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Preface 

The first issue of Disputationes Scientificae in 2019 contains 11 studies 

from the following areas: social, economic and legal sciences; humanities and 

arts; natural science. 

Matej Almási deals with the addiction of young people to computer 

games, its consequences in the form of social disfunction and the role of social 

work in this field. Petra Balážiová and Ľuba Pavelová point out the need for 

new services, expansion and innovation of provided services, which will 

contribute to more effective interventions in the context of comprehensive 

care for children and adults at risk of addiction, dependant persons and their 

families and close relatives. Janka Bursová focuses on measures aimed at 

young people in the workplace. Dependency as a specific strategy for the 

survival of homeless people is written by Tomáš Habánik. Emilia Janigova 

dedicated her article to the emergence and selected attributes of public 

administration in the first Czechoslovak Republic. Sabina Janik intends to 

take care of the child and mother in penitentiary isolation. Ľuba Pavelová 

addresses the issue of abuse of psychoactive substances by children and youth 

in the community. Nikol Volková addresses the family in the context of 

family mediation. 

Mykola Chumak analyzes the socio-anthropological origins of higher 

education from the historical and pedagogical point of view. Štefan Šrobár 

thinks of man and animal in the context of ethics of respect for life. 

Radoslav Kvasničák, Patrícia Dzureková and Radka Miklušičáková 

write about beetle communities near selected peat bogs in the Orava region. 

                                                                                       PaedDr. Ján Gera, PhD. 

Translation: doc. Andrey Kraev, CSc. 
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Predhovor 

Prvé číslo Disputationes scientificae v roku 2019 obsahuje 11 štúdií 

z nasledovných oblastí: sociálne, ekonomické a právne vedy; humanitné vedy 

a umenie; prírodné vedy. 

Matej Almáši sa zaoberá závislosťou mládeže od počítačových hier, 

jej následkom v podobe sociálnej disfunkčnosti a úlohou sociálnej práce v tejto 

oblasti. Petra Balážiová a Ľuba Pavelová poukazujú na potrebu vytvorenia 

nových služieb, rozšírenia a inovácie poskytovaných služieb, ktoré prispejú 

k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté 

osoby ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby. Janka 

Bursová sa venuje opatreniam zameraným na mladých ľudí v rámci zamestna-

nosti. O závislosti ako o špecifickej stratégii prežitia bezdomovcov píše Tomáš 

Habánik. Emília Janigová sa venuje vzniku a vybraným atribútom verejnej 

správy v prvej Československej republike. Nad dieťaťom a matkou v podmien-

kach penitenciárnej izolácie sa zamýšľa Sabina Janik. Ľuba Pavelová rieši 

problematiku zneužívania psychoaktívnych látok deťmi a mládežou v komunite. 

Nikol Volková sa venuje rodine v kontexte rodinnej mediácie. 

Mykola Chumak analyzuje sociálno-antropologické východiská vyššieho 

vzdelávania z historicko-pedagogického hľadiska. Štefan Šrobár sa zamýšľa 

nad človekom a zvieraťom v kontexte etiky úcty k životu. 

Radoslav Kvasničák, Patrícia Dzureková a Radka Miklušičáková píšu 

o spoločenstvách chrobákov v blízkosti vybraných rašelinísk na Orave. 

                                                                                       PaedDr. Ján Gera, PhD. 
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Youth’ Social Disfunctionality 

and Computer Games Addiction 

Soziale Dysfunktion bei der Jugend 

und Computerspielsucht 

Sociálna disfunkčnosť mládeže 

a závislosť od počítačových hier 

Matej Almáši 

Abstract 

The aim of study was to find out the character of the youth’ interaction 

with computer games. The methods of study were a questionnaire; the 

random stratified selection of respondents; the MS Excel; descriptive 

statistics; and the tests of hypotheses. The study highlights the results 

that playing computer games within the shorter interval is already 

restricting young people in their social sphere and the acquirement of 

social workers’ ICT competence. 

Keywords: Youth. Computer games addiction. Social work. 

Úvod 

Základné východiská závislosti od počítačových hier 

Štúdia sa zaoberá závislosťou od počítačových hier (ďalej len ZPCH) 

mládeže, jej následkom v podobe sociálnej disfunkčnosti a úlohou sociálnej 

práce v tejto závislosti. Prezentuje vplyv technológií na mládež, ktoré okrem 

funkcie zjednodušovania života ľudstvu majú aj odvrátenú stránku. Jedným 

z očakávaní od sociálnej práce je jej flexibilita v čase. Teda by sa mala vedieť 

adaptovať aj na kyberpriestor súčasného digitálneho veku. Kyberpriestor 

generuje aj mnoho sociálno-patologických javov s prienikmi do sociálneho 

prostredia človeka. Patria sem aj technologické závislosti, medzi ktoré 

zaraďujeme tiež ZPCH. Riziká počítačových hier (ďalej len pc hry) sa 

dostávajú pomaly do povedomia ľudí v balíku s rizikami kyberpriestoru, 

avšak ešte stále sa neberú tak vážne v porovnaní s rizikami látkových 

závislostí.  
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Technológie, ktoré prenášajú informácie zvukom, videom či oboma 

spôsobmi súčasne, vrátane počítača, sa naplno rozšírili v 20. storočí.
1
 Výpočtová 

technika začala napredovať na konci 40. rokov 20. storočia, kedy počítač 

slúžil jednotlivcom a skupinám iba ako oddelená technológia na výpočty. No 

dnes sa počítač ako univerzálna technológia využíva skoro vo všetkých 

oblastiach ľudského života a naviac je aj súčasťou iných technológií.
2
 

Najväčšia zmena vo sfére prenosu, dostupnosti a spracovávania informácií 

prichádza v roku 1969 so vznikom Internetu (počítačová sieť pozn. autora).
3
 

Je o ňom potrebné premýšľať ako o infraštruktúre, a nie ako o technológii. 

Prostredníctvom Internetu je dostupných veľa služieb, vrátane word wide 

webu od roku 1989. Je to teda rozsiahla fyzická sieť, na základoch ktorej 

funguje digitálna spoločnosť, kde „digitálny“ znamená niečo, čoho produkt je 

definovaný binárnym kódom, čo stojí za výraznými spoločenskými zmenami 

v druhej polovici 20. storočia a na začiatku 21. storočia. Neskôr vývojom 

dokonalejších a dostupnejších webových nástrojov vznikol WEB 2.0.
4
  

Aby sme prešli k definovaniu pc hry je potrebné si vymedziť hru ako 

takú. Je to ľudská aktivita, za pomoci ktorej sa nevytvárajú žiadne praktické 

hodnoty. Medzi jej znaky patrí: individuálnosť alebo kolektívnosť, spontánnosť, 

sloboda, dobrovoľnosť a osobné potešenie. Človek realizuje hru na základe 

vnútornej potreby a z dôvodu rôznych silných, hlavne citových a pozitívnych 

zážitkov. V čase hrania človek využíva kognitívne procesy a prejavujú sa jeho 

osobné vlastnosti, kedy na tieto procesy a vlastnosti súčasne spätne pôsobí hra. 

Hra je typická pre detstvo (zdroj podnetov),
5
 no okrem detstva má aj v dospelosti 

veľkú dôležitosť
6
 (vypĺňanie voľného času, no vekom sa mení podoba a dĺžka 

hrania).
7
 Medzi funkcie hry zaraďujeme poznávaciu, projektovú, kompenzačnú 

a sebarealizačnú funkciu.
8
 Avšak dnes, resp. v postmodernej spoločnosti sa 

postmoderný človek najlepšie zabaví so strojom (počítačom, resp. pc hrou (pozn. 

autora)).
9
 Pc hru definujeme tak, že sa hrá vo virtuálnom svete prostredníctvom 

počítača s klávesnicou, myšou alebo gamepadom či joystickom. Spätnú väzbu 

hráč dostane vo forme videa a zvuku za pomoci monitora počítača a reproduktorov 

alebo slúchadiel.
10

 Všeobecne je známe, že pc hry patria medzi video hry, 

ktoré sa v súčasnosti hrajú na rôznych platformách, ako napr. PlayStation, 

                                                 
1 RANKOV, P. Informačná spoločnosť-perspektívy, problémy, paradoxy. 
2 POSTMAN, N. Zdroj: RANKOV, P., ref. 2. 
3 BAČIŠIN, V. Pred 45 rokmi vznikol internet. 
4 CHATFIELD, T. Digitálny vek. 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. 
5 PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J. Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva. 
6 BAKALÁŘ, E. Zdroj: PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J., ref. 6. 
7 PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J., ref. 6. 
8 HOLEČEK, V. – MIŇHOVÁ, J. – PRUNNER, P. 2003. Zdroj: PRUNNER, P. – 

HRONCOVÁ, J., ref. 6. 
9 RANKOV, P., ref. 2. 
10 BEAL, V. Pc game. 
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Wii, Xbox – herné konzoly a na ďalších hracích zariadeniach, ako mobilný 

telefón, ale aj na počítači. Herné konzoly sú koncipované na možnosť 

prepojenia okrem na televízor aj na Internet. Videohry sú vytvárané s malými 

výnimkami pre všetky herné platformy. Avšak ich hranie cez počítač skrýva 

v sebe viacero technologických výhod. 

Pc hry sa vo všeobecnosti rozdeľujú na základe interakcie s virtuálnymi 

postavami predstavujúcimi reálne osoby na singleplayer hry a na multiplayer 

hry. No poznáme aj ich rôzne žánre, ktorými sú: adventúry, akčné (napr.: First 

Person Shooter a zaraďujeme sem aj strieľačky, pozn. autora), RPG (Role Playing 

Game), MMORPG (Massively-Multiplayer On-line Role Playing Game; ako 

RPG, pozn. autora, ale možno ich hrať iba s pripojením na Internet; hráč hrá 

s hráčmi z celého sveta), kartové a spoločenské hry (rodinné, pozn. autora), 

simulácie a strategické (stratégie a logické, pozn. autora), športové, skákačky, 

sociálne hry (pc hry na sociálnych sieťach, pozn. autora) a hazardné pc hry.
 11

 

Avšak dnes sa pri sociálnych médiách (WEB 2.0. vrátanie sociálnych sietí, 

pozn. autora) objavuje trend v podobe nakupovania, ako on-line pc hra, kde 

dochádza k stretu virtuálneho a reálneho sveta za pomoci mobilu.
12

  

Predtým ako definujeme ZPCH, je nutné uviesť, že okrem látkových 

závislostí poznáme aj nelátkové závislosti, ktoré sú určené behaviorálnym 

excesom. U nich nie je zámerom vonkajšia látka a možno ich pomenovať ako 

behaviorálne alebo nonchcemické závislosti.
13

 V tomto prípade „závislosť vzniká 

aj pri opakovaní určitej činnosti, ktorá prináša nadmerné uspokojenie.“
14

 

Teda ZPCH je nadmerné, nezdravé hranie pc hier vo veľkom množstve. 

Závislý hráč nemá záujem o reálny svet a väčšinu svojho času venuje hraniu. 

Často sa izoluje od druhých ľudí a ignoruje vlastné, omnoho dôležitejšie 

povinnosti. Je doslovne posadnutý získavaním vyššieho skóre, statusu alebo 

úspechu v jeho obľúbených pc hrách.
15

 Avšak odborná komunita nie je pri 

formálnom uznaní tohto sociálno-patologického javu úplne zjednotená, pretože 

v aktuálnom Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch V 

(DSM–V), ktorý vytvára Americká psychiatrická asociácia, ZPCH nebola do 

neho zahrnutá, no je v ňom „Internet gaming disorder“, a  to iba v oddieli III, 

kde sú poruchy, ktoré na formálne uznanie potrebujú ďalšie výskumy a prax.
16

 

Na rozdiel od Americkej psychiatrickej asociácie Svetová zdravotnícka 

organizácia zaradila do novej 11. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb 

(ICD–11) „Gaming disorder“.
17

 

                                                 
11 ZODPOVEDNE.SK. Hry a gaming. 
12 LINDSTRÖM, M. Vyluxované mozgy: Triky, které používají firmy, aby nás přiměly k nákupu. 
13 MARKS, I. Zdroj: SEJČOVÁ, Ľ. 2011. Mladí v sieti závislostí. 
14 PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J. Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva, 

s. 15. 
15 CONRAD, B. Computer Game Addiction – Symptoms, Treatment, & FAQs. 
16 APA. Internet Gaming Disorder. 
17 WHO. Gaming disorder. 
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Existuje široká paleta príčin ZPCH. Akcentujeme hlavne napr.: 

zvyšovanie vylučovania dopamínu; útek pred problémami
18

 a rizikové 

skupiny (muži, deti, dospievajúci, ľudia so psychickými problémami, 

neorganizovaným voľným časom, s vyšším neurocitizmom a impulzívne deti 

s nedostatočnými sociálnymi zručnosťami).
19

 Ďalšou príčinou sú samotné pc 

hry, z ktorých niektoré sú viac adiktívne. Ide o First person shooter a MMORPG. 

Zahŕňajú sprievodné filmy, ktoré majú psychický efekt na hráča. Sú vytvárané 

na nivelačnom základe. Sú otvorené a nemajú určený koniec. Podstatou je on-line 

hranie s ostatnými hráčmi, čo vytvára pocit povinnosti a obetavosti. Z toho 

opäť pramení viac času stráveného hraním. Tieto hry sú vytvorené na základe 

súperenia a operatívneho podmieňovania v podobe učenia sa – pozitívneho 

posilňovania správania, niekedy aj bez odmeny.
20

 Pc hry, ako World of 

Warcraft (MMORPG pozn. autora), sú koncipované tak, aby hráči plnili úlohy, 

ktoré poskytujú citeľné a presné odmeny, a je tu predpoklad, že sa priamo 

orientujú na aktiváciu hráčových dopaminergických ciest a na podnietenie 

reakcie na ňu.
21

 Novým trendom je splynutie pc hier so sociálnymi sieťami. 

Toto cynické umenie preniká ešte hlbšie do duší mládeže a podnecuje ešte 

k nutkavejšiemu a závislejšiemu hraniu. Pc hra je tým, čo prebieha medzi 

hráčmi a ich priateľmi z reálneho sveta.
22

 

Široký rozsah negatívnych následkov ZPCH u patologického hráča 

vytvára celý rad oblastí disfunkčnosti. Tieto následky do istej miery kopírujú 

symptómy ZPCH. Ide o zdravotnú, psychickú a štúdiou akcentovanú sociálnu 

disfunkčnosť
23

. Do poslednej patrí rodinná oblasť (zhoršenie rodinných 

vzťahov; napätie a konflikty medzi členmi rodiny pre ignorovanie obmedzenia 

hrania alebo pre ukončenie hrania; zatajovanie času hrania a obviňovanie 

členov rodiny, pretože chcú hráča manipulovať
24

), školská/pracovná oblasť 

(zlé výsledky v škole; znižuje sa výkon v škole a záujem o školu; nevypraco-

vávanie domácich úloh; vzdelávanie a príprava na skúšky v škole majú nízku 

prioritu; dochádza k zhoršenému pracovnému výkonu a stráca sa záujem 

o prácu a ambície v práci
25

) a sociálna oblasť (absencia sociálnej interakcie; 

osamelosť a sociálna izolácia hráča; strata priateľov
26

; zníženie prosociálneho 

správania; vznik iných sociálno-patologických javov
27

). Napokon sem patrí aj 

oblasť finančná (míňanie peňazí na najnovšie pc hry, pokračovania pc hier 

                                                 
18 CORNELL, R. How Video Game Addiction Treatment Centers Can Help Compulsive Gamers. 
19 CONRAD, B., ref. 16. 
20 CONRAD, B., ref. 16. 
21 LINDSTRÖM, M., ref. 13. 
22 BAKAN, J. Dětství pod palbou: Jak velký byznys ovlivňuje děti. 
23 CONRAD, B., ref. 16. 
24 CONRAD, B., ref. 16. 
25 CONRAD, B., ref. 16. 
26 CONRAD, B., ref. 16. 
27 NEŠPOR, K. Návykové choroby nechemickej povahy. 
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a datadisky; poplatky za herné služby; vynovovanie počítačov z dôvodu 

vyššieho výkonu; strata zamestnania z dôvodu zlého výkonu v práci, hraniu 

pc hry v práci alebo časté absencie v práci kvôli hraniu pc hier
28

). 

Sociálny pracovník v prevencii závislosti od počítačových hier 

Ak vychádzame z vymedzenia rizikovej mládeže v kontexte jej 

neorganizovanosti, že ide o mladých ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu 

s problémami, prechádzajú medzi detstvom a dospelosťou v postmodernej 

spoločnosti a prežívajú odklad dospelosti
29

 a súčasne z tvrdenia, že človek sa 

v postmodernej spoločnosti najlepšie zahrá so strojom (počítačom, resp. pc 

hrou, pozn. autora)
30

, tak rizikovú mládež pokladáme za sociálnu skupinu, 

u ktorej existuje riziko vzniku ZPCH. Taktiež sme medzi príčinami ZPCH 

uviedli rizikové skupiny vo forme dospievajúcich a ľudí s neorganizovaným 

voľným časom.
31

 Hráči pc hier majú aj svoju vlastnú subkultúru.
32

 Na základe 

uvedeného si teda myslíme, že mládež je ohrozenou sociálnou skupinou 

v tejto problematike a súčasne upozorňujeme na relevantnú možnosť realizácie 

sociálnych pracovníkov v nej.  

Vyššie uvedené súvisí s tým, že za hlavný zákon v problematike 

akýchkoľvek závislostí považujeme zákon č. 305/2005 Z. z., podľa ktorého 

„opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú 

pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostred-

níctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi 

poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálno-

patologických javov v spoločnosti.“
33

 Pri analýze tohto zákona sme zistili, že 

upravuje aj ZPCH. Ide o § 16, kde je uvedené, že sociálna kuratela detí sa 

zabezpečuje okrem iného pre „dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé 

od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier.“
34

 Tiež ju 

môžeme nájsť v tomto zákone v § 18, kde je uvedené, že sociálna kuratela 

sa zabezpečuje pre plnoletú fyzickú osobu okrem iného „ak bola prepustená 

zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných 

závislostí“
35

, kde môžeme medzi iné závislosti zaradiť aj ZPCH. Ďalej 

v tomto zákone, ale po novele v § 18 je v tejto súvislosti uvedené „po ukončení 

                                                 
28 CONRAD, B., ref. 16. 
29  SVOBODA, M. Sociálně-pedagogické přístupy práce s neorganizovanou mládeží v nízko-

prahových zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež. 
30 RANKOV, P., ref. 2. 
31 CONRAD, B., ref. 16. 
32 SIMS, A. Gaming subculture. 
33

 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
34 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 34. 
35 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 34. 
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resocializačného programu.“
36

 Avšak pred novelizáciou sa v tomto zákone 

v § 18 nachádzalo, že „ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu 

drogovo závislých.“
37

 Toto stredisko bolo v tomto nenovelizovanom zákone 

definované ako „pre drogovo závislých a inak závislých“
38

, no po novele ide 

v zákone o „resocializačný program,
39

 ktorý je „na podporu sociálneho 

začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog 

alebo patologického hráčstva.“
40

 Teda novela slová „iné závislosti“ pri 

resocializácii paralyzovala. Ďalej sme zistili, že v zákone č. 448/2008 Z. z. sa 

vyskytuje iba slovo „závislosť“, a to v § 2 pri dôvode vzniku nepriaznivej 

sociálnej situácie, ktorým okrem iných je „pre svoje životné návyky spôsob 

života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností“
41

, 

kde môžeme nájsť aj ZPCH. 

ZPCH pokladáme za následok a príčinu nenapĺňania úloh, ktoré 

mládeži prislúchajú. Toto nenapĺňanie predurčuje mládež považovať ju za 

cieľovú skupinu sociálnej práce. Dôležitou súčasťou socializácie mládeže je 

nadobúdanie vlastnej identity, avšak nenapĺňanie jej sociálneho aspektu súvisí 

so vznikom sociálno-patologických javov, ktorých riešenie je úlohou sociálnej 

práce s mládežou.
42

 Za jej základnú zložku pokladáme prevenciu, pretože 

„nikto nemá na čele napísané, do akej miery je alebo nie je ohrozený, je 

nutné, aby bol každý informovaný o tom, že nielen vzťah k návykovým látkam, 

ale aj k rôznym činnostiam, stavom a aktivitám prinášajúcim radosť 

a potešenie môže nadobudnúť chorobný charakter a viesť k rozvoju závislosti.“
43

 

Teda najefektívnejším bojom proti sociálno-patologickým javom je prevencia.
44

 

Sme toho názoru, že odstránenie alebo pokles výskytu sociálno-patologických 

javov, vrátane ZPCH alebo odstránenie, či zmiernenie ich negatívnych prejavov 

a následkov, je podľa nás možné za pomoci prevencie, pretože obsahuje 

všetky faktory na realizáciu uvedené vyššie.  

Dnes je prevencia spájaná hlavne so sociálno-patologickými javmi, 

z čoho teda vychádza, že je zameraná na zabraňovanie prejavovaniu, 

prehlbovaniu alebo recidíve už vzniknutého sociálno-patologického javu.
45

 

V zákone č. 448/2008 Z. z. je v § 23a ustanovený pojem „preventívna aktivita,“ 

čo je podľa tohto zákona „odborná činnosť zameraná na predchádzanie 

                                                 
36 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (po novele od 

01. 04. 2018). 
37 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 34. 
38 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 34. 
39 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 37. 
40

 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 37. 
41 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
42 JUSKO, P. Sociálna práca s mládežou. 
43 NÁBĚLEK, L. Kto je ohrozený nelátkovou závislosťou?, s. 8. 
44 ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. 
45 SCHAVEL, M. a kol. Sociálna prevencia. 
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rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a na predchádzanie 

rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.“
46

 Podľa toho istého 

zákona odborná činnosť ako prevencia (a iné odborné činnosti) spolu 

s obslužnými činnosťami a ďalšími činnosťami alebo kombináciou týchto 

činností je sociálnou službou, ktorá je zameraná na „prevenciu vzniku 

nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity.“
47

 Tento zákon tiež vymedzuje aj nepriaznivú sociálnu situáciu, no 

pre nás je dôležitý jeden z dôvodov jej vzniku, ktorý sme už uviedli pri 

analýze vyššie. Konštatujeme, že tento zákon upravuje aj ZPCH. 

Dôležité je v tejto téme poznamenať, že sociálna práca potrebuje 

držať krok s tým, čo sa odohráva v spoločnosti.
48

 Riešenie ZPCH by malo 

spočívať v podobných postupoch ako pri iných behaviorálnych závislostiach
49

, 

no jej liečba nie je ľahká, nakoľko závislí od pc hier potrebujú používať 

počítač, aby mohli fungovať v spoločnosti
50

. Na základe našej analógie tri 

úrovne prevencie premietneme na inštitúcie v kontexte závislostí. V primárnej 

prevencii môžeme hovoriť o Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (ďalej len CPPPaP) a o Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

(ďalej len ÚPSVaR). V sekundárnej prevencii môžeme hovoriť o ÚPSVaR, 

CPPPaP, Centre pre liečbu drogových závislostí, psychiatrických inštitúciách 

a  resocializačnom stredisku. V terciárnej prevencii môžeme hovoriť po liečbe 

závislosti o doliečovaní v resocializačných inštitúciách. Do 31. 12. 2018 (pozri 

nižšie ref. 53) sa s výnimkami podľa zákona č. 305/2005 Z. z. resocializačné 

stredisko „zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých 

fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov 

a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na 

zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.“
51

 Od 01. 01. 2019 sa podľa 

tohto zákona po novele (§ 100n) mení inštitút „resocializačné stredisko“ na 

„zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorého 

účelom je vykonávanie resocializačného programu.“
52

 Tento resocializačný 

program vykonáva podľa tohto novelizovaného zákona nové Centrum pre deti 

a rodiny, ktoré je tiež „zriadené na účel vykonávania resocializačného programu 

na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby 

závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.“
53

 Do terciárnej 

prevencie zaraďujeme tiež ÚPSVaR, psychoterapeutické kluby, ambulantné 

                                                 
46 Zákon č. 448/2008 Z. z., ref. 42. 
47 Zákon č. 448/2008 Z. z., ref. 42. 
48 MORIARTY, J. C. Video game addiction. 
49 CORNELL, R., ref. 19. 
50 ADDICTION TREATMENT. Video Games Addiction Treatment Programs. 
51 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 34. 
52 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 37. 
53 Zákon č. 305/2005 Z. z., ref. 37. 



Almáši, M.: 

Sociálna disfunkčnosť mládeže a závislosť od počítačových hier 

 22 

skupiny, svojpomocné skupiny a aj harm reduction, ktorá sa zabezpečuje 

v sociálnych službách krízovej intervencie upravenej v zákone č. 448/2008 Z. z.
54

 

Popri liečbe z hľadiska uplatnenia sociálneho pracovníka akcentujeme 

doliečovanie, ktorého cieľom je udržanie zmien, ktoré v liečbe nastali. 

Dosiahnutie trvalej abstinencie nie je možné bez zmeny osobnosti. Túto 

zmenu nie je však možné dosiahnuť bez zmeny pohľadu na seba. Samotná 

(ústavná) liečba závislosti trvá relatívne krátky čas na to, aby sme mohli 

prehlásiť, že liečba prebehla úspešne a závislý abstinuje. Psychoterapia 

a doliečovací proces sú z hľadiska udržania výsledkov liečby najdôležitejšími 

prvkami komplexnej liečby závislostí.
55

 

Za hlavný v ZPCH považujeme postoj a jeho zmenu priaznivým 

smerom. Postoje sú naučené hlavne v sociálnom učení.
56

 Ide o „relatívne trvalé 

sústavy pozitívnych alebo negatívnych hodnotení, emocionálneho cítenia 

a tendencií konať pre alebo proti spoločenským objektom.“
57

 Postoj pozostáva 

z kognitívnej, emocionálnej a konatívnej zložky.
58

 Intenzita postoja rozhoduje 

o tom, či je daný postoj stabilný.
59

 Poznáme kongruentné a inkogruentné 

postojové zmeny.
60

 Kongruentná zmena smeruje k väčšiemu vyostreniu postoja. 

Inkongruentná zmena je súčasťou každej terapie, ktorá chce zmeniť nežiaduci 

stav na žiaduci. Zmena postoja tkvie aj v polarite jednotlivých zložiek. To 

znamená, že ak sú spolu konzistentné, tam je postoj rezistentný voči zmenám, 

ale ak sú spolu v disonancii, tak môže dôjsť k zmene. Rozdiel medzi primárnou 

a ostatnými úrovňami prevencie je v tom, že nie je potrebné meniť postoje, 

nakoľko ide o postojovo čisté osoby. V tomto prípade dochádza k tvorbe určitej 

postojovej obrany voči niečomu nežiaducemu.
61

 

Sociálny pracovník v práci s ľuďmi závislými od pc hier môže podľa 

nás využiť teórie sociálnej práce, ale len ako prístupy. Ide o kognitivno-beha-

viorálne teórie, kde základnou myšlienkou je, že všetko správanie je naučené 

v interakcii s prostredím.
62

 Môže ich využiť v liečbe a v resocializačných 

strediskách. Sme toho názoru, že nadmerné hranie pc hier je v interakcii 

klienta so sociálnym prostredím. Ďalšou teóriou je prístup orientovaný na 

úlohy, ktorých účinnosť vychádza z myšlienok, že malý úspech rozvíja 

sebadôveru a sebaúctu. Tiež aj to, že sa človek viac angažuje v úlohách, ktoré 

                                                 
54 Zákon č. 448/2008 Z. z., ref. 42. 
55 ŠAVRNOCHOVÁ, M. Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému. 
56 ORAVCOVÁ, J. Sociálna psychológia. 
57 KRECH, D. – CRUTCHFIELD, R. S. – BALLACHEY, E. L. Zdroj: ORAVCOVÁ, J. Sociálna 

psychológia, s. 166. 
58 ORAVCOVÁ, J., ref. 57. 
59 PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J., ref. 6. 
60 HOLEČEK, V. – MIŇHOVÁ, J. – PRUNNER, P. Zdroj: PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J. 

ref. 6. 
61 PRUNNER, P. – HRONCOVÁ, J., ref. 6. 
62 NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. 
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si sám stanovil.
63

 U patologických hráčoch pc hier sa tento prístup dá aplikovať 

na ambulantnú resocializáciu a aj na postresocializáciu. Ďalšími prístupmi 

sociálneho pracovníka v tejto problematike môžu byť existenciálna analýza 

a logoterapia (strata zmyslu života), etiketizačná teória (pc hráč = deviant), 

komunikačné teórie (povaha vzťahov v rodine) a sociálnoekoligické teórie 

(sieťovanie zdrojov podpory/pomoci v sociálnom prostredí).
64

 Napokon to 

môže byť v spojitosti s rodinou závislého teória systému, kde rodinu chápeme 

ako systém (členovia, vzájomné vzťahy, rodinné pravidlá i štruktúra a vzájomné 

interakcie). Táto teória pomôže sociálnemu pracovníkovi pochopiť, že závislosť 

rodinného člena vplýva na celý rodinný systém, a tak pôsobí na všetkých 

členov rodiny (prežívanie, správanie, postoje a vyrovnávanie sa s danou 

skutočnosťou). Toto zasa spätne vplýva na jedinca, ktorý je nositeľom 

závislosti. Inak povedané, nie je to len problém jedného člena rodiny, ale aj 

celej rodiny (princíp zmeny funkčnosti jednej časti systému na zmenu funkčnosti 

celého systému). V tejto súvislosti je dôležité spomenúť spoluzávislosť, kde 

emócie, prežívanie a správanie rodinných členov sú (i keď často nepriamo) 

pod vplyvom správania, prežívania a postojov závislej osoby. Zameriavajú sa 

na potreby závislého, a tak zanedbávajú samých seba. Berú problémy závislého 

za svoje vlastné a tiež preberajú za neho zodpovednosť. Týmto mu umožňujú 

utekať pred jeho zodpovednosťou a pred následkami jeho správania.
65

 

Sociálny pracovník okrem osobnostných predpokladov
66

 potrebuje 

mať aj profesijné kompetencie: schopnosť rozvíjať účinnú komunikáciu, 

vedieť orientovať sa a plánovať postup, podporovať klienta a pomáhať mu 

v sebestačnosti, zasahovať a poskytovať služby, prispievať k práci organizácie 

a odborný rast.
67

 Sociálny pracovník, ktorý pracuje s digitalizujúcou sa mládežou, 

potrebuje mať aj profesijnú kompetenciu v oblasti informačno-komunikačných 

technológií (ďalej len IKT) ako súčasť profesijnej kompetencie zasahovať 

a poskytovať služby. Vzdelávanie sociálnych pracovníkov nesmie ignorovať, 

že jestvuje kyberpriestor, ktorý taktiež ohrozuje spoločnosť. Sociálny pracovník 

pri práci s problémami klientov, ktoré sú prepojené s kyberpriestorom (pc hry, 

Internet a pod.), by mal mať rozšírené základné vedomosti a zručnosti 

v oblasti IKT a tiež vzdelanie v oblasti nepriaznivých javov v spojitosti 

s kyberpriestorom.  

