajú žiaci v druhom a následne v prvom ročníku. V druhom ročníku 

je to až 58,3 % zo všetkých žiakov daného ročníka, tzn. každý druhý druhák 

číta niektorý z detských časopisov. V prvom ročníku, pravdepodobne kvôli 

ešte menšej znalosti čítania, ich je o trošku menej. Vo štvrtom ročníku je ich 

najmenej, len 26,5 %.  

 

Tabuľka 1: Porovnanie čítania časopisov podľa ročníkov (zdroj: autor) 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

 Relatívna početnosť 53,6 58,3 35,1 26,5 

 

V prvom ročníku sa nám prejavila závislosť voči mestu, čo vidíme 

v Tabuľke 2. Na základe výsledkov štatistického testovania χ
2
-testu možno na 

hladine významnosti α = 0,05 prijať alternatívnu hypotézu o nezávislosti 

skúmaných znakov (vypočítaná p-hodnota 0,004 je menšia než zvolená 

hladina významnosti). Vzhľadom na to, že učitelia uvádzajú, že žiaci čítajú 

časopisy, je teda štatisticky významný rozdiel medzi malou obcou a veľkým 

mestom. 

Hodnota Pearsonovho Chí-kvádrát testu je rovná a dosiahnutá 

signifikáciia p = ,004 

χ
2
 = 13,154; p < 0,05 (p = 0,004) 

                                                 
4  ZASĘPA T. – OLEKŠÁK, P.: Mediálna výchova. Ružomberok : FF KU, 2008. s. 61. 
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Z Tabuľky 2 môžeme vidieť potvrdenie závislosti čítanosti časopisov 

u žiakov prvých ročníkov vzhľadom k mestu z pohľadu učiteľov. Výskum 

ukazuje, že na vidieku a v menšom meste je závislosť časopisov v prvých 

ročníkoch menšia ako v stredných a veľkých mestách.   

 

Tabuľka 2: Čítanosť detských časopisov z pohľadu učiteľov v prvom ročníku 

v závislosti od mesta (zdroj: autor) 

 

 

spolu vidiek 

malé 

mesto 

stredné 

mesto 

veľké 

mesto 

 nevyjadrili sa 9 7 34 20 70 

vyjadrili sa 15 5 19 42 81 

spolu 24 12 53 62 151 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,154
a
 3 ,004 

Likelihood Ratio 13,332 3 ,004 

Linear-by-Linear 

Association 
,826 1 ,364 

N of Valid Cases 151   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 5,56. 

Ďalej sme u učiteľov zisťovali poradie používanosti médií žiakmi. 

Učitelia mali zoradiť, ktoré z médií sú na prvej až deviatej pozícii v používanosti 

u žiakov. Na prvom mieste sa umiestnili digitálne a komunikačné médiá, 

konkrétne mobilný telefón. Kniha sa umiestnila na siedmom mieste a za ňou 

sa umiestnila ostatná tlač (noviny a časopisy). Z daného zistenia usudzujeme, 

že printové médiá v súčasnosti nie sú pre žiakov veľmi používané. Keďže na 

danú otázku neodpovedali všetci respondenti, ponúkame len slovnú analýzu. 

Časopisy, ktoré z pohľadov učiteľov žiaci čítajú, sú: 

 časopisy s dlhoročnou tradíciou – Slniečko, Zornička, Kamarát, 

 časopisy vznikajúce po r. 1989 – Adamko, Vrabček, Fifík, Maxík, 

Fľak, Rexík, 

 kresťansky orientovaný časopis – Rebrík, 

 denná tlač pre dospelých, ktoré žiaci čítajú po rodičoch – Sme, 

Pravda, Korzár, Nový čas, o autách, 

 v malej miere uvádzali, že čítajú reklamné letáky, letáky z hračkárstva, 

 niektoré odpovede boli všeobecné – čítam detské časopisy, komixy, 

časopisy, ktoré odoberáme v škole. 
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Odpovede učiteľov je možné analyzovať v súvislosti s odpoveďami 

samotných žiakov vo focusových skupinách. 

Okolo 90 % žiakov číta iba tie časopisy, ktoré odoberajú v škole, ako: 

Fifik, Fľak, Zornička, Adamko, Maxík, Rebrík, Slniečko. Jedna žiačka povedala, 

že píše aj vlastné rozprávky, čo nás veľmi povzbudilo. Dosť vysoké percento 

žiakov číta to isté, čo čítajú doma rodičia. Ide predovšetkým o rôzne bulvárne 

časopisy, ako: Nový čas, Plus 7 dní, Bravo, Šarm, ale aj bežné periodiká. 

Rodičia však čítajú aj týždenníky pre dospelých, ako: Život, Slovenka, 

Tv program, Ema, Autosalón alebo časopisy pre dospelých so zameraním, 

ako: kozmonautika, športové časopisy, komixy a rybárske. Aj tieto rýždenníky 

a aj časopisy zamerané na záľuby rodičov sa objavovali v odpovediach 

žiakov. Zaujímavosťou je, že žiaci uvádzali, že často čítajú aj reklamné letáky, 

ktoré nájdu v domácnosti. Boli to reklamné letáky klasických obchodných 

sietí, ako Lidl, Kaufland, ale aj detských obchodov, ako Dráčik a pod. Zriedkavo 

sa objavovalo, že dieťa číta všetko, čo sa mu dostane do ruky – časopisy, 

noviny a pod. 

Niektorí žiaci čítajú časopisy, ktoré im kupujú rodičia, ako: Rebrík 

(kresťanský časopis), skautský časopis, ale aj „dievčenské časopisy“, ako: My 

little pony, Barbie a pod. Objavovali sa aj časopisy pre deti, ako: Macko 

Pusík, ABC, Hadajko, krížovky, nálepkové knihy, časopisy o koňoch, detektívne, 

ale aj na rozvoj intelektu, ako Sudoku, osemsmerovky a pod., ktoré rodičia 

nakupujú deťom v predajniach novín. Pri žiakoch cirkevnej školy sa objavil aj 

kresťanský informačný časopis, skôr pre dospelých: Diecéza – časopis žilinskej 

diecézy.  

V jednej z otázok sme sa pýtali vedenia školy, či objednáva primárny 

stupeň detské časopisy. Ak áno, o aké ide. Zároveň mali zhodnotiť prácu 

s týmito časopismi. Iba jedna z 27 škôl uviedla, že časopisy vôbec neobjednáva 

a jedna škola uviedla, že majú vlastnú knižnicu. V 3 % škôl necháva vedenie 

na samotných učiteľoch, či vôbec, a aký časopis sa bude objednávať, prípadne 

uviedli, že niektoré časopisy si žiaci objednávajú sami. Ostatných 97 % škôl 

uviedlo, o aké časopisy ide.   

V Tabuľke 3 uvádzame, ktoré časopisy vedenie uviedlo, že ich pre 

školu objednáva. Vidíme, že najčastejšie, v 14,28 % sú to časopisy Zornička, 

Slniečko a Fifík. Po ňom nasledujú časopisy, ako Adamko, Rebrík a Vrabček. 

Niektoré školy mali oddelené, ktoré časopisy objednávajú len pre 

prvý a druhý ročník a ktoré objednávajú len pre 3. a 4. ročník. Pre prvý a druhý 

ročník objednávajú skôr časopisy, ako Adamko, Vrabec, Zornička a pre tretí 

a štvrtý opäť niektoré školy uviedli časopisy, ako Fifík a Slniečko. Zovšeobecniť 

však sa toto delenie nedá na celú vzorku respondentov.  
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Tabuľka 3: Objednávanie časopisov školami (zdroj: autor) 

 Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

Adamko 4 11,43 

English 1 2,85 

Fifík 5 14,28 

Fľak 2 5,71 

Maxík 3 8,57 

Ohník 1 2,85 

Rebrík 4 11,43 

Slniečko 5 14,28 

Včielka 1 2,85 

Vrabček 4 11,43 

Zornička 5 14,28 

SPOLU 35 100,0 

Analýza časopisov 

V krátkosti predstavíme detské časopisy objavujúce sa vo výskume 

najčastejšie. Tzv. detské časopisy s dlhoročnou tradíciou v primárnom vzdelávaní 

zastupuje časopis Zornička.  

 Zornička 

 Časopis s dlhou tradíciou, vychádzajúci od roku 1846, je Zornička. 

Je určený pre deti mladšieho školského veku a podobne ako pri ostatných 

detských časopisoch je vhodnou pomôckou aj pre ich rodičov a pedagógov. 

„Veľkí aj malí v ňom nájdu rozprávky, zábavnú angličtinu, život z ríše zvierat, 

hlavolamy, hry pre šikovné rúčky a hlavičky a veľa ďalších zaujímavostí. 

Podporuje detskú fantáziu, kreativitu a tvorivosť.“
5
 Základné školy prvého 

stupňa ho pravidelne využívajú v učebnom procese. Za rok vyjde 10 čísiel.  

 Slniečko 

 Ďalším veľmi známym časopisom je časopis Slniečko, ktorý vychádza 

10-krát ročne, každý mesiac okrem júla a augusta. „Je to najstarší slovenský 

umelecký mesačník pre deti. Vydáva ho Literárne informačné centrum a je 

určený žiakom 1. – 5. ročníka základných škôl.“
6
 Jeho úplne prvé číslo vyšlo 

v Matici slovenskej v roku 1927. S miernymi obmedzeniami od roku 1969 

vychádza nepretržite.
7
 Zaujímavosťou je, že v tom čase bola vedúcou redaktorkou 

veľmi známa slovenská spisovateľka Mária Ďuríčková-Masaryková.
8
 

                                                 
5  Porov. http://www.pluska.sk/predplatne/zornicka/, [online]. [cit. 2016-12-07]   
6  Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2016-11-15]   
7  Porov. http://www.litcentrum.sk/slniecko, [online]. [cit. 2016-11-15]   
8  Porov. Slniečko 1969 
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 Okrem tradičných časopisov začínajú po roku 1989 vychádzať nové 

časopisy, ako Maxík, Fifík a pod. Keďže sa nám objavili vo výskume, v krátkosti 

niektoré predstavíme.  

 Maxík 

 Maxík, časopis do školy i na doma, je určený najmä žiakom I. stupňa 

ZŠ.
9
 V škole ho možno využiť na hodinách čítania, prvouky, prírodovedy či 

vlastivedy.
 
Ako nájdeme na jeho internetovej stránke, Maxík je nekomerčný 

časopis pre šikovné deti a kreatívnych pedagógov
10

. 

 Fifík  

 Časopis Fifík je mesačník, ktorý vychádza od roku 1990. „Svojím 

obsahom podporuje medzipredmetové vzťahy, prináša tvorivé texty k vlastivede, 

biológii, matematike, cudzím jazykom (angličtina, nemčina, maďarčina, ruština 

atď.), občianskej, hudobnej a výtvarnej výchove a, samozrejme, slovenskému 

jazyku a literatúre.“
11

 Okrem iného prináša aj čítania z noviniek slovenských 

a zahraničných autorov. Zaujímavosťou je, že na stránke časopisu je možné 

nájsť interaktívne cvičenia, ako pexeso a pod.
12

 

 Adamko 

 Časopis Adamo je rovnako mesačníkom. Vychádza už od roku 2016. 

„Adamko je kamarát malých aj veľkých detí, ktorý ich nenásilnou formou učí 

o bezpečnosti, dbať o svoje okolie a životné prostredie, správne rozvíjať 

medziľudské vzťahy, ale aj svoj potenciál a kreativitu.“
13

 

 Vrabček 

 Časopis Vrabček je detským časopisom s mesačnou periodicitou, 

svojím obsahom vhodným pre deti a žiakov vo veku 3 – 10 rokov. Jeho skladbu 

tvoria jednoduché literárne formy a obsahy, ako básničky, rozprávky, maľovanky, 

hádanky, výtvarné námety pre šikovné ruky, vystrihovačky a veľa zaujímavých 

súťaží. Časopis nadväzuje na požiadavky predškolskej výchovy a učebné 

osnovy pre prvý stupeň ZŠ.
14

 

 Rebrík 

 Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov. Podporuje 

aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. 

Pomáha deťom v ich duchovnom raste.
15

 V tomto časopise majú deti možnosť 

nájsť duchovné témy primerané veku, hravé precvičovanie školského učiva, 

súťažné úlohy, ale aj zábavu a drobnosti pre šikovné ruky.  

                                                 
9  Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2016-11-15]   
10  Porov. http://www.maxik.sk/, [online]. [cit. 2016-11-15]   
11  Porov. http://slovake.eu/sk/library/magazines, [online]. [cit. 2016-11-15]   
12  Porov. http://www.fifik.sk/zabava, [online]. [cit. 2016-11-15]   
13  Porov. http://casopisadamko.sk/adamko-o-casopise, [cit. 2017-10-10]   
14  Porov. http://casopisvrabcek.sk/, [online]. [cit. 2017-10-05]   
15  Porov. http://erko.sk/album/rebrik/, [online]. [cit. 2016-12-07]   
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 Žiaci vo veľmi zanedbateľnej miere používajú vo svojom voľnom 

čase printové médiá.
16

 Uprednostňujú pred čítaním časopisov čítanie kníh. 

Prioritné postavenie v ich voľnom čase majú však digitálne médiá. Zároveň 

nie je možné pri časopisoch posúdiť, či v nejakej miere vplývajú na správanie 

žiakov.  

 Medzi najčastejšie časopisy, ktoré objednáva škola a žiaci ich zvyknú 

čítať, patria časopisy s dlhoročnou tradíciou, ako Slniečko a Zornička. Medzi 

ďalšie najčítanejšie časopisy vychádzajúce až po r. 1989 patria časopisy: 

Maxík, Fifík, Adamko, Fľak a pod. Jediný kresťanský časopis, ktorý sa objavoval 

tak u žiakov, ako aj u učiteľov predovšetkým na cirkevných školách, bol 

časopis Rebrík. Mierne alarmujúce je, že žiaci často čítajú dennú a bulvárnu 

tlač, prípadne reklamné letáky, ktoré sa im nepriamo dostanú do rúk 

prostredníctvom rodičov, ktorí si ich kupujú.  

Odporúčania pre prax 

Napriek tomu, že pedagogická a edukačná funkcia masmédií sa 

znásobuje ich schopnosťou multiplikovať podávané informácie, kultúrna báza 

modernej epochy je ekonomicko-materiálna a najrozvinutejšie rozmery, ktoré 

sú najviac podrobené starostlivosti, sú spojené so zmyslovosťou.
17

 Dokiaľ 

človek nemá upevnenú nosnú štruktúru osobnosti, potrebuje vedľa virtuálnych 

kontaktov predovšetkým aj nosné reálne kontakty,
18

 ktoré sú prostredníctvom 

printových médií oveľa bližšie ako elektronické.   

Je dôležité, aby žiaci mali možnosť stretnúť sa s tlačeným časopisom, 

a preto navrhujeme viac motivovať žiakov k tomu, aby si zvolili časopis, 

ktorý budú odoberať, resp. predstaviť rodičom vhodné časopisy pre deti, ktoré 

by bolo dobré deťom kupovať či objednať.
19

 Ideálne je, ak tieto časopisy 

využíva aj učiteľ prvého stupňa na niektorých predmetoch, ako je literárna 

výchova, výtvarná výchova, aj v rámci mediálnej výchovy. 

                                                 
16  Porov. KARASOVÁ, M.: Mediálna gramotnosť žiaka primárneho vzdelávania. Ružomberok : 

Verbum – vydavateľstvo KU, 2014, 122 s.  
17  PRIBULA, M.: Mediálna výchova v školskej katechéze. Ružomberok : PF KU, 2003, s. 75. 
18  Porov. BUERMANN, U.: Jak (pře) žít s médii. Hranice : Fabula, 2009. 
19  Porov. UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Regional studies within the context of education. 

Milano : EDUCatt. 2014, s. 201. 
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The Impact of the Mining Activity on the Composition 

of Coleopterological Meadow Biotops in the Rural Area 

of Towns Handlova and Partizanske 

(Trencin Region, West Slovakia) 

Der Einfluss des Bergbautätigkeit auf die Gemeinschaft 

der Käfer im Wiesenbestand in der extravilan Städte 

Handlova und Partizanske 

(Trencin Region, Westen der Slowakei) 

Vplyv banskej činnosti na skladbu koleopterocenóz 

lúčnych biotopov extravilánu miest Handlová 

a Partizánske (Trenčiansky kraj, Západné Slovensko) 

Radoslav Kvasničák, Terézia Straková 

Abstract 

The aim of the research is to determine the impact of the mining 

activity on both quantitative and qualitative representation of beetles in 

the town of Handlová and the control station without a mining influence 

in Partizánske (Trencin region, West Slovakia). In the mentioned cities, 

we have selected two meadow biotopes (A – heap, B – control) with 

different pedological and chemical composition and herbal vegetation. 

The coleopterological material was obtained during the vegetation 

period (April – October) in the year 2016 by the method of sweeping 

grasslands. We have obtained approximately 351 exemplars (ex.) of 

beetles. They belong to 62 different species (sp.) from 14 different 

families. We have recorded differences in the praticol beetles in habitat 

(A – heap, Handlová) affected by mining activity (151 ex.). The control 

site without mining influence (B – meadow, Partizánske) shows more 

number of individuals compared to site A (200 ex.). The species diversity 

with the succession of vegetation on a mining site (A – heap, Handlova) 

shows more species of beetles (41 sp.) than the control biotop (B – 

meadow) in Partizánske (32 sp.). The differences in the frequency and 

species diversity shows the cenotic characters and the seasonal dynamics 

of the beetle community and the chemical analysis of soil samples taken 

from the meadow sites (A – heap, B – control) affected by various mining 

activity. 

Keywords: Beetles. Mining. Heap. Meadow. Handlová. Partizánske. 
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Úvod 

V súčasnosti v mestách na Slovensku po banskej činnosti evidujeme 

rôzne banské odpady, či už haldy, odkaliská alebo navážky, ktoré zostávajú 

ako rizikový odpad vo voľnej prírode. Chemické reakcie v banskom odpade 

prebiehajú nepretržite a uvoľnené látky kontaminujú najmä okolité spodné 

vody. Mnohé kovy a polokovy sa v týchto procesoch mobilizujú, uvoľňujú sa 

do pôdy a vody, prechádzajú cez rastliny a živočíchy do trofického reťazca. 

Potvrdzujú to aj výskumné štúdie skúmajúce aciditu biomasy a výskyt ťažkých 

kovov (Cd, Pb, Ni) zastúpených v lúčnych rastlinách (Taraxacum sp., Matricaria 

sp.)
1
, hospodárskych plodinách (Hordeum sp.)