                                                 
63 NAVRÁTIL, P., ref. 63. 
64 MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. 
65 ŠAVRNOCHOVÁ, M. Sociálna práca s rodinou závislého klienta. 
66 SCHAVEL, M. a kol., ref. 46. 
67 HAVRDOVÁ, Z. Zdroj: HUDECOVÁ, A. a kol. Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov 

v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií. 
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Profil patologického hráča počítačových hier 

V tejto časti štúdie by sme prešli na stručný popis dvoch prípadov 

patologických hráčov pc hier, aby sme tak ilustrovali dva životy ľudí, ktorí 
podľahli tejto závislosti. V týchto životných zhrnutiach možno badať aj 

zdravotnú, psychickú a sociálnu disfunkčnosť.  
Prvý hráč je 17-ročný chlapec, ktorý býva u mamy v Anglicku. 

Nechodí do školy a je nezamestnaný. Voľný čas trávi hraním pc hier 15 hodín 
denne. Často nevyjde ani von z domu. Jeho matka nevie, ako by mu mohla 

zabrániť v hraní pc hier. Chlapec má bolesti hlavy a niekedy stráca vedomie. 

Lekári za tým vidia to, že je závislý na hraní pc hier. Chlapec opisuje svoju 
situáciu tak, že skončil štúdium a nemal čo robiť. A tak začal hrať pc hry, aby 

vyplnil čas, kým si nájde zamestnanie. Uvádza, že to začalo pozvoľna. Najprv 
trávil hraním pc hier 2 alebo 3 hodiny denne. Chcel sa len trochu zabaviť, 

no priznáva, že stratil nad tým kontrolu a že je závislý. Druhým hráčom je 
15-ročný chlapec z Austrálie, ktorý až 16 hodín denne hrá pc hru RuneScape. 

Ide o jednu z najpopulárnejších on-line fantasy pc hier na svete. Je študentom 
strednej školy. Avšak kým nezačal hrať pc hry, bol predtým veľmi šikovný 

a bol milovníkom pohybu a športu. No už viac ako dva mesiace nebol v škole 
a klame rodičov tak, že sa každé ráno oblieka do školskej uniformy, ale keď 

jeho matka odíde do práce, prezlečie sa. Jeho otec tvrdí, že sa u neho 
prejavujú všetky príznaky osoby závislej od heroínu. Síce nemá vpichy po 

ihle, ale všetky symptómy sa u neho prejavujú ako pri užívaní heroínu.
68

  
Cieľom štúdie bolo zistenie povahy interakcie mládeže s pc hrami, 

a tak viac preniknúť do tejto problematiky. Štúdia odpovedala na otázky, 
ktoré sa orientovali na (1.) obľúbené druhy pc hier, (2.) dĺžku hrania pc hier, 

(3.) rozdiely v obľúbených druhoch pc hier medzi mužmi a ženami, (4.) 
rozdiely v dĺžke hrania pc hier medzi mužmi a ženami, (5.) rozdiely v dĺžke 

hrania pc hier na základe sociálneho statusu, (6.) oblasti života človeka, 

v ktorých človeka hranie pc hier obmedzuje a na (7.) rozdiely v oblastiach 
života človeka, v ktorých človeka hranie pc hier obmedzuje na základe dĺžky 

hrania pc hier. Hypotézami štúdie boli, že (1.) dĺžka hrania pc hier súvisí 
so sociálnym statusom a že (2.) oblasti života človeka, v ktorých človeka 

hranie pc hier obmedzuje, súvisí s dĺžkou hrania pc hier. 

Metódy 

Dizajn štúdie pozostával z  kvantitatívnej výskumnej stratégie. Dáta 
v štúdii sa nadobudli dotazníkom v podobe neštandardizovaného výskumného 

nástroja vlastnej konštrukcie (ďalej len NDVK). Administrácia NDVK bola 
realizovaná on-line a aj bezprostredne v teréne. Vyplnenie NDVK trvalo 

                                                 
68 LINDSTRÖM, M., ref. 13. 
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približne cca 10 minút. NDVK bol anonymný, a teda umožnil prehĺbenie 
dôvery respondentov k štúdii. Nadobudnuté dáta sa spracovali uložením do 

elektronickej databázy a štatistickými metódami v Microsoft Office-Excel. 
Analýza dát prebehla za pomoci deskriptívnej štatistiky a testovania hypotéz. 

Výber výskumného súboru štúdie bol realizovaný metódou náhodného 

stratifikovaného výberu. Vek výskumného súboru bol v rozsahu od 15 do 32 

rokov a boli v ňom zastúpené oba rody. Výskumným súborom teda bola 

slovenská mládež v počte 186 respondentov, medzi ktorými bolo 59,68 % 

žien a 40,32 % mužov. Priemerný vek výskumného súboru bol 21,85 rokov 

(SD 8,15295). Vo výskumnom súbore prevládali 15-roční. Najmenej bolo vo 

výskumnom súbore zastúpených 30 a 32-ročných. Vo výskumnom súbore 

bolo 73,66 % študentov, 20,97 % zamestnaných a 4,84 % nezamestnaných 

respondentov. 0,54 % neuviedlo svoj sociálny status. 

Zber dát v štúdii bol realizovaný za pomoci NDVK, ktorý má 

v pôvodnej verzii 13 položiek. V  rámci predkladanej štúdie sme sa zamerali 

len na 6 položiek, ktoré korešpondujú s cieľom predkladanej štúdie. NDVK 

obsahoval 3 sociálno-demografické položky formou dichotomickej ponuky 

i jednoduchého výberu (rod, vek a sociálny status). Okrem iných položiek pre 

zámer prezentovanej štúdie obsahoval 3 zatvorené položky formou 2 viac-

násobných výberov (druh najčastejšej hranej pc hry/videohry; oblasti života 

človeka, v ktorých človeka hranie pc hier obmedzuje) a 1 intervalovej škály 

(denný interval hrania pc hier, kde 1 je 0 – 2 hod., 2 je 3 – 5 hod., 3 je 6 – 8 hod. 

a 4 je 9 hod. a viac). Konštruktom, ktorý sme merali, bola povaha interakcie 

človeka so sociálnym prostredím v podobe poznatku a konania ako produktu 

kontaktu človeka s predmetom štúdie. Položkami na základe konštruktu sa 

zodpovedalo na otázky štúdie a preverili sa hypotézy štúdie. NDVK bol 

založený na dobrovoľnosti, anonymite a poskytoval informácie o štúdii. 

Pri testovaní hypotéz sme si určili pracovnú H 0, ktorá znamenala 

nezávislosť premenných a pracovnú H a, ktorá znamenala závislosť premenných. 

α znamenala hladinu významovosti, pričom sme si určili, že α = 0,05 tzn. na 

95 % platí H ɑ. Za pomoci chi-kvadrát testu (ďalej len CHKT) sme získali 

hodnotu p, ktorá znamenala odhadovanú pravdepodobnosť zamietnutia 

pravdivej H 0. Verdikt, či hypotézy štúdie verifikujeme alebo falzifikujeme, 

sme docielili tak, že ak hodnota p bola < ako α, tak sa H 0 zamietla voči H a. 

No v opačnej situácii, ak hodnota p bola > ako α, nebolo možné H 0 

zamietnuť. Pri CHKT sme merateľnú premennú transformovali na kategoriálnu. 

Pri meraní sily vzťahu medzi premennými sme využili Pearsonov kontingenčný 

koeficient (ďalej len PKK), pri ktorom sú určené kritériá pre koreláciu, a teda 

menej ako 0,1 = triviálna, 0,1 – 0,3 = malá, 0,3 – 0,5 = stredná a nad 0,5 = 

veľká.  
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Výsledky 

Graf č. 1: Najčastejšie hrané druhy pc hier 

 

N 186 (respondenti); N 562 (odpovede); Zdroj: Vlastné spracovanie 

Graf č. 2: Najčastejšie hrané druhy pc hier podľa rodu 

 

N 228 (muži – odpovede); N 333 (ženy – odpovede); Zdroj: Vlastné spracovanie 

Mládež vo väčšine hráva športové pc hry. Potom akčné, ďalej rodinné 

pc hry a napokon hry na sociálnych sieťach. Následne o niečo menej často 

mládež hráva stratégie a potom logické pc hry. Vyskytli sa aj odpovede, že 

respondenti ešte nikdy nehrali pc hry (viac Graf č. 1). Mladí muži najviac 

hrávajú akčné pc hry. Potom o niečo menej hrávajú športové, taktiež strategické 

pc hry, potom RPG a napokon MMORPG (viac Graf č. 2). Mladé ženy 

najviac hrávajú rodinné pc hry. Potom o niečo menej hrávajú hry na 

sociálnych sieťach, taktiež logické pc hry, potom športové a napokon akčné 

pc hry (viac Graf č. 2). 

Mládež hrá denne pc hry ≐ priemeru (ďalej len mean) (1,29) 0 až 2 

hodiny. Koeficient variácie denného rozsahu hodín hrania pc hier mládeže je 

> ako 20 %. Medzi mládežou, ktorá študuje, je zamestnaná alebo nezamestnaná, 

nie je rozdiel v tom, koľko hodín denne hrá pc hry. Všetky podskupiny 
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vytvorené na základe sociálneho statusu hrajú pc hry ≐ mean 0 až 2 hodiny 

denne. Avšak u nezamestnanej mládeže je mean (1,4) vyšší ako u študujúcej 

(1,26) a zamestnanej mládeže (1,35). Pri teste (1.) hypotézy prostredníctvom 

CHKT p = 0,469193 tzn. platí H 0. Avšak v očakávaných hodnotách pri teste 

CHKT boli hodnoty < ako 5, preto p je potrebné brať skepticky. Muži ≐ mean 

(1,51) hrajú pc hry 3 až 5 hodín denne, čo je viac ako ženy (≐ mean [1,14] 0 

až 2 hodiny denne).  

Graf č. 3: Oblasti života človeka, v ktorých mládež hranie pc hier obmedzuje 
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N 186 (respondenti); N 213 (odpovede); Zdroj: Vlastné spracovanie 

Väčšinu mládeže hranie pc hier nijako neobmedzuje. Mládež hranie 

pc hier obmedzuje v zdravotnej oblasti, ďalej v sociálnej oblasti, následne 

v psychickej oblasti a napokon v ekonomickej oblasti (Graf č. 3). Mladé ženy 

uviedli, že ešte pc hru nehrali (Graf č. 2). Mládež, ktorá uviedla, že ešte 

nehrala pc hry, hrá teda pc hry 0 hodín denne. Mládež, ktorú hranie pc hier 

nijako neobmedzuje, hrá pc hry ≐ mean (1,2) 0 až 2 hodiny denne. Mládež, 

ktorú obmedzuje hranie pc hier v sociálnej oblasti, hrá pc hry ≐ mean (1,41) 0 

až 2 hodiny denne. Mládež, ktorú hranie pc hier obmedzuje v zdravotnej 

(1,57), psychickej (1,57) a ekonomickej (1,78) oblasti, hrá pc hru ≐ mean 3 až 

5 hodín denne. Pri teste (2.) hypotézy prostredníctvom CHKT p = 0,001634 

tzn. platí H a. PKK = 0,710893, čo je > 0,5, tzn. že korelácia je veľká. 

Diskusia 

Preferované pc hry medzi mládežou a rizikové pc hry pre ženy a mužov 

Na základe Grafu č. 1 a úvodu štúdie konštatujeme, že za najčastejšie 

hranými športovými pc hrami môže stáť aj to, že v prípade, ak rodičia 

korigujú voľný čas mládeže a mladí jedinci aj tak hrávajú športové pc hry, je 

to pre rodičov možno viac prijateľné ako hranie akčných pc hier. Akčné pc 

hry sú v rebríčku na 2. mieste, čo môže prameniť z toho, že sú viac návykové. 

Rodinné pc hry sa umiestnili na 3. mieste, pretože to môže súvisieť s väčšinovým 
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zastúpením žien vo výskumnom súbore (Graf č. 2). Hry na sociálnych sieťach 

majú 4. miesto, čo môže vychádzať z dnešného trendu byť on-line na sociálnych 

sieťach. Zaujímavé je, že rizikové MMORPG nedosiahli ani 6 %. Avšak 

u niektorých z nich to môže súvisieť s ich finančnou náročnosťou. Taktiež 

rizikové hazardné pc hry sú na chvoste rebríčka. Za tým môže stáť finančná 

nesamostatnosť mládeže, ale aj dôvod už uvedený pri MMORPG. Akcentujeme 

z hľadiska rizika u mládeže hlavne akčné pc hry (2.), hry na sociálnych 

sieťach (4.) a MMORPG (10.). Avšak je dôležité uviesť, že hazardné pc hry 

sú rizikové pre 3,51 % mládeže. Z Grafu č. 2 a úvodu štúdie vyplýva, že za 

najviac rizikové pc hry u mužov považujeme akčné pc hry (1.) a MMORPG (5.), 

nakoľko ich hrajú viac ako ženy. U žien za najviac rizikové pc hry považujeme 

hry na sociálnych sieťach, nakoľko ich hrajú viac ako muži. Hazardné pc hry 

sú rizikové skoro rovnako pre oba rody, no v našom prípade v porovnaní 

s inými sú menej rizikové. Avšak tieto pc hry otvárajú ďalšiu negatívnu 

dimenziu, nakoľko tu dochádza k prieniku hazardu do kyberpriestoru. 

Špecifiká dĺžky hrania pc hier mládežou  

Na základe výskumných dát konštatujeme, že ak by mean denného 

rozsahu hrania pc hier bol o 0,21 väčší, tak by mládež hrala pc hry denne ≐ 

mean 3 až 5 hodín. Vychádzame aj zo toho, že na základe koeficientu variácie 

vo výskumnom súbore boli jedinci, ktorí sa pri tejto položke v cca 47 % 

odlišovali od mean. To je dôkaz toho, že cca 47 % jedincov z celku trávia 

zjavnú časť svojho dňa hraním pc hier. Ďalej v tejto téme môžeme skonštatovať, 

že sa pravdepodobne študujúca mládež viac venuje školským povinnostiam 

alebo iným aktivitám ako hraniu pc hier a že nezamestnaná mládež hrá pc hry 

viac počas svojho voľného času, pretože napr.: môže týmto spôsobom zabíjať 

nudu. Napokon si myslíme, že muži hrajú denne dlhšie pc hry, pretože na 

jednej strane, ako sme uviedli v úvode štúdie, sa to odvíja od príčin ZPCH, 

kde sú muži rizikovou skupinou, ktorá podľahne ZPCH. Zároveň berieme do 

úvahy aj zistenia z Grafu č. 2, kde je jasné, že muži hrajú vo väčšom 

množstve viac návykové pc hry ako ženy. Ženy zas hrajú viac iné návykové 

pc hry, a to hry na sociálnych sieťach. Avšak tieto pc hry asi neprinútia ženy 

hrať ich dlhšie, lebo to ženy berú skôr ako súčasť on-line času na sociálnej 

sieti, a tak neuviedli vyšší rozsah hodín hrania pc hier. 

Oblasti života človeka, v ktorých mládež hranie hier obmedzuje 

Na základe Grafu č. 3 a úvodu štúdie konštatujeme napriek väčšine, 

že hranie pc hier nijako mládež neobmedzuje, že u mládeže sa prejavujú 

symptómy nadmerného hrania pc hier, ktoré vytvárajú problémy hlavne 

v zdravotnej oblasti, kde dochádza k poškodzovaniu organizmu. Sociálna 

oblasť je akoby na 2. mieste, teda hranie pc hier jedinca obmedzuje vo výkone 

jeho sociálnych rolí, čo môže vyústiť do disfunkčnosti tejto oblasti. Psychická 
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oblasť je zastúpená menej, ale je dôležitá, pretože pc hra sa pohráva s hráčskou 

psychikou, čo môže viesť k fatálnym následkom. Ekonomická oblasť sa ocitla 

na poslednom mieste. Môže to súvisieť s tým, že mládež je ešte finančne 

závislá na rodičoch a obmedzovanie hrania v tejto oblasti nepociťuje tak 

intenzívne. Ďalej môžeme skonštatovať pri verifikovanej (2.) hypotéze, že na 

obmedzovanie mládeže v sociálnej oblasti stačí menší časový interval hrania 

pc hier denne ako u zvyšných oblastí. Môže to súvisieť s tým, že sociálna 

oblasť zahŕňa očakávania a povinnosti, ktoré denne vyplývajú mládeži z jej 

sociálnych rolí. Sociálne role by mali saturovať potreby iných ľudí. Ak sa tak 

nedeje z dôvodu hrania pc hier, tak môže takto hranie pc hier sekundárne 

zasahovať druhých ľudí, tzn. hranie pc hier presahuje osobný rámec jedinca. 

Inak povedané – ľudský organizmus, psychika a peňaženka hráča teda potrebujú 

viac hodín vplyvu hrania pc hry na ne, aby sa u hráča začali ukazovať 

symptómy nadmerného hrania pc hier a napokon spôsobovali hráčovi 

problémy. Dôvodom môže byť, že tieto oblasti sa do istej miery, okrem 

ekonomickej týkajú len daného hráča. 

Odporúčania pre prax sociálnej práce 

Sociálny pracovník, ktorý pracuje s dnešnou mládežou v oblasti 
prevencie hlavne s mužmi, si musí byť vedomý prezentujúcich výsledkov 
štúdie. Z tohto dôvodu obsah primárnej prevencie v oblasti nelátkových 
závislostí, resp. technologických závislostí by mal byť rovnako obsažný 
v porovnaní s obsahom látkových závislostí. V tomto prípade, by sa mal 
sociálny pracovník v primárnej prevencii sústrediť na všeobecnú prezentáciu 
informácií o technologických závislostiach, ale aj konkrétne na viac návykové 
pc hry a iné súvisiace špecifiká. Mal by sprostredkovať informácie o príčinách, 
symptómoch a následkoch nadmerného hrania pc hier. 

Prevencia technologických závislostí uskutočňovaná sociálnym 
pracovníkom s mládežou by mala vyplývať, ako aj u iných závislostí, prioritne 
z toho, že niektorí ľudia nevedia prežívať príjemné emócie z bežných podnetov 
z každodenného života. Buď to skutočne nedokážu, alebo bežné žitie pokladajú 
za balast, či možno nemajú možnosť a príležitosť takúto emóciu prežiť. 
V prevencii je potrebné sa zamerať aj na tie skupiny mladých, ktoré majú 
tendenciu hľadať vzrušenie a riziko. Dôležitá je tu úloha prevencie pracovať 
priaznivým smerom s hodnotami a postojmi mladých ľudí. Ďalej pri mládeži 
je dôležité aj budovanie zodpovednosti za vlastné rozhodnutia i budovanie 
sebapoznania a stavať tak na silných stránkach. Taktiež je tu dôležité budovanie 
zdravého kritického myslenia, schopnosti riešiť problémy a motivácie k zdravým 
rozhodnutiam a sa tešiť z maličkostí, prijať bežné situácie zo života a neutekať 
pred problémami do kyberpriestoru. Tým, ktorí nemajú príležitosti a možnosti 
sa tešiť z každodenných situácií, je potrebné im ich poskytovať vo forme 
priaznivých voľnočasových aktivít a tieto aktivity vhodne spájať a striedať 
s tými rizikovými. Tiež je dôležité šíriť informácie nielen o rizikách techno-
logických závislostí, ale aj o ich prejavoch, ktoré napomôžu včasnému 
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zisteniu problému, nakoľko nelátkové závislosti sú oveľa nebezpečnejšie ako 
látkové. Ich väčšie nebezpečenstvo tkvie v tom, že ich vývin sa nedá dlho 
rozpoznať a objaví sa až v počiatočnom štádiu. Tu majú dôležitú úlohu druhé 
osoby, ktoré majú prehľad o činnosti človeka, a ak sú informovaní o prejavoch, 
vedia zistiť, že sa s človekom deje niečo negatívne. Určite by sa nemal 
sociálny pracovník v tejto oblasti zamerať len na riziká technológií, ale aj na 
ich pozitívne konotácie.

69
 Nadobúdanie tejto IKT profesijnej kompetencie 

sociálnych pracovníkov v podobe poznatkov, praxe a IKT zručností v oblasti 
technologických závislostí by malo byť v prvom a druhom stupni vysoko-
školského štúdia v podobe sociálnej práce s mládežou, resp. by bola súčasťou 
ďalšieho vzdelávania, ktoré má podporu v zákone č. 219/2014 Z. z.

70
 Táto 

profesijná kompetencia podľa nás má už určité ukotvenie v zákone 
č. 448/2008 Z. z., ktorý upravuje sociálne služby s použitím telekomunikačných 
technológií.

71
 

Ďalším odporučením do praxe sociálnej práce je realizácia výskumov 
v oblasti technologických závislostí, jednak takých, ktoré by sa vyvarovali 
limitom prekladanej štúdie, a taktiež takých výskumov, ktoré by v oblasti 
metód sociálnej práce boli zamerané na využívanie IKT v praxi a na tvorbu 
diagnostických nástrojov na zistenie technologických závislostí.  

Limity štúdie 

Platnosť výsledkov štúdie je potrebné brať s rozvahou. Zníženie 
generalizácie správy spočíva v nereprezentatívnom zastúpení výskumného 
súboru podľa ich obsadenia v základnom súbore, početnosti výskumného 
súboru a v neštandardizovanom NDVK. Napriek tomu výsledky štúdie 
považujeme za hodnotný príspevok do diskusie o ZPCH v sociálnej práci. 
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Expanding Services and Making Interventions more 

Effective in the Process of Working with Dependent Clients 

and their Families in the Context of Comprehensive Care 

Dienstleistungserweiterung und Effektivität von 

Interventionen in der Begegnung mit süchtigen Klienten 

und ihrer Familien im Kontext einer komplexen Fürsorge 

Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií 

v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou 

v kontexte komplexnej starostlivosti 

Petra Balážiová, Ľuba Pavelová 

Abstract 

CPIS BUDÚCNOSŤ, n. o. Nitra has become a NFP recipient since 

September 2017 and has begun implementing a project entitled 

"Enhancement of services and more effective interventions in the 

process of working with dependent clients and their families in the context 

of comprehensive care. The project responds to individual provisions of 

Act 305/2005 Z. z. as amended, to promote the implementation of measures 

for the social protection of children and social welfare at community 

level and to streamline the re-socialization of drug and other addictions 

by linking to the Action Plan of the National Drug Strategy of the 

Slovak Republic for the period 2013-2020 on comprehensive care for 

children and adults at risk of addiction, dependents and their families. 

The aim of our contribution is to highlight the need for new services, 

expansion and innovation to provide services that will help to make 

interventions more effective in the context of comprehensive care for 

children and adults at risk of addiction, dependent persons and their 

families and close relatives. 

Keywords: Dependence. Co-dependence. Resocialization. Innovation. 

Intervention. 

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o., 

Nitra, od septembra 2017 realizuje projekt pod názvom Rozšírenie služieb 

a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho 

rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti, ktorý získal na základe výzvy 

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej 
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ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie 

resocializácie drogových a iných závislostí, prioritná os: 4. Sociálne začlenenie, 

investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo 

udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych 

služieb všeobecného záujmu, zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný 

projekt. 

Na základe Výpisu z uznesení, všeobecne záväzných nariadení 

a ďalších rozhodnutí schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre spolufinan-

covanie projektu žiadateľa BUDÚCNOSŤ n. o. vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov. 

V II. Komunitnom pláne sociálnych služieb Mesta Nitra
1
 na rok 2016 – 

2020 sa nachádzajú závislé osoby v skupine osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením. Opatrením 2.4 v tomto dokumente garantuje BUDÚCNOSŤ, n. o. 

poskytovanie služby prostredníctvom metód sociálnej práce klientom ohrozeným 

závislosťou a klientom závislým od všetkých typov psychoaktívnych látok 

i nelátkových závislostí a ich rodinným príslušníkom a blízkym osobám. 

Európsky trh s novými psychoaktívnymi látkami (NPL) rastie rýchlosťou, 

ktorú etablovaná zákonná kontrola (klasických drog), nestíha. Národná proti-

drogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie 2013 – 2020 (ďalej len 

NPDS) a participujúce ministerstvá pripravili svoje Akčné plány na prvé 

obdobie NPDS (do roku 2016), nadväzujúce na východiská európskej 

protidrogovej stratégie.
2
 Monitorovaním situácie v Európe sa zaoberá EMCDA, 

ktorá v Európskej správe o drogách 2016 uvádza, že pretrváva vysoká ponuka 

nových psychoaktívnych látok, návrat MDMA (extázy), nárast zneužívania 

syntetických opioidov alebo metamfetamínu (pervitín), nárast počtu úmrtí 

v dôsledku predávkovania a lokálne epidémie HIV v súvislosti s injekčným 

užívaním stimulancií. 

Pred predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme 

monitorovali situáciu na Slovensku, a zistili sme nasledovné: Z národnej 

správy o Stave drogovej problematiky na Slovensku v roku 2015 vyplýva, že 

medzi stimulantmi zohráva na Slovensku metamfetamín (pervitín) kľúčovú 

úlohu, pokiaľ ide o liečbu, následnú starostlivosť a znižovanie dôsledkov 

užívania drog. Ďalšou primárnou drogou je kanabis a heroín. (Údaje, zbierané 

pre indikátor TDI (Treatment Demand Indicator – dopyt po liečbe), ukázali 

opakovane najvyšší podiel pacientov (43 %) liečených v roku 2014 pre 

závislosť od stimulantov (z nich 98 % pre pervitín). Obdobne užívanie 

pervitínu tvorí najvyšší podiel medzi nelegálnymi látkami, ktoré boli 

dôvodom vyhľadania služieb resocializácie (30 %) a napokon nízkoprahové 

                                                 
1  II. KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE NITRA. [online] [cit 4.6.2018]. 

Dostupné na: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/18768#IIKomPlan 
2  ONDRUŠKOVÁ, E., PRUŽINSKÁ, J., PAVELOVÁ, Ľ.: Rodina, voľný čas, psychoaktívne 

látky a delikvencia ISRD 3. Bratislava: Univerzita Komenského. 2016, 205 s.  
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organizácie, zamerané na znižovanie následkov užívania drog a ochranu 

verejného zdravia, reportovali do prieskumov NMCD najvyšší počet užívateľov 

pervitínu – 71 % v roku 2014. Varujúcim zistením je tiež to, že sa počet 

klientov s problémom kanabisu, vstupujúcich do RS, sa od roku 2007 viac ako 

zdvojnásobil, z 27 na 65. Osobitne sa zvýšil podiel denných užívateľov 

kanabisu a dosiahol historicky najvyššiu úroveň, ak pred desiatimi rokmi bol 

podiel užívateľov kanabisu konzumujúcich marihuanu denne alebo takmer 

denne 58 % a 26 %-tný podiel predstavovali užívatelia marihuany s nižšou 

frekvenciou, v roku 2014 podiel intenzívnych konzumentov reprezentoval 

69 % a užívatelia s nižšou mierou užívania reprezentovali 16 %.
3
 Tento stav 

poukazuje na nutnosť práce s deťmi a mládežou v preventívnych aktivitách. 

Riešenie tejto situácie komplexným prístupom je aktuálnou a naliehavou 

témou, na ktorú reaguje Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky 

na obdobie rokov 2013 – 2020 (ďalej len NPS), ktorá zohľadňuje nové prístupy 

a venuje sa novým problémom a potrebám, ktoré sa v ostatných rokoch 

identifikovali v SR. Jednou z ambícií tejto stratégie je vytvoriť a rozšíriť 

integrované modely starostlivosti, ktoré pokrývajú potreby súvisiace 

s duševnými a/alebo telesnými zdravotnými problémami, rehabilitáciu a sociálnu 

podporu, na účely zlepšenia zdravotnej a sociálnej situácie, opätovného 

sociálneho začlenenia problematických a závislých užívateľov drog vrátane 

užívateľov postihnutých komorbiditou. Pre zabezpečenie efektívnosti NPS by 

sa mali vždy, keď to bude možné a v rámci príslušných právomocí, využívať 

existujúce nástroje a inštitúcie pôsobiace v drogovej problematike relevantné 

pre kľúčové aspekty tejto stratégie, vrátane mimovládnych neziskových 

organizácií, a to tak v rámci SR, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. 

Na uvedené ciele reaguje náš projekt, ktorý prináša inovatívne prvky 

a chce naplniť ideu multidisciplinárneho prístupu a komplexných intervencií 

v celom procese riešenia závislostí od predliečebného poradenstva, liečebných 

intervencií  a následnej resocializačnej starostlivosti. 

Závislosť nefunguje ako fenomén, ktorý existuje bez následných 

problémov. Tieto sa netýkajú iba samotného závislého klienta, preto aj problémy 

sprevádzajúce závislosť vnímame ako multifaktoriálne prepojené s rôznymi 

oblasťami života závislých klientov. Vo všeobecnosti sa prejavujú v oblastiach: 

rodina a komunita, zdravie, školstvo, kriminalita, práca a zamestnanie.
4
 

Závislosť v rodine prináša zmeny do fungovania celého systému. 

Rodina je kontextom, v ktorom závislé správanie vzniká, prebieha a udržuje sa, 

má zmysel aj v celom procese úzdravy, ovplyvňuje aj reintegráciu závislého 

                                                 
3  NMCD. Stav drogovej problematiky na Slovensku.[online] Súhrn výročnej správy NMCD 

o stave drogovej problematiky v roku 2015. [cit 4.6.2018]. Dostupné na: http://www.infodrogy.sk/ 

indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=1274 
4  PAVELOVÁ, L. 2017. The magnitude of problems in selected areas of the life of addicts 

entering resocialization in the context of the overall extent of their motivation. Kontakt. 

Roč. 19, č. 2 (2017), s. 122 – 129. 
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člena do rodiny a spoločnosti. Skúsenosti a výskumy dokazujú, že centrovanie 

pozornosti na „označeného“ člena rodiny  nezachytí komplexne celý rad 

problémov, ktoré závislé správanie produkuje dlhodobo v najbližšom okolí. 