2
 a včelích produktoch

3
 odobra-

tých z priemyselných oblastí východného Slovenska. Pozitívne zistenia v stopo-

vých množstvách výskytu radioaktívneho arzénu sú známe aj na halde z blízkej 

lokality Nováky
4
. Aktuálne medzi významných zoobioindikátorov životného 

prostredia sa radia aj cenózy epigeických chrobákov čeľade Carabidae
5
, ktorých 

chitinózny skelet tela absorbuje kovy a polokovy v elementárnych množstvách 

a indukuje tak prítomnosť škodlivých látok v prírodnom prostredí. Vplyv banskej 

činnosti na vybrané kvantitatívno-kvalitatívne ukazovatele cenóz chrobákov je 

v súčasnosti riešený na rôznych lokalitách Slovenska. Známe sú entomologické 

štúdie s využitím metódy presevov a zemných pascí, napr. na navážke z meta-

lurgického odpadu po spracovaní niklovej rudy v Seredi
6
 a na ploche konta-

minovanej elektrárenským popolčekom v Zemianskych Kostoľanoch.
7
 Zaujímavé 

                                                 
1  KOVÁČIK, J., DUDAS, M., HEDBAVNY, J., MARTONFI, P., 2016: Dandelion Taraxacum 

linearisquameum does not reflect soil metal content in urban localities, Environmental Pollution, 

2016, 218, s. 160 – 167. 

 KOVÁČIK, J., KLEJDUS, B., HEDBAVNÝ, J., BAČKOR, M., 2009: Salicylic acid alleviates 

NaCl-induced changes in the metabolism of Matricaria chamomilla plants. Ecotoxicology, 18, 

s. 544 – 554. 
2  JAROŠOVÁ, M., KLEJDUS, B., KOVÁČIK, J., BABULA, P., HEDBAVNY, J., 2016: Humic 

acid protects barley against salinity. Acta Physiologiae Plantarum, 2016, 161, 38, (6). 
3  KOVÁČIK, J., GRUZ, J, BIBA, O., J., HEDBAVNY, J., 2016: Content of metals and 

metabolites in honey originated from the vicinity of industrial town Kosice (eastern Slovakia), 

Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23, (5), s. 4531 – 4540.   
4  BOLANZ, R. M., MAJZLAN, J., JURKOVIČ, Ľ., GOTTLICHER, J. 2012. Mineralogy, 

geochemistry, and arsenic speciation in coal combustion easte from Nováky. Fuel, Vol. 94: 

125 – 136. 
5  PETŘVALSKÝ, V. – PETERKOVÁ, V. 1996: Populácie bystruškovitých ako indikátor kvality 

prostredia. Zborník prác z bioklimatických pracovných dní. Trnava: Acta Facultatis Pedagogicae 

Universitas Tyrnaviensis, 1996. s. 290 – 293. 

 PETŘVALSKÝ, V. – PETERKOVÁ, V. 2001: Výskyt bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) 

v rôznych systémoch hospodárenia na pôde v oblasti Nitra – Dolná Malanta. Trnava: Acta 

Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B. 2001. s. 39 – 43. 
6  MAJZLAN, O., MAJZLAN, J. 2011. Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca 

z niklovej huti v Seredi. Naturae Tutela 15/1: 27-37. 
7  MAJZLAN, O., 2013: Diverzita chrobákov (Coleoptera) na ploche kontaminovanej arzénom 

pri Zemianskych Kostoľanoch. Entomofauna carpathica, 2013, 25 (1): 33 – 43. 
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zistenia podáva aj výskum diverzity chrobákov v oblasti banského odpadu 

a odkalísk po ťažbe a spracovaní antimónovej rudy na lokalite Rudné bane 

nad Pezinkom
8
.V prezentovanom výskume následne skúmame vplyv banskej 

činnosti na kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie pratikolných koleoperocenóz. 

Ako vyskumné plochy boli zvolené lúčne biotopy, a to lokalita v minulosti 

ovplyvnená ťažbou hnedého uhlia (A – halda v extraviláne mesta Handlová) 

a kontrolné územie lúčneho charakteru bez banského vplyvu (B – lúka 

v exraviláne mesta Partizánske). V rámci rôzneho vegetačného krytu skúmaných 

území a rozdielneho chemického a pedologického zloženia výskumných plôch 

predpokladáme aj rozdiely v početnosti a v druhovej diverzite pratikolných 

spoločenstiev chrobákov. 

Metódy výskumu a materiál 

Pri získavaní koleopterologického materiálu bola použitá metóda 

smýkania bylinného porastu
9
. Ako výskumné plochy boli zvolené lokality 

v exraviláne miest trenčianskeho kraja, a to stacionár v banskej oblasti (A – 

halda, Handlová) a kontrolná lokalita bez sledovaného vplyvu (B – lúka, 

Partizánske). Pri smýkaní bylinného porastu (Obr.1) bolo použité entomologické 

smýkadlo, exhaustor, smrtničky s molitanom a octanom etylnatým. Zbery 

pratikolných spoločenstiev chrobákov boli realizované v roku 2016 raz 

mesačne v mesiacoch vegetačného obdobia (apríl – október), vždy v poslednej 

dekáde každého mesiaca. Vychádzali sme z predpokladu, že pôda rôzneho 

chemického zloženia a vegetačného krytu bude ovplyvňovať výskyt pratikolných 

zástupcov chrobákov na výskumných stacionároch (halda vs. lúka). Získaný 

entomologický materiál bol pomocou odbornej literatúry determinovaný
10

 

a zaradený do taxonomických jednotiek
11

. Zo získaného koleopterologického 

materiálu sme vyhodnotili nasledovné kvantitatívne a kvalitatívne znaky: 

abundancia, diverzita, druhová dominancia, cenotické znaky a sezónna dynamika 

spoločenstva chrobákov. Súčasťou výskumu bola aj jednoduchá chemická 

analýza odobratých pôdnych vzoriek so zameraním na druh pôdy, pH, obsah 

                                                 
8  MAJZLAN, O. 2015: Vplyv banskej činnosti na diverzitu chrobákov (Coleoptera). Acta 

Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2015, č. 17, s. 35 – 50. 
9  MAJZLAN, O. – KRUMPÁL, M., 1991: Zoologická príručka: Článkonožce – Arthropoda. 

Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 1991. s 1 – 9. 
10  REITTER, E., 1908: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches I. Band. K. G. Lutz 

Verlag, Stuttgard. 

 REITTER, E., 1909: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches II. Band. K. G. Lutz 

Verlag, Stuttgard. 

 REITTER, E., 1911: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches III. Band. K. G. Lutz 

Verlag, Stuttgard. 
11  JELÍNEK, J et al., 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Hyerovskyana 

Supplementum 1, Praha, s. 75 – 78. 
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uhličitanov a železa v pôde, obsah humusu a organických látok v pôde, ako aj 

vplyv vápnika a sodíka na pôdnu štruktúru a obsah nerastov
12

. 

 

 

Obr. 1: Triedenie hmyzu s využitím exhaustora (foto: autorka, máj, 2016). 

Charakteristika študovaných území 

Prvým študovaným územím je mesto Handlová patriace do okresu 

Prievidza a Trenčianskeho kraja. Handlová sa nachádza v rozmedzí súradníc 

48°43'37'' severnej zemepisnej šírky a 18°45'46'' východnej zemepisnej dĺžky. 

Tvorí srdce Hornonitrianskej kotliny susediacej s pohorím Vtáčnik a Žiar.
 

Druhé študované územie, mesto Partizánske, patrí do Trenčianskeho kraja 

a predstavuje časť severného výbežku Podunajskej pahorkatiny. Súradnice 

mesta Partizánske sú 48°38'30'' severnej zemepisnej šírky a 18°22'30'' východnej 

zemepisnej dĺžky. Obe študované územia sú od seba vzdialené vzdušnou 

čiarou 44 km (Obr. 2). 

 

                                                 
12  ŽOLDOŠOVÁ, K. – HELD, Ľ. – KIRCHMAYEROVÁ, J. – KVASNIČÁK, R. – PROKOP, 

P. – SLANICAY, J., 2004: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnavská univerzita – Peda-

gogická fakulta, 2004. s. 56 – 63. 
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Obr. 2: Orientačná mapa študovaných území (* Handlová, ▲Partizánske), Mierka: 1 : 500 000 

 

Stanovište A je situované v extraviláne mesta Handlová (Obr. 3, 4). 

Je ovplyvnené banskou činnosťou a tvorené kopcovitou haldou po ťažbe 

hnedého uhlia a lignitu. Nachádza sa v tesnej blízkosti lúčneho aj lesného 

biotopu. V celom okolí haldy sú miesta, kde sú vytvorené umelé skládky 

odpadov. Stromovú etáž v okolí haldy tvorí najmä breza previsnutá (Betula 

pendula). Z rastlín sa tu objavuje čakanka obyčajná (Cichorium intybus), 

vratič obyčajný (Tanacetum vulgare), púpava lekárska (Taraxacum officinale) 

a poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). 

 

  

Obr. 3: Orientačný pohľad na stanovište A 

situované v extraviláne mesta Handlová  

(výška pohľadu: 800 m). 

Obr. 4: Stanovište A tvorené haldou 

ovplyvnenou banskou činnosťou  

(foto: autorka, máj, 2016). 
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Študované územie B (Obr. 5, 6) sa nachádza v extraviláne mesta 

Partizánske a predstavuje lúčny biotop kopcovitého charakteru v blízkosti 

lesného biotopu. V blízkosti je dodnes funkčná strelnica. Stanovište A je lúčnym 

stacionárom uprostred lesa, ktorý bol počas obdobia zberu dvakrát vykosený. 

Z bylinnej etáže boli na tomto stanovišti dominantne zastúpené: ďatelina lúčna 

(Trifolium pratense), sedmokráska obyčajná (Bellis perennis), betonika lekárska 

(Betonica officinalis), kapsička pastierska (Capsella bursa – pastoris), valerina 

lekárska (Valeriana officinalis) a iné. Zo stromovej etáže dominuje buk lesný 

(Fagus silvatica) a dub letný (Quercus robur). 

 

  

Obr. 5: Pohľad na stanovište B lokalizované 

v extraviláne mesta Partizánske  

(výška pohľadu: 800 m). 

Obr. 6: Stanovište B ako trávnatý lúčny 

stacionár lemovaný lesným porastom 

(foto: autorka, máj, 2016). 

Výsledky a diskusia 

Metódou smýkania bylinného porastu počas vegetačného obdobia 

(IV. – X.) roku 2016 sme získali celkom 351 ex. chrobákov. Druhové spektrum 

tvoria prevažne pratikolné druhy z čeľade Chrysomelidae a Coccinellidae. 

Z kvantitatívneho hľadiska bol počet jedincov na stanovištiach rozdielny, 

pričom vzniknuté rozdiely sú pravdepodobne ovplyvnené vegetačným krytom 

a banskou činnosťou na halde. Na stanovišti A (halda) evidujeme 151 ex. 

(43,1 %) a na kontrolnom stacionári bez banského vplyvu (B – lúka) 200 ex. 

(56,9 %). Zistené jedince chrobákov prislúchajú k 62 druhom (sp.) zoradených 

v 14 čeľadiach. Na stanovišti v Handlovej (A – halda) sa objavili druhy patriace 

do 13 čeľadí. Medzi najpočetnejšie patria Chrysomelidae s 53 ex. (35,1 %) 

a Coccinellidae s 50 ex. (33,1 %). Ostatné čeľade majú výrazne nižšie zastúpenie: 

Curculionidae 12 ex. jedincov (8 %), Elataridae a Scarabaeidae po 7 ex. (4,6 %). 

Kontrolný lúčny biotop v Partizánskom (B) je zastúpený v 12 čeľadiach, pričom 

dominujú čeľade Coccinellidae so 67 ex. (33,5 %) a Chrysomelidae s 51 ex. 

(25,5 %). Potom nasledujú čeľade s nižším počtom jedincov: Staphylinidae 18 ex. 

(9 %), Carabidae 15 ex. (7,5 %), Malachiidae 11 ex. (5,5 %) Curculionidae 9 ex. 

(4,5 %) a Cerambycidae 8 ex. (4,0 %). Z kvalitatívnych analýz z celkového 

počtu druhov 62 sp. prináleží 41 sp. ku stanovišťu v Handlovej (A – halda). 
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Druhovo najbohatšie čeľade sú Chrysomelidae s 15 druhmi (36,6 %) a Cocci-

nellidae so 7 druhmi (17,1 %). Lúčny stacionár (B) vykazuje najväčšie druhové 

zastúpenie v čeľadiach Chrysomelidae so 7 sp. (21,9 %) a Coccinellidae so 

6 druhmi (18,8 %). Potom nasledujú čeľade s 3 sp. (9,4 %) Curculionidae 

a Elataridae (Tab. 1). 

 

Tab. 1: Zistené čeľade s počtom jedincov, druhov a ich dominancia  

na stanovištiach (A – halda, B – lúka) v roku 2016 

Stanovište Stanovište A (halda, Handlová) Stanovište B (lúka, Partizánske) Celkom 

Čeľaď N D% S D% N D% S D% N D% S D% 

Carabidae 5 3,3 3 7,3 15 7,5 2 6,3 20 5,7 4 6,5 

Staphylinidae 2 1,3 1 2,4 18 9,0 2 6,3 20 4,7 3 4,8 

Scarabaridae 7 4,6 3 7,3 4 2,0 2 6,3 11 3,1 5 8 

Cetonidae 4 2,7 1 2,4 - - - - 4 1,1 1 1,6 

Elataridae 7 4,6 1 2,4 7 3,5 3 9,4 14 4,0 4 6,5 

Tenebrionidae 1 0,6 1 2,4 - - - - 1 0,3 1 1,6 

Cantharidae 1 0,6 1 2,4 2 1,0 1 3,1 3 0,9 2 3,2 

Malachidae 1 0,6 1 2,4 11 5,5 2 6,3 12 3,4 2 3,2 

Coccinellidae 50 33,1 7 17,1 67 33,5 6 18,8 117 33,3 10 16,1 

Oedemeridae 5 3,3 1 2,4 6 3,0 1 3,1 11 3,1 1 1,6 

Nitidulidae - - - - 2 1,0 1 3,1 2 0,6 1 1,6 

Cerambycidae 3 2,0 2 4,9 8 4,0 2 6,3 11 3,1 4 6,5 

Chrysomelidae 53 35,1 15 36,6 51 25,5 7 21,9 104 29,6 19 30,6 

Curculionidae 12 8,0 4 9,8 9 4,5 3 9,4 21 6,0 5 8 

Celkom 151 100 41 100 200 100 32 100 351 98 62 100 

Legenda: N – počet jedincov, S – počet druhov, D % – dominancia početnosti 

Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme evidované druhy na 

základe hodnôt druhovej dominancie zatriedili do kategórií dominancie
13

. 

Na stanovišti s banskou činnosťou A (halda) z celkového počtu 41 druhov 

prislúchajú do eudominantnej kategórie 2 sp. (4,8 %), dominantnej 3 sp. (7,3 %), 

subdominantnej 6 sp. (14,6 %), recedentnej 22 sp. (53,7 %) a 8 sp. (19,5 %) 

do subrecedentnej kategórie. Lúčne stanovište B bolo zastúpené 32 druhmi, 

pričom 1 sp. (3,1 %) patrí do eudominantnej kategórie, 4 sp. (12,5 %) zastupujú 

dominantnú kategóriu a 12 sp. (37,5 %) subdominantnú a recedentnú. Subre-

cedentná kategória je zastúpená 3 sp. (9,4 %). Na stanovišti A (halda, 

Handlová) evidujeme z celkového počtu 200 ex. eudominantné druhy (ED) 

Coccinella septempunctata a Thea vigintiduopunctata so 17 ex. (11,3 %). 

Kategóriu dominantných druhov (D) reprezentuje Cassida nebulosa 9 ex. (6 %), 

Altica oleracea a Propylea quatuordecimpunctata s 8 ex. (5,3 %). Do subdo-

minantnej kategórie (SD) sme zaradili druhy: Clytra laevivscula 6 ex. (4 %), 

Smaragdina salicina 4 ex. (2,7 %), Tanymecus palliatus 5 ex. (3,3 %), Agriotes 

                                                 
13  TRNKA, A. et al. 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnava: Acta Facultatis Paed. Univ. 

Tyrnaviensis, 2006. s. 61 – 67. 
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ustulatus 7 ex. (4,6 %), Oedemera podagrariae 5 ex. (3,3 %) a Oxythyrea 

funesta 4 ex. (2,7 %). Na stanovišti lúčneho charakteru (B – Partizánske) 

z celkového počtu 151 ex. eudominantnú kategóriu (ED) zastupuje druh 

Coccinella septempunctata 32 ex. (16,0 %). Druhy Lema melanopus 18 ex. 

(9,0 %), Thea vigintiduopunctata 14 ex. (7,0 %), Bembidion lampros 11 ex. 

(5,5 %) a Tachyporus hypnorus 11 ex. (5,5 %), patria do dominantnej kategórie 

(D). Subdominantná kategória (SD) je početne zastúpená druhmi: Crypto-

cephalus sericeus s 8 ex. (4,0 %) Chrysomela fustuosa, Propylea quatuor-

decimpunctata a Paederus caligatus so 7 ex. (3,5 %), Phyllotreta undulata, 

Coccinella bipunctata, Platynaspis villosa, Malanchius bipustulatus a Oedemera 

podagrariae so 6 ex. (3,0 %), Lema lichenis, Apion apricans, Anthocomus 

bipunctatus Psylliodes chrysocephala s 5 ex. (2,5 %). Druhy chrobákov, 

ktorých hodnota dominancie dosahovali nižšie hodnoty (D < 2), boli zastúpené 

v recedentnej (R) a subrecedentnej kategórii (SR) (Tab. 2). 

 

Z cenotických znakov sme sa zamerali na indikačnú hodnotu študo-

vaného územia a na bionomickú charakteristiku koloepterocenóz. Určené 

kategórie vychádzajú z údajov odbornej publikácie
14

 a sú porovnané s výsled-

kami vlastných pozorovaní. Indikačná hodnota koleopterocenoz predstavuje 

relatívnu hodnotu konkrétneho druhu, ktorá bližšie určuje špecifický typ 

biotopu závislý od klimatických faktorov
15

. Na študovaných dvoch lokalitách 

(A – halda, B – lúka), ktoré sa odlišovali vegetačným krytom a antropogénnym 

vplyvom banskej činnosti, sme zistili výskyt nasledovných indikačných hodnôt. 