Práca s rodinou je potrebná i v následnej starostlivosti, resp. v doliečovacom 

procese, ktorý trvá roky. 

Závislosť jedného člena rodiny od alkoholu či inej drogy, sa teda vo 

veľkej miere dotýka aj  ostatných  jej členov. Postupne ochorie celá rodina. 

Spolužitie s jedincom závislým od alkoholu prináša do systému rodiny a jeho 

funkcií veľa negatívnych javov. Jednanie pod vplyvom alkoholu znemožňuje 

normálnu, prirodzenú komunikáciu, možnosť kompromisného jednania.
5
  

Ak vychádzame z predpokladu, že verbálna i neverbálna komunikácia 

s okolím podstatne ovplyvňuje náš život, tak môžeme potvrdiť, že konanie 

pod vplyvom psychoaktívnej látky zmemožňuje normálnu, prirodzenú 

komunikáciu intoxikovaného jedinca s ostatnými členmi domácnosti, 

nedovoľuje mu pružné a tvorivé rozhodovanie a následne dlhodobé 

zneužívanie psychoaktívnych látok a závislosť ovplyvňuje plnenie základných 

funkcií rodiny. Závislosť ovplyvňuje aj iné oblasti rodinného života – 

atmosféru, konflikty, vzťahy, zdravie detí a partnerov, udržiava neistotu, 

interpersonálne napätie, ohrozuje somatické a duševné zdravie členov rodiny, 

devalvuje vzťahy v rámci systému i v širšom sociálnom kontexte a ďalšie. Má 

teda nesporný vplyv na celý rodinný systém.
6
 

Sociálne poradenstvo je súčasťou práce so závislým klientom i jeho 

rodinou, pred nástupom na liečbu i po nej. Za cieľ sociálneho poradenstva pre 

závislých Pavelová považuje ponuku služieb týmito formami pomoci: 

1. „pre osoby ohrozené závislosťou – pre rizikové skupiny, rizikové 

prostredie, 

2. intervencie v rámci harm reduction, 

3. spolupráca s nízkoprahovými zariadeniami, 

4. sociálne poradenstvo pre závislých, 

5. sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov závislých – partnerov, 

detí, 

6. sociálne poradenstvo pre abstinujúcich závislých, 

7. podpora rozvoja svojpomocných skupín, 

8. spolupráca s resocializačnými zariadeniami, 

9. komunitná sociálna práca s marginalizovanými skupinami.”
7
 

Hlavnou logickou líniou realizácie projektu je rozvoj aktivít, podpo-

rujúcich prevenciu, liečbu a integráciu osôb ohrozených závislosťou, závislých 

                                                 
5  HELLER, J. – PECINOVSKÁ, O.: Závislost známá neznámá... Praha: Grada. 1996, 162 s.  
6  PAVELOVÁ, L. 2015. Family in the recovery process of an addicted client. Selected motivational 

starting points. Srbsko razvojno udruženie. Bački Petrovac. 2015, s. 7. 
7  PAVELOVÁ, Ľ.: Aké má šance?. In: Čistý deň. 2008, roč. 6, č. 3, s. 25.  
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osôb a podporu ich rodín, resp. blízkych osôb prostredníctvom realizácie 

nasledovných programov:  

1. Výchovný alebo sociálny program 

Východiská dôležitosti realizácie projektu sú podporené rôznymi 
vedecko-výskumnými a analytickými zisteniami v kontexte SR. Príkladmi sú 
výskumy TAD (tabak-alkohol-drogy), ESPAD (Európsky školský prieskum 
o tabaku, alkohole a iných drogách), ISRD3 (Medzinárodná výskumná štúdia 
delikvencie mládeže) ako i výskumné zistenia Národného monitorovacieho 
centra pre drogy a Európskeho MCD, ktoré konštatujú vysokú prevalenciu 
zneužívania psychoaktívnych látok na Slovensku u detí a mládeže.

8
 

Výskumné úlohy riešené na Ústave informácií a prognóz školstva 
v predchádzajúcich rokoch poukazujú na fakt, že sa zvyšuje počet mladých 
ľudí mladších ako 18 rokov konzumujúcich alkoholické nápoje a znižuje sa aj 
vek respondentov pri prvom experimentovaní s nelegálnymi drogami.  

Veľmi často sa v poslednej dobe stretávame s názormi o „zdravej 
marihuane“ a „marihuane ako lieku“, čo má za dôsledok rozšírenie popularity 
tejto látky medzi mládežou a vedie k zvýšenému užívaniu ako i k znižovaniu 
vekovej hranice experimentátorov a užívateľov tejto látky do lavíc základných 
škôl, čo považujeme za alarmujúce. Preto sme v CPIS BUDÚCNOSŤ začali 
realizovať výchovný alebo sociálny program, kde odbornými metódami 
zabezpečujeme špecializovanú intervenciu zameranú na znižovanie rizika 
v oblasti závislostí v prirodzenom prostredí, formou metód skupinovej práce 
pre deti, mládež a ich rodinných príslušníkov. Na spoluprácu sme oslovili 
základné, stredné školy, inštitúcie angažujúce sa v oblasti sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v lokalite Nitra (ÚPSVaR Nitra, Mestský 
úrad Nitra, Okresný súd Nitra). Pracujeme s deťmi a mládežou ohrozenou 
závislosťou, prípadne závislou a ich rodinnými príslušníkmi (rodičia, starí 
rodičia), realizujeme besedy na školách.  

Podľa Hupkovej je nanajvýš známou skutočnosťou, že práve deti 
a mladí ľudia tvoria cieľovú skupinu, ktorej sa musí venovať zvláštna, 
osobitne významná a permanentná pozornosť. Platí, že predovšetkým mladí 
ľudia vo veku od 11 až 13 do 20 rokov sú veľmi rizikoví a pravdepodobnosť 
kontaktu či experimentu s drogami je u nich vysoká.

9
  

2. Program pre prácu s osobou ohrozenou závislosťou alebo závislou 
v predliečebnom poradenstve 

V rámci tohto programu ponúkame skupinové špecializované sociálne 
poradenstvo pre klientov v popoludňajších hodinách, konštrukciou terapeutickej 

                                                 
8  ONDRUŠKOVÁ, E., PRUŽINSKÁ, J., PAVELOVÁ, Ľ.: Rodina, voľný čas, psychoaktívne 

látky a delikvencia ISRD 3. Bratislava: Univerzita Komenského. 2016, 205 s.  
9  HUPKOVÁ, I.: Nositelia a adresáti primárnej prevencie drogových závislostí. Sociálna prevencia, 

2015, 10 (2), 28 – 29. 
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komunity v ambulantných podmienkach, ktoré im umožňuje zosúladenie 
pracovných povinností a účasti na poradenských aktivitách s ohľadom na 
zachovanie ich pracovnej schopnosti. Zároveň monitorujeme záujmu o ponuku 
služieb po práci, čo má výhodu pri efektívnych stratégiách. V súčasnosti 
v rámci terapeutickej komunity realizujeme 2 skupiny pre osoby, ktoré majú 
problém s návykovou látkou.   

3. Program pre prácu s rodinou a blízkymi osobami v predliečebnom 

poradenstve  

Beattievová definuje spoluzávislého človeka ako toho, „kto sa dáva 
ovplyvňovať správaním druhého človeka a cíti nutkanie kontrolovať jeho 
správanie.“

10
 Spoluzávislý jedinec môže byť dieťa, dospelý, partnerka, 

manželka, súrodenec, starý rodič alebo kamarát. Podstatou kodependného 
správania je naliehavá potreba pomáhať a kontrolovať. V prvom rade ide 
o nízke sebahodnotenie a sebavedomie spojené s pocitom viny.  

Takmer všetci spoluzávislí v prvom rade hľadajú formy pomoci práve 
pre svojho člena závislého. Cieľom poskytovania predliečebného poradenstva 
rodinným príslušníkom je podporiť ich v rozhodnutí využiť dostupné spôsoby 
stimulácie a motivácie osôb ohrozených závislosťou a závislých k nástupu do 
procesu úzdravy – poradenstva, liečby, zefektívnenie včasnej intervencie, 
podpora rodinných príslušníkov a blízke osoby k využitiu svojich kompetencií, 
ich edukácia.  

Vďaka potrebe pomáhať iným jedinec zabúda na svoje vlastné 
potreby. Spoluzávislé správanie je sebazničujúca forma správania, ktorá sa 
stáva návykom. Návyky sa opakujú bez premýšľania, čím sa klienti môžu 
dostať do deštruktívnych vzťahov, ktoré sú nefungujúce a prinášajú vyčerpanie 
a nepokoj. 

4. Program pre prácu s rodinou a blízkymi osobami v čase liečby závislej 

osoby 

Dlhoročné skúsenosti nám potvrdzujú, že liečba závislosti je úspešná 
vtedy, ak sa zotavuje závislý a zároveň s ním aj jeho okolie – jeho blízki 
spoluzávislí, teda celá jeho rodina. 

Spoluzávislosť sa dá liečiť a zatiaľ najlepším spôsobom liečby, aký 
poznáme, sú svojpomocné skupiny určené práve pre rodinných príslušníkov 
závislých. Často sa však stáva, že spoluzávislí vo svojom zúfalstve prídu na 
tieto stretnutia, no nehľadajú pomoc pre seba, pretože stále nevidia a nie sú 
ochotní pripustiť si svoju disfunkčnosť. Prichádzajú tu len pre radu, čo majú 
urobiť preto, aby závislý prestal užívať návykovú látku. Ak zistia, že hľadanú 
radu tu nezískajú a že tieto stretnutia majú pomôcť im a nie závislému, často 
rozčarovaní odchádzajú preč. Je to preto, lebo stále žijú v klamnej predstave, 
že len alkoholik má problém a potrebuje pomoc a že oni sú celkom v poriadku. 

                                                 
10  BEATTIEVOVÁ, M.: Koniec spoluzávislosti. Trnava: Spolok svätého Vojtecha. 2006, 275 s. 
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Ak sú spoluzávislí ochotní pravidelne navštevovať stretnutia rodinných 
príslušníkov, pomocou skupinového programu sa snažíme vytvoriť predpoklady 

pre porozumenie jednotlivých zmien, ku ktorým v procese úzdravy závislej 
osoby dochádza, podporu záujmu o ňu, pochopenie vlastných motívov 

a prežívania, tiež faktorov spoluzávislosti. Postupne dlhodobou prácou na 
sebe dospejú do bodu, že existuje nádej na úspech nielen ich vlastného 

zotavovania, ale v dôsledku ich premeny aj zotavovania ich závislého 
a v konečnom dôsledku skvalitneniu fungovania celej rodiny.  

5. Program pre prácu s abstinujúcou osobou a jej rodinou/blízkymi 

osobami 

Program svojpomoci a socioterapie funguje v CPIS BUDÚCNOSŤ 10 

rokov. Pomocou neho sa snažíme o zvýšenie intenzity, inovácie metód práce 
s cieľom rozvoja a skvalitnenia poskytovaných služieb a resocializácie 

v prirodzenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon 
následnej, resp. postresocializačnej starostlivosti o abstinujúcich klientov a ich 

rodiny/blízke osoby. Naším cieľom je stabilizácia procesov ozdravujúcich 
rodinné prostredie podporným denným resocializačným programom. 

Dovolíme si tvrdiť, že najrozšírenejšou formou svojpomocnej skupiny 
pre závislých, hlavne v procese doliečovania, je socioterapeutický klub. 

Nešpor udáva niektoré výhody socioterapeutických klubov:
11

 

 „dobre fungujúci socioterapeutický klub môže dočasne alebo dlhodobo 

nahradiť chýbajúcu alebo nedostatočnú sieť sociálnych vzťahov 
u ľudí, ktorí sa v súvislosti s prekonávaním svojej závislosti museli 

rozísť s bývalými známymi alebo ktorí zostali osamelí, 
 poskytuje liečeným pozitívne modely ľudí, ktorí závislosť prekonávajú. 

To zvyšuje motiváciu pacientov k aktívnej spolupráci v liečbe, 
 socioterapeutický klub zvyšuje i morálku a sebadôveru pracovníkov 

zariadenia, ktorí by inak boli konfrontovaní skôr s neúspešnými 

pacientmi, ktorí v ťažkostiach vyhľadávajú ich pomoc, 
 pre priaznivý výsledok liečby býva dôležitá ich dĺžka a dlhodobé 

udržiavanie kontaktu.“  

Členovia tu získavajú nové skúsenosti a učia sa prijateľnejším spôsobom 

správania. Môžeme konštatovať, že svojpomocné skupiny významne ovplyvňujú 
myslenie, cítenie i jednanie svojich členov. 

Počas našich dlhoročných skúseností sme identifikovali nedostatky 
v komplexnej starostlivosti o klientov ohrozených závislosťou/závislých, ich 

rodiny a blízke osoby: 
 chýba integrovaný prístup k riešeniu závislostí, ktorý sa preukazuje 

ako jediným efektívnym riešením situácie klientov ohrozených 
závislosťou a závislých ich rodín/blízkych osôb, 

                                                 
11  NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. 2. vyd. Praha: Portál. 2000. 105 s. 
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 chýba ďalší rozvoj peer programov s cieľom ďalšieho rozvoja 
efektívnych preventívnych opatrení v práci s mládežou, 

 chýba vyššia využívanosť opatrení sociálnych a výchovných programov 
pre deti a mládež, 

 nedostatok kapacít denných krízových centier pre riešenie závislostí, 
s poradenskými intervenciami v celom procese úzdravy klienta, 

 používané postupy, metódy a techniky v predliečebnom liečebnom 
a poliečebnom poradenstve nie sú dostatočne efektívne, 

 nedostatok vzdelaných odborníkov s teoretickými znalosťami a praktic-
kými skúsenosťami pre prácu so závislým klientom a jeho rodinou, 

 chýba dostatočná spolupráca inštitúcií – zaoberajúcimi sa závislosťami 
a inštitúcií na komunitnej úrovni. 

Záverom chceme upozorniť na dôležitosť zmeny v systéme poskytovania 
služieb závislým a ich rodinným príslušníkom. Ako zmysluplné vidíme 
v procese úzdravy závislého, prepojiť rezort zdravotníctva s rezortom sociálnej 
práce a takto rozšíriť portfólio možností efektívnych intervencií v celom 
procese liečby i doliečovania. Veríme, že novorealizované, inovované 
a aktualizované programy podporia integrovaný prístup k riešeniu závislostí 
v zmysle komplexnej starostlivosti o osoby ohrozené závislosťou, osoby 
závislé, ich rodiny/blízke osoby. Skvalitnia tiež súčasný stav a zlepšia efektivitu 
celého procesu úzdravy, ktorý okrem zdravotníckej starostlivosti predpokladá 
komplexný prístup a participáciu relevantných vedných odborov. Zároveň 
reflektujú na požiadavku kontínua poskytovaných služieb v kontexte najnovších 
vedeckých poznatkov a podporujú výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie 
drogových a iných závislostí. 
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Measures Targeting Young People in the Context 
of Employment, Taking into Account 

the Operational Program 

Maßnahmen für junge Menschen 

im Beschäftigungskontext unter Berücksichtigung 
des operationellen Programms 

Opatrenia zamerané na mladých ľudí v rámci 
zamestnanosti s prihliadnutím na operačný program 

Janka Bursová 

Abstract 

In the Slovak Republic, young people have a special position in the 
field of employment services. The planned support measures and initiatives 
addressed to young people aimed at offering employment, further education 
are considered important, how much youth unemployment has a serious 
impact on individuals as well as on society and the economy. The program 
was developed in line with the European Commission's curriculum. 

Keywords: Employment. Measures. Youth. Company. Operational program. 

Analýza nezamestnanosti mladých ľudí v Slovenskej republike reaguje 
na aktuálne problémy, ktorým čelia mladí ľudia pri hľadaní uplatnenia na trhu 
práce. Vzhľadom na mieru nezamestnanosti mladých ľudí sa stala táto téma 
jednou z prioritných tém Európskej únie, ale aj jednotlivých členských štátov 
EÚ. Nezamestnanosť mladých ľudí je dlhodobým problémom. Časopis Business 
Insider zverejnil r. 2015 rebríček 47 krajín, v ktorých je nezamestnanosť 
mladých ľudí kritická. Vzhľadom k tomu, že mnohé krajiny z ich zoznamu 
neuvoľňujú oficiálnej mesačné (ale dokonca ani ročné) ekonomické dáta, 
použili pre odhad údajov a informácie z Medzinárodnej organizácie práce. Ak 
si zoberieme len európske krajiny, podľa zmienenej štatistiky je na tom 
najhoršie Grécko, kde v roku 2014 miera nezamestnanosti mladých ľudí 
(odhad) bola 64,8 %, pričom % obyvateľov vo veku 15 – 24 je 9,72 % (pod 24 
rokov je 23,73 %). Hneď na druhom mieste sa umiestnila Bosna a Hercegovina, 
kde odhadom nepracuje až 60,2 %, pričom v krajine žije 12,36 % mladých 
ľudí vo veku 15 – 24 rokov (celkovo pod 24 rokov je 25,84 %). Na treťom 
mieste je Španielsko s 58,2 % nezamestnanosťou mladých ľudí a s ich 9,56 % 
zastúpením (25,01 % pod 24 rokov). Na 7. mieste je Macedónia (54,32 %), 
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9. Chorvátsko (49,5 %), 10. Srbsko (46,6 %), 15. Čierna Hora (40,5 %), 
17. Taliansko (38,3 %), 19. Cyprus (37,1 %), 21. Portugalsko (35,9 %) čím sa 
dostávame k 26. miestu, na ktorom je Slovensko. Slovensko sa tak dostalo 
s 33,8 % medzi Jamajku a Surinam. Uvedené číslo je alarmujúce, pretože 
hovorí o tom, že každý tretí mladý človek pod 24 rokov je nezamestnaný. 
Situácia je o to horšia, že ak práve mladý človek nezíska pracovné návyky 
hneď po skončení školy, bude mať celoživotný problém, a to nielen v pracovnej 
oblasti.

1
 

Nezamestnanosť mladých ľudí v rámci EÚ 

Vo februári 2017 bolo v EÚ nezamestnaných 3,9 miliónov mladých 
ľudí (vo veku do 25 rokov). 

Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ sa v porovnaní s februárom 2016 
znížila o 475 000.  

Vo februári 2017 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 
17,3 % v porovnaní s 19,3 % vo februári 2016. 

Rozdiely v miere nezamestnanosti mladých ľudí medzi jednotlivými 
krajinami EÚ sú veľké: 6,6 % v Nemecku a takmer 45,2 % v Grécku, 41,5 % 
v Španielsku a 35,2 % v Taliansku.

2
 

Mladá generácia by mala byť aktívna na trhu práce alebo sa v systéme 
vzdelávania aspoň pripravovať. Ak chceme hovoriť o zamestnanosti mladých 
ľudí, je nutné klásť dôraz aj na operačným program. Aby mladí ľudia 
neodchádzali pracovať do zahraničia, Európska komisia svojím vykonávacím 
rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. 12. 2014 prijala a schválila 
Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), kde úlohu riadiaceho orgánu plní 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom OP je podpora 
regionálneho rozvoja a iniciácia podpory zamestnanosti mladých ľudí. 
Financovanie prebieha z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na 
programové obdobie 2014 – 2020. Samotný OP obsahuje niekoľko spôsobov, 
ako zamestnávatelia môžu podporovať zamestnanosť mladých ľudí – absolventov 
a vďaka tomu si vychovať potrebných zamestnancov pre budúcnosť. Absolvent 
sa môže nájsť v niektorom z  projektov, ktoré poskytuje Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny:

3
 

Aktivity sú vykonávané: 

 oblasti podpory zamestnávania a zamestnanosti mladých ľudí, 

 aktivity vykonávané v súlade s legislatívnym rámcom služieb zamest-
nanosti, 

 projektové riešenia na podporu zamestnávania mladých ľudí. 

                                                 
1  http://www.businessinsider.com/countries-with-worst-youth-unemployment-2015-11 
2  Údaje Eurostat apríl 2017. 
3  https://www.employment.gov.sk/sk 
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Podmienky efektivity správneho využitia konkrétnych aktivít a techník 
však nespočívajú len v poskytovaní poradenstva a projektov, ale závisí to aj 
od samotného klienta, na ktorom spočíva využívanie mnohých iných dôležitých 
faktorov, ktoré sú nápomocné pri riešení nezamestnanosti tejto vybranej cieľovej 
skupiny.

4
 Absolventi sú práve tí mladí ľudia, ktorí majú veľa plánov a predstáv 

do budúcnosti. Zaujímajú sa o nové veci, skúšajú možnosti, ktoré sa im ponúkajú. 
No napriek odhodlaniu a snahe narážajú na krutú realitu trhu práce.

5
  

Operačný program pre obdobie 2014 – 2020 a jeho cieľ je zameraný 
na zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu 
práce, zníženie ich nezamestnanosti, najmä podporou programov a projektov 
ponúkajúcich im zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, prípravu alebo stáž, resp. 
absolventskú prax. Od zaradenia tejto investičnej priority sa očakáva najmä 
zníženie miery neaktivity mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní 
ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy a zavedenie 
nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých ľudí s cieľom ich 
vzdelávania, vrátane učňovského vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, 
resp. praxe.

6
 A to: 

 v sociálnej oblasti, 

 v oblasti regionálneho školstva, 

 v oblasti celoživotného vzdelávania, 

 v oblasti práce s mládežou. 

V rámci prepojenia vzdelávania s trhom práce je cieľom zosúladiť 
záujmy uchádzačov o štúdium s potrebami trhu práce. Dôležité je aj vzdelávanie 
v systéme celoživotného vzdelávania. Ďalšie odborné vzdelávanie je dôležitou 
súčasťou vzdelávania dospelých ako súčasť celoživotného vzdelávania. (Vzdelá-
vanie dospelých predstavuje dlhšie obdobie v živote než vzdelávanie v rámci 
systému formálneho vzdelávania). Vzdelávanie dospelých sa vzťahuje na všetky 
formy odborného vzdelávania v priebehu aktívneho pracovného života.

7
 

Prijaté podporné opatrenia sa realizujú v dvoch základných fázach, 
a to prevenčnej, realizovanej najmä v rezorte školstva, vedy, výskumu a športu 
a nápravnej, realizovanej najmä v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. 

                                                 
4  Porov. BUDAYOVÁ, Z.: Mladí a starší uchádzači o zamestnanie a odborné poradenské služby 

na ÚPSVaR. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. Roč. 17, 
č. 4 (2017), s. 15 – 25. 

5  BAKOVÁ, D. – LEŠKOVÁ, L.: Vzdelávanie, zamestnanosť a budúcnosť absolventov sociálnej 
práce na Slovensku. In: Revue spoločenských a humanitných vied : vedecko-odborný, recenzo-
vaný, on line elektronický časopis pre problematiku spoločenských a humanitných vied. Sládko-
vičovo : Vysoká škola Danubius. Roč. 3, č. 3 – 4 (2015). 

6  MPSVaR Operačný program pre obdobie 2014 – 2020. 
7  MATULČÍKOVÁ, M. – BREVENÍKOVÁ, D.: Theoretical Starting Points and Contexts of 

Work Evaluation for Monitoring and Identifying Needs of Economic Education for Graduates 
in Doctor of Medicine Study Programmes (Labour Market Requirements and Lifelong 
Education II.). 1. vyd. Warszawa : Publishing House Uczelnia Warszawska im. Marii 
Sklodowskiej – Curie, 2017. s. 57. 
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Tab. 1: Podporné opatrenia  

 
Zdroj: MPSVaR Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí 

v Slovenskej republike. https://www.employment.gov.sk/sk/praca-

zamestnanost/.../zaruka-mladych-ludi-sr/ 

 

Prijaté podporné opatrenia MPSVaR prispejú k realizácii záruky pre 

mladých. Plánované reformy a iniciatívy, ktoré sú adresované pre mladých 

ľudí zamerané na ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, sú z časového, 

inštitucionálneho a finančného hľadiska podrobne rozpracované formou 

Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej 

republike.
8
 

Politika vzdelávania EÚ 

Európsky sociálny model musí podchytiť transformáciu na vedo-

mostnú ekonomiku. Vychádza zo strategického cieľa EÚ, ktorým sa stala 

konkurencieschopná a dynamická ekonomika, založená na vedomostiach, 

schopná udržateľného ekonomického rastu s početnejšími pracovnými 

miestami, pričom je nutné, aby spoločnosť mala tendencie učiacej sa spoločnosti.  

                                                 
8  MPSVaR Národný plán implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike. 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/.../zaruka-mladych-ludi-sr/ 
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Pohyb smerom k učiacej sa spoločnosti má dva ciele: 

 ekonomický cieľ upevniť konkurencieschopnosť ekonomiky, 

 nehmotné investície do vzdelávania sa musia prispôsobovať tendenciám 

vývoja na trhu práce. 

Nové prístupy k investovaniu do vedomosti vyplývajú z pôsobenia 

týchto faktorov: 

 pre identitu Európy, konkurencieschopnosť a sociálny model je 

nevyhnutné uznanie priority kvality vzdelávania a odbornej prípravy, 

 dopyt po vzdelávaní a odbornej príprave trvalo rastie,  

 sociálne vylúčenie dosahuje veľké rozmery a je nevyhnutné zmenšovať 

rozdiely medzi tými, ktorí vzdelanie majú a tými, ktorí ho nemajú. 

Medzi princípy, ktoré ovplyvňujú realizáciu vzdelávacej politiky EÚ patria: 

 subsidiarita, 

 európska dimenzia vo vzdelávaní a odbornej príprave, 

 široká základňa vedomostí, 

 flexibilita vzdelávacích a výchovných inštitúcií, 

 spolupráca medzi školou a podnikateľským sektorom, 

 mobilita študentov a učiteľov, 

 celoživotné vzdelávanie.
9
 

Ďalšie dôležité opatrenia na zníženie nezamestnanosti mladých: 

 poskytnutie stáže v rámci prípravy, 

 poskytnutie prvej pracovnej skúsenosti, 

 zníženie odvodového zaťaženia,  

 cielená mzdová podpora,  

 opatrenia pracovnej mobility a mobility vzdelávania,  

 podpora pre mladých začínajúcich podnikateľov,  

 kurzy kvalitného odborného vzdelávania a prípravy,  

 programy druhej šance pre osoby, ktoré predčasne ukončili štúdium.  

Na všetky opatrenia je potrebné nielen vyčleniť prostriedky, ale aj 

posudzovať účinnosť, naplnenie cieľov, aká je efektívnosť na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, čo sa odzrkadlí pri dosiahnutých výsledkoch. 

Na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny eviduje v evidencii 

uchádzačov o zamestnanie k septembru 2018 12.776 mladých ľudí do veku 25 

rokov.
10

 

Hlavné dôvody, prečo môžu byť absolventi problémom, môžu byť 

zapríčinené tým, že zamestnávateľské subjekty potrebujú hotového človeka 

                                                 
9  STANEK, V.: Sociálna politika. Bratislava : SPRINT, 2002, s. 297 – 298.  
10  Štatistické ukazovatele UPSVaR september 2018. 
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do praxe, pričom absolventom chýbajú skúsenosti, patričná prax v odbore, 

často neboli zapojení do duálneho vzdelávania, kde by predmetnú prax získali. 

V našom prieskume sme sa zamerali na mladých ľudí, ktorí ukončili 

vysokoškolské štúdium.  

Prieskum prijímania absolventov vysokej školy do zamestnania  

V prieskume sme oslovili 100 zamestnávateľských subjektov. Cieľom 

prieskumu bolo zistenie. 

1. Koľko absolventov v priebehu dvoch rokov prijali do zamestnania? 

2. Akým spôsobom prijímali a vyhľadávali  absolventov? 

3. Či boli prijatí v rámci absolventskej praxe? 
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Graf 1: Prijatí absolventi do zamestnania 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Z celkového počtu oslovených zamestnávateľských subjektov sa 

potvrdilo, že v posledných dvoch rokoch prijali do zamestnania 72,3 % 

absolventov vysokej školy (vrátane absolventov bakalárskeho štúdia) a 27,7 % 

absolventov vysokej školy nezamestnali. 

U absolventov, ktorých zamestnávateľské subjekty nezamestnali, boli 

najčastejšie dôvody, a to: neprešli výberom, nedostatok skúseností, chýbajúce 

pracovné návyky, neboli spokojní s finančným ohodnotením, práca cez 

projekt nie s trvalým zamestnaním. 

 

 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 1 

 49 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ponuky ÚPSVaR agentúry spolupráca
s vysokými

školami

žiadosť
absolventa

 

Graf 2: Prijímanie a vyhľadávanie absolventov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V rámci úradov práce využíva ponuky 32,8 %, cez agentúry 17,2 % 

subjektov. V rámci spolupráce s vysokými školami 16,1 % subjektov a na 

základe vlastnej žiadosti uchádzačov prijímalo do zamestnania 33,9 % 

zamestnávateľských subjektov. 
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Graf 3: Absolventská prax 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Na základe zistení absolventskú prax využíva 43,8 % subjektov 

a nevyužíva 56,2 % subjektov. 
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Absolventská prax je najdôležitejším nástrojom aktívnych opatrení 
na trhu práce so zameraným na zvyšovanie zamestnateľnosti výhradne 
mladých ľudí. Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností 
a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému 
stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov 
alebo študijných odborov.  

Odporúčania a záver 

Nezamestnanosť mladých ľudí nie je len otázkou nedostatku pracovných 
príležitostí, preto odporúčame pre zamestnávateľské subjekty: 

 Podporovať ďalšie akreditované vzdelávanie pre svojich zamestnancov. 

 Podporovať duálne vzdelávanie, pričom vzdelávanie nie je možné 
odtrhnúť od praxe. 

 Nerušiť pracovné miesta po vyčerpaní dotácie (ukončenie projektov). 

 Vytvárať pracovné miesta s trvalým pracovným pomerom. 

Systémy vysokoškolského vzdelávania by mali podporovať znalostnú 
ekonomiku a reagovať na potreby spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie by 
malo reagovať na potreby meniacej sa spoločnosti a trhu práce.  