Väčšina druhov (93,1 %) patrila do mezofilnej kategórie (MF), ktoré obľubujú 

mierne suché a mierne vlhké prostredie. Zo xerofilnej kategórie (XF) evidujeme 

xerotermný druh z čeľade Cetonidae: Oxythyrea funesta, ktorý uprednostňuje 

suché a teplé biotopy. Hydrofilnú kategóriu (HF) s prevažne vlhkými stano-

višťami zastupuje jediný druh Liparus glabrirostris z čeľade Curculionidae, 

viažuci sa svojím vývinom na pobrežnú vegetáciu rodu Petasites sp. (Tab. 2). 

Bionomická charakteristika poukazuje na špecifický typ prostredia, na ktoré 

sa tento druh viaže.
16

 Na výskumných plochách (A – halda, B – lúka) z celkového 

počtu identifikovaných 62 druhov, patrilo k pratikolným druhom 53 sp. (85,4 %) 

z ktorých dominujú zástupcovia čeľadí Elateridae, Chrysomelidae a Curcu-

lionidae a z čeľade Coccinellidae eudominantné druhy, ako: Coccinella 

                                                 
14  ROUBAL, J., 1930: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl I, Učená 

spoločnost Šafaříková, Praha. 

 ROUBAL, J., 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl II, Učená 

spoločnost Šafaříková, Praha. 

 ROUBAL, J., 1941: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl III, Učená 

spoločnost Šafaříková, Praha. 
15  TISCHLER, W., 1955: Synökologie der Landtiere, G. Fischer, Verl., Stuttgard, 1955, s. 414. 
16  TOWNSEND, C. R. – BEGON, M. – HARPER, J., L., 2010: Základy ekológie (Essentials 

of Ecology). Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 505. 
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septempunctata a Thea vigintiduopunctata. Na stanovišti B početnú skupinu 

tvorili aj sylvikoly (SK) z čeľade Carabidae (Bembidion lampros a Trechus 

quadristariatus), ako druhy žijúce v rozličných lesných biotopoch. Z hľadiska 

študovanej lokality B išlo o lúčny stacionár lemovaný na okraji dubovo- 

-bukovým lesom. Z arborikolných zástupcov (AK) sme evidovali dva druhy 

Melanotus castanipes (Elateridae) a Clytra laeviscula (Chrysomelidae) viažuce 

sa troficky na rýchlorastúce dreviny Castanea sp. a Salix sp. Podobne aj 

zástupcovia kategórie ubiquist (UQ), ktorých možno nájsť v rôznych typoch 

biotopov, predstavujú dva druhy: Neria brevicollis z čeľade Carabidae a Blaps 

mucronata z čeľade Tenebrionidae. Zástupca Geotrupes vernalis z čeľade 

Scarabidae je jediným kadaverikolným druhom (KK) vyhľadávajúci zdochliny 

a rozkladajúci sa živočíšny materiál. V populácii chrobákov evidujeme aj 

humikolné druhy (HK) z čeľade Staphylinidae ako Paederus caligatus, 

Tachyporus hypnorus a T. obtusus viažuce sa na humusovú vrstvu pôdy 

a substrát listovej opadánky (Tab. 2). 

 

 

Obr. 7: Druh Oxythyrea funesta ako xerotermný zástupca indikujúci teplý a výslnný aspekt 

stanovišťa A – halda (autor: Ján Ševčík, 2011).1 
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Tab. 2: Systematický prehľad pratikolných druhov chrobákov na stanovištiach 

(A – halda, B – lúka) v roku 2016 ich dominancia a cenotické znaky 

Stanovište A halda B lúka Spolu Cenotické 

znaky 

Čeľaď/ druh N D% N D% N D% IH BH 

CANTHARIDAE 

Cantharis fusca  

Linnaeus, 1758 

1 0,7SR - - 1 0,3SR MF PK 

Rhagonycha fulva 
(Scopoli, 1763) 

- - 2 1R 2 0,6SR MF PK 

CARABIDAE 

Anchomenus dorsalis 
(Pontoppidan, 1763) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

Bembidion lampros 
(Herbst, 1784) 

1 0,7SR 11 5,5D 12 3,4SD MF SK 

Neria brevicollis 

(Fabricius, 1792) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF UQ 

Trechus quadristariatus 

(Schrank, 1781) 

- - 4 2R 4 1,1R MF SK 

CERAMBYCIDAE 

Agaphantia violacea 

(Fabricius, 1775) 

- - 4 2R 4 1,1R MF PK 

Aromia moschata 

Linnaeus, 1758 

1 0,7SR - - 1 0,3SR MF SK 

Calamobius filum  
(Rossi, 1970) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

Sterunella melanura 
(Linnaeus, 1758) 

- - 4 2R 4 1,1R MF PK 

CETONIDAE 

Oxythyrea funesta  
(Poda, 1761) 

4 2,7SD - - 4 1,1R XF PK 

COCCINELIDAE 

Adonia variegata  
Goeze, 1777 

3 2R - - 3 0,9SR MF PK 

Coccinella bipunctata 

Linnaeus, 1758 

- - 6 3SD 6 1,7R MF PK 

Coccinella septempunctata  

Linnaeus, 1758 
17 11,3ED 32 16ED 49 13,9ED MF PK 

Coccinella sedecimguttata 

(Linnaeus, 1758) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

Hippodamia variegata 

(Goeze, 1777) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

Chilocorus renipustulatus 

(Scriba 1790) 

- - 2 1R 2 0,6SR MF PK 

Platynaspis villosa 
Fourcroy, 1785 

- - 6 3SD 6 1,7R MF PK 

Propylea quatuordecimpunctata 
(Linnaeus, 1758) 

8 5,3D 7 3,5SD 15 4,3SD MF PK 

Scymnus frontalis 

(Fabricius, 1787) 

1 0,7SR - - 1 0,3SR MF PK 

Thea vigintiduopunctata 
(Linnaeus, 1758) 

17 11,3ED 14 7D 31 8,8D MF PK 
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Stanovište A halda 

 

B lúka Spolu 
 

Cenotické 

znaky 

Čeľaď/ druh N D% N D% N D% IH BH 

CURCULIONIDAE 

Apion apricans  

(Herbst, 1797) 

3 2R 5 2,5SD 8 2,3SD MF PK 

Liparus glabrirostris 

(Kuster, 1849) 

2 1,3R - - 2 0,6SR HF PK 

Peritelus shaeroides 
Germar, 1824 

- - 1 0,5SR 1 0,3SR MF PK 

Tanymecus palliatus 
Fabricius, 1787 

5 3,3SD 3 1,5R 8 2,3SD MF PK 

Tychius quinquepunctatus 

(Linnaeus, 1758) 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

ELATERIDAE 

Agriotes ustulatus 

(Schaller, 1783) 

7 4,6SD - - 7 2R MF PK 

Athous haemorrhoidalis 

(Fabricius, 1801) 

- - 2 1R 2 0,6SR MF PK 

Melanotus rufipes  
(Herbst, 1784) 

- - 4 2R 4 1,1R MF PK 

Melanotus castanipes 

(Paykull, 1800) 

- - 1 0,5SR 1 0,3SR MF AK 

CHRYSOMELIDAE 

Cassida nebulosa 

Linnaeus, 1758 

9 6 D - - 9 2,6SD MF PK 

Cassida viridis  
Linnaeus, 1758 

2 1,3 R - - 2 0,6SR MF PK 

Clytra laeviscula 

Ratzeburg 1837 

6 4 SD - - 6 1,7R MF AK 

Cryptocephalus anticus 

Suffrian 1848 

1 0,7SR - - 1 0,3SR MF PK 

Cryptocephalus bipunctatus  

(Linneus, 1758) 
3 2 R - - 3 0,9SR MF PK 

Cryptocephalus sericeus 

(Linnaeus, 1758) 

- - 8 4 SD 8 2,3SD MF PK 

Donacia dentata  
Hoppe, 1795 

3 2 R - - 3 0,9SR MF PK 

Altica oleracea  

(Linnaeus, 1758) 

8 5,3 D - - 8 2,3SD MF PK 

Chaetocnema concinna 
Marsham, 1802 

2 1,3R - - 2 0,6SR MF PK 

Chrysomela fustuosa 

Scopoli, 1763 

2 1,3R 7 3,5 SD 9 2,6SD MF PK 

Chrysolina marginata 

Linnaeus, 1767 

3 2R - - 3 0,9SR MF PK 

Lema lichenis  
(Weise, 1881) 

- - 5 2,5 SD 5 1,4R MF PK 

Lema melanopus 

(Linnaeus, 1758) 

3 2R 18 9 D 21 6D MF PK 

Longitarus exoletus 

(Linnaeus, 1761) 

3 2 R - - 3 0,9SR MF PK 

Phyllotreta atra 
(Chevrolat, 1836) 

2 1,3 R - - 2 0,6SR MF PK 
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Stanovište A halda 

 

B lúka  Spolu 
 

Cenotické 

znaky 

Čeľaď/ druh N D% N D% N D% IH BH 

CHRYSOMELIDAE 

Phyllotreta undulata 

(Kutschera, 1860) 

- - 6 3SD 6 1,7R MF PK 

Smaragdina salicina 
(Scopoli, 1763) 

4 2,7 SD - - 4 1,1R MF PK 

Sphaeroderma tenebricosa  

(Fabricius, 1775) 
2 1R - - 2 0,6SR MF PK 

MALACHIINAE 

Anthocomus bipunctatus 

(Harrer, 1784) 

5 2,5SD - - 5 1,4R MF PK 

Melanchius bipostulatus 

(Linnaeus, 1758) 

6 3SD 1 0,7SR 7 2R MF PK 

NITIDULIDAE 

Meligethes aeneus 

(Fabricius, 1775) 

2 1R - - 2 0,6SR MF PK 

OEDEMERIDAE 

Oedemera podagrariae 

(Linnaeus, 1767) 

6 3SD 5 3,3SD 11 3,1SD MF PK 

SCARABAEIDAE 

Anomala aenea  

(Geer, 1774) 

- - 3 2R 3 0,9SR MF PK 

Aphodius rufipes 
(Linnaeus, 1758) 

- - 3 2R 3 0,9SR MF HK 

Cetonia aurata  

(Linnaeus, 1758) 

3 1,5R - - 3 0,9SR MF PK 

Geotrupes vernalis 

(Linnaeus, 1758) 

1 0,5SR - - 1 0,3SR MF KK 

Phyllopertha horticola 
(Linnaeus, 1758) 

- - 1 0,7SR 1 0,3SR MF PK 

STAPHYLINIDAE 

Paederus caligatus 

Erichson, 1840 

7 3,5SD - - 7 2R MF HK 

Tachyporus hypnorus 

(Fabricius, 1775) 

11 5,5D - - 11 3,1SD MF HK 

Tachyporus obtusus 
(Linnaeus, 1767) 

- - 2 1,3R 2 0,6SR MF HK 

TENEBRIONIDAE 

Blaps mucronata  
Latreille, 1804 

- - 1 0,6SR 1 0,3SR MF UQ 

Celkom 151 100 200 100 351 100  

Legenda: N – počet jedincov, KD – kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, 

SD – subdominantná, R – recedentná, SR – subrecedentná, IH – indikačná hodnota: XF – xerofil, 

HF – hydrofil, MF – mezofil, BH – bionomická charakteristika: SK – sylvikol, AK – arborikol, 

KK – kadaverikol, HK – humikol, UQ – ubiquist, PK – pratikol 

 

Okrem celkového zhodnotenia početnosti a numerickej štruktúry 

chrobákov sme na sledovaných územiach (A – halda, B – lúka) zisťovali aj 

sezónnu dynamiku spoločenstva chrobákov počas vegetačného obdobia (apríl – 

október) roku 2016 (Graf 1). Priebeh kriviek sezónnej dynamiky poukazuje 
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na rozdiely v početnosti jedincov (ex.) na výskumných plochách (halda vs. 

lúka). Na stanovišti ovplyvnenom banskou činnosťou (A – Handlová ) evidujeme 

výrazne nižší počet jedincov (151 ex.) oproti kontrolnému lúčnemu stacionáru 

(B – Partizánske) s počtom 200 ex. Lokálne minimum výskytu chrobákov 

pripadá na obe stanovištia v mesiaci apríl, pričom stanovište A na halde 

vykazovalo len 6 ex. oproti lúčnemu stanovišťu (B) so 16 ex. Uvedené 

rozdiely pravdepodobne súvisia s klimatickými faktormi, ako nízkou priemernou 

teplotou vzduchu (8,1 °C) na začiatku vegetačného obdobia. V priebehu 

mesiacov máj – jún krivka početnosti na oboch výskumných plochách stúpa 

až na hodnotu letného lokálneho maxima v mesiaci júl (A – 31 ex., B – 49 

ex.) pravdepodobne ovplyvnenom vhodnými klimatickými podmienkami 

(17,9 – 26,4 °C), ako aj choriotopom kvitnúcich rastlín na lúke a sukcesného 

vývinu vegetácie na pôde s banskou činnosťou (A – halda). Podobné rozdiely 

v početnosti jedincov vplyvom vývinovej fidelity na choriotop kvetov 

mrkvovitých rastlín evidujeme u čeľadí Chrysomelidae, Curculionidae 

a Elateridae. Z výskumu spoločenstiev chrobákov z oblasti lúčnych biotopov 

v okolí Krupského potoka (okres Trnava) je známe, že práve zložené okolíky 

kvetov čeľade Daucaceae zabezpečujú pratikolným druhom chobákov 

výslnné stanovištia (heliofília), potravu, miesto na rozmnožovanie a úkryt 

pred potencionálnymi predátormi
17

. V mesiaci august evidujeme pokles 

jedincov na oboch stanovištiach (A – 27 ex., B – 23 ex.), nakoľko bylinný 

porast bol na lúčnom biotope raz skosený. Zistenia antropogénneho vplyvu 

kosenia vegetácie na početnosť a diverzitu chrobákov evidujeme aj na lúčnych 

biotopoch v horehronskej oblasti Hriňová (CHKO Poľana)
18

. Výrazné rozdiely 

v početnosti jedincov sa prejavili aj v mesiaci september, kedy sme na 

stanovišti s banskou činnosťou (A) evidovali 20 ex. oproti kontrolnému 

lúčnemu stacionáru (B – 43 ex.). Uvedené rozdiely v početnosti jedincov 

pravdepodobne súvisia so zložením rastlinného spoločenstva rastúceho na 

plochách s rôznym chemickým zložením a pôdnou štruktúrou. Vplyv výšky 

a hustoty vegetačného porastu na celkovú početnosť a druhové spektrum 

pratikolných chrobákov dokumentuje aj štúdia skúmajúca vplyv dĺžky 

slnečného svitu na stanovištiach z rôznou orientáciou svahu (juh, vrchol, 

sever), a to na vrchole Veľká Javorina (970 m n.m., CHKO Biele Karpaty)
19

. 

                                                 
17  KVASNIČÁK, R. – DRDUL, J., 2004: Spoločenstvo chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu 

v okolí Krupského potoka (JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis, 

Ser. B, Trnava 2004, s. 4 – 10. 
18  KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu spoločenstvá 

chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae 

in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2014, č. 3, r. XIV., s. 173 – 188. 
19  KVASNIČÁK, R. – SCHMIDTOVÁ, G., 2017: Ovplyvňuje slnečný svit (heliofília) skladbu 

koleopterocenóz lúčneho biotopu? (Veľká Javorina, Biele Karpaty, Z Slovensko). Disputationes 

Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 1, r. XVII., 

s. 133 – 153. 
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Následne v októbri krivka sezónnej dynamiky oboch stanovíšť klesá až na 

hodnotu jesenného minima (A – 17 ex., B – 15 ex.) ovplyvneného najmä 

nízkou priemernou mesačnou teplotou vzduchu (9,2 °C) a obmedzeného rastu 

prirodzenej vegetácie, na ktorú sú pratikolné spoločenstvá chrobákov vývinovo 

a troficky viazané (Graf 1). 

 

 

Graf 1: Sezónna dynamika chrobákov na halde (A) a lúčnom (B) stanovišti v roku 2016 

 

Na rozdielnosť v početnosti a druhovej diverzity lúčnych spoločenstiev 

chrobákov poukazuje aj chemický rozbor vzoriek pôdy odobratých na 

výskumných plochách (A – halda, Handlová, B – lúka, Partizánske). Vzorky 

pôdy boli analyzované v chemickom laboratóriu na základe jednoduchých 

dôkazových reakcií a chemických pokusov zverejnených v metodickej 

príručke pre učiteľov: Prírodovedné vzdelávanie v teréne
20

. Úlohy boli 

zamerané na: kvalitatívny dôkaz druhu pôdy, určenie nerastov v pôde, pH 

reakcie, stanovenie obsahu uhličitanov a železa v pôde, určenie vplyvu 

vápnika a sodíka na pôdne vzorky a dôkaz prítomnosti organických látok 

v pôde. Nakoľko išlo o stanovištia ovplyvnené v rôznej miere banskou 

činnosťou, pri chemickom rozbore pôdnych vzoriek (halda vs. lúka) sme 

potvrdili kvalitatívne rozdiely vo výsledkoch, zameraných na druh pôdy, 

obsah uhličitanov, prítomnosťou organických látok a určenia nerastov. 

Ostatné experimentálne úlohy (pH pôdy, obsah železa v pôde, určenie vplyvu 

vápnika a sodíka) sa v rámci dôkazových reakcií vo vybraných pôdnych 

vzorkách (A – halda vs. B – lúka) nepotvrdili (Tab. 3). 

 

                                                 
20  ŽOLDOŠOVÁ, K. – HELD, Ľ. – KIRCHMAYEROVÁ, J. – KVASNIČÁK, R. – PROKOP, 

P. – SLANICAY, J., 2004: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnavská univerzita – Peda-

gogická fakulta, 2004. s. 56 – 63. 
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Obr. 8, 9: Stanovenie vybraných fyzikálno-chemických vlastností pôdy (foto: autorka,  

november, 2016) 

 

Tab. 3: Porovnanie výsledkov chemického rozboru pôdnych vzoriek 

Úloha – analýza pôdnych vzoriek Vzorka pôdy, miesto odberu – extravilán 

A – halda, Handlová B – lúka, Partizánske 

1. Určenie druhu pôdy 

Vzorka pôdy tvárna, zrnitá dobre tvárna, zrnitá 

Druh pôdy ilovito-hlinitá hlinitá 

2. Stanovenie pH 

Reakcia pH 6 6 

Typ pôdy kyslá kyslá 

3. Stanovenie obsahu uhličitanov 

Pozorované šumenie slabo šumí nešumí 

Vylučovanie CO2 vylučuje sa nevylučuje sa 

Dôkaz CO2 – schránka ježovky (kontrola) reaguje s HCl, intenzívne šumí, vylučuje sa CO2 

4. Stanovenie obsahu železa 

Zafarbenie  nevzniklo nevzniklo 

Prítomnosť Fe 2+ nie je nie je 

5. Stanovenie obsahu vápnika a sodíka - doba vyjasňovania pôdneho roztoku 

Vzorka s obsahom vápnika 1 min. 1 min. 