Je potrebné zabezpečiť, aby sa modernizácia zamerala na synergie 
medzi vzdelávaním, výskumom, inováciou a zamestnaním. Taktiež je dôležité, 
aby sa vytvárali prepojenia medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 
a miestnym prostredím, aby sa zavádzali inovačné prístupy a používanie 
informačných a komunikačných technológií, zlepšil sa prechod do zamestnania 
a efektívna medzinárodná spolupráca.  
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Dependency as a Specific Strategy 

of Homelessness Survival 

Abhängigkeit als spezifische Überlebensstrategie 

bei Obdachlosen 

Závislosť ako špecifická stratégia prežitia bezdomovcov 

Tomáš Habánik 

Abstract 

At present, homelessness is a contemporary and ongoing social pheno-

menon. In this context, it is in many cases often accompanied by alcohol 

and/or drug dependence or a combination of addictions with other mental 

illnesses. Nevertheless, it can be perceived by the homeless themselves 

as a certain strategy for surviving on the streets. This paper analyzes the 

presence and extent of dependence among homeless people using existing 

low-threshold social services in the city of Trenčín, Slovakia. 

Keywords: Homelessness. Dependency. Drugs. Social services. 

Úvod 

V spoločnosti dochádza k výskytu rôznych sociálnopatologických 

javov ako dôsledku nezvládnutých sociálnych rizík
1
. Bezdomovectvo možno 

v súčasnosti charakterizovať ako významný sociálnopatologický jav, ktorého 

následky sa dotýkajú nielen jedinca postihnutého stratou domova, ale rovnako 

aj celej spoločnosti ako celku. Prejavy a dopady bezdomovectva sú tým 

citeľnejšie, čím menšia pozornosť je venovaná zo strany spoločnosti tejto 

problematike, ako aj hľadaniu možných riešení. 

Bezdomovectvo a psychické zdravie  

V súvislosti s bezdomovectvom je nevyhnutné vysvetliť samotnú 

podstatu domova. Pod domovom nemožno identifikovať iba priestor určený 

na prebývanie, pretože s domovom sa spája aj hlbší, osobnejší a nemateriálny 

                                                 
1  BOČÁKOVÁ, O.: Patologické javy v spoločnosti. In: Médiá a politika – politologické, masme-

diálne, sociologické, ekonomické a filozofické aspekty. Trenčín: TnUAD, 2014, s. 5. 
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charakter, medzi ktorého súčasti môžeme zaradiť predovšetkým pocity ochrany, 

bezpečia, zázemia, prípadne priestor, a v rámci ktorého dochádza k prejavom 

sociálnych interakcií s rodinou, známymi a priateľmi, nakoľko človek je tvor 

spoločenský, potrebujúc spoločnosť iných osôb pre svoj plnohodnotný život. 

Pod vznik bezdomovectva sa podpisujú subjektívne i objektívne faktory, 

pozostávajúce napríklad z rôznych sociálno-ekonomických problémov, zdravot-

ných problémov, nepriaznivých vzťahov v rámci rodinného prostredia, vrátane 

nefungujúcej komunikácie či prítomnosti fyzického, psychického alebo 

sexuálneho zneužívania v mladom veku. Pod vplyvom takýchto faktorov býva 

v praxi častý výskyt rôznych psychických porúch a ochorení, čoho následkom 

sa stáva sociálna exklúzia dotyčného jedinca, ktorá môže viesť až ku svojej 

extrémnej podobe – strate domova
2
.  

Z pohľadu jednotlivých autorov sa stretávame v odbornej literatúre 

s viacerými typológiami spájajúcimi sa s problematikou bezdomovectva, 

vrátane diferencovania cieľovej skupiny ľudí bez domova na základe rôznych 

sociálnych faktorov, čo je dôkazom toho, že aj v rámci tejto subkultúry je 

prítomných množstvo heterogénnych vzťahov, hoci navonok z pohľadu 

majority to tak nemusí vyzerať. 

Na základe týchto okolností ďalej konštatujeme, že práve táto cieľová 

skupina trpí extrémnou formou sociálnej exklúzie, dotýkajúc sa viacerých 

typov vylúčenia, resp. dimenzií, pričom proces bezdomovectva možno 

podmieniť nasledujúcimi piatimi dimenziami
3
: 

1) kultúrne vylúčenie; 

2) materiálne vylúčenie; 

3) pracovné vylúčenie; 

4) sociálne vylúčenie; 

5) zdravotná starostlivosť. 

V súvislosti so zdravotnou stránkou dávame rovnako do pozornosti, 

že pod zdravím možno charakterizovať nielen biologické, ale aj individuálne 

a spoločenské hodnoty, ovplyvňujúce participáciu jedinca v rámci spoločenských 

aktivít, vrátane rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu jedinca
4
. 

Na základe týchto okolností je nevyhnutné spomenúť aj fakt, že u ľudí 

bez domova sa vyskytujú častejšie zdravotné problémy než u bývajúcej 

majority, pričom cieľová skupina bezdomovcov netrpí vo zvýšenej miere iba 

fyzickými problémami, ale aj problémami psychického charakteru.
5
 

                                                 
2  SHELTON, K,H. et al.: Risk factors for homelessness: evidence from a population-based 

study. In: Psychiatric Services, 2009, vol. 60, No. 4, p. 466. 
3  MATOUŠEK, O. a kol. 2010. Sociálni práce v praxi. Praha : Portál, 2010, 316 – 318. 
4  BARTÁK, M. 2009. Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. 

Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009, s. 61. 
5  DRAGANOVÁ, A. a kol. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006, 

s. 181. 
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V súvislosti s bezdomovectvom sa často spája argument, že práve 

určitý druh psychických problémov, vrátane závislostí, viedol k strate 

domova. Je nevyhnutné zdôrazniť, že na jednej strane dochádza k nárastu 

duševných ochorení u tejto cieľovej skupiny, no na druhej strane sa v mnohých 

prípadoch duševné ochorenia vyskytovali už pred samotným vznikom 

bezdomovectva.
6
 

Vzhľadom k danej problematike ďalej polemizujeme o tom, že 

v rámci verejného priestoru sú osoby žijúce bez domova vystavené neustálemu 

stresu, z ktorého následne vyplývajú rôzne riziká. Z tohto dôvodu preto dané 

prostredie možno označiť aj ako rizikové prostredie
7
. V súvislosti s rizikovým 

prostredím sme toho názoru, že dané osoby sa nachádzajú v kríze, čo možno 

označiť ako stav, kedy si jedinec nie je istý svojimi vlastnými možnosťami 

a schopnosťami, ani sa nemôže spoľahnúť na pomoc svojho sociálneho 

okolia. V súvislosti s krízou tak nie je jedinec schopný sám zvládať 

nepriaznivé situácie a hľadá rôzne, alternatívne formy riešenia problémov
8
. 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce duševné ochorenia patria rôzne 

druhy závislostí, úzkostné a depresívne stavy, samovražedné sklony, poruchy 

správania a osobnosti, avšak rovnako aj kormobidita viacerých duševných 

ochorení. Nakoľko ľudia bez domova trpia extrémnou formou sociálnej 

exklúzie, užívanie drog môže predstavovať určitú formu integrácie do 

subkultúry bezdomovcov, vyznačujúcej sa svojimi osobitnými pravidlami 

a hodnotami, často nezlučiteľnými s hodnotovým modelom majoritnej 

spoločnosti
9
. 

Špecifický hodnotový model v rámci subkultúry bezdomovcov sa 

zvykne označovať aj pod konceptom kultúry ulice, a osvojenie si jej pravidiel 

a hodnôt predstavuje kľúčový prvok v procese integrácie do tejto subkultúry, 

pričom ju možno charakterizovať aj ako jednu zo špecifických stratégií 

prežitia na ulici
10

. 
Osoby žijúce bez domova tak aplikujú ,,špecifické“ riešenia, spočívajúce 

užívaním rôznych návykových látok Aplikácia drog môže v tejto súvislosti 
predstavovať aj prejav (alebo túžbu) oslobodiť sa od reality. Paradoxne, 

dlhodobé užívanie drog a z nich plynúce závislosti však vedú postupne 
k tomu, že človek prestáva byť slobodný a padá do úplnej závislosti. Práve 

                                                 
6  ŠUPKOVÁ, D. 2007. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR. Praha : Grada Publishing, a. s. 

2007, s. 10. 
7  DRAGANOVÁ, A. a kol. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006, 

s. 180 – 181. 
8  ŠROBÁROVÁ, S.: Kríza ako podnet k sociálnej pomoci. In Krízové situácie v živote človeka 

a úloha sociálnej práce. Ružomberok: Verbum, 2018, s. 11. 
9  MAREK, J. – STRNAD, A. – HOTOVCOVÁ, L. 2012. Bezdomovectví v kontextu ambulantních 

sociálnych služeb. Praha : Portál, 2012, s. 42 – 45. 
10  TVRDOŇ, M. – KASANOVÁ, A. 2004. Chudoba a bezdomovstvo. Nitra : Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2004, s. 34 – 36. 
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pod vplyvom závislosti dochádza následne k sociálnej izolácii a osobnostnej 
degradácii užívateľa drog. Na základe týchto okolností ďalej uvádzame, že aj 

v rámci subkultúry bezdomovcov dochádza k výskytu osôb užívajúcich drogy 
injekčným spôsobom. Aplikácia tohto druhu však býva sprevádzaná rizikami 

prenosu a infekcie vírusov HIV a Hepatítidy typu B a C, ohrozujúcich tak 
nielen jedinca, ale i jeho sociálne okolie

11
. Za rizikový prenos týchto infekčných 

ochorení je možné považovať aj sexuálny kontakt, a to predovšetkým u osôb, 
ktoré sú drogovo závislé a zároveň sa živia prostitúciou

12
. Na jednej strane sa 

teda závislosť podpisuje negatívne v živote bezdomovca, pretože spôsobuje 

fyzické a psychické poškodenie organizmu
13

, na strane druhej však predstavuje 
pre dotyčnú osobu priestor, kde sa môže vnútorne uvoľniť aj vďaka návykovej 

látke
14

. 
V tejto súvislosti drogovú závislosť charakterizujeme ako nekontrolo-

vateľnú túžbu užitia drogy do organizmu akýmkoľvek spôsobom. Zároveň 
predkladáme aj definíciu drogovej závislosti podľa Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO), vymedzenú na základe štyroch charakteristík: 
a) neustávajúca potreba ďalšieho užívania drogy, ako aj zaobstarania si 

drog akýmkoľvek spôsobom; 
b) vznik a prehlbovanie psychickej i fyzickej závislosti; 

c) rast tolerancie organizmu pri užívaní drog; 
d) deštruktívny dopad na jedinca užívajúceho drogy i celú spoločnosť

15
.  

V tomto kontexte možno identifikovať obojstrannú koreláciu medzi 
bezdomovectvom a užívaním drog. Tento názor odôvodňujeme slovami, že na 

jednej strane existuje väčšia pravdepodobnosť straty domova v dôsledku 
nadmerného užívania drog a alkoholu, a na strane druhej samotný prejav 

subkultúry bezdomovcov sa spája s kultúrou ulice (medzi ktorej základné 
znaky patrí aj užívanie drog). Hoci užívanie návykových látok prispieva 

k zmierneniu pocitov neistoty, absencie bezpečia, ale aj rôznych nepríjemných 

pocitov a spomienok, ich dlhodobé užívanie sa iba podpisuje pod zhoršujúci 
sa psychický stav daných osôb, pričom pri dlhodobejšom užívaní dochádza aj 

ku kormobidite psychoatkívnych látok
16

. 

                                                 
11  LINTON, S. L. et al. The longitudinal association between homelessness, injection drug use, 

and injection-related risk behavior among persons with a history of injection drug use in 

Baltimore, MD. In: Drug Alcohol Depend, 2013, Vol. 132, No. 3, pp. 458 – 459. 
12  BAUMOHL, J., HUEBNER, R. B.: Alcohol and Other Drug Problems Among the Homeless: 

Research, Practice, and Future Directions. In: Housing Policy Debate, 1991, Vol. 2, No. 3, 

pp. 841 – 843. 
13  SCHAVEL, M., ČISECKÝ, M., OLÁH, M.: Sociálna prevencia. Bratislava. VŠZaSP sv. 

Alžbety, 2008, s. 72 – 73. 
14  TVRDOŇ, M. – KASANOVÁ, A. 2004. Chudoba a bezdomovstvo. Nitra : Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2004, s. 45 – 46. 
15  ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava : VEDA, s. 265. 
16  VÁGNEROVÁ, M., CSÉMY, L., MAREK, J.: Homelessness among young People in Prague. 

Prague: Karolinum Press, 2014, pp. 38 – 39.  
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V praxi sa však v súčasnosti stretávame aj s diferenciáciami ohľadne 

typu závislosti medzi mladšími a staršími bezdomovcami. Kým u skupiny 

starších bezdomovcov sa stretávame predovšetkým so závislosťou od alkoholu, 

u skupiny mladších bezdomovcov dochádza k nárastu závislostí od nelegálnych 

drog (predovšetkým pervitínu)
17

.  

Z hľadiska metód sociálnej práce sa v praxi aplikujú prístupy harm 

reduction, tvoriace nevyhnutnú súčasť intervencií a stratégií znižovania nielen 

dopytu po drogách, ale aj stratégii ochrany v rámci verejného zdravia. Uvedené 

prístupy môžu byť aplikované aj na cieľovú skupinu ľudí žijúcich bez domova, 

nakoľko v rámci tejto cieľovej skupiny dochádza k významnému zastúpeniu 

konzumentov drog. Prístupy harm reduction predstavujú pragmatický koncept 

smerom k užívaniu drog, prezentovaný nasledujúcimi aspektmi: 

 abstinencia od drog nepredstavuje vždy najvhodnejší alebo najdôležitejší 

cieľ; 

 akceptácia prostredia užívateľa drog a sociálnych okolností; 

 vybrané spôsoby užívania drog sú bezpečnejšie než iné spôsoby užívania; 

 kontaktná práca s užívateľmi drog v ich prirodzenom prostredí; 

 užívatelia drog sú autonómne bytosti, ktoré sú schopné riadiť svoj život; 

 podchytenie užívateľa drog v rámci nízkoprahových programov
18

. 

Metodika práce 

V rámci praktickej činnosti skúmame psychické zdravie ľudí bez 

domova, využívajúcich ponuku nízkoprahových sociálnych služieb formou 

nízkoprahového denného centra (ďalej len NDC) a nocľahárne v meste 

Trenčín. Výskum sme realizovali v časovom horizonte od januára 2017 do 

mája 2018, kedy za dané obdobie využilo nízkoprahové sociálne služby 

celkovo 59 osôb rôzneho veku a pohlavia. Pri práci s touto cieľovou skupinou 

klientov sme predovšetkým skúmali prítomnosť závislosti (vrátane konkrétneho 

typu), v súčinnosti so stavom liečby závislostí a postojom klientov k možnostiam 

liečby. Náš výskumný súbor pozostával celkovo z 59 osôb (42 mužov a 17 

žien), pričom priemerný vek bol na úrovni 45 rokov. Najmladší klient mal 20 

rokov, najstarší klient 69 rokov.  

                                                 
17  MAREK, J. – STRNAD, A. – HOTOVCOVÁ, L. 2012. Bezdomovectví v kontextu ambulantních 

sociálnych služeb. Praha: Portál, 2012, s. 26 – 27. 
18  OLÁH, M., KUCHÁROVÁ, B.: Streetwork a harm reduction v pomoci závislému klientovi 

OZ Prima v Bratislave. In: Sociální práce/sociálna práca, 2007, roč. 6, č. 3, s. 69 – 70. 
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Výsledky a diskusia 

 

Graf č. 1: Prítomnosť a rozsah závislostí u klientov NDC a nocľahárne 

Zdroj: vlastné spracovanie autora 

 

Z hľadiska typu závislosti dávame do pozornosti, že závislosťou na 

určitej látke trpelo celkovo 40 klientov NDC a nocľahárne, pričom dominantnú 

látku predstavoval alkohol, čo aj uviedlo celkovo 22 osôb. Medzi ďalšie 

významné závislosti patrilo patologické hráčstvo (10 osôb) a závislosť od 

pervitínu (6 osôb). 

Minimálny rozsah závislosti sme evidovali v súvislosti s heroínom 

(3 osoby), liekmi (2 osoby), ako aj marihuanou, extázou a organickými 

rozpúšťadlami (po 1 osobe). Napriek nízkemu počtu klientov, závislých od 

týchto typov drog však uvádzame, že sa jednalo výlučne o skupinu mladších 

bezdomovcov, vo veku do 35 rokov. 

V tejto súvislosti ďalej konštatujeme, že závislosťou od viacerých 

návykových látok (alkoholového i nealkoholového typu) trpelo 8,5 % 

pozorovaných klientov (5 osôb). 

Rovnako znepokojivý údaj predkladáme formou kormobidity psychic-

kých ochorení, ktorá bola prítomná až u 27,5 % klientov (11 osôb), a u ktorých 

okrem závislostí dominovala predovšetkým schizofrénia (z toho 9 osôb trpelo 

schizofréniou a 2 osoby depresívnymi a úzkostnými stavmi). Na druhej strane 

však vyzdvihujeme, že až takmer tretina klientov (19 osôb) NDC a nocľahárne 

neholdovala žiadnej závislosti, resp. abstinovali v dlhodobom časovom horizonte. 

Ďalej sme zamerali našu pozornosť na skúmanie dvoch najviac 

rozšírených typov závislostí u klientov – alkoholu a patologického hráčstva 

z hľadiska pohlavia a veku. V prípade závislosti od alkoholu bol vekový priemer 
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závislých bezdomovcov 52 rokov, pri patologickom hráčstve to bolo 46 rokov. 

Skúmaním sme zistili, že pri oboch typoch závislostí dominujú muži, pričom 

v prípade alkoholu bol pomer mužov k ženám 59 % k 41 %, v prípade 

patologického hráčstva to už bol významný nepomer 80 % k 20 %. 

 

 

Graf č. 2: Súčasný stav liečby závislostí z pohľadu klientov NDC 

a nocľahárne 

Zdroj: vlastné spracovanie autora 

 

Pri skúmaní stavu riešenia existujúcich závislostí od návykových látok 

sme sa mohli stretnúť v drvivej väčšine prípadov s odmietnutím možnosti 

klientov liečiť svoje závislostí tak, ako to bolo v prípade až 33 osôb. Lekársku 

pomoc vyhľadávali a v procese liečby sa nachádzali výlučne 4 klienti, pričom 

u ďalších 3 klientov bola liečba prerušená v súvislosti s nedodržiavaním 

pravidiel v procese ambulantnej liečby zo strany samotných klientov (osoby 

závislé od heroínu zneužívali lekársku liečbu, pričom okrem predpísaného 

Suboxonu užívali aj heroín). Vzhľadom na dané výsledky konštatujeme, že 

pre mnohé osoby predstavuje užívanie návykových látok (resp. neskôr sa 

vyvinutá závislosť od návykových látok) určitú formu prežitia v rámci 

verejného priestoru, kde sa stretávajú s mnohými rizikami a nástrahami, ako 

aj veľkým tlakom na psychický stav. Návykové látky tak môžu predstavovať 

jednoduchší spôsob vlastnej sebarealizácie, než by bola dlhodobá liečba 

a hľadanie možností na opätovný procese sociálnej integrácie. V tomto 

kontexte súhlasíme s tým, že prostredníctvom návykových látok sa viacerí 

klienti cítia ,,relatívne dobre“, no neuvedomujú si, že dlhodobým užívaním 

týchto látok bude ich zdravotný stav po psychickej i fyzickej stránke ešte 

horší, než to bolo v počiatkoch užívania návykových látok, čím sa aj výrazne 

limituje možnosť ich vymanenia sa z osídiel bezdomovectva. 

Záver 

Cieľová skupina ľudí bez domova zostáva často mimo záujmu existu-

júcej majority, ako i mimo sociálnej politiky štátu. V spoločnosti sa možno 

stretnúť s mylným a skresľujúcim názorom, polemizujúcim o závislosti všetkých 
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bezdomovcov od návykových látok. Užívanie drog alkoholového i nealkoho-

lového typu spadá v tejto súvislosti pod koncept kultúry ulice. Cieľom nášho 

príspevku bolo ukázať, že závislosti sú u tejto cieľovej skupiny skutočne 

prítomné, predstavujú jednu zo stratégií prežitia na ulici, avšak rovnako dávame 

do pozornosti, že aj medzi samotnými bezdomovcami sa nájdu osoby, ktoré 

závislosťou netrpia, resp. abstinujú od jednotlivých druhov závislostí.  
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Characteristics of the Public Administration after 

the Establishment of the Czechoslovak Republic 

Charakteristik der offentlichen Verwaltung nach 

der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik 

Charakteristika verejnej správy po vzniku 

Československej republiky 

Emília Janigová 

Abstract 

The contribution is devoted to the emergence and selected attributes of 

public administration in the first Czechoslovak Republic. The author 

seeks to brief historical excursion governance after the establishment of 

the independent Czechoslovak Republic in 1918. It refers to the first 

emerging institutions of the common state of Czechs and Slovaks. 

Keywords: Public Administration. State. Authorities. 

Úvod 

Nájsť odpoveď na otázku „Ako vzniklo Československo?“ nie je 

jednoduché.  

Z pohľadu Slovákov si dovolím citovať Andrej Hlinku na zhromaždení 

Slovenskej národnej strany v Martine dňa 26. mája 1918, kde boli zástupcovia 

vtedajšej slovenskej politiky: „Okolkovaním by sme sa nikdy nedopracovali 

k vyznačenému cieľu. Tu je doba činov. Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme 

i naďalej s Maďarmi alebo s Čechmi. Neobchádzajme otázku ako mačka 

horúcu kašu. Povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. 

Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“ 

Pred prvou svetovou vojnou žilo v rôznych krajinách sveta, najmä 

v USA a Kanade, veľa Slovákov a Čechov, ktorí začali tiež požadovať právo 

na sebaurčenie. Takúto požiadavku vzniesla napr. Slovenská liga v USA, jej 

prvým predsedom bol rodák z Trstenej Štefan Furdek. 
Už v septembri 1918 uznali legitimitu Československej národnej rady 

Spojené štáty americké. Prezident USA Thomas Woodrow Wilson poslal 
nótu rakúskej vláde, v ktorej odmietol rokovať o osude Čiech a Slovenska 
s poukázaním na to, že jeho partnerom na takéto rokovania je československá 
vláda. Od 14. októbra tvorili dočasnú československú vládu Tomáš Garrique 
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Masaryk, Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš. Aktivity uvedených iniciatív 
vyvrcholili do podpísania nasledovných dokumentov: Vyhlásenie nezávislosti 
Československa Washingtonskou deklaráciou, Prehlásenie Národného výboru 
o samostatnom československom štáte v Prahe 28. októbra 1918, Martinská 
deklarácia slovenského národa zo dňa 30. októbra 1918. 

Dôležitú úlohu pri formovaní štátu zohrala občianska angažovanosť, 
bola to najmä angažovanosť Slovákov, Čechov vo vtedajšom vojnovom 
Rusku. Títo muži síce nosili rakúsko-uhorské uniformy, ale patrili ku komunitám, 
ktoré túžili po vlastnom štáte, a čo je najdôležitejšie, boli ochotní za takýto 
štát bojovať. Poznáme ich pod názvom Československí legionári. Hoci to bolo 
vojsko dobrovoľníkov, vždy bolo vojskom elitným. Problém bol však s ich 
presunom z ruskej Sibíri do novej domoviny. Návrat domov bol závislý na 
odvoze legionárov loďami západných víťazných mocností až v roku 1920. Po 
návrate do republiky viacerí z nich zaujali významné miesta najmä v armáde, 
ale aj vo verejnej správe. 

Ako vidieť z prvých riadkov predkladaného príspevku, vznik štátu si 
vyžadoval dlhodobý proces na domácej a zahraničnej diplomatickej scéne. 
Mojím motívom pri výbere témy venujúcej pozornosť vybraným atribútom 
verejnej správy v prvej Československej republike je niekoľko skutočností: 
prvou je pripomenúť čitateľovi významné medzníky vzniku Československa, 
podať základné charakteristiky pojmov a vzťahov vo verejnej správe a v nepo-
slednom rade 100. výročie vzniku Československej republiky. 

Zamyslenie sa nad udalosťami konca roku 1918  

Vznik samostatného štátu v poslednom roku 1. svetovej vojny nebol 
javom izolovaným, ale výsledkom zložitého celoeurópskeho procesu 
vzájomne sa prelínajúcich rovín. Tie je potrebné posudzovať komplexne, 
i keď to vzhľadom na rozsah článku nie je možné. Celý 28. október 1918 sa 
vyhýbal akémukoľvek násiliu. Prvou revolučnou udalosťou bolo prevzatie 
kontroly nad Obilninovým ústavom. Členovia Národného výboru česko-
slovenského, ktorého úlohou bola príprava prevzatia štátnej moci, sa ráno 
dostavili na tento ústav a jednoducho oznámili jeho prevzatie. Úradníci ani 
pražské vojenské veliteľstvo im v tom nebránili. Ulice a námestia Prahy sa 
okolo obeda začali plniť ľuďmi oslavujúcich domnelý koniec monarchie. 
Poobede do ulíc napochodovalo vojsko. Jeden z predstaviteľov Národného 
výboru Soukup zatelefonoval pražskému vojenskému veliteľovi a požiadal ho, 
aby vojsko odvolal. Argumentoval tým, že obidvom stranám ide o zachovanie 
poriadku a Národný výbor je schopný poriadok lepšie zabezpečiť bez 
prítomnosti cisárskeho vojska. Generáli stiahli vojsko z ulíc a s Národným 
výborom sa dohodli, že proti jeho vôli nič nepodniknú. Večer bola Prehlásením 
Národného výboru v Prahe vyhlásená samostatnosť: zákonom č. 11/1918 zo 
dňa 28. októbra o zriadení samostatného štátu československého. Na druhý 
deň však výkon verejnej správy naďalej zabezpečovali úradníci rakúsko-uhor-
skej monarchie.  
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Domáci politici sa neodvážili sami rozhodnúť, a tak Edvard Beneš po 

príchode zo švajčiarskej Ženevy po porade zahraničnej vlády a zástupcov légií 

navrhol Národnému výboru prijať zákon o vyhlásení republiky. Spomínaný 

návrat delegácie zo Ženevy znamenal dôležitý verdikt o forme nového štátu 

z formálneho hľadiska, ale i nadobudnutie zvláštnej atmosféry, eufórie u oby-

vateľstva. 

Masarykov projekt československej republiky sa nerodil ľahko, 

zvažovalo sa napr. o prezidentskom systéme. Nakoniec zvíťazil projekt 

parlamentnej demokracie, založenej na demokratických princípoch: všeobecnom 

volebnom práve, vrátane žien, spoločnej diskusii o ďalšom smerovaní štátu, 

vzájomnej komunikácii a kultúre... Podľa Masaryka (1997) sa práve stáročná 

existencia absolutistických štátov, konkrétne u nás Rakúsko-uhorského 

aristokratického štátu, podpísala na kritike existujúcich štátov na začiatku 

20. storočia. Z pohľadu vedecko-pedagogického pôsobenia Masaryka je 

potrebné zdôrazniť, že Masaryk bol profesorom filozofie, jeho vedeckú spisbu 

by sme dnes mohli zaradiť do oblasti politológie. Z pohľadu naplnenia cieľov 

tohto článku je potrebné zdôrazniť Masarykove myšlienky o skutočnej 

demokracii, ktorá žiada od každého občana záujem o veci verejné a štát. Práve 

kombinácia permanentného vzdelávania a mravnosti bola podľa neho cestou 

k funkčnému demokratickému štátu so schopnými úradníkmi, sudcami, 

policajtmi či poslancami. Demokracia je humanizácia človeka, jeho schopnosti 

budovať – v pluralite názorov slobodných ľudí – občiansky konsenzus, ktorý 

zjednocuje osobné, jednotlivé i stranícke záujmy v prospech celku a vyšších 

mravných hodnôt. Je to dlhodobý proces neustále sa formujúcej demokracie. 

Pred Národným výborom stáli neľahké úlohy spojené s inštitucio-

nalizáciou štátu na jednej strane, ale aj s upokojením situácie obyvateľstva. 

Dňa 8. novembra Národný výbor vydal príkaz: „vyzývame obyvateľstvo, aby 

boli odstránené vlajky z budov a ukončili sa pouličné prejavy. Samostatnosť 

bola oslávená dostatočne, nastal čas, aby sa obyvateľstvo vrátilo k pravidelnej 

práci... Zvlášť na mládeži je, aby sa venovala výlučne škole. Dosť spevov 

a práporov... Do práce!“ 

Keďže po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie vznikla nezávislá 

Česko-slovenská republika, bolo potrebné prijať základné zákony nevyhnutné 

k fungovaniu štátu. Ako už bolo vyššie spomínané, základné smerovanie novej 

demokratickej republiky bolo charakterizované vo Washingtonskej deklarácii: 

„Načrtneme iba hlavné zásady ústavy československého národa: konečné 

rozhodnutie o samotnej ústave patrí zákonite zvoleným zástupcom oslobodeného 

a zjednoteného národa. Československý štát bude republikou. V stálom úsilí 

o pokrok zabezpečí úplnú slobodu svedomia, náboženstva, vedy, literatúry, 

umenia, slova, tlače a práva zhromažďovacieho a petičného. Cirkev bude 

odlúčená od štátu. Naša demokracia bude založená na všeobecnom hlasovacom 

práve: ženy budú postavené politicky, sociálne a kultúrne na úroveň mužov. 

Menšiny budú mať rovnaké práva. Vláda bude mať formu parlamentárnu 

a bude uznávať zásady iniciatívy a referenda.“  



Janigová, E.:  

Charakteristika verejnej správy po vzniku Československej republiky 

 64 

Dňa 14. novembra  sa prvým prezidentom vzniknutej republiky stal 
Tomáš Garrique Masaryk. Československý národný výbor sa premenil 

doplnením o ďalších českých a slovenských zástupcov na Ústavodarné 
národné zhromaždenie, ktoré prijalo dočasnú ústavu. Predsedom 1. česko- 

-slovenskej vlády sa stal Karel Kramář. Milan Rastislav Štefánik zohral 
dôležitú úlohu pri vzniku republiky prostredníctvom svojich kontaktov 

v diplomatických kruhoch Francúzska a Talianska, ako i formovaní Česko-
slovenských légií. Ako vynikajúci organizátor, diplomat a človek s veľkou 

charizmou sa stal ministrom vojny. Edvard Beneš vykonával naďalej funkciu 

ministra zahraničných vecí ČSR. Prvým ministrom financií bol vynikajúci 
ekonóm Alois Rašín, na ktorého príkaz sa v dňoch od 25. 2. do 9. 3. 1919 

uskutočnilo kolkovanie rakúsko-uhorskej koruny. Vzhľadom na rozsah a cieľ 
článku nebudem venovať pozornosť ďalším členom vlády a ich kompetenciám.  