Vzorka s obsahom sodíka 1 min. 1 min. 

Kontrolná vzorka 1 min. 1 min. 

6. Dôkaz prítomnosti organických látok  

Typ pôdy šedo-hnedá tmavohnedá 

Obsah humusu mierne humózne humózne 

Hmotnosť vzorky pred žíhaním (g) 10 10 

Hmotnosť vzorky po žíhaní (g) 9,8 8,5 

Rozdiel hmotností (g) 0,2 1,5 

Percento spáleného humusu (%) 2 15 

7. Určenie nerastov v pôde 

Nerasty – mineraly C – uhlík hlinito-kremičitany 
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Záver 

Počas vegetačného obdobia (2016) sme sledovali celkovú početnosť 

a druhové zastúpenie spoločenstva chrobákov vo vybraných biotopoch 

ovplyvnených v rôznej miere banskou činnosťou. Ako výskumné lokality boli 

zvolené lúčne biotopy situované v extraviláne miest Handlová a Partizánske 

v Trenčianskom kraji. Výskumné plochy (A – halda vs. B – lúka) sa líšili 

vegetačným krytom a mali rôzne pedologické zloženie a štruktúru. Metódou 

smýkania bylinného porastu sme získali celkom 351 ex. chrobákov. Zistené 

jedince patria k 62 druhom zo 14 čeľadí. Stanovište A (halda) vykazovalo 

menšie kvantitatívne zastúpenie (151 ex.) ako kontrolné stanovište B (lúka) 

bez banského vplyvu (200 ex.). Naopak druhové zastúpenie chrobákov vykazuje 

v rámci sukcesného vývinu vegetácie na stanovišti s banským vplyvom viac 

druhov (A – 41 sp.) ako stabilizovaný lúčny biotop bez banského vplyvu (B – 

32 sp.). Na halde (A) evidujeme aj výskyt xerofilného zástupcu Oxythyrea 

funesta (f. Cetonidae), poukazujúceho na xerotermný a výslnný ráz študovanej 

lokality. Na rozdiely kvantitatívno-kvalitatívneho zastúpenia chrobákov 

poukazuje aj krivka sezónnej dynamiky výskumných plôch, ako aj chemický 

rozbor vzoriek pôdy odobratých zo stanovíšť (A – halda, B – lúka) ovplyvnených 

v rôznej miere banskou činnosťou. 
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Thermal Imaging for Building Diagnostics 

Thermografie für die Gebäudediagnostik 

Tepelné zobrazovanie pre diagnostiku budov 

Dorota Wójcicka-Migasiuk, Arkadiusz Urzędowski 

Abstract 

The paper presents the quality and effectiveness of thermal imaging 

studies as the function of many factors directly related to the subject, to 

the physical environment surrounding them and to the knowledge and 

experience of the researchers. The authors undertake the task to apply 

thermal imaging of a building and perform the simulation by means of 

computational fluid dynamics tools to conduct a comprehensive analysis 

of the tested multilayer partitions. The methodology for conducting 

both methods and analysing the results has been presented. The images 

indicate malfunction spots and enable the discussion on the improvement 

method especially in the insulation layers. 

Keywords: Thermal imaging. Building diagnostics. Insulation layers. 

Introduction 

Thermal imaging allows for the effective thermal diagnosis of a building, 

including study of the outer casing, local heat sources, internal systems, 

humidity and air infiltration. Thermal diagnosis of a building is not only 

a measurement with thermal imaging camera, but also it gives the ability to 

put it in specialized laboratory experiments. The scope of research and selection 

of measurement methods depends mainly on the purpose of the research. 

Thermal insulation of buildings is a very important issue in temperate 

climates, in which residential buildings are heated even over 200 days a year. 

Among many ways to save energy in a side house, such as compact building 

block, orientation of the sunlight glazing with respect to the south facade, 

tight door and window frames, renewable energy conversion systems, thermal 

insulation of the external partitions is the most important. In order to minimize 

heat loss, the heat transfer coefficient must be as low as possible [1,2]. This is 

already done by the designing of multi-layered walls, each of which should 

have the lowest value of the heat transfer coefficient. Also the joints between 

layers minimized contact losses while maintaining the durability of the 

structure. 
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With increasing environmental awareness and shrinking conventional 

energy resources, it is increasingly important to use new technologies 

to reduce energy losses in buildings. The heat transfer process in stratified 

walls is well known and described in the literature. Moreover, the most 

technologically advanced tools allow to carry out more detailed calculations. 

It is possible to determine the temperature gradients of the entire cross-section 

of the individual wall layers with high probability by means of software which 

engines allow the calculation of complex differential equations of transient 

heat transfer. 

Methods 

During conducting heat transfer calculations in isotropic solids, it is 

necessary to take into account internal heat sources, where heat conductivity λ 

[W∙(m
2
K)

-1
] is a function of temperature, and solving such nonlinear equations 

is cumbersome. Therefore, for comparative calculations some conditions have 

been established: fixed one-dimensional conduction of heat through building 

dividers, constant values of material density, specific heat, heat conduction 

coefficient of building materials established as constant, λ = const, and 

assumed absence of internal heat sources qv = 0. This allows the equations to 

be reduced to simpler forms and to use parabolic differential second order 

equations, e.g. the Fourier equation, in the form: 

 

  (1.1) 

 

where: 

a – temperature equalization coefficient 

 

In the considered models, it has also been assumed that the designed 

indoor temperature (for permanently occupied people without external 

coverings) is 20°C [5]. The calculated external temperature for the III climatic 

zone in Poland is -20°C [6].  

Then the mathematical model of the determined flow through the flat 

wall along the linear dimension x describes the differential equation [7, 8]: 

 

 (1.2) 
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Temperature distribution on the flat surface: 

 

  (1.3) 

 

where: 

T_1pow – temperature of both flat surface, °C 

d – wall thickness, m 

 

According to Fourier law, the density of the heat flux in the x 

direction is: 

 

 (1.4) 

 

For a multi-layered flat wall it is 

 

 (1.5) 

 

Some special composition of a vertical multilayer wall has been 

selected for the analysis. The specific technology is presented in Fig. 1: 

cement-lime plaster (2cm), ceramic block Porotherm 25 P+W (25cm), 

extruded polystyrene Termonganika Termonium Plus (17cm), and mineral 

thin plaster (0,5cm). 

 

 

Figure 1. Layers in tested walls 
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The criterion to be fulfilled is to provide a heat value corresponding to 

passive buildings of U < 0,15W∙(m
2
K)

-1
.  

The wall construction was adopted, guided by the data given in the 

manufacturer's catalogs and by choosing solutions – indicated by them as 

passive. The selection was based on energy considerations, without increasing 

the thickness of the layers. Economic considerations, such as the cost of 

materials or workload will be explored in further research. Using thermoelectric 

analogy and treating the considered multilayer walls as series of thermal 

couplings [3,4], the equation for the determination of the heat transfer 

coefficient was used: 

 

  (1.6) 

 

where: 

δi – wall thickness, m 

λi – thermal conductivity, W∙(mK)-1 

A – wall area, m2 

 

Calculated values of heat conduction coefficient λ will be assigned to 

the materials that will be given in the simulation of heat flow transfer through 

the wall. Models include also the problem of thermal bridges. They can be 

formed in external walls, usually on door frames, lintels, windows or corners, 

due to design or construction errors in buildings. Nethertheless, they also 

appear in steel elements inside the thermal insulation layer for example bars 

or sections, especially in the structural nodes of the walls. The value of the 

heat transfer coefficient in the partition is determined on the basic of the 

formules (1.1 – 1.6). Results of the calculations are shown in Tab. 1. 

 
Table 1. Results for the selected ceramic block system 

 

d R U 

[m] [m2K∙W-1] [W∙(m2K)-1] 

Ceramic block system 0,445 6,756 0,148 

 

Three-dimensional wall model has been worked out by AutoCAD 

2017. The modeling process involves drawing a top view of individual 

dimensioned barrier elements. This process allowed to get 3D model of the 

partition and imported it into Autodesk CFD (Computational Fluid Dynamics). 