Ústavným zákonom č. 121/1920 z 29. februára 1920 bola prijatá Ústavná 
listina republiky československej. Ústava vychádzala z právnej teórie suverenity 

ľudu a z deľby moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tvorilo ju 6 hláv: 
1) o forme a území štátu, 2) o štátnom občianstve, 3) o moci zákonodarnej, 

4) o moci vládnej a výkonnej, 5) o moci sudcovskej, 6) o občianskych právach 
a ochrane národnostných, náboženských a rasových menšín.  

Vývoj územno-správneho členenia prvej Československej republiky 

Samostatná ČSR zdedila celý rad problémov. Vojnové utrpenie 

vyvolalo krízu zásobovania obyvateľstva potravinami, šatstvom, priemyselnými 
surovinami, zjednotenou menou... Nová republika po monarchii získala 21 % 

územia, 25 % obyvateľstva a 60 % priemyslu (Sirúček, P. a kol., 2007). 
Z hľadiska hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho pretrvávali rozdiely medzi 

Českom a Slovenskom. Takmer 92 % priemyselných kapacít a 80 % poľno-
hospodárskej produkcie sa tvorilo v Čechách. ČSR sa rozkladala na území 

s rozlohou viac ako 140 tis. km
2
. Na základe sčítania ľudu z roku 1921 žilo 

na jej území 6,8 milióna Čechov, 2 milióny Slovákov, 3,2 milióna Nemcov, 
0,75 milióna Maďarov, 460 tisíc osôb sa hlásilo k národnosti ruskej, ukrajinskej 

alebo rusínskej, 181 tisíc k židovskej a 76 tisíc k poľskej.  
Otázky hraníc novej republiky sa nerodili ľahko, zvažoval sa etnický 

princíp. Zakladateľom štátu tiež záležalo, aby mala nová republika prístup 
k Dunaju, najmä aby jej patrili dnešné mestá Bratislava a Komárno. Hranice 

boli predmetom zahraničných vzájomných dohôd víťazných spojencov. 
Existenciu ČSR aj jej hraníc neskôr potvrdili mierové zmluvy: Versaillská 

s Nemeckom (1919), Saintgermainská s Rakúskom (1919) a Trianonská 
s Maďarskom (1920).  

Ak chceme charakterizovať verejnú správu prvej Česko-slovenskej 
republiky je potrebné okrem vymedzenia základných pojmov a ich vzťahov 

opísať nielen činnosť orgánov verejnej správy, ale urobiť i krátky exkurz verejnej 
správy rakúsko-uhorskej monarchie. Podľa Janigovej (2018) medzníkom vo 
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vývoji správneho práva sa stalo rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867 
a následne prijaté zákony o organizácii miestnej správy. Ústava habsburgovskej 

monarchie rozlišovala tri správne inštitúcie: 1. celoštátnu, 2. zemskú a 3. obecnú. 
Na základe uvedenej úpravy sa vytvorili municípiá plniace úlohy štátnej správy 

a samosprávy s rozlíšením tzv. župných municípií, mestských municípií a osobit-
ných municípií členiacich sa na slúžnovské okresy. V rámci obecného zriadenia 

sa rozlíšili malé obce, veľké obce a mestá so zriadeným magistrátom. Obdobie 
dualizmu bolo poznačené i budovaním špecializovanej štátnej správy (stavebné 

úrady, lesné úrady, priemyselné inšpektoráty, daňové úrady...). 

Verejná správa podľa vymedzení viacerých autorov zahŕňa štátnu 

správu, samosprávu a ostatnú verejnú správu. Štátna správa sa ďalej delí na 

ústrednú úroveň – vláda, ústredné orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou 

a miestnu úroveň. Samospráva sa člení na územnú samosprávu a záujmovú 

samosprávu, napr. profesijná samospráva, akademická samospráva vysokých 

škôl s prihliadnutím na ich právno-historický vývoj.  

V zmysle uvedenej definície formovanie verejnej správy prvej republiky 

bol zložitý proces, ktorému nepredchádzala žiadna príprava a realizoval sa za 

pochodu, napr. dňa 6. novembra 1918 prišli do mesta Skalice štyria oficiálni 

predstavitelia dočasnej československej vlády, aby prevzali od maďarskej 

administratívy moc na Slovensku a viedli verejné veci nového štátu. Tento 

významný deň bol dňom skutočného vzniku verejnej správy spoločného štátu 

Slovákov a Čechov.  

O potrebe dobrých úradníkov sa vyslovil prezident Masaryk vo 

svojom novoročnom prejave k Národnému zhromaždeniu r. 1922: „Budúcnosť 

republiky a nášho národa spočíva na našej vnútornej politike, na tom, ako 

dokážeme štát spravovať, čo politicky a administratívne vieme a dokážeme. 

Naša administratíva má úlohu stať sa administratívou demokratickou a repu-

blikánskou. Štát má sám o sebe oprávnenú autoritu. Teraz ide o to, aby to bol 

štát opravdivo moderný... spravujúci, nie panujúci... Štát nie je posledným 

a najvyšším cieľom ľudského snaženia, ale je nutným prostredníkom života 

spoločenského. Administratíva musí byť občanom príkladom. Reforma vyžaduje 

i jej vzdelávanie.“ 

Práve po roku 1918 zažilo československé školstvo nebývalý rozmach 

nielen v Čechách, ale najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Nová 

výstavba škôl bola veľkolepá. Legislatívne otázky zjednotil tzv. Malý školský 

zákon z r. 1922. Výraznou pomocou bola práca českých učiteľov pôsobiacich 

na Slovensku. 

ČSR po svojom vzniku zachovala zemské zriadenie v klasickej 

podobe územno-samosprávnych jednotiek. Kvôli Slovensku vzniklo v roku 

1920 14 žúp a Praha. Uvedené členenie sa neujalo a už v roku 1927 sa vrátilo 

k zemskej správe: zem Česká, Moravskosliezska, Slovenská a Podkarpatskoruská. 

Zemský prezident bol menovaný prezidentom republiky, ale podliehal 

Ministerstvu vnútra (Jáger, 2007). 



Janigová, E.:  

Charakteristika verejnej správy po vzniku Československej republiky 

 66 

V novej Československej republike sa od začiatku presadzoval 

centralistický princíp riadenia, ktorý bol zakotvený aj v Ústave Česko-

slovenskej republiky prijatej vo februári 1920. Prijatím uvedenej ústavy sa 

napr. názov republiky začal písať bez spojovníka, preto aj v tomto článku sú 

takto uvádzané názvy republiky. V januári 1919 bola zrušená Slovenská 

národná rada a postupne sa rozpúšťali aj miestne národné výbory a národné 

gardy. Ich kompetencie prešli na obecné zastupiteľstvá, okresné a župné 

úrady, ktoré boli organizačne aj metodicky riadené z Prahy Ministerstvom 

vnútra. 

Pri československej vláde sa v roku 1919 vytvorilo osobitné Ministerstvo 

s plnou mocou pre správu Slovenska. Ministrom bol Vavro Šrobár. Malo 14 

oddelení, ktoré organizovalo administratívny, hospodársky, verejný, sociálny 

a kultúrny život na Slovensku. Rozhodujúce kompetencie však zostali na 

spomínanom Ministerstve vnútra v Prahe. Obdobné postavenie mal aj Krajinský 

úrad na čele s krajinským prezidentom, ktorý bol od roku 1928 najvyšším 

štátnym úradníkom na Slovensku. Podľa Dušana Kováča, historika SAV, 

slovenská spoločnosť v roku 1918 nebola schopná spravovať územie Slovenska, 

ale na konci prvej republiky toho schopná bola. Bol to v európskych podmienkach 

mimoriadne dynamický vývoj.  

Namiesto záveru  

Prezident T. G. Masaryk: „Bol som štyrikrát prezidentom našej 

republiky. Snáď mi to dáva právo, aby som Vás poprosil, aby ste pri správe 

štátu pamätali na to, že štáty sa udržujú tými ideálmi, z ktorých sa zrodili. 

Sám som si toho bol vždy vedomý. Budem sa na Vás pozerať, ako to vediete.“ 
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A Child and a Mother in the Conditions 

of Penitentiary Isolation 

Kind und Mutter unter den Bedingungen 

der Gefängnisisolierung 

Dieťa a matka v podmienkach penitenciárnej izolácie 

Dziecko i matka w warunkach izolacji penitencjarnej 

Sabina Janik 

Abstract 

The subject the author’s considerations is a child staying with its mother 

in conditions of penitentiary isolation. The author emphasizes that for 

the successful development of a small child it in necessary to support 

imprisoned mothers performing maternal functions, especially pregnant 

women. Referring to the theory off attachment Bowlby’ego, he shows 

the importance of the child – mother relationship necessary for the 

formation bonds and attachment patterns. 

Keywords: Child – mother relationship. Attachment theory. Penitentiary 

isolation. 

Sytuacja bezwzględnej konieczności odbycia kary pozbawienia 

wolności przez matkę lub kobietę w ciąży jest zarówno dla niej jak i dla 

dziecka – sytuacją trudną. Zdaniem Tomaszewskiego sytuację trudną należy 

rozumieć jako „układ stosunków człowieka ze światem otaczającym wdanym 

czasie, mający znaczenie z punktu widzenia życia, rozwoju i aktywności 

jednostki’.
1
 Instytucja zakładu karnego w Polsce stwarza w tym szczególnym 

przypadku możliwości ochrony dziecka w okresie prenatalnym i podjęcia 

wczesnej interwencji, a równocześnie wdrożenia oddziaływań penitencjarnych 

skierowanych do kobiety – matki. Kobietom w ciąży zapewnia się różnego 

rodzaju wsparcie medyczne: jak opieka przed i poporodowa, oraz informacyjne: 

jak kursy edukacji rodzicielskiej, tak by godnie mogły przeżyć okres ciąży 

i macierzyństwa. 

                                                 
1  Tomaszewski T. Psychologia. Warszawa: 1982, PWN, s. 17 – 36. 
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Wszystko to ma na celu optymalizację czynników rozwojowych 

obydwu podmiotów. Zaobserwowano, że na przebieg życia. płodowego 

wpływają właściwości organizmu matki tak silnie, że przygłuszają one 

genetyczne predyspozycje płodu. Rozwój genetyki i technik medycznych, 

osiągnięcia psychologii prenatalnej oraz szereg przemian kulturowych 

doprowadziło do zmiany paradygmatu patrzenia na początek życia człowieka 

i powstania rodziny oraz do akceptacji paradygmatu ciągłości życia na linii: 

poczęcie- śmierć. Analizując okres prenatalny i  perinatalny (ostatni trymestr 

okresu prenatalnego), podkreśla się, że jego istotnym elementem strukturalnym 

jest więź emocjonalna. Okres przed urodzeniem to dla dziecka pierwsza 

szkoła uczuć i relacji społecznych, etap kształtowania mózgowych ośrodków 

emocji (np. układu limbicznego) i całościowej orientacji do lub od ludzi, ku 

lub przeciw nim. Dziecko przychodzi na świat bardziej lub mniej zdolne do 

tworzenia więzi, z ukształtowanym prozaufaniem do świata i ludzi lub też 

nastawione lękowo i unikowo wobec docierających do niego bodźców 

społecznych. Zdaniem Kornas- Bieli (2011), dziecko rodzi się wyposażone 

w prenatalne doświadczenia, czynne wszystkie zmysły, z pierwotną wiedzą 

o świecie, predyspozycjami, preferencjami i nawykami, gotowe do przyswajania 

wiedzy i uczenia się, do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. 

Jednak długo jeszcze jest całkowicie zależne od innego człowieka i potrzebuje 

trwałego związku znim, gdyż tylko to zapewniamu poczucie bezpieczeństwa 

co do przetrwania. Sytuacja więzienna w przypadku dziecka i jego matki jest 

w związku sytuacją trudną.Stałymi wzorcami zachowania noworodka 

służącymi kształtowaniu się przywiązania są płacz, ssanie, tendencja do 

wpatrywania się w twarz ludzką i ożywienie lub uspokojenie się na widok 

bliskości osoby, zwłaszcza jej twarzy, zdolność do naśladowania ruchów 

mimicznych dorosłego, zdolność do rezonowania afektu, potrzeba przywierania 

do ciała dorosłego, potrzeba kołysania, wielozmysłowe rozpoznawanie matki, 

hormonalna reakcja u dziecka na bliski kontakt z matką/opiekunem. 

Noworodek płacze i jest to istotny objaw jego zdrowego stosunku do 

rzeczywistości i sygnalizowania potrzeb oraz przywołanie uwagi dorosłego. 

Płacz nowonarodzonego dziecka jest wołaniem o opiekę i troskę skierowanym 

do obecnych osób bez wyszczególniania kogokolwiek, jednak dzięki prenatal-

nemu uczeniu się można odnotować wyraźną preferencję osoby matki, jako 

znanej dziecku i rozpoznawalnej, zwłaszcza na podstawie bodźców zapachowych, 

smakowych, prozodycznych cech mowy oraz sposobu dotyku. Z kolei silna 

potrzeba ssania a zwłaszcza karmienie piersią jest gwarantem bliskości i częstych 

kontaktów z matką. Matka staje się szybciej obiektem znaczącym i dlatego 

karmienie piersią zwane jest przez psychoanalityków „szkołą miłości”. Wraz 

z mlekiem matki dziecko otrzymuje dużą porcję hormonów miłości i szczęścia, 

dzięki czemu jest otwarte na doświadczenia, ufne, spokojne, radosne. W mleku 

matki są też substancje uspakajające dziecko- dlatego są one spokojne, częściej 

senne, dobrze śpią i mniej płaczą. Tym samym dziecko nie naraża matki na 

doświadczanie frustracji związanej z brakiem kompetencji macierzyńskich, 
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staje się łatwiejsze do kochania, a matka zdobywa poczucie własnej wartości 

jako dostatecznie „dobra matka”. Dziecko rodzi się z wrodzonym schematem 

twarzy ludzkiej i ma tendencję do wpatrywania się w twarz ludzką bardziej 

niż w inny obiekt. Badania przeprowadzone przez Burshnell (2003), w dwanaście 

godzin po narodzinach dziecka pokazały, że noworodki preferowały wpatrywanie 

się w twarz własnej matki bardziej niż innej kobiety i w oparciu o tę preferencję 

już wkilka dni następowało zapamiętanie twarzy matki (przechowanie informacji 

zapewniające skuteczną pamięć rozpoznawczą). Im bardziej elementy strukturalne 

twarzy zostają w eksperymencie usunięte lub zniekształcone (zwłaszcza 

oczy), tym bardziej noworodek przestaje się nią interesować. Inne badania 

eksperymentalne wykazały, że już w pierwszej godzinie po urodzeniu noworodek 

potrafi naśladować otwieranie ust, wysuwanie języka przez osobę dorosłą, 

a w dwanaście godzin po narodzinach naśladuje nie tylko mimikę, ale też 

gesty rąk drugiej osoby,  w drugiej dobie naśladuje emocjonalne komponenty 

mimiki, zwłaszcza smutek i radość. Jak pisze Białecka- Pikul (2011, s. 183) 

„tendencja ta nie jest prostą mimikrą, ale polega na budowaniu umysłowej 

reprezentacji działań dorosłego, utrzymywaniu tych działań w pamięci oraz 

ich powtarzaniu, dzięki wykorzystaniu własnego systemu motorycznego”
2
. 

Już w pierwszej połowie okresu noworodkowego pojawia się tzw. 

pierwotna intersubiektywność, której szczególną formą jest tzw. Protokon-

wersacja (pierwotny dialog), w interakcji twarzą w twarz następuje rezonowanie 

afektu, wzajemność oraz naprzemienność i dopasowanie się zachowań. Gesty, 

ruchy ciała, kontakt wzrokowy i werbalny (słowa ze strony dorosłego, dźwięki 

ze strony dziecka) a potem uśmiech obu podmiotów interakcji są formą 

komunikacji silnie nasyconą emocjami, co zapada w pamięci dziecka jako 

wyuczone wzorce zachowań społecznych. Dziecko rezonuje emocje opiekuna, 

przerywa uśmiech („zamarznięcie”), jeśli dorosły eksponuje znieruchomiałą 

twarz. 

Potrzeba bliskiego kontaktu jest kolejnym warunkiem kształtowania 

się więzi z matką. Została zilustrowana w słynnych badaniach Harlow (1969). 

Bliski kontakt cielesny podświadomie zapewnia dziecko, że nie jest samo, 

bezradne, że jest ktoś,na którego opiekę może liczyć. Bezpośredni kontakt 

dotykowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, przekazuje pozytywne 

emocje, stanowi źródło doznań kinestetycznych i pozwala mu poznać własne 

ciało, poczuć siebie, stopniowo uświadomić sobie siebie. Przez cały okres 

prenatalnego rozwoju dziecko było zanurzone w płynie owodniowym, kołysane 

oddechem i ruchem matki. Pamięć wrażeń ze zmysłu równowagi sięgająca 

poziomu mięśniowego jest czynna przez całe życie. Wyraża się w odprężającym 

i uspokajającym kołysaniu i rytmicznych ruchach ciała. U noworodka potrzeba 

                                                 
2  Białecka-Pikul M. Wczesne dzieciństwo. [w:] Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. 

Warszawa: 2011, PWN, s. 172 – 201. 
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huśtania prowokuje rodziców do wzięcia dziecka na ręce i bujania w ramionach, 

na kolanach, a nagradzające jest wyciszenie dziecka. 

Proces utrwalania się więzi prowadzi do ukształtowania się przywiązania. 

Twórcy teorii przywiązania w relacji rodzice-dzieci (Reńe Spitz, Harry Harlow, 

John Bowlby, Mary Ainsworth) twierdzą, że przywiązanie jest trwałą, głęboką, 

emocjonalną więziąmiędzy dwoma osobami, dzięki której dążą one do 

utrzymania bliskości.  

Według Johna Bowlby’ego (2007). przywiązanie charakteryzuje się 

takimi cechami jak: selektywność (skupienie się na konkretnej osobie, z którą 

więź jest głęboka i silna, specyficzna, niepowtarzalna), potrzeba fizycznej 

bliskości z obiektem przywiązania i jego poszukiwanie, osiąganie stanu 

komfort i bezpieczeństwa, uspokojenia i odprężenia w sytuacji bliskości, lęk 

separacyjny gdy obiekt przywiązania jest niedostępny lub więź zostaje 

zerwana. 

Bowlby uważa, że przywiązanie jako głęboka więź między dzieckiem 

a opiekunem formuje się w pierwszym roku życia i zostanie zinternalizowana 

jako operacyjny model przywiązania. Jeślimodel ten reprezentuje ufności, 

niemowlę będzie zdolne do eksploracji środowiska oraz do oddzielenia się 

opiekuna i dojrzewania w zdrowy sposób. Jeśli relacja przywiązania jest 

problematyczna, wewnętrzny model przywiązania nie zapewni niemowlęciu 

bezpiecznej bazy i rozwój prawidłowych zachowań takich jak: zabawa, 

eksploracja oraz interakcje społeczne będzie upośledzony. Zachowanie 

przywiązaniowe ma swoje źródło w biologicznych mechanizmach i jest 

instynktowne. Przywiązanie dziecka do figury  matki stanowi istotny element 

planu rozwojowego charakterystycznego dla gatunku człowieka.  

Uczennica Bowlb’ego, Ainsworth i in. (1978), opublikowała wyniki 

badań dotyczące rozwoju przywiązania, które skoncentrowane były głównie 

na określeniu momentu, w którym można zaobserwować wybiórczość 

zachowań przywiązaniowych. Na tej podstawie wyodrębniła trzy wzorce 

(style) przywiązania. Są to: prawidłowy styl, bezpieczny styl oraz dwa 

nieprawidłowe: unikający oraz lękowo- ambiwalentny. Piskula (2003) podaje, 

że już w drugim roku życia dziecka można określić styl przywiązania dziecka 

w oparciu o jego reakcję na pozostanie samemu w obcym miejscu, na 

rozmowę i przyjęcie ukojenia od nieznanej osoby oraz na powrót opiekuna po 

chwili nieobecności. Według Erika Eriksona (2000), więź jest podstawowym, 

kluczowym „czynnikiem społecznym” w pokonaniu kryzysu fazy oralno- 

sensorycznej, kiedy noworodek a potem niemowlę doświadcza konfliktu 

między podstawową nieufnością (zagrożenie homeostazy, zależność) 

i ufnością (doznanie opieki). Więź ma konotacyjne pozytywne znaczenie ale 

może być też więź negatywna, destrukcyjna, gdyż jej charakter zależy od 

tego, z czym lub z kim człowiek jest związany. Więź patologiczna może wynikać 

z przeniesienia zaburzonych więzi z rodziny pochodzenia. Również rodzice 

czy opiekunka dziecka mogą być bardzo blisko dziecka, ale go zaniedbują, 

odrzucają (jawnie lub ukrycie), dziecko będzie wykształcało więź z nimi ale 
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będzie ona negatywną- lękową, unikową, ambiwalentną, zdezorganizowaną. 

Podobnie brak rodziców, opiekuna, ciągłe rozłąki, nieprzewidywalność 

rozstań, długie czekanie na powrót- powodują kształtowanie się u dziecka 

pozabezpieczanych wzorów przywiązania. 

Skazane matki są piętnem własnych działań. Należy mieć na uwadze, 

że zachowania przestępcze tych kobiet mają własną historię, a ich życie 

i rozwój były kształtowane przez często niekorzystne i szkodliwe czynniki. 

Dlatego też kontrowersje budzą kompetencje przestępczyni jako matki. 

W dyskursie społecznym, psychologicznym, prawnym i pedagogicznym 

ujawniają się liczne argumenty przemawiające za izolowaniem tak ukształto-

wanej osoby, szczególnie od własnych dzieci. Zderzają się tutaj dwa stanowiska 

jako sprawiedliwość karząca wobec matki, oraz pozycja dziecka (także 

nienarodzonego) – a w szczególności jego dobro, rozumiane jako prawo do 

optymalnego rozwoju, zwłaszcza w pierwszych latach jego życia. Brzezińska 

(2004), uważa, że kluczowe dla rozwoju dziecka są okresy ryzyka w chrono-

logicznych fazach rozwojowych, w których dziecko jest bardziej podatne na 

czynniki szkodliwe. Do nich należy okres niemowlęcy a następnie przedszkolny. 

Jednym z pierwszych badaczy, który zwrócił uwagę na niekorzystny wpływ 

rozłąki dziecka z matką był Spitz. W badaniach 1946 roku nad genezą 

zaburzeń psychicznych wykazał, że niemowlęta pozostawione bez opieki matki 

(z różnych przyczyn), charakteryzują symptomy które nazwał depresją 

anaklityczną. Konsekwencją tej depresji był regres w rozwoju, prowadzący 

w skrajnych przypadkach do jego zahamowania, wyniszczenia organizmu lub 

śmierci dziecka. W tym kontekście mówi się o chorobie sierocej. Jej skutki 

nie ograniczają się do aktualnej sfery rozwoju ale ujawniają się również 

w kolejnych fazach rozwojowych. 

Badania Matysiak-Błaszczyk i Włodarczyk (2004, s. 53-54) wykazały 

następujące skutki separacji dziecka od matki: 

 Obniżenie odporności organizmu i zwiększenie zachorowalności 

(M. Dawid); 

 Spowolnienie tempa przyrostu ciała (J. Fischoff i C.T. Whitten); 

 Płytkość uczuć, infantylizm uczuciowy, brak kontroli impulsów, stany 

dysfotyczne (V. Nora); 

 Zaburzenia zachowania, autyzm (M. Eck); 

 Wykolejenie i nieprzystosowanie społeczne (J. Favez-Boutonier); 

 Ucieczki od rzeczywistości w świat wyobraźni i osobowości socjo-

patyczne (M. Dawid); 

 Zaburzenia rozwoju umysłowego; 

 Zaburzenia rozwoju fizycznego(zaborowski, 1969). 

Jak zauważa Sitnik (2013, s. 319), „mimo iż utrzymanie więzi 

rodzinnych jest istotnym sposobem zapobiegania recydywie i szansą na 

readaptację społeczną, to nadrzędne dobro dziecka powinno być zawsze 

priorytetowe przy podejmowaniu decyzji o odseparowaniu bądź pozostawieniu 
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dziecka przy matce”
3
.W tak ważnych dla dziecka sprawach, jeżeli rodzice nie 

mogą albo nie są w stanie zdecydować lub dojść do porozumienia, decyduje 

sąd opiekuńczy w kooperacji z właściwym zakładem karnym. 

Polski model wykonywania kary więziennej w przypadku matek 

dzieci do trzeciego (w uzasadnionych przypadkach) do czwartego roku 

życia opiera się na regulacjach prawnych zawartych w Kodeksie karnym 

wykonawczym, art. 87. W $ 4 czytamy, że „w celu umożliwienia matce 

pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad 

dzieckiem organizuje się przy wskazanych zakładach karnych domy dla matki 

i dziecka, w których dziecko może przebywać na życzenie matki do 

ukończenia trzeciego roku życia, chyba, że względy wychowawcze lub 

zdrowotne, potwierdzone opinią lekarza lub psychologa, przemawiają za 

oddzieleniem matki od dziecka albo za przedłużeniem lub skróceniem tego 

okresu. Decyzje w tym zakresie wymagają zgody sądu opiekuńczego”
4
. 

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa domy dla więźniarek z dziećmi. 

To Zakład Karny w Krzywańcu z Domem Matki i Dziecka, który powstał 

w latach siedemdziesiątych z inicjatywy M. Łopatkowej oraz Zakład Karny 

nr 1 w Grudziądzu z Domem Małego Dziecka oraz jedynym w Polsce 

oddziałem ginekologiczno- położniczym dla osadzonych. W placówkach tych 

wykorzystuje się około 40 % miejsc. Jeżeli dziecko opuszcza Dom Matki 

i Dziecka przed ukończeniem odbywania kary pozbawienia wolności przez 

matkę, zakład karny umożliwia formalne starania o pieczę zastępczą 

w rodzinie lub umieszczenie dziecka w najbliżej położonej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, tak aby matka mogła utrzymywać z nim stały 

kontakt. Sama organizacja Domu Matki i Dziecka nie przypomina typowej 

celi więziennej: nie ma krat a zazwyczaj są 2- 3 osobowe pokoje mieszkalno- 

sypialne dla matek z dziećmi. W oddziałach mieszkalnych są odrębne 

pomieszczenia wyposażone w zabawki, meble i inny sprzęt niezbędny do 

naturalnej i swobodnej symulacji rozwoju dziecka. Ponadto pomieszczenia 

gospodarcze, sale rekreacyjne, pomieszczenia dla świadczeń zdrowotnych 

i inne. Zabezpieczenia są dyskretne i niezauważalne przez małe dzieci. 

Personel więzienny i matki noszą cywilne stroje. Na zewnątrz znajdują się 

tereny zielone, plac zabaw, ogródek w którym mamy razem z dziećmi mogą 

uprawiać owoce i warzywa. Plac zabaw jest kolorowy i wyposażony w liczne 

zabawki. Jest to miejsce przystosowane do zabaw z dzieckiem. Skazane 

kobiety odbywające karę w zakładzie karnym mają prawo do dodatkowego 

spaceru. Co ciekawe, z  badań wynika, że mniej niż połowa skazanych kobiet 

nie korzysta z tego prawa mimo zachęt stosowanych przez funkcjonariuszy 

                                                 
3  Sitnik K. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet. [w:] Kwieciński A. (red.). 

Postępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty 

prawne. Warszawa: 2013, Wolters Kluwer S.A., s. 319 
4  Ustawa z dnia 6czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553). 
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służby więziennej. Kobiety posiadające dzieci, również na wolności nie 

potrafią zagospodarować czasu wolnego sobie i swoim dzieciom, ponieważ 

nie mają takich wzorców z dzieciństwa. Wychowując się w rodzinach 

dysfunkcyjnych z powodu uzależnień częściej doświadczały awantur niż 

wspólnych zabaw z rodzicami. Godnym podkreślenia jest fakt, że w opinii 

badanych kobiet (Teleszewska, 2014), liczy się fakt, że mogąprzebywać wraz 

ze swoim dzieckiem. Ponad 41% zadeklarowała, że dziecko ma zapewnioną 

opiekę w zakładzie karnym. Jedna z respondentek oceniła, że „dobrze , że jest 

taka możliwość, ponieważ dziecko powinno być przy matce, bo tylko ona jest 

w stanie daćmu tyle miłości ile potrzebuje. A także dbać o nie, uczyć 

i wychowywać”.  

Pozytywnym sygnałem jest także fakt, że za zgodą matki pielęgniarki 

mogą zabrać dzieci poza mury zakładu karnego.Podczas tych wypraw dzieci 

poznają gwar ulicy, sklepy, otoczenie. Ponadto, jak podkreśla w wywiadzie 

E. Adamska – kierownik Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym 

w Krzywańcu organizowane są  systematyczne wyjazdy matek oraz dzieci do 

filharmonii, innych przedszkoli, gospodarstw agroturystycznych, do lasu. 

Z doniesień prasowych wiemy o realizowanych projektach z udziałem 

studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2017 roku w Bibliotece Norwida 

w Zielonej Górze zorganizowano warsztaty „Biblioterapia i Bajkoterapia 

w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia 

świata społecznego i siebie”
5
. Wzięli w niej udział studenci uniwersytetu 

i matki z dziećmi z Krzywańca. Jak informuje profesor Toroń- Fórmanek był 

to jeden z elementów szerszego projektu. Tak więc, należy przypuszczać, że 

warunki środowiskowe są przyjazne rozwojowi dziecka, zbliżone do naturalnych 

a czasem korzystniejsze od domowych, których osadzone nie zdołałyby 

zapewnić na wolności. 

W Polsce nie prowadzono do tej pory kompleksowych badań, 

poświęconych rozpoznaniu fizycznych i społecznych stymulatorów i stabili-

zatorów rozwoju małych dzieci, w tym badań dotyczących szczególnej roli 

dorosłego jako mediatora między dzieckiem a jego otoczeniem, zarówno 

fizycznym jak i społecznym. W konsekwencji brakuje rzetelnej, pobudowanej 

wynikami badań empirycznych wiedzy o jakości i użyteczności przestrzeni 

dla różnych typów środowisk, w których rozwijają się dzieci polskie w wieku 

do trzech lat, w tym szczególnie wiedzy o tym, kiedy ta przestrzeń staje się 

prorozwojowa a kiedy sposób jej organizacji i aranżacji oraz stopień nasycenia 

ofertami jest źródłem ryzyka rozwojowego lub wręcz psychopatologii 

rozwojowej.  