Fig. 2. illustrates the process of modeling a wall, of which the structural 

element is a ceramic block. The modeled part is shown and the sketch which 

underwent the extraction operation leads to the formation of a solid. Its shape 

was adopted according to the manufacturer's guidelines. 
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Figure 2. Autocad 2017 System Partition Modeling Part 1 

 

Conducting the heat transport simulation, is preceded by the imple-

menttation of system models. After importing the models into Autodesk CFD, 

the next step was to assign materials to each layer of the wall and to give them 

physical properties, including the value of heat conduction coefficient λ. The 

program performs calculations primarily using the Finite Element Method 

(FEM). So it is necessary to discretize the models and to assign boundary 

conditions. Using the default Automatic Mesh Sizing function. The program 

introduces uneven division into elements, predicting where the search variable 

changes and there it densens the mesh of elements. In order to determine the 

temperature field at any moment it is necessary to know the boundary 

conditions. These are: initial condition which characterized the temperature 

distribution in the area assumed at time t = 0, and Dirichlet’s – the first 

boundary condition, which determines the temperature distribution on the 

surface in time. The three-dimensional models have been their conditions: 

outdoor temperature of -20°C, temperature of inner wall surface of 20°C, and 

heat flow from building of 5W∙m
-2

. The next step was to assign grid density to 

the fragments of the wall. For simulations, it was assumed that the number of 

nodes would be 31x10
-6
. Heat transport calculations are performed in accordance 

with the Fourier transformed equation: 

 

  (1.7) 

 

where: 

T – temperature, °C 

ρ – density, kg / m3 

q_V – capacity of internal volume heat source, W∙m-3 

C_p – specific heat, J∙(kgK)-1 
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t – time, s 

u, v, w – spatial components of a unit vector, m 

k – coefficient of thermal conductivity, W∙(mK)-1 

 

In this research, the thermovison method has been used to qualitatively 

estimate local heat losses, commonly called thermal bridges. They are a threat 

to buildings where biological and physicochemical corrosion may occur. They 

lead to the condensation of water vapor, dampness, fouling and structural 

changes of the layers (cracks, crumbs, etc.). Thermal bridges are created by 

two types of errors: design and construction of buildings. The first of them 

include: incomplete thermal-moisture calculations, bad solutions of insulating 

the thermal bridges, incompatibility of the technical description with drawings. 

FLIR Systems, Inc., the T400 Series, Flir T440bx thermal imaging 

camera, a versatile in power and industrial applications, has been tested. It 

allows to read the electromagnetic emissions of invisible waves in the spectral 

range from 7.5 to 13μm, at temperatures from -20°C to 350°C. The camera is 

equipped with a sensitive 320x240 pixel detector that visualizes temperature 

differences of 0.045°C and operates at a refresh rate of 60Hz. In addition, the 

camera has a Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) function that improves 

the image structure of the thermogram, linear profile function, dew point 

measurement, touch screen monitor, thermal imaging drafts, WiFi and Meterlink 

connectivity. 

Properly measuring by means of the thermal imaging camera requires 

knowledge and skills in building physics [7, 8]. Parameters that must be defined 

before using: surface emissivity, reflectance, relative humidity, air temperature, 

distance from the object, IR window compensation. The camera performs two 

images simultaneously: thermal and digital, allowing to make detailed analysis 

of received images. After setting these properties, a study was conducted on 

the facade of the building. The multi-layered wall construction was exactly 

the same as that adopted for the simulation in Autodesk CFD program. 

Discussion 

As a result of the simulated transport of heat, a graphical visualization 

of the distribution of temperature values was obtained Fig. 3. As a result of 

the analysis, it can be observed that in the divisions made of ceramic block the 

temperature distributions are not uniform. The greatest variation in temperature 

occurs primarily in the thermal insulation layer, which proves that it effectively 

meets its requirements. The red part is marked with the part of the wall they 

conveys through the convection, the heat from the heated interior of the 

building and their temperature is in the range of 12-20°C. Thermal insulation 

in the form of polystyrene plates, was made using anchors. In Fig. 3. there is 

a visible heat migration from the inside of the building. As recommended by 

manufacturers, the number of anchors using polystyrene boards, is about 
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12,48 cm
2
 per 1 m

2
 (8 anchors), which are the points of heat runoff. However, 

the cross-section of the anchor is only about 1.56 cm
2
, in the large surface 

walls in large objects it can cause significant scale of the heat loss phenomenon 

and result in space cooling of the building interior. 

 

 

Figure 3. Heat migration from the inside of the building 

 

The phenomenon of heat loss due to the occurrence of thermal bridges 

in buildings can be effectively observed using the thermal imaging camera 

technique. The software of the camera manufacturer, FLIR Tools+, was used 

to develop the obtained test results. Fig. 4.a) shows a part of its interface. This 

program allows to processing of thermograms, their extensive analysis and 

the creation of thermal reports based on cataloged thermographic images. 

It also allows to apply points and measuring areas, change color palettes, 

thermostatic lines, temperature extremes, temperature differences, input and 

modify a number of parameters. 

Fig. 4.b) presents heat transfer results study through a section of the 

insulated exterior wall of the building and facilitates the study. The two 

indicated spots are marked as SP1 and SP2. SP1 temperature is 4.4°C and at 

point SP2 it is only 3.7°C. The measurement result of the temperature at the 

point SP2, represents the range of the surface temperature marked in lower 

spectrum (pink colors range) of the available palette. While point SP1 is 

a place in which the guide pin fix the thermal insulation and makes thermal 

bridge. This situation is unacceptable in energy-efficient buildings and passive 

ones. 
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Figure 4. a) FLIR Tools + interface,  

4. b) Spot thermal bridges caused in fixing foamed polystyrene panels for facades 

Conclusions 

These studies, which were implemented in two different ways, showed 

that the simulation research and the study of thermal imaging camera give me 

results that are very close. Computer simulation tools allow for the detailed 

analysis of the influence of multi-layer vertical walls in buildings on their heat 

exchange phenomena. This analysis can be carried out for existing and design 

buildings, however, it is of special importance in designing construction and 

thermal insulation of passive and low energy buildings. During analyses of 

FEM results and of their computing processes, it is important to keep in mind 

that they are approximate of some extent. Nethertheless it allows, to estimate 

heat losses, leading to improve quality of the design, construction and operation 

of the facilities. 

The method by means of thermal imaging allows to obtain sufficiently 

precise results of heat transfer coefficients, which also confirm the usefulness 

of the test equipment in the conducted analysis. Both of these methods allow 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 1 

 147 

non-invasive measurement wall thermal properties. The appropriateness of the 

applied wall construction that was previously modeled in the CFD program 

can be checked using an infrared camera. 
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Kucharčík, R.: 

Kríza v manželstve v kultúrnom kontexte sexuálnej revolúcie. Ružomberok: 

VERBUM – vydavateľstvo KU, 2016, 77 s. ISBN 978-80-561-0404-0 

 

„Problém však nie je ani v hrdzi, to je znak času, ale v tom, že 

zamknuté už nechce byť viac zamknuté, že niektoré vzťahy si chcú kľúčik pre 

istotu ponechať alebo neskôr ľutujú, že ho zahodili, a preto sa snažia zámok 

nasilu rozpíliť.“ (úryvok z knihy) 

Kniha podáva stručný prehľad situácie rodiny v západnej spoločnosti, 

zvlášť z pohľadu spoločenského významu a postavenia. V prvej časti nastoľuje 

tézu, že rodina je v kríze, ktorú potvrdzuje vybranými štatistickými dátami. 

V druhej časti analyzuje vývoj tejto krízy z historického hľadiska, začínajúc 

od francúzskej revolúcie až podnes. Tretia, posledná časť sa sústreďuje na 

dôsledky sexuálnej revolúcie a ich podiel na súčasnej kríze manželstva.  

Publikácia poskytuje prehľad základných míľnikov vo vývoji 

ponímania rodiny a manželstva v danom období a v tomto je čitateľovi veľmi 

nápomocná. Cituje rôznorodých autorov dotýkajúcich sa témy, a tak rozširuje 

obzor bibliografie pre tých, ktorí by chceli pátrať po ďalších podrobnostiach. 

Dáva do súvisu rôzne historicko-spoločenské udalosti, čím pomáha čitateľovi 

pochopiť, prečo je dnes rodina na tom tak, ako je.  

Kto by však hľadal hlbšie vovedenie do témy alebo vyčerpávajúci 

výklad týchto tém, musí hľadať inde. Je to totiž útla knižočka formátu A5, 

ktorá na 70 stranách ponúka akýsi destilát bohatých informácií načerpaných 

z rôznych prameňov. Je preto vhodná buď pre čitateľa, ktorý je už v téme 

základne zorientovaný a nepotrebuje sa presviedčať o závažnosti krízy 

v manželstve a rodine, len hľadá určitý stručný sumár; alebo pre čitateľa, 

ktorý o téme nevie vôbec nič, nie je o kríze manželstva a rodiny presvedčený, 

ale chce si o tom „niečo“ prečítať; nič hrubé, ani nič do hĺbky.  

Ako každý hutný destilát, ani táto publikácia sa „nepije“ ľahko. Vety 

a odstavce sú nabité informáciami, ktoré inde čitateľovi pomaly zvlažujú 

podnebie a jazyk a zaberajú niekoľkonásobne viac strán. Sú ale starostlivo 

formulované tak, aby vytvárali jednoliaty a na seba nadväzujúci celok. A ako 

pri každom dobrom destiláte, účinok týchto viet a odstavcov je citeľný 

a dlhodobý.  

Z knihy by mohol vyvstať dojem, že jej autor je zaťažený na destiláty 

a kŕmi čitateľa len krátkymi ostrými „šotmi“. V epilógu nám však nalieva 

jemnejšieho vína, z ktorého cítiť bohatosť chutí lásky. Preto je táto knižočka 

hodna pozornosti a aj konzultácie s autorom.  

 

Mgr. Jaroslav Chanas, M.A. 
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