Znajomość roli jakości ofert dla rozwoju małego dziecka ma 

kluczowe znaczenie dla wszystkich osób przebywających w środowisku jego 

                                                 
5  Wyborcza.pl Zielona Góra Wychowywać dziecko w więzieniu. Matki z Krzywańca bawią 

się z dziećmi w bibliotece. [Zdjęcia]. Dostęp z dn. 12.12.2018  
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rozwoju, choć w szczególności dla osób bezpośrednio związanych z organizacją 

lub oceną jakości fizycznej i społecznej przestrzeni rozwoju małego dziecka tj.: 

 rodziców i opiekunów zainteresowanych optymalnie dostosowanym 

do uniwersalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych stymulowaniem 

i wspieraniem rozwoju dziecka 

 specjalistów zorientowanych na pomoc dziecku i wspieraniu jego 

rodziców/opiekunów poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne, 

wczesną interwencję oraz oddziaływania terapeutyczne, w tym 

rehabilitacyjne 

 badaczy min. diagnostów oraz konstruktorów narzędzi i projektantów 

metod diagnostycznych 

Wyniki badań eksploracyjno- diagnostycznych otrzymane z realizacji 

projektu w 2016 roku: Rola środowiska w rozwoju małego dziecka- metody 

badań - wykazały duże zróżnicowanie sposobów organizowania przestrzeni 

fizycznej w jakiej rozwijają się polskie dzieci. Na szczególną uwagęzasługują 

wyodrębnione w badaniach układy cech, charakteryzujące z jednej strony 

środowiska ryzyka rozwojowego a z drugiej strony tzw. układu pomyślnego 

rozwoju dzieci w Polsce. Analizy porównawcze wyodrębnionych różnych 

typów środowisk umożliwiają: 

 wskazanie czynników ryzyka/powodzenia rozwojowego obecnych 

w fizycznym i społecznym otoczeniu funkcjonowania dziecka 

 wyodrębnienie szeregu wskazówek ułatwiających kompleksową 

diagnozę zasobów i deficytów (stopnia prorozwojowości) w zakresie 

stymulatorów rozwoju dziecka do lat trzech 

 uwrażliwienie odbiorców na określone czynniki występujące w środo-

wisku domowym, które oprócz rozpoznania wymagają w planowanych 

działaniach profilaktycznych, interwencyjnych lub rehabilitacyjnych 

w celu bądź kompensowania deficytów, bądź wyrównywania szans 

rozwojowych dziecka. 

U podstaw zorganizowania Domów Matki i Dziecka w Krzywańcu 

i Grudziądzu leżało założenie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczna 

jest w pierwszych latach jego życia opieka jednej i tej samej osoby – najlepiej 

matki. Dlatego kwestie związane z budowaniem postaw rodzicielskich są 

monitorowane, jako przedmiot oddziaływania kadry więziennej. W przywię-

ziennych domach dziecka powołany został zespół opiekuńczo- wychowawczy 

a oddziaływania wspierające kierowane do matek są przedkładane na 

warunki rozwojowe dziecka podlegają okresowej ocenie, jak również 

modyfikacji interwencji i działań. Gdy w literaturze przedmiotu opisuje się 

relacje matka – dziecko zazwyczaj w pierwszej kolejności zwraca się uwagę 

jak funkcjonuje kobieta, jest to bowiem wyznacznikiem jakości pełnienia 

funkcji macierzyńskich. I tak, zwraca się uwagę na stany osobowości kobiety, 

postawy rodzicielskie, style przywiązania, realizację zadań opiekuńczych 
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i w konsekwencji na funkcjonowanie i rozwój dziecka. Analizując rozwój 

dziecka we wczesnym dzieciństwie psychologowie podkreślają fakt, że 

zdolność do funkcjonowania społecznegoi poznawczego dziecka zależy od 

wzorca przywiązania. Jak pisano wcześniej, gdy opiekun (tutaj matka) jest 

dostępna, może powstać bezpieczny wzorzec przywiązania i następuje 

zaangażowanie dziecka w eksplorację – podejmowanie zadań i ryzyka, 

kontakty społeczne. Niektóre matki, niewydolne wychowawczo reprezentują 

niewłaściwe postawy rodzicielskie, jednocześnie bliskość innych zaburzonych 

osób może stanowić zagrożenie. Dlatego adresatami pomocy są w pierwszej 

kolejności osoby znaczące w życiu dziecka. Przyjmuje się, że programy 

penitencjarne są jednocześnie programami wczesnej interwencji, ukierunkowane 

na profilaktykę ważniejszych zagrożeń rozwojowych. Programy wczesnej 

interwencji powinny bazować na zasobach najbliższego środowiska a zwłaszcza 

osób bliskich i jakości partnerskiej współpracy z profesjonalistami i innymi 

instytucjami wspierającymi. W sytuacji więziennej praca matki nad sobą jest 

jednym z podstawowych warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka. 

Nie bez znaczenia pozostają główne czynniki biologiczne, osobowościowe 

i aktywność własna.  

W literaturze z uwagi na specyficzny charakter przywięziennych 

domów małego dziecka i trudności w dostępie do badanych, częściej 

przedstawiana jest sytuacja matek aniżeli dzieci. Losy dzieci przebywających 

w przywięziennych Domach Matki i Dziecka są monitorowane cyklicznie. 

Badania prowadzone przez Teleszewską (2014), pokazały że po oddzieleniu 

dziecka od matki największym problemem jest narastająca agresja u matek- 

więźniarek. Co zadawalające, w opinii funkcjonariuszy pracującymi ze 

skazanymi kobietami, po urodzeniu dziecka kobiety zmieniły sięna lepsze. 

Dziecko dla tych skazanych jest bodźcem do tego, aby podjąć naukę, 

odzyskać prawa rodzicielskie, zdobyć mieszkanie i nie powrócić już na drogę 

przestępczą. Kobieta po urodzeniu dziecka staje się bardziej odpowiedzialna. 

Autorka uważa, że rozdzielenie dziecka od matki jest stresujące dla obu 

podmiotów. Należy zachęcać matki, aby podczas przepustek zabierały je do 

rodzin z którym zamieszkają po ukończeniu trzeciego roku życia. To ułatwi 

adaptację do nowego miejsca zamieszkania, ponieważ będzie kojarzone jako 

takie, w którym już było z matką. Z innych badań przeprowadzonych w latach 

osiemdziesiątych przez Sikorę (1982), nad prawidłowością rozwoju przeby-

wających tam dzieci wynika, iż poziom rozwoju poszczególnych funkcji nie 

odbiegał od normy dla danego wieku/fazy rozwojowej. Nie stwierdzono 

przypadków występowania choroby sierocej.  

W trosce o dobro i optymalne warunki psychofizycznego rozwoju 

małego dziecka przebywającego z matką, która odbywa karę pozbawienia 

wolności należy dołożyć starań w kierunku dalszej eksploracjii stawiania 

pytań o wzory (style) przywiązania i ich związki z przeżyciami dziecka po 

ukończeniu trzeciego roku życia; rozwój dzieci przebywających z matkami 

i dzieci wychowujących się poza ich bezpośrednią pieczą, i inne.  



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 1 

 77 

Bibliografia 

AINSWORTH M. D. S., BLEHAR M. C., WATES E., WALL S. Patterns of 

Attachment. A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale. 

NJ: Erlbaum. 1978. 

BIAŁECKA-PIKUL M. Wczesne dzieciństwo. [w:] TREMPAŁA J. (red.) 

Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa:2011. PWN, s. 172-201. 

BOWLBY J. Attachment and Loss. Vol II. Separation Anxiety and Anger. 

Hogarth Press and the Institute of Psycho – Analysis, London:1973. 

BOWLBY J. Przywiązanie. Warszawa: 2007, PWN. 

BRZEZIŃSKA A. I. Dzieci z układu ryzyka. [w:] BRZEZIŃSKA A. 

JABŁOŃSKI S.,MARCHOW M. (red.)Ukryte piętno. Zagrożenia 

rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań: 2003,Wydawnictwo Fundacji 

Humaniora, s. 11-37. 

ERIKSON E. Dzieciństwo i społeczeństwo. Tłum. P. HEMEJ, 

Warszawa:2000, Rebis. 

FAJWER-KRUCZEK I. psychospołeczne uwarunkowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka przebywające z matką w izolacji 

więziennej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna nr 4/2016. UŚ 

w Katowicach, s. 262-269. 

GNIADEK N. Matka i dziecko w zakładzie karnym. Doniesienia z badań. 

Studia Gdańskie. T.28, s.143 – 149. 

HORNOWSKA E., BRZEZIŃSKA A., APPELT K.,  

KALINOWSKA-CZEREMSKA K. Rola środowiska w procesie 

rozwoju małego dziecka – metody badań. Wydawnictwo Naukowe 

Scholar: 2014, s. 89 – 111.  

KORNAS-BIELA D. Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka 

w prenatalnym okresie jego rozwoju.[w:] BIELA A. WALESA CZ. 

Problemy psychologii prenatalnej. Lublin: PTP. 

KORNAS-BIELA D. Kształtowanie więzi rodziców z dzieckiem 

w perinatalnym okresie życia. Kwartalnik Naukowy nr 1/2017. 

MATYSIAK-BŁASZCZYK A., WŁODARCZYK E. Macierzyństwo za 

kratami. Pedagogika Społeczna. 2-4/2004, s. 51-65. 

SIKORA J. Problemy resocjalizacyjne w świetle badań psychologicznych. 

Warszawa: 1978, PWN.  

SITNIK K. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet.[w:] 

KWIECIŃSKI A. (red.) Postępowanie z wybranymi grupami skazanych 

w polski systemie penitencjarnym. Aspekty prawne. Warszawa: 2013, 

Wolters Kluwer S. A. 

SŁABOŃ-DUDA A. Wczesna relacja matka- dziecko i jej wpływ na dalszy 

rozwój emocjonalny dziecka.Psychoterapia nr 2/2011, s. 11 – 18.  

Ustawa z dnia 6 lipca 1997 roku- Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553).  



Janik, S.:  

Dieťa a matka v podmienkach penitenciárnej izolácie 

 78 

Internet 

Wyborcza.pl Zielona Góra. Wychowywać dziecko w więzieniu. Matki 

z Krzywańca bawią się z dziećmi w bibliotece. [Zdjęcia] Wyborcza.pl. 

Zielona Góra. Dostęp z dn. 12.12.2018.  
 
 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 1 

 79 

Abuse of Psychoactive Substances 

by Children and Youth in the Community 

Missbrauch psychoaktiver Substanzen durch Kinder 

und Jugendliche in einer Kommunität 

Zneužívanie psychoaktívnych látok 

deťmi a mládežou v komunite 

Ľuba Pavelová 

Abstract 

Abuse of psychoactive substances by children and young people has its 

own specifics and brings a large number of consequences for users. 

Community sharing, among other things, the common values, culture 

and mutual social interactions of individuals, families and groups, it 

affects all participants in this territory. Protective and risk factors of the 

community in which children and youth live create an environment who 

are involved in risk behaviors (use of psychoactive substances) and 

delinquency of children and youth. This paper reports selected results of 

the protective and risk factors of community respondents research 

ISRD3. 

Keywords: Psychoactive substances. Children. Youth. Community. Risk and 

protective factors. 

Úvod do problematiky 

V roku 2013 bola prijatá v poradí piata Národná protidrogová stratégia 

Slovenskej republiky na obdobie 2013 – 2020 (ďalej len NPDS) a participujúce 
ministerstvá pripravili svoje Akčné plány na prvé obdobie NPDS (do roku 

2016). Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku má v dvoj-
ročných intervaloch podávať vláde SR súhrnnú informáciu o realizácii proti-

drogovej politiky štátu v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. Národné 
centrum zdravotníckych informácií (NCZI) v Bratislave spolupracuje v oblasti 

drog a drogovej závislosti s Európskym monitorovacím centrom pre drogy 

a drogovú závislosť (ďalej EMCDDA) prostredníctvom Národného monitoro-
vacieho centra drog na Ministerstve zdravotníctva SR, a to zberom a spracovaním 

dát pre indikátor Dopyt po liečbe (Treatment Demand Indicator, TDI). Hlásenie 
poskytuje informácie o druhoch užívaných látok, o spôsoboch ich užívania 
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a o rizikových faktoroch užívania, o veku, pohlaví, sociálnej a ekonomickej 
aktivite užívateľov, o štátnej príslušnosti užívateľov, o ich bydlisku, v prípade 

cudzincov o krajine, z ktorej pochádzajú, o tom, koľko liečení užívateľov 
drog bolo hlásených z ambulantnej a ústavnej starostlivosti, ako aj základné 

informácie o druhoch poskytovateľov tejto špecializovanej zdravotníckej 
starostlivosti (NMCD, Stav, 2016).

1
 Tento indikátor sleduje iba tých užívateľov, 

ktorí sú pod tlakom ochotní nastúpiť liečbu, a nič nehovorí o skutočnom počte 
osôb, ktoré by liečbu potrebovali. Zároveň by bolo vhodné, aby u týchto 

pacientov bola sledovaná aj efektivita poskytovaných intervencií, čo by mohlo 

byť ukazovateľom pre tvorbu obsahu účinných intervenčných stratégií a podpore 
efektívnych programov krátkodobej, strednodobej a dlhodobej liečby. 

Zneužívanie psychoaktívnych látok je jednou z foriem rizikového 
správania, ktoré môže viesť k delikvencii. V období detstva a dospievania ide 

o zvlášť nebezpečné vzájomné prepojenie s dôsledkami ťažko vyčísliteľnými 
v ďalšom období života jedincov. Otázka, či užívanie drog vedie k delikventnému 

správaniu, alebo delikventné správanie vedie k užívaniu návykových látok, 
nie je doposiaľ uzavretá. Na jednej strane je jasné, že získať návykové látky je 

nákladnou záležitosťou, čo vedie užívateľov napr. ku krádežiam, na druhej 
strane je tiež pravdou, že užívanie a zneužívanie návykových látok je 

neoddeliteľnou súčasťou kriminálnej subkultúry a kriminálneho spôsobu 
života. Zároveň nemožno opomenúť výskumné zistenia a prax (nielen na 

národnej, ale i medzinárodnej úrovni) identifikujúce súvislosti užívania 
a zneužívania návykových látok a recidívy trestnej činnosti. Fenomén 

závislostí je ako rizikový faktor trestnej činnosti prítomný v množstve 
rôznych štandardizovaných nástrojov na určenie rizika recidívy trestnej 

činnosti (angl. Risk Assessment Tools). Napr. v prieskumnej sonde realizovanej 
v SR v roku 2017 (Lulei, Ľorko, 2017)

2
 sa až 50 % respondentov (respondentmi 

boli odborníci z praxe pracujúci s odsúdenými vo väzenských zariadeniach 

v SR) vyjadrilo, že závislosti sú jeden z rizikových faktorov, ktoré majú 
výrazný vplyv na recidívu trestnej činnosti.  

Špecifické potreby detí a mládeže vyžadujú veľmi citlivé prístupy 
preventívne aj intervenčné. Dôraz na preventívne opatrenia je stále veľmi 

aktuálny. Ak na rôznych fórach tvrdíme, že preventívne aktivity protidrogových 
politík nie sú dostatočne účinné, mali by sme pripustiť aj zlyhávanie ďalších 

faktorov, ktoré by ju mali podporovať. Dôsledky nie vhodne realizovanej 
protidrogovej politiky sa odrážajú v rôznych oblastiach života užívateľov, aj 

v štatistike ich úmrtí, čo vnímame ako najťažší dôsledok. Aj keď štatistiky 

                                                 
1  NMCD. Stav drogovej problematiky na Slovensku. [online]. Súhrn Výročnej správy NMCD 

o stave drogovej problematiky v roku 2015. [cit. 2016-11-20]. Dostupné na: 

http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action= 

GetFile&DocumentID=1274. 
2  LULEI, M. – ĽORKO, J. 2017. Hodnotenie rizika sociálneho zlyhania. Výskumná štúdia 

č. 1/2017. Bratislava : GR ZVJS, 2017. 27 s. [CD-ROM]. 
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ukazujú, že investície do prevencie sa oplatia, pretože odhadom jedno 
investované euro ušetrí ďalších sedem eur, potrebovali by sme komplexné 

analýzy jednotlivých epidemiologických indikátorov, ktoré by viedli ku 
komplexným stratégiám riešení súčasného stavu v zneužívaní psychoaktívnych 

látok, z pohľadu našej práce hlavne u detí a mládeže. Informácie o skutočnom 
stave zneužívania psychoaktívnych látok v našej spoločnosti získavame 

sledovaním rôznych epidemiologických indikátorov a z nášho pohľadu nie sú 
dostatočné. Odhady expertov (Lulei, Ľorko, 2017)

2
, tiež výskumné zistenia 

(Užívanie liekov
3
, EMCDDA

4
, ESPAD

5
) popisujú súčasnú situáciu, môžeme 

ich však spochybniť neustále sa meniacou drogovou scénou s novými 
a novými psychoaktívnymi látkami. 

Vývoj zneužívania psychoaktívnych látok deťmi a mládežou by sme 
mali obzvlášť sledovať vzhľadom k výrazným negatívnym dôsledkom takéhoto 

správania. Na Slovensku sú uskutočňované pravidelné monitoringy v odstupe 
štyroch rokov, ktoré podávajú ucelený prehľad problémov v najohrozenejšej 

skupine populácie, t. j. medzi deťmi základných škôl a stredných škôl. Ide 
o výskumy ESPAD a TAD. 

ESPAD 2015 je založený na údajoch od 96 043 respondentov z 35 
krajín (Albánsko, Rakúsko, Belgicko (Flámsko), Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, 

Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, 
Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, 

Lichtenštajnsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Malta, Monako, Nórsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Ukrajina). 

Podľa prieskumov na Slovensku si stále udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi 
drogami vo všeobecnej populácii a najmä v mladších vekových skupinách 

marihuana. Rozšírenosť marihuany je vysoká najmä v mladších vekových 
skupinách, ale v ostatných rokoch je stabilizovaná.

5
 

Podľa rôznych výskumov sa závislosť v zmysle psychiatrickej diagnózy 

(s rozvojom zvýšenej tolerancie a abstinenčných príznakov, stratou kontroly, 
narušením významných pracovných, sociálnych či rekreačných aktivít, pokra-

čovaním v závislom správaní i napriek evidentným zdravotným a psychoso-
ciálnym dôsledkom) rozvinie u 10 až 20 percent osôb s rizikovým konaním. 

Vývoj závislosti je ovplyvnený: 
 geneticky (až 50 % rizika),  

 vývojovo (v priebehu dospievania je vyšší ako v dospelosti), 
 stavom prostredia (miera stresu, ponuka návykových látok, imitácia 

správania iných ľudí, najmä vrstovníkov v adolescencii),  

                                                 
3  http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/7196/uzivanie_liekov_u_stredoskolakov.html 
4  http://www.emcdda.europa.eu, sekcia Drug situation – Action on new drugs. 
5  NOCIAR, A. Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 

2015 – Záverečná správa. Bratislava: VÚDPaP, 2015, 77 s. 
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 druhom zneužívanej látky alebo aktivity (niektoré vyvolávajú závislosť 
rýchlejšie ako iné, napríklad metamfetamín rýchlejšie ako marihuana) 
(Nábelek, 2015).

6
 

Syndróm závislosti býva charakterizovaný duševnými a prípadne 
telesnými príznakmi poškodenia organizmu, ako aj sociálnymi dopadmi. 
Svetová zdravotnícka organizácia – WHO charakterizuje závislosť aj ako 
neprekonateľnú nutkavú žiadostivosť, resp. potrebu pokračovať v užívaní 
návykovej látky a zadovážiť si ju akýmkoľvek spôsobom. Tendenciou býva 
častejší kontakt s psychoaktívnou látkou, čo má za následok psychický 
a fyzický nárast závislosti, v krajných prípadoch až zničujúci účinok na 
indivíduum a spoločnosť. 

Sociálne prostredie je jedným z faktorov rozvoja závislosti. Môžeme 
zaň považovať aj komunitu. Podľa § 4 ods. 3 Zákona o sociálnych službách 
448/2008 Z. z. je komunita skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení 
určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú 
spoločné záujmy, hodnoty a ciele. Dovoľujeme si upozorniť, že definícia 
v zákone nie je dostatočná, pretože sa účelovo viaže iba na istý druh 
komunity. Existujú aj iné delenia a formy komunít (napr. duchovná, vedecká 
ap.), ktoré v zákone explicitne vymedzené nie sú.   

Pre našu potrebu veľmi výstižnú vetu vyslovil Peck Scott (1995)
7
, 

známy ako autor viacerých publikácií s vlastnou skúsenosťou pri budovaní 
komunít. Hovorí, že komunita je miesto, kde nachádzame emocionálnu 
podporu a skúsenosť, zároveň ale uvádza, že zmysluplne opísať komunitu je 
takmer nemožné niekomu, kto ju nikdy nezažil. A väčšina z nás s ozajstnou 
komunitou žiadnu skúsenosť nemá. Je preto úplne prirodzené, že aj keď 
používame často komunitu na označenie nejakého spoločenstva, nie vždy nám 
je jasné, o aké spoločenstvo ide. Zdôrazňujeme pritom stále nedoceňovaný 
inštitút susedstva. Susedstvo v sociologickom chápaní neznamená len to, že 
ľudia bývajú vedľa seba na určitom území (v dome, ulici, štvrti, dedine), 
susedstvo je aj určitý spôsob, akým susedia so svojimi susedskými vzťahmi 
uskutočňujú sociálne interakcie, akým si organizujú spoločné činnosti pri 
riešení problémov komunity a jej členov, spôsoby neformálnej sociálnej 
kontroly. Inštitúcia susedstva pomáha definovať komunitu ako sociálnu 
skupinu. 

Ak teda hovoríme o komunite, v kontexte nášho príspevku ide 
o spoločenstvo, ktoré zdieľa spoločné hodnoty a kultúru, zdieľa jedno 
teritórium a vzájomné sociálne interakcie jedincov, rodín a skupín ovplyvňujú 
všetkých účastníkov. Protektívne a rizikové faktory komunity, v ktorej deti 
a mládež žijú, vytvárajú prostredie, ktoré sa podieľa aj na rizikovom správaní 
(užívaní psychoaktívnych látok) i delikvencii detí a mládeže.  

                                                 
6  NÁBĚLEK, L. Mozgový systém odmeny a závislostné správanie. Sociálna prevencia, 2015, 

10 (2), 13 – 14.   
7  PECK, S. M. V jiném rytmu. Olomouc: Votobia, 1995, 251 s. 
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Metodológia 

V rokoch 2014 – 2016 sa Slovensko prostredníctvom pracovníkov 

Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave, (projekt Vega č. 1/0462/14: „Delikvencia mládeže Slovenskej 

republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov – národná self-

reportová výskumná štúdia“) zapojilo do medzinárodného výskumu delikvencie 

pod názvom ISRD3 – International Self-Report Delinquency. Hlavným 

dôvodom účasti Slovenska v tomto projekte bolo zistiť aktuálny stav v oblasti 

delikvencie detí a mladistvých na Slovensku a porovnať ho s ostatnými 

krajinami participujúcimi v danom projekte.  

Dotazník (Marshall, et al. 2013) pozostáva z dvoch, prípadne troch častí. 

Zber dát sa uskutočnil od marca 2015 do júna 2015 na základných 

školách v Bratislave a v Nitre. 

Vzorka bola vytvorená náhodným proporcionálnym výberom tried 

žiakov, ktorý bol stratifikovaný mestom, typom školy (verejné, súkromné 

a cirkevné) a triedami (7., 8., 9.ročník). 

Vybrané výsledky 

Tab. č. 1: Charakteristika slovenskej vzorky na úrovni jednotlivcov
8
 

 Spolu Bratislava Nitra 

Počet žiakov v 7., 8., 9. triede  10 653 8 515 2 138 

Počet žiakov vo vybranej vzorke tried  3 030 1 308 1 722 

Súhlas rodičov:     

Počet detí vylúčených rodičmi  131 68 63 

Celkový počet žiakov vylúčených na základe rozhodnutia rodičov      131 68 63 

Percento žiakov vylúčených na základe rozhodnutia rodičov 4,32 5,2 3,66 

        

Žiaci chýbajúci z iných dôvodov 451 216 235 

Žiaci prítomní počas zberu dát  2 448 1 024 1 429 

Prítomní žiaci, ktorí nevypĺňali dotazník 41 9 32 

Celkový počet úspešných resondentov 2407 1015 1392 

Percento odpovedí  79,4 77,6 80,8 

 

Zneužívanie psychoaktívnych látok a tiež delikvenciu detí a mládeže 

ovplyvňujú rôzne faktory. Za dôležité faktory zdravého vývinu jedinca 

                                                 
8  ONDRUŠKOVÁ, E., PRUŽINSKÁ, J. PAVELOVÁ, Ľ. Rodina, voľný čas, psychoaktívne 

látky a delikvencia : ISRD 3. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 205 s. 
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považujeme širšie vzťahy v komunite, v ktorej žijú. V našom výskume 

respondenti odpovedali na otázky, ako vnímajú ľudí vo svojom blízkom okolí. 

V nasledujúcich tabuľkách sme rozdelili protektívne a negatívne faktory 

spoločenstva, v ktorom mladý človek žije a ktoré ovplyvňujú rizikové 

správanie, a teda aj užívanie psychoaktívnych látok.  

 

Tab.č. 2: Hodnotenie blízkeho okolia – protektívne faktory
8
 

 

Pri hodnotení protektívnych faktorov prevencie delikvencie sme 

sčítali možnosti trochu súhlasím a úplne súhlasím, tak iba 25,2 % (N=594) 

respondentov uvádza, že ich ľudia v blízkom okolí poznajú, 38,6 % (N=889) 

respondentov uvádza, že spoločne niečo robia, 24,4 % (N=570) susedom 

pomáha, 37,6 % (N=875) držia pri sebe, 38,8 % (N=900) im môže dôverovať, 

18,4 % (N=429) vychádza s nimi dobre. Toto zistenie znižuje mieru, ktorou 

môže komunita blízkych ľudí ovplyvňovať respondentov najviac, a poukazuje 

na nízku mieru sociálnej kontroly. 

 

Tab. č. 3: Hodnotenie blízkeho okolia – rizikové faktory
8
 

 

Páchanie 

trestných činov Predaj drog Časté bitky 

Opustené 

domy Mnohé grafity 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

úplne 

súhlasím 

1188 51,3 1488 63,4 1326 56,8 1269 54,0 732 31,3 

trochu 

súhlasím 

857 37,0 545 23,2 750 32,1 747 31,8 605 25,9 

trochu 

nesúhlasím 

198 8,5 204 8,7 182 7,8 237 10,1 586 25,1 

úplne 

nesúhlasím 

75 3,2 110 4,7 77 3,3 95 4,0 416 17,8 

Total 2318 100,0 2347 100,0 2335 100,0 2348 100,0 2339 100,0 

 

Pri hodnotení blízkeho okolia a jeho rizikových faktorov sme sčítali 

možnosti úplne súhlasím a trochu súhlasím. 88,3 % (N=2045) respondentov 

udáva, že v blízkom okolí eviduje páchanie trestných činov, 86,6 % (N=2033) 

udáva predaj drog, 88,9 % (N=2076) časté bitky. 85,8 %(N=2016) eviduje vo 

svojom okolí opustené domy a 57,2 % (N=1337) mnohé grafity. Ak aj 

 

Poznajú ma 

Spoločne 

niečo robia 

Pomáhajú 

susedom Držia pri sebe 

Dá sa im 

dôverovať 

Vychádzajú 

dobre 

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

úplne 

súhlasím 

127 5,4 157 6,8 117 5,0 156 6,7 204 8,8 75 3,2 

trochu 

súhlasím 

467 19,8 732 31,8 453 19,4 719 30,9 696 30,0 354 15,2 

trochu 

nesúhlasím 

872 37,0 1013 44,0 1191 51,1 1034 44,4 1026 44,2 1371 58,7 

úplne 

nesúhlasím 

891 37,8 402 17,4 571 24,5 419 18,0 396 17,1 535 22,9 

Total 2357 100,0 2304 100,0 2332 100,0 2328 100,0 2322 100,0 2335 100,0 
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pripustíme snahu o preexponované odpovede so snahou zaujať rovesníkov 

svojou odpoveďou, sú to veľmi alarmujúce čísla. Takéto prostredie formuje 

naše deti.  

Tieto výsledky podporujú aj odpovede na otázku o dostupnosti drog. 

Je to jeden z ukazovateľov, ktorý má vysokú závažnosť pri rozhodovaní detí 

a mládeže psychoaktívnu látku vyskúšať.  

 

Tab. č. 4: Predaj drog v mojom blízkom okolí
8
 

Odpovede Frekvencia Percentá 

Valídne 

percento 

Kumulatívne 

percento 

Valídne úplne 

súhlasím 

1488 61,8 63,4 63,4 

trochu 

súhlasím 

545 22,6 23,2 86,6 

trochu 

nesúhlasím 

204 8,5 8,7 95,3 

úplne 

nesúhlasím 

110 4,6 4,7 100,0 

spolu 2347 97,5 100,0   

Chýbajúce chýbajúca 60 2,5     

Spolu 2407 100,0     

 

V našom súbore 86,6 % (N=2023) respondentov úplne a trochu 

súhlasí s tým, že drogy sa predávajú v ich okolí. Toto percento je veľmi 

vysoké a poukazuje na to, že so znížením  tohto indikátora by sme mali naozaj 

začať pracovať, a nielen ho konštatovať. 

Záver 

Výsledky nášho výskumu poukazujú na potrebu zvyšovania protek-

tívnych a znižovania rizikových faktorov rizikového správania detí a mládeže 

v komunite. Sociálne prostredie detí a mládeže je významnou súčasťou ich 

života a ovplyvňuje ich správanie. Významným nositeľom preventívnych 

a intervenčných stratégií rizikového správania detí a mládeže, teda aj užívania 

návykových látok, je realizácia metód sociálnej práce, ktorej legitimita 

v prostredí komunity je nepostrádateľná. 
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Family in the Context of Family Mediation 

Die Familie im Kontext der Familienmediation 

Rodina v kontexte rodinnej mediácie 

Nikol Volková 

Abstract 

Family is a universal, natural social group that allows for strong social 

bonds, strong emotional relationships, creates the basis for further 

psychosocial development of man. It is the place where there is an 

important process of identification and socialization. It is in the nuclear 

family that models of behavior are formed. Family is an important part 

of the human path of life until the period of independence and 

establishment of one’s own family. Family is not a static social unit 

because it evolves over time and within the family life cycle goes 

through significant changes. 

Keywords: Society. Family. Conflict. Mediation. Communication. 

Úvod 

Súčasná doba prináša mnohé sociálne zmeny, ktoré sa odrážajú vo 

viacerých dimenziách spoločnosti v jej mikro aj makro prostredí. Pociťujeme 

ohrozenie a aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty inštitútu manželstva a rodiny. 

Snaha o spochybnenie udržateľnosti modelu rodiny postaveného na trvalom 

manželskom zväzku jednej ženy a jedného muža je jednou zo zásadných 

charakteristík prostredia, v ktorom dnes naše rodiny žijú.
1
 

V poslednom období nastávajú meritórne problémy spôsobu života, 

tradícií, modernity, problémy ekonomické, zdravotné, sociokultúrne, spolu-

nažívania generácií, v deľbe rolí, nezamestnanosti, zvýšenej mobilite za prácou, 

univerzálnom prístupe k vzdelaniu, zmene v statuse ženy, rozmachu na trhu 

práce, zvýšení hodnôt individualizmu s dôrazom na sebarealizáciu, problémy 

rodinnej politiky – sobášnosť, rozvodovosť, pôrodnosť, potratovosť, priestor 

na bývanie, problémy manželského spolunažívania, nemanželského spolužitia 

s deťmi, nárast žijúcich rodín iba s jedným z rodičov, rodiny s nevlastnými 

                                                 
1  Porov.: Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 

2007 – 2013. s. 34. In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf (25.05.2017). 
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deťmi, vnútorná deľba práce, pokles morálnych hodnôt, rozpad tradičných 

spoločenstiev a iné.
2
 Preto je potrebné poukázať na alternatívne formy pomoci, 

aby v rodinách opäť zavládla stabilita, láska a harmónia. Kvalifikovaní odborníci 

sú pripravovaní na kvalifikovanú spoluprácu s rodinou, aby rodina našla rámec 

pre svoje optimálne fungovanie, zvládla náročné životné krízy a dokázala riešiť 

svoje chronické či akútne problémy. Naším zámerom je ponúknuť pohľad na 

formu rodinnej mediácie, ktorá začala byť vyhľadávaná v našej spoločnosti. 

Najdôležitejšími cieľmi rodinnej mediácie je naviesť účastníkov rodinného 

konfliktu, aby dosiahli vlastné riešenie svojich problémov, bez zásahu verejnej 

moci.
3
 Rodina, konflikt, násilie a mediácia (sprostredkovanie dohody) tvoria 

zaujímavé kvarteto, ktoré sa týka mnohých z nás.
4
  

Rodina a spoločnosť 

Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti každému individualis-

tickému alebo kolektivistickému odklonu, pretože tam je osoba v centre 

pozornosti ako cieľ a nikdy nie ako prostriedok. Je celkom evidentné, že 

dobro ľudí a blaho spoločnosti sú úzko spojené s priaznivým postavením 

manželského a rodinného spoločenstva. Bez rodín, ktoré sú v spoločenstve 

silné a majú stabilné povinnosti, sa národy oslabujú. V rodine sa vštepujú 

morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné 

dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa. V nej sa zaúča do 

sociálnej zodpovednosti a solidarity.
5
 

Vo vzťahu k spoločnosti a štátu sa potvrdzuje priorita rodiny. Veď 

rodina je, aspoň vo svojom poslaní privádzať na svet potomstvo, samotnou 

podmienkou jej existencie. V iných funkciách, v prospech každého zo svojich 

členov rodina dôležitosťou a hodnotou predchádza poslanie, ktoré musia 

zastávať spoločnosť a štát. Rodina ako majiteľ nedotknutých práv má svoje 

oprávnenie v ľudskej prirodzenosti, a nie v uznaní štátu. Rodina tu teda nie je 

pre spoločnosť a pre štát, naopak, spoločnosť a štát sú pre rodinu“.
6
 

Prečo je rodina taká dôležitá? Práve rodina je miestom, kde sa 

utvárajú nové generácie. Je súčasťou a základnou jednotkou celej našej 

spoločnosti. To, aké rodiny sú, čím si v živote prechádzajú, z čoho sa v rodinách 

tešia, i to, s čím si jednotlivé rodiny nevedia poradiť – to všetko je zrkadlom 

                                                 
2  Porov.: ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Rodina v novom miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína 

Filozofa, 2005. s. 3. 
3  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita 

Konštantína filozofa, 2016. s. 5 – 6. 
4  Porov.: TRÉLAÜN, B.: Překonávaní konfliktů v rodině. Praha : Portál, 2005. s. 9.  
5  Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej 

náuky Cirkvi, 231. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129. 
6  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky 

Cirkvi, 214. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129. 
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celej spoločnosti. Rodina je nositeľom hodnôt, priorít i slabostí, ktoré sú nám 

vštepované počas celého nášho života.
7
 Medzi najnákladnejšie funkcie rodiny 

patrí: biologicko-reprodukčná, emocionálna, sociálna, ekonomická, opatrova-

teľská, kultúrno-hodnotová, výrobná, odpočinkovo-rekreačná, ochranná.
8
 

Rodina žijúca každodenným vytváraním siete vzájomných vzťahov, 

vnútorných i vonkajších, sa stáva prvou a nenahraditeľnou školou zmyslu pre 

spoločnosť, príkladom a podnetom pre širšie spoločenské vzťahy na základe 

vzájomného rešpektovania, spravodlivosti, dialógu a lásky.
9
 Rodina je základná 

skupina ľudí, ktorá vzniká na základe monogamného manželstva a najbližších 

príbuzenských vzťahov. Tvoria ju rodičia – manželia, deti – súrodenci, prípadne 

starí rodičia. Veď kvalita života akejkoľvek spoločnosti je priamo závislá od 

kvality rodinného života. „A kvalita každej rodiny závisí od kvality vzťahu 

medzi manželom a manželkou, ktorý formuje srdce rodiny.“
10

 Rodina pochádza 

zo spojenia muža a ženy, to znamená z kolízie dvoch svetov. Muž a žena sú 

spolu hlavne z dôvodu svojej rozdielnosti – očakávať preto jednotnosť vo 

všetkom je nemožné. Štúdie ukazujú, že deti vychovávané v úplných rodinách 

dosahujú lepšie výsledky v každej oblasti života.
11 

  

Rodina je dôležitá a podstatná vo vzťahu k osobe. V tejto kolíske 

života a lásky sa človek rodí a rastie. Keď sa narodí dieťa, spoločnosť dostáva 

dar novej osoby, ktorá je zvnútra povolaná do spoločenstva s inými a do plnej 

oddanosti voči nim. Dokonca v rodine, vo vzájomnom osobnom dare muža 

a ženy zjednotených manželstvom, je vytvorené životné prostredie, v ktorom 

dieťa môže rozvíjať svoje schopnosti, kde sa naučí uvedomovať si svoju 

dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného a neopakovateľného 

osudu. V prirodzenej atmosfére náklonnosti, ktorá spája členov rodinného 

spoločenstva, sú osoby uznávané a zodpovedné vo svojej celistvosti: „Prvá 

a základná štruktúra, ktorá slúži ľudskej ekológii, je rodina, v lone ktorej 

dostáva človek prvé a určujúce poznatky o pravde a dobre, učí sa, čo je to 

milovať a byť milovaný a čo konkrétne znamená byť osobou“.
12

 

Osobnosť človeka sa vyvíja pod vplyvom spontánneho a zámerného 

utvárania, teda výchovy. Účinná výchova môže byť len vtedy, ak rešpektuje 

celkový vývoj jedinca pod vplyvom všetkých pôsobiacich faktorov, teda aj 

                                                 
7  Porov.: Asociácia rodinných mediátorov Slovenska. Rodinná mediácia – Rodinné spory. 

http://rodinnamediacia.sk/sk/rodinna-mediacia/rodinne-spory/ (29.10.2018). 
8  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita 

Konštantína filozofa, 2016. s. 19 – 22. 
9  Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej 

náuky Cirkvi, 221.Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 134. 
10  MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství 

SLON, 2003. s. 9. 
11  Porov.: DANOVÁ, D.: Máte svojho rodinného maediátora? 

https://dodkadanova.sk/rodinna-mediacia/ (29.10.2018). 
12  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky 

Cirkvi, 212. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 128. 
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spontánne pôsobiacich. „Aby k tomu mohlo dôjsť, mal by ten, kto chce vychovávať, 

veľmi citlivo pristupovať ku každému jedincovi, na ktorého chce pôsobiť.“
 13

 

Konflikt – jeho význam a riešenia 

Konflikt znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne, alebo do 

určitej miery sa navzájom vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií. 

Slovo „konflikt“ je latinského pôvodu (conflictus, üs, m. – zrážka). Prvotný 

význam tohto slova je „udrieť“. Odvodený význam je: „Niekoho niečím 

zasiahnuť“. Svojím významom naznačuje rozkol, nesúlad, disharmóniu ako 

opak harmónie, súladu. Ak chceme konfliktom porozumieť a predchádzať im, 

musíme nutne hľadať v chaose určitý poriadok.
14

 

Pôvodný význam pojmu konflikt ako zrážky sa postupne modifikoval 

a aplikoval aj na miernejšie prejavy, ako je prirodzený nesúlad medzi 

zámermi človeka a realitou jeho života, ako i medzi nezhodnými tendenciami 

v medziľudských vzťahoch. V tomto zmysle možno konflikt voľne charakteri-

zovať ako prejav takého nesúladu medzi ľuďmi, ktorý jednotlivec pociťuje 

ako zaujatosť, neoprávnenú kritiku okolia. 

Každého však najviac zaujímajú tie konflikty, ktoré denno-denne 

človeku strpčujú život, zbytočne mu čerpajú energiu, čím sa napokon oslabuje 

aktivita jeho organizmu.
15

 Konflikt preto musíme brať ako súčasť nášho 

života, ktorému sa nedá vyhnúť, či je to v rodine, manželstve, práci, v škole, 

všade v spoločnosti, kde sa stretávajú ľudia s ľuďmi. Pre nás je preto dôležité 

správne sa ku konfliktom postaviť, vedieť ich vyriešiť a zvládnuť tak, aby 

nám nielen negatívne nezasahovali do života, ale aby nás ich konštruktívne 

vyriešenie obohatilo, pomohlo nám a posunulo ďalej. Z uvedeného vyplýva, 

že samotné konflikty nemajú iba negatívnu funkciu, ale i pozitívnu a môžu 

dokonca pôsobiť ako vysoko pozitívny faktor.
16

 

Zvládanie konfliktov môžeme ovplyvniť rôznymi cestami, ako je 

vyjednávanie, vnútorné odstránenie a ovládanie negatívnych emócií, prerám-

covanie témy, prehodnotenie konfliktu.
17

 Niektoré z problémov potom už 

patria do rúk odborníkom – psychológom, špeciálnym pedagógom, lekárom, 

                                                 
13  Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. 

In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická 

fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 45. 
14  Porov.: KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha : AVICENUM, 1973. s. 24 – 25.  
15  Porov.: KAČÁNY, V. – BUCKOVÁ, M.: Ako zvládať konflikt. Bratislava : IRIS, 2001. s. 15. 
16  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 5.   
17  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. 

Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 18 – 19. 
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sociálnym pracovníkom. Ale sú také konflikty, ktoré možno zvládať aj 

prostredníctvom procesu zmierovania priamo medzi sebou.
18

 

V konfliktoch by sa nemalo objavovať násilie, a preto spoločnosť by 

mala vytvoriť a presadiť všeobecne rešpektované pravidlá pre riešenie 

konfliktov. Collins identifikoval faktory, ktoré ovplyvňujú násilnosť konfliktov 

(emocionalita, jazyk a komunikácia). Coser považoval konflikt za zápas 

o hodnoty, moc a zdroje. Cieľom konfliktu je podľa neho neutralizovať, 

postihnúť alebo zničiť oponenta a presadiť svoje záujmy. Identifikuje aj 

pozitívne aspekty konfliktov: pomáhajú stanovovať nové pravidlá, spájajú 

ľudí, učia ich spolupráci a sú podmienkou zmien. Tvrdí, že ak sa v nejakej 

spoločnosti s konfliktom nestretávame, neznamená to, že je zdravá, skôr to 

môže súvisieť so strachom, obmedzeniami a nemožnosťou vyjadriť svoje 

záujmy. Fehlau dopĺňa k uvedeným pozitívnym aspektom konfliktov zmenu 

strnulých štruktúr a stereotypov, stimuláciu konštruktívnej komunikácie, 

podporu kreativity riešení.
19

 

V procese riešenia konfliktov v oblasti partnerstva, manželstva 

a rodiny sa využíva široká škála rôznych postupov a metód, ktoré sa od seba 

môžu odlišovať formou zapojenia účastníkov do procesu riešenia sporu alebo 

účasťou tretej nezávislej strany.
20

 

Pre úspešné zvládnutie konfliktu radia odborníci dodržať týchto 

sedem pravidiel: 1. Zachovať pokoj a kontrolovať emócie, zapojiť sa do dialógu. 

2. Byť vecný a zdvorilý, slovne neurážať a nevyhrážať sa. 3. Obhajovať svoj 

názor a počúvať reakcie ostatných. 4. Neprerušovať protistranu a dať každému 

rovnaký časový priestor. 5. Správať sa otvorene aj vtedy, ak sa človek cíti pod 

tlakom. 6. Hľadať to spoločné, nazerať na konflikt ako na spoločný problém 

a zdôrazňovať dohodu. 7. Zaznamenať záverečné kritériá úspechu, napísať 

ciele, ktoré chcú obe strany dosiahnuť, a ak budú naplnené – konflikt je 

vyriešený.
21

  

Riešenie konfliktov je chcenie  

Príčiny konfliktov v rodine bývajú rôzne. Najčastejšími ohniskami 

porúch manželského spolužitia bývajú tieto oblasti: Sféra osobnosti manželských 

partnerov, ich biogénnych a psychogénnych vlastností. Sféra manželskej 

interakcie a komunikácie, teda oblasť, v ktorej sa prejavujú manželské vzťahy, 

                                                 
18  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : 

IURA EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 14 – 15. 
19  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita 

Konštantína filozofa, 2016. s. 35 – 36. 
20  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita 

Konštantína filozofa, 2016. s. 45. 
21  Porov.: HALAGOVÁ, E.: Mediácia – cesta k zmieru. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej 

univerzity. 2016. s. 71.  
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a v ktorých tkvie najčastejšie ohnisko porúch manželského spolužitia. Je to 

oblasť sexuálneho spolunažívania, napĺňania voľného času, hospodárenia 

s peniazmi, výchovy a starostlivosti o deti. Sféra vonkajšej sociálnej interakcie 

manželstva, ktorá sa prejavuje v oblasti pracovnej činnosti manželov, príbu-

zenských vzťahov, záujmovej činnosti a patria sem aj vzťahy k priateľom 

a susedom. Sféra makrosociálnych vplyvov, činitele sociálno-ekonomické, 

sociokultúrne a politické, biosociálne a ekonomické.
22

  

Nedávny prieskum odhalil, že keď v manželstve začnú lietať iskry, 

52 % žien a 39 % mužov „uteká“ na gauč. Keďže syndróm „boj – útek“ je 

medzi manželmi príliš častý, mali by hneď na začiatku urobiť rozhodnutie: 

1. Keď budeme mať nejaký konflikt, nebudeme utekať. Rozhodli sme sa ísť 

cestou vzájomného chápania, čo je v podstate sľub, že ostaneme spolu 

a budeme sa učiť vyriešiť každý konflikt. Môže sa však stať, že sa naša hádka 

bude stupňovať a my sa nedokážeme ovládať. Ak sa zhodneme na tom, že 

potrebujeme byť chvíľu sami, rozdelíme sa a v stanovený čas opäť stretneme. 

V tom prípade môže byť „odchod“ prínosom. 2. Prijmeme každú tému, 

o ktorej sa môj partner bude so mnou chcieť rozprávať. Žiaden predmet 

rozhovoru nie je citlivý. My sme citliví! Môže sa stať, že jeden z partnerov 

ďalší rozhovor s nahnevaným partnerom odmietne  a myslí si, že je v prevahe. 

Dokonca môže byť presvedčený o tom, že je tvorcom pokoja v rodine. 

V skutočnosti však tým, že uprostred rozhovoru zmĺkne, rozpútava vojnu. Ak 

odmieta hovoriť, nič sa tým nevyrieši. Naopak. Partneri sa ocitnú v slepej 

uličke, ktorá spôsobuje napätie a oberá ich o pokoj. 3. Nebudeme obviňovať 

svojho partnera ani vtedy, keď konflikt spôsobil on. Je ľahšie obviňovať ako 

prijať zodpovednosť. Pozor na „ty vždy“ a „ty nikdy“. Za vyriešenie konfliktu 

sú zodpovední obaja. Otázka, kto začal, nie je dôležitá. 4. Nedovolíme, aby 

konflikt prerástol do situácie, v ktorej jeden vyhráva a druhý prehráva. Náš 

osobný vzťah je hodnotnejší ako to, kto vyhrá. Pri nanútenom riešení „víťaz“ 

veľmi pravdepodobne stratí vrúcnu náklonnosť a sympatie svojho partnera. 

5. Nebudeme chcieť udržať zdanlivý pokoj za každú cenu. Kto sa vzdá a za 

každých okolností sa dokáže prispôsobiť, ničí spoločný cieľ, ktorým je 

využitie konfliktu na dozrievanie a rast.
23

 

Kríza rodiny 

V posledných rokoch sa na viacerých fórach a v diskusiách skloňujú 

pojmy ochrany rodiny a manželstva. Téma, ktorá je stará zrejme ako rodina 

sama.
24

 

                                                 
22  Porov.: ROZINAJOVÁ, H.: Sex, manželství, rodičovstvo. Martin : Osveta, n. p., 1980. s. 139. 
23  Porov.: YAGEL, B. – YAGEL, M.: Manželské rozhovory. Bratislava : Porta libri, 2013. s. 108. 
24  Porov.: ČUPKA, M.: Čo ohrozuje súčasnú slovenskú rodinu? https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/ 

clanok/295095-co-ohrozuje-sucasnu-slovensku-rodinu/ (29.10.2018). 
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Frekventované a hlboké konflikty môžu vyústiť v manželstve, či 

v rodine až do krízy. Tranzitórne krízy vyplývajú zo zákonitostí vo vývoji 

rodinných vzťahov v určitej etape rodinného cyklu (adaptačná kríza, kríza 

vyplývajúca zo stereotypu atď.). Katastrofické krízy bývajú zvyčajne 

neočakávané, systém rodiny na ne nebýva pripravený (strata člena rodiny, 

rýchle rozvodové rozhodnutie jedného partnera, finančný krach rodiny, strata 

bývania, závislosť atď.). Rodinná kríza môže pre rodinu na jednej strane 

predstavovať riziko, ale pri jej efektívnom zvládaní (niekedy aj s pomocou 

odborníkov) aj príležitosť na pozitívnu zmenu.
25

     

Podľa Kastovej kríza predstavuje aj príležitosť na efektívnejšie 

fungovanie rodiny a zvýšenie kvality života rodiny. Krízu rodiny by sme 

nemali zamieňať s núdzou. Núdza môže mobilizovať vnútorne zdroje rodiny, 

ale podmienkou jej zvládnutia nemusí byť zmena. Riešenie rodinnej krízy 

však býva podmienené zmenou. Kríza v rodine blokuje schopnosť rodiny 

spolupracovať ako celok, môže sa navonok prejavovať kompetíciou alebo 

apatiou, nezáujmom či ľahostajnosťou. Konflikty identít a hodnôt môžu 

rodinu fragmentovať, vytvoriť aliancie bojujúce proti sebe. Ackerman 

identifikoval štyri prístupy rodiny k zvládaniu kríz. Kríza je rodinou presne 

vnímaná, „diagnostikovaná“, a preto rodina pomerne rýchlo nachádza jej 

riešenie. Kríza je rodinou vnímaná skreslene a rodina iba s ťažkosťami hľadá 

riešenie. Kríza nie je pod kontrolou a rodine hrozí dezorganizácia. Krízy 

a konflikty môže rodina zvládnuť prostredníctvom vlastného pozitívneho 

potenciálu alebo využíva pomoc odborníkov, medzi ktorých patrí aj rodinný 

mediátor.
26

  

Rodinný mediátor v zahraničí je rodinou všeobecne akceptovaná 

dôveryhodná osoba, rovnako ako rodinný lekár alebo rodinný právnik. Svoje 

rodinné problémy a spory sa snažia riešiť vlastnými silami, ale keď to nejde – 

tak prvá cesta vedie k rodinnému mediátorovi, nie k právnikovi. Svoje 

rodinné problémy a spory neriešia so známymi či kolegami, u ktorých je 

diskrétnosť a objektívnosť často iba chvíľková. Je veľa príbehov, kedy práve 

priatelia, známi či kolegovia boli príčinou problémov, ktoré navonok „akože“ 

pomáhali riešiť. Rodinný mediátor spolupracuje s rodinou dlhodobo, nie 

jednorazovo. Rodinná mediácia ponúka citlivé riešenie konfliktov, s ktorými 

sa v každej rodine stretneme.
27

 

Rokmi sa však menia faktory, ktoré rodinu ohrozujú. Krachujú dnešné 

manželstvá a rozpadajú sa rodiny z iných dôvodov ako kedysi? Oficiálne 

štatistiky rozvodovosti i skúsenosti odborníkov, ktorí sa snažia s pármi 

                                                 
25  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : 

Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 64. 
26  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : 

Univerzita Konštantína filozofa, 2016. s. 65. 
27  Porov.: DANOVÁ, D.: Máte svojho rodinného maediátora? https://dodkadanova.sk/rodinna-

mediacia/ (29.10.2018). 
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a rodinami v kríze komunikovať, potvrdzujú, že do istej miery áno. Príčiny 

však popisujú odlišne. Čo teda ohrozuje súčasnú rodinu?
28

 

Dnešnú krízu rodiny môžeme do istej miery vnímať v súvislosti so 

vzostupom masovej spoločnosti. Preto množstvo rôznych faktorov odvádza 

ľudí od rodinného prostredia, ktoré majú veľký vplyv na rodinu.
29

 

Štandardom sa v postmodernej dobe začala stávať efektívnosť. Začalo sa 

rozpadať rodičovstvo, jadro rodinného života. Rodinu poznačila rozvodovosť, 

skepticizmus voči tradíciám a kríza rodiny spôsobila aj následnú krízu zdrojov 

psychickej podpory.
30

„Základná inštitúcia rodiny v súčasnosti prechádza 

hlbokou krízou, čo predstavuje časť krízy hlavne vo vzťahu medzi mužmi 

a ženami.“
31

 

Podľa zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa počet 

rozvodov na Slovensku počas celých 90. rokov i na začiatku 21. storočia 

pomerne dynamicky zvyšoval, a to aj napriek klesajúcemu počtu uzatváraných 

sobášov. Vrchol dosiahla rozvodovosť v rokoch 2008 a 2009, kedy sa ročne 

rozviedlo takmer 13-tisíc manželských párov a úhrnná rozvodovosť sa 

pohybovala nad hranicou 40 percent, čo znamená, že zo 100 sobášov končilo 

až 40 rozvodom. Ešte v prvej polovici 90. rokov až za polovicou rozvodov, 

kde bola vina na strane muža, stáli takzvané patologické príčiny (až v 18- 

-percentách alkoholizmus, v 15-percentách nevera, v 11-percentách nezáujem 

o rodinu a iné). V roku 2011 už však tieto príčiny ustúpili do úzadia a prímum 

začala hrať kategória zvaná rozdielnosť pováh, názorov a záujmov, ktorá od 

roku 2006 s jedinou výnimkou každoročne presahuje 60-percent. U mužov 

zároveň alkoholizmus v posledných rokoch štatisticky predbehla nevera.
32

 

Ako však upozorňuje autor štúdie Branislav Šprocha: „Vysoký podiel 

skupiny rozdielnosť pováh, názorov a záujmov signalizuje čoraz častejší 

výskyt rozvodov, ku ktorým partneri pristupujú po predchádzajúcej vzájomnej 

dohode. Z tohto dôvodu zisťovanie príčin rozvratu manželstva postupne stráca 

svoj informačný charakter a je už skôr len orientačným pohľadom do 

problematiky rozvodovosti.“ Overenia a zistenia štatistikov a psychológov 

z praxe uvádzajú nasledujúce údaje dôvodov, prečo sa Slováci rozvádzajú: 

 

                                                 
28  Porov.: ČUPKA, M.: Čo ohrozuje súčasnú slovenskú rodinu? 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/295095-co-ohrozuje-sucasnu-slovensku-rodinu/ 

(29.10.2018). 
29  Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 230.  
30  Porov.: HREHOVÁ, H.: Motívy pre pochopenie potreby reálnej jednoty v súčasnom svete. 

In: KUNA, M.: Slovensko, materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2006. s. 186.  
31  FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 226.  
32  Porov.: ČUPKA, M.: Čo ohrozuje súčasnú slovenskú rodinu? 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/295095-co-ohrozuje-sucasnu-slovensku-rodinu/ 

(29.10.2018). 
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Dôvod v percentách: zo strany muža zo strany ženy 

Neuvážené uzavretie manželstva 1,6 1,6 

Alkoholizmus 8,5 0,8 

Nevera 11,1 6,9 

Nezáujem o rodinu 3,9 1,9 

Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin 1,3 0,0 

Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov 60,9 60,9 

Zdravotné dôvody 0,2 0,3 

Sexuálne nezhody 0,4 0,4 

Ostatné príčiny 9,3 13,8 

Súd nezistil zavinenie 2,9 13,4 

 

Ak sú menované hlavné príčiny rozpadu rodín v súčasnosti ako prvé 

spomenuté tie, ktoré sú aj v oficiálnych štatistikách, teda nesúlad pováh, 

alkoholizmus a mimomanželský vzťah. Hlavné príčiny sa prakticky nemenia, 

i keď tie konkrétne uvádzané sú stále pestrejšie a pribúdajú také, ktoré sa 

v minulosti nevyskytovali takmer vôbec. K tým moderným príčinám patrí 

napríklad gamblerstvo či závislosť na internete. Práve v sociálnych sieťach 

však vidíme možné ohrozenie rodiny, keďže umožňujú jednoduchú interakciu 

s oveľa väčším počtom ľudí, než bolo bežné kedysi. Internet teda vnímame aj 

ako prostriedok, ktorý uľahčuje možnosť nevery, ktorá sa označuje za 

najčastejšiu príčinu rozpadu manželstiev.
33

 

Tieto zlomy vzťahov spôsobené rozvodmi a odlukou sa odrážajú 

hlavne na vývoji a psychike detí. „Pre spoločnosť sú to veľké straty spolo-

čenských väzieb.“
34

 Sekundárne to naznačuje nestabilnosť vzťahov biologických 

rodičov. Stabilita partnerských manželských vzťahov je jeden z dôležitých 

ukazovateľov sociálnosti a socioadaptability jednotlivcov.
35

 Stále viac pozoru-

jeme, že príťažlivosť manželstva naďalej klesá. Vplyv stratilo i manželstvo 

ako všeobecne schvaľovaný kontext plodenia detí.
36

 

Môžeme konštatovať, že nestabilitu manželstva v súčasnosti ovplyvňuje: 

vysoká sociálna mobilita, emancipácia žien, omyl pri výbere partnera, 

                                                 
33  Porov.: ČUPKA, M.: Čo ohrozuje súčasnú slovenskú rodinu? 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/295095-co-ohrozuje-sucasnu-slovensku-rodinu/ 

(29.10.2018). 
34  FFORDE, M.: Západný materializmus a vyvážanie desocializácie. In: KUNA, M.: Slovensko, 

materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006. s. 3.  
35  Porov.: HRKÚT, J.: Desocializácia na Slovensku: symptómy a poznámky k riešeniu. In: 

KUNA, M.: Slovensko, materializmus a desocializácia. Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2006. s. 106.  
36  Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 228.  
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tolerancia rozvodovosti.
37

 Keďže rozpad, ku ktorému dochádza na mnohých 

úrovniach, poukazuje aj na nárast počtu osamelo žijúcich ľudí. Narastajúci 

počet takzvaných rodín s jedným rodičom, ktorý v sebe zahŕňa desocializáciu 

detí tým, že sú zbavené druhého rodiča a svojho príbuzenstva. Sú to veľmi 

hmatateľné prvky charakterizujúce rozpad rodiny. Dochádza k nemu však i na 

hlbšej a ťažšie merateľnej úrovni, ktorou je skutočná textúra vzťahov medzi 

mužmi a ženami a medzi rodičmi a deťmi. Chýba láska medzi manželskými 

partnermi a medzi mužmi a ženami, ktorí žijú spolu v kohabitácii
38

 (túto 

skutočnosť nám jasne potvrdzuje úroveň rozvodovosti, rozchodov a rozpadov), 

tá je jadrom tohto šíriaceho sa rozkladu rodiny. Taktiež sa zvyšuje miera 

násilia v rodinách, je to spôsobené hlavne nedostatkom lásky a dôstojnosti 

voči druhému človeku. Všetky tieto vplyvy v dnešnej spoločnosti majú veľký 

dopad hlavne na jednotlivca, ktorý potom upadá do krízy temnoty.
39

 

Domnievame sa, že dnes je už skoro výnimkou, keď sa používa 

slovné spojenie „nukleárna rodina“. Nukleárna rodina nie je spoločensky 

izolovaná, ale práve naopak, je považovaná za miesto stretávania, vytvára 

akýsi styčný bod v príbuzenskej sieti. Keďže manžel a manželka vyrástli 

v odlišných rodinách, ako je v antropológii definované, začali vytvárať svoju 

vlastnú „prokreačnú rodinu“ (funkčná, plodivá, rozmnožujúca sa rodina), 

ktorá bude zasa orientačnou rodinou ich detí. V takejto rodine má človek 

status rodiča.
40

 Dnes nám chýba zdroj podpory rodiny, ktorý bol kedysi silný, 

činorodý a vplyvný. „Preto je potrebné, aby si ľudia začali ceniť rodinu vo 

viere, úcte a láske, aby sa udržal jej status v spoločnosti, a tým by sa docielilo 

aj fungovanie a rozvoj celej spoločnosti.“
41

 

Význam mediácie 

Slovo „mediácia“ má svoj pôvod v latinčine. Je odvodené z latinského 

slova „medius“, čo znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný 

či neurčitý.  

Mediácia predstavuje alternatívny spôsob riešenia konfliktov, ktorý 

prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, 

dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám 

                                                 
37  Porov.: Rodina a jej význam. https://www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/13763-rodina-

a-jej-vyznam/ (29.10.2018). 
38  Kohabitácia – novodobý fenomén partnerského spolužitia. Predstavuje takú formu spolužitia 

dvoch dospelých partnerov rozdielneho pohlavia, ktorí v dlhšom časovom období žijú spolu 

ako muž a žena, spoločne bývajú a spoločne  hospodária bez toho, aby boli zosobášení. V takomto 

zväzku môžu žiť i deti jedného alebo oboch partnerov. 
39  Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 229.  
40  Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : SLON, 1999. s. 86. 
41  FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 239.  
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dospieť k vyriešeniu ich sporu, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo 

iného právneho vzťahu.
42

 

V súčasnosti je súdnictvo často považované za príliš pomalé, drahé, 

vzdialené, s dosiahnutím neistého alebo nie nestranného rozsudku. Zmierovanie 

a mediácia ako metódy riešenia sporov by mohli pomôcť riešiť situáciu 

v súdnictve, pričom by sa však nemali chápať len ako reakcia na krízu 

spravodlivosti, ale ako ďalšia možnosť využiť spoločenské funkcie spravodli-

vosti. Samozrejme, mediácia a zmierovacie konania tiež nie sú imúnne voči 

zákonom.
43

 

Mediáciu v Slovenskej republike upravuje Zákon NR SR č. 420/2004 

Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 

1. septembra 2004. Vychádza z modelového zákona o medzinárodnom obchod-

nom zmieri UNCITRAL
44

 a ide o veľmi stručný zákon upravujúci výkon 

mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie. Zákon NR SR 

č. 420/2004 Z. z. o mediácii sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občiansko-

právnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych 

vzťahov a cezhraničné spory. Neupravuje použitie mediácie v oblasti súťažného 

práva či v oblasti verejného práva (správne či daňové konanie).  

Mediácia je organickou súčasťou politiky zlepšovania prístupu 

občana k spravodlivosti, ktorý je pre všetkých občanov základným právom 

podľa čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.
45

 

Aplikačné oblasti mediácie sú najčastejšie delené podľa povahy 

práva: mediácia v civilných sporoch (v netrestnej oblasti) a mediácia v trestnom 

konaní (v trestnej oblasti).   

Mediácia v civilných sporoch: Oblasť civilných (občianskoprávnych) 

sporov zahŕňa všetky konflikty, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí 

žijúcich v istých vzťahoch v danej inštitúcii či lokalite. Sú súčasne i aplikačnými 

oblasťami mediácie, ktoré potom vymedzujú jej označenie: rodinná a partnerská 

mediácia, mediácia v školskom prostredí (peer mediácia), obchodná mediácia, 

                                                 
42  Porov.: VANKOVÁ, K.: Probačná a mediačná práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 

2015. s. 60. 
43  Porov.: BALKOVÁ, L.: Prečo nie mediácia? https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/preco-

nie-mediacia (29.10.2018). 
44  Úlohu alternatívnych spôsobov riešenia sporov vyzdvihuje a podporuje aj mnoho medzi-

národných nástrojov. V roku 1998 prijala Rada Európy odporúčanie o rodinnej mediácii 

Rec(98)1 a v roku 2002 odporúčanie o mediácii v civilných veciach Rec(2002)10. Komisia 

OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) prijala v roku 2002 modelový zákon 

o medzinárodnom obchodnom zmieri. Aj v rámci Európskej únie existujú predpisy komunitárne-

ho práva, ktoré sa zaoberajú problematikou mediácie. Smernicu 2008/52/ES o určitých aspektoch 

mediácie v občianskych a obchodných veciach musia členské štáty implementovať do roku 

2011 a Európska komisia vypracuje v roku 2016 správu o jej uplatňovaní. http://dodkadanova.sk/ 

historia-mediacie/ (12.12.2016). 
45  Porov.: VANKOVÁ, K.: Probačná a mediačná práca. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 

2015. s. 60. 
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mediácia v pracovnoprávnych sporoch, mediácia v etnických skupinách 

(interetnická mediácia), komunitná mediácia, environmentálna mediácia, 

medzinárodná mediácia, mediácia v marketingu, mediácia v politike a diplomacii, 

mediácia v sociálnej práci, mediácia v zdravotníctve.
46

 

Štatistika z krajín Európskej únie uvádza, že tri štvrtiny mediačných 

prípadov sa končia uzatvorením dohody, pričom 80 % klientov je spokojných 

s priebehom a výsledkom mediačných rokovaní. Naproti tomu so súdnym 

rozhodnutím je spokojných len 40 % účastníkov a 35 % z nich sa do dvoch 

rokov opäť obracia na súd. Ako vyplýva z nedávnej štúdie financovanej 

Európskou komisiou, len v dôsledku nevyužitia mediácie došlo v EÚ k strate 

času zodpovedajúceho v priemere 331 až 446 dňom, pričom dodatočné právne 

náklady sa pohybovali v rozmedzí 12 471 – 13 738 EUR na prípad. Záujem 

o využívanie mediácie bude narastať už aj kvôli potrebe šetrenia finančných 

prostriedkov. V niektorých členských štátoch EÚ dokonca existuje zákonom 

stanovená alebo sudcom uložená povinnosť použiť najprv mimosúdne 

riešenie (Nemecko, Belgicko, Grécko).
47

 Napríklad v Čechách platí zákon 

č. 202/2012 Sb. o mediaci, ktorý osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu – 

zákonodarca určuje osobitný status rodinnej mediácie v systéme mediácie 

celkom. 

Z viac ako desaťročnej mediačnej praxe na Slovensku sa ukazuje 

požiadavka venovať osobitnú pozornosť rodinnej mediácii. Preto vznikla 

u nás Asociácia rodinných mediátorov s alternatívnym riešením sporov 

v organizáciách Občianske združenie PDCS a ARK, prvá mediačná spoločnosť, 

s. r. o. AMS sa hlási k hnutiu, ktoré presadzuje alternatívne riešenie sporov, 

predovšetkým vo forme mediácie a uprednostňuje dobrovoľné, kontrolované, 

neutrálne riešenie konfliktov treťou stranou pred inými spôsobmi, akými je 

rozhodnutie autority, používanie násilia alebo pasívny postoj ku konfliktom. 

AMS sa hlási k myšlienke všemožne hľadať riešenia, ktoré môžu viesť 

k výslednému stavu výhra – výhra.
48

   

Na Slovensku podľa sprístupnených informácií Ministerstva spravo-

dlivosti Slovenskej republiky bol celkový počet občianskych vecí, ktoré boli 

ukončené mediačnou dohodou v roku 2016 – 217 prípadov, z toho 12 prípadov 

sa týkalo rodinného práva. Ostáva otázkou, prečo má mediácia na Slovensku 

obmedzené využitie, keď štatisticky je úspešnosť 50 – 75 % v krajinách, kde 

mediačný proces predchádza súdnemu procesu. Ako paradox vyznieva porovnanie 

vysokej miery úspešnosti v konkrétnych prípadoch mediácie k nízkej miere 

jej využitia. Mediácia šetrí čas a peniaze, súčasne pomáha riešiť otázku 

preťaženosti súdov. Priemerná dĺžka súdneho procesu podľa zverejnených 

                                                 
46  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grapa Publishing, a. s., 2011. s. 179. 
47  Porov.: KOVÁČ, E. a kol.: Obec – Škola – Mediácia. Bratislava : Asociácia mediátorov 

Slovenska, 2015. s. 11.  
48  Porov.: Asociácia mediátorov Slovenska. https://www.amssk.sk/o-nas/ (29.10.2018). 
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údajov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky bola v roku 2016 – 

17,9 mesiaca. Mediácia by nemala trvať dlhšie ako 6 mesiacov od jej začatia, 

pokiaľ si strany sporu nedohodli dlhšiu dobu. Prax ukazuje, že je možné 

dospieť k uzavretiu dohody, ktorá je výsledkom mediácie, po dvoch až troch 

stretnutiach. 

Do riešenia problematiky zvýraznenia postavenia a úlohy mediácie 

v spoločnosti je však nevyhnutné zapojiť všetky kompetentné inštitúcie 

v Slovenskej republike a vytvoriť pre mediáciu taký priestor, ktorý umožní 

efektívnejšie riešiť spory. Na otázku, prečo sa v spoločnosti pri riešení sporov 

v predsúdnom konaní nevyužíva mediácia, je odpoveď vcelku jednoduchá – 

pretože verejnosť o mediácii nie je dostatočne informovaná. Preto je cieľom 

informovať verejnosť a šíriť osvetu o alternatívnych spôsoboch riešenia 

konfliktov, o mediačných službách a možnostiach riešenia v špecifických 

prípadoch.
49

 

Rodinná, rozvodová a partnerská mediácia 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v oblasti rodinného života patrí 

rodinná mediácia medzi najčastejšie využívané typy mediácie vo svete. 

Rodinná mediácia predstavuje špecifickú oblasť využitia mediácie, centrálne 

sa zameriava na problémové a konfliktné situácie, ktoré sa týkajú spolužitia 

celej rodiny. Cieľom rodinnej mediácie je poskytnúť zúčastneným stranám 

alternatívnu formu riešenia konfliktu, na rozdiel od tradičného súdneho sporu. 

Rodinnú mediáciu možno teda považovať za ochranu rodiny a jej členov pred 

zdĺhavým, nepríjemným a emočne náročným súdnym procesom. Podľa 

Mulforda rodinná mediácia na rozdiel od súdneho pojednávania umožňuje 

účastníkom konfliktu mať kontrolu nad výsledkom. Vytvára príležitosť 

formulovať plány do budúcnosti, ktoré sa týkajú celej rodiny.
50

 

Mediácia v rodinných konfliktoch je vo svete jednou z najrozsiahlejších 

oblastí využívania mediácie, je to oblasť, v ktorej sa mediácia ako efektívna 

metóda riešenia konfliktu etablovala. V rodinných konfliktoch rozlišujeme 

mediáciu rodinnú a rozvodovú.    

Partnerská mediácia rieši konflikty medzi osobami, medzi ktorými 

je dlhodobý partnerský vzťah. Huerta vymedzuje partnerskú mediáciu na 

obdobie predmanželského vzťahu a na osoby, ktoré nežijú spolu v manželskom 

zväzku, ale majú spoločnú domácnosť. Témami partnerskej mediácie môže 

byť problematika kompatibility partnerov vzhľadom na ich konflikty, nenaplnené 

očakávania, rozdielne postoje, k uzatvoreniu manželstva, neplánované 

                                                 
49  Porov.: BALKOVÁ, L.: Prečo nie mediácia? https://www.projustice.sk/obcianske-pravo/preco-

nie-mediacia (29.10.2018). 
50  Porov.: GABURA, J. – GABURA, J. ml.: Rodinný konflikt a rodinná mediácia. Nitra : Univerzita 

Konštantína filozofa, 2016. s. 165.   
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rodičovstvo, zasahovanie iných ľudí do vzťahu, zvládanie vecných aspektov 

rozchodovej krízy, problémy s financiami, vedením domácnosti, výchovy detí 

v spoločnej domácnosti, konflikt práce a rodinného spolužitia atď.
51

 

Rodinná mediácia je definovaná nie prístupom mediátora, ale 

obsahom riešenia sporov a zameriava sa špecificky na riešenie konfliktov 

vyplývajúcich z rodinných vzťahov, pričom pojem rodinných vzťahov je 

potrebné chápať tak, že ide o rodinné vzťahy v širšom zmysle, teda nie iba 

medzi rodičmi a deťmi, ale taktiež medzi ostatnými príbuznými v zmysle 

zákona o rodine, príp. osobami blízkymi.
52

 

Všeobecne sa prijíma názor, že všetky druhy rodinných konfliktov 

môžu byť overené a posúdené v priebehu mediačného procesu. Mediácia 

v oblasti rodiny a partnerských vzťahov sa týka konfliktov v súvislosti 

s rozvodom a usporiadaním po ňom, otázok rodinných a partnerských 

vzťahov (napr. očakávanie, správanie, komunikácia, výchova detí, rodinné 

financie, trávenie voľného času, konflikty dospelých súrodencov) a rodinných 

konfliktov, t. j. konfliktov pred, v priebehu a po všetkých zmenách v rodine 

(napr. predmanželské dohody, konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi 

deťmi, viacgeneračné rodinné konflikty, rodinné podnikanie, dedičstvo). 

Mediácia pri manželskej odluke a rozvode bude spravidla riešiť otázky 

zverenia dieťaťa do starostlivosti a formy jeho výchovy, starostlivosti 

a kontaktu s dieťaťom, finančného a majetkového usporiadania a spôsobu 

spolupráce medzi rodičmi.
53

   

Účastníci mediácie sú klienti a mediátor, príp. ďalšie osoby podľa 

dohody primárnych účastníkov mediácie. Klienti sú rodičia a deti, partneri 

a rodinní príslušníci. Základnou podstatou rodinnej mediácie je zistenie, že 

väčšina rozvádzajúcich či rozchádzajúcich sa partnerov má zachovanú 

schopnosť a vôľu zostať kompetentnými rodičmi. Možno tak postupne 

oddeliť konfliktnú partnerskú rovinu od roviny rodičovskej. Proces rodinnej 

mediácie zdôrazňuje zodpovednosť rodičov za rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje 

ich deti. Väčšina mediátorov v rodinnej mediácii pôsobí ako „obhajca detí“. 

Východiskom úvah mediátorov je záujem detí, preto nemôžu participovať na 

takej rodičovskej zmluve, ktorá by poškodzovala ich deti.
54

 Veteška uvádza 

pojem mediácie na ochranu detí (child protection mediation). Tento druh 

mediácie predstavuje nástroj sociálno-právnej ochrany vo veciach mládeže, 

jeho cieľom je ochrana záujmov, bezpečia a potrieb detí.
55
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Warshak uvádza, že účastníci rodinnej mediácie hľadajú s mediátorom 

spoločné záujmy, možnosti vzájomnej akceptácie a efektívnej spolupráce. 

Následne identifikuje pozitíva rodinnej mediácie v porovnaní so súdnym 

riešením problémovej situácie. Rodičia majú možnosť spoločne rozhodovať 

o záležitostiach, ktoré sa týkajú ich a ich detí. Rodinná mediácia posilňuje 

úctu a dôstojnosť medzi účastníkmi. Podporuje komunikáciu a vzájomnú 

spoluprácu všetkých zúčastnených. Zmierňuje napätie a nepriateľstvo medzi 

členmi rodiny. Vzájomná dohoda nemusí byť konečná, po dohode oboch strán 

môže prísť k zmene. Rodinná mediácia ponúka väčšie množstvo alternatív 

riešenia problémovej situácie. Umožňuje zachovanie súkromia v osobných 

a rodinných záležitostiach. Minimalizuje priestor pre zásahy „štátu“ do rodinného 

života a znižuje finančné náklady, oproti súdnemu pojednávaniu.
56

 

Za zmienku stojí spomenúť, že je možná aj mediácia medzi rodičmi 

a deťmi, ktoré sú už dávno plnoleté a dospelé, taktiež medzi rôznymi 

vekovými skupinami ľudí vôbec. Tá druhá forma, teda vlastne medzigeneračná 

mediácia má nádejnú budúcnosť, keďže spory sa vyostrujú. Spory rodičov 

a dospelých detí sú podobne neradostné ako spory rodičov, do ktorých sú 

nepriamo vtiahnuté neplnoleté deti. Do istej miery ide o opačnú situáciu, do 

roly slabších partnerov sa môžu dostávať nielen deti, ale aj dospelí ľudia, 

ktorých stav psychického alebo fyzického zdravia dostáva do situácie, v ktorej 

sú závislí na pomoci svojich blízkych.
57

 Rodinná mediácia umožňuje členom 

rodiny vyriešiť sporné a konfliktné situácie, zníženie psychického napätia, 

vyčerpania a únavy. Súčasne je schopná do budúcna zachovať vzájomne 

rešpektujúce a slušné vzťahy.
58

 

Rozvodová mediácia. Trend rozvodovosti narastá nielen vo svete, ale 

aj u nás na Slovensku. Žiaľ, podľa štatistík každé druhé manželstvo končí 

rozvodom. Práve tento fenomén si zasluhuje pozornosť a prevenciu. Sme 

svedkami manželstiev, kde by vôbec nemuselo prísť až k rozvodu, ak by 

partneri medzi sebou komunikovali a našli si na seba čas. Mnohokrát ide 

na začiatku len o emocionálnu a vzťahovú rovinu, ktorú partneri ignorujú 

a neriešia.
59 

Rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci 

rozvodového riadenia manželov. Rozvod môžeme skúmať ako demografickú 

udalosť, ako sociálny fenomén, indikátor stability manželstva alebo sociálnej 

klímy spoločnosti. Rozvod sa rozdeľuje do troch fáz: predrozvodová, rozvodová 
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a porozvodová. Rozvod manželstva je kompetenciou súdu, súd zvažuje mieru 

rozvratu manželstva a možnosť jeho funkčnej obnovy. Rozvod manželov 

rozhoduje súd, spája sa v nej mediácia rodinná s mediáciou v justícii. 

Rozvodová mediácia je u nás chápaná ako súčasť rodinnej mediácie. 

V niektorých krajinách môže súd nariadiť rozvádzajúcim sa manželom 

spoluprácu s mediátorom. V našich podmienkach môže „rozvodový“ sudca 

v indikovaných prípadoch odporučiť manželom spoluprácu s mediátorom 

a vytvoriť priestor pre akceptovateľnú dohodu. Tam je priestor, kde sa 

s odborníkom spolupracuje s rozvádzajúcimi na zachovaní manželstva 

a úplnej rodiny, využíva sa spoločné riešenie rozvodových problémov, 

formujú sa nové ciele manželského a rodinného spolužitia, postupne sa 

obnovujú narušené rodinné funkcie, hľadajú sa možnosti relatívneho 

uspokojenia potrieb všetkých členov rodiny.
60

  

Odborníci konštatujú, že emocionálne nezvládnuté rozvody spôsobujú 

traumu nielen deťom, ktoré používajú rodičia ako nástroj konfliktu, ale 

spôsobuje traumu aj rozvádzajúcim sa partnerom. Najčastejšie je to sklamanie, 

nepochopenie atď. Mediácia sleduje emocionálnu a vzťahovú stránku so 

zreteľom na budúcnosť. Mediácia tak poskytuje priestor povedať nevypovedané, 

pochopiť nepochopené, či porozumieť druhej strane, čo výrazne prispieva 

k zvládnutiu záťažovej situácie, ktorou bezpochyby pre každého zo zúčastnených 

rozvod manželstva je. V prípade riešenia problémov súvisiacich s rozvodom 

je práve mediácia správnym riešením. Zákon uprednostňuje dohodu rodičov 

o výkone rodičovských práv a styku rodičov po rozvode. Tu je práve priestor 

pre mediáciu, aby sa rodičia dohodli ešte pred samotným rozvodom, resp. 

možnosť je aj počas rozvodu.
61

  

Účastníkmi rodinnej mediácie je mediátor a sporiace sa strany. Ako 

sme už spomenuli, ak je účastníkom mediácie aj dieťa, je potrebné citlivo 

zvážiť všetky okolnosti ako vek, a mentálna úroveň dieťaťa, citlivo vnímať 

vzniknutú situáciu. Dieťa by nemalo byť vôbec zainteresované v hľadaní 

riešenia konfliktov rodičov. Rozvod je pre dieťa traumatizujúca a bolestivá 

situácia. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o rozvode ako o traumatizujúcej 

situácii aj pre partnerov. So vzniknutou situáciou treba riešiť mnohé problémy, 

ako nové bývanie, súdne spory a niekedy aj iné zamestnanie. A opäť, ak ide 

o dieťa, potrebuje najviac porozumenia ako kedykoľvek predtým od oboch 

rodičov. Hlavné rozhodnutie spočíva na dospelých, pretože mediátor ich nasme-

ruje na vhodné alternatívy na dosiahnutie dohody o určení styku s dieťaťom, 

na dosiahnutie obnovenia absencie komunikácie partnerov, na dosiahnutie 
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dohody, ak ide o rozdelení spoločného majetku manželov, na dosiahnutie 

dohody o výške výživného na neplnoleté dieťa, na dosiahnutie dohody 

o výchove dieťaťa a iné. Je potrebné, aby dospelí pozorne načúvali deťom. 

Taktiež brali na vedomie, čo každé z nich v rodine prežíva, preto môžu 

následné usporiadať veci s ohľadom na ne.
62

 

Holá v tejto súvislosti píše o hodnotení procesu a výsledkov mediácie, 

ktoré môžu účastníci posudzovať na troch úrovniach: rovine vecnej (do akej 

miery sú uspokojené jeho potreby a záujmy), rovine procesnej (ako bolo s ním 

zaobchádzané, ako slušne a korektne s ním jednali) a po tretie v rovine 

osobnej (aká bola jeho pozícia a ako bol s ňu spokojný). Z uvedeného 

vyplýva, že dobre vedená mediácia môže mať určitý vplyv aj na klientovu 

sebaúctu a vieru v svoje kompetencie, schopnosti, čo sa opäť môže do istej 

miery odraziť aj v konštruktívnom postoji pri tvorbe rodičovskej dohody, ako 

aj uplatňovaní dohodnutých pravidiel vo výkone rodičovskej starostlivosti.
63

 

Princípom rodinnej mediácie je uvedomenie si partnerov, že i napriek 

rozchodu alebo rozvodu naďalej ostávajú rodičmi. Ide iba o oddelenie 

partnerského života od rodičovského. Rodinná mediácia balansuje na hrane 

rodinného poradenstva, psychoterapie a právneho poradenstva.
 64

 

Výhody rodinnej mediácie 

Nikdy nie je dobré čakať, aby konflikt gradoval. Vždy je dobré 

hovoriť o probléme v rodine. Ak je rodina pripravená riešiť aj neštandardné 

situácie, spory, tak kríza, v ktorej sa ocitli, rodinu stmelí a upevní. Komunikovať 

medzi sebou, rozprávať sa o zážitkoch z bežného dňa. Vedieť sa pobaviť 

o úspechoch aj neúspechoch. Veľkou výhodou v rodinnej mediácii je, že 

snahou mediátora spolu so zúčastnenými strany je nájsť dohodu, kde je 

„VÝHRA jednej a VÝHRA druhej strany“. Pri súde sa stáva, že jeden je víťaz 

a druhý je porazený. 

Mediácia je dobrovoľná a ústretová, takže ktokoľvek zo zúčastnených 

strán sa môže rozhodnúť z nej kedykoľvek odstúpiť. Pri rodinnej mediáci, 

ktorá je založená na dobrovoľnosti, mediátor vedie strany ku kompromisom, 

nie k súboju. To, že dobrovoľne prišli, vyplýva, že majú záujem svoj spor 

riešiť a ho vyriešiť. 
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Diskrétnosť mediácie v mediačnom procese upravuje aj zákon 

o mediácii v § 5, kde zákon hovorí: „Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii 

a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na 

mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti 

s mediáciou“. Z toho vyplýva, že samotné mediačné konanie je diskrétnejšie 

oproti súdnemu konaniu. Čestnosť v mediácii je zložka, ktorá je dôležitá, 

nakoľko v rodinnej mediácii nevyžaduje mediátor od strán rôzne doklady 

preukazujúce dôkazné bremeno jednej alebo druhej strany, listinné dôkazy sa 

nezakladajú do spisov. Nepotrebujú ani súdnoznalecké posudky a rozhodnutia 

orgánov. Rovnoprávnosť v mediácii je garantovaná. V mediačnom proces má 

mediátor úlohu udržiavať vyváženosť a uviesť aj v mediačnej dohode, že 

strany mali rovnaký priestor na prezentáciu svojho problému, mali rovnaký 

čas na reakciu a pripomienka každej strany bola rovnocenná. 

Strany sporu v mediácii hľadajú cestu k dohode, kde je výhra jednej aj 

druhej strany – dohoda. Mediátor v mediačnom procese vedie sporiace sa 

strany k rešpektovaniu sa navzájom, vedie strany k prijímaniu názoru druhej 

strany. Mnohokrát, keď emócie gradujú, je to pre mediátora neľahká úloha. 

Oddelená mediácia je najlepšia možná alternatíva v prípade, že 

rozhádané strany plné emócií už vôbec nedokážu spolu komunikovať, ale 

predsa sa rozhodli riešiť svoj spor mediáciou. V takomto prípade mediátor 

vedie mediáciu oddelene s každým účastníkom zvlášť. 

Mediácia je lacnejšia, výrazne sú nižšie poplatky ako pri riešení sporu 

súdnou cestou. Ak sporiace strany sa dohodnú na súdnom zmieri, vracia sa im 

časť zaplatených poplatkov až do 90 %. (Je to v závislosti od fázy, v ktorej je 

práve súdny proces). 

Cieľom rodinnej mediácie je stabilizovať vzájomný vzťah rodičov 

a detí. Aby deti boli čo najmenej vystavené konfliktom a hádkam rodičov, aby 

konflikt bol čo najmenej traumatizujúci. Tak sa rodičia dokážu vyhnúť 

akýmkoľvek psychickým problémom svojich detí.
65

 

Záver 

Mediácia je v súčasnosti zahrnutá nielen v právnom systéme, ale patrí 

k najrozšírenejším alternatívnym formám riešenia sporov v dnešnej spoločnosti, 

keďže je reprezentovaná svojou kultúrou a svojimi normatívnymi systémami. 

V mediácii sa objavujú hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v právnom systéme. Sú 

to hodnoty, ako je rovnosť, sloboda, úcta, ochrana osobnosti a ďalej sa tu 

objavuje hodnota dobrovoľnosti, dôvery a vlastnej zodpovednosti za riešenie 
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konfliktu. Pokiaľ tieto hodnoty nie sú rešpektované, môže dôjsť k vylúčeniu 

z mediácie, napr. z dôvodu nerovného vzťahu. K mediácii patrí aj rešpekt 

k ľudskej dôstojnosti. Je s ňou spojený nárok každej osoby na rešpekt 

a uznanie ako ľudskej bytosti.  

Je potrebné mať presvedčenie o potrebe prijímania nových podnetov, 

ich pozitívne modelovanie v snahe pochopiť meniaci sa koncept a reagovať 

naň, to znamená vytvoriť možnosti, ponúknuť priestor. V tomto ohľade sa 

naša rozdielnosť javí ako najcennejší dar. Formovanie, podpora a usmerňovanie 

v rodinnom prostredí je náročná úloha. Súťaž ideí, ktorej sprievodným javom 

bývajú aj konflikty, môže byť znakom dynamiky a životaschopnosti ľudí. 

Snaha popasovať sa úspešne s riešením sporov na ceste zlaďovania očakávaní 

je jej sprievodným javom. Zvládnutie prebranej krízovej situácie sa následne 

stáva zdrojom sily pre ďalšie výzvy chápané ako sporné otázky.  

Rodinná mediácia ponúka nový pohľad na sprostredkovanie súvislostí 

a riešenie konfliktov v rodinnom prostredí. Je menej štruktúrovaná. Je 

flexibilná pri jasnej a logickej nadväznosti riešenia sporov. Existuje pri nej 

väčšia neformálnosť. Spôsob ako konflikt zvládnuť je hlavne slobodnou 

voľbou a sebadôverou, ktorá je prítomná v nás. Slobodná voľba je našou 

výhodou. Máme na výber. Máme šancu odmietať hodnoty protirečiace etickým 

zásadám. Máme šancu vysloviť uznanie, požiadať o pomoc, pochopiť pohyb 

napredovania ako aj tlak okolia. Osobné hranice sú oveľa širšie, než sme 

ochotní si ich niekedy pripustiť. Je podstatné, aby sme sa naučili prijímať 

spoločnú zodpovednosť potrebnú pre život v budúcnosti. Vzájomné učenie by 

sa malo opierať o skutočnú realitu. Jej pochopenie je možné len vtedy, ak sme 

ochotní vidieť zmeny a načúvať im. Ľudia, ktorým dovolíme nás ovplyvňovať, 

usmerňovať, ktorí nám umožnia realizovať pozitívne zmeny, ktorí nás 

sprevádzajú a podporujú, sa stávajú natrvalo súčasťou našich pozitívnych 

spomienok. Všetky zmeny ponúkajú obrovské príležitosti každému z nás.
66

 

Mediáciou možno predísť citovým zraneniam, podporuje sociálne 

zbližovanie a umožňuje lepšiu schopnosť orientovať sa vo svete rozdielnych 

názorov, pocitov a potrieb. Prostredníctvom mediácie tvarujeme zmenu 

postoja od konfrontácie ku konsenzu a k spolupráci.
67

 

Záverom konštatujeme, že v rodine sa vštepujú morálne hodnoty už 

v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského 

spoločenstva i kultúra národa. Tu je tiež veľmi dôležitý a podstatný vzťah ako 

k osobe.
68

 Človek v rodine prežíva svoje prvé radosti, utrpenia, sklamania, učí 

sa podliehať rôznym tradíciám, nadobúda schopnosť dávania. Funkcia rodiny 
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je dvojaká – ako biologicko-kreatívna a rovnako aj psychologicko-výchovná. 

Prirodzená jednota týchto funkcií má exkluzívne pozitívny vplyv na deti aj 

rodičov. Človek tu naberá skúsenosti, ktoré ho ovplyvňujú po celý život. 

Rodina je pre človeka veľmi dôležitá, preto je potrebné vždy chrániť 

a zachovať status rodiny.
69
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Socio-anthropological Dimensions of Higher Education 

(Historical and Pedagogical Analysis) 

Sozial-anthropologische Dimensionen der höheren 

Bildung (die historische und pädagogische Analyse) 

Sociálno-antropologické dimenzie vyššieho vzdelávania 

(historicko-pedagogická analýza) 

Mykola Chumak 

Abstract 

The article analyzes the socio-anthropological origins of higher 

education in the historical and pedagogical approaches. The multi-

dimensionality of the investigated phenomenon in the context of 

activity, behavior, value and information aspects has been updated. 

Inter-civilization advantages of higher education, which contributed to 

the unification of knowledge of natural and mathematical and humanistic 

content, have been consolidated. 

The subject of the study is higher education in the context of 

socio-anthropological transformations. The purpose of the article is to 

reveal the socio-anthropological content of higher education. The 

author investigates the historic and scientific research origins of the 

study, describes the multifunctional nature of higher education at the 

present stage of society development. The research tools for the study 

were chronological and content, incremental, historical, pedagogical 

and comparative methods.  

In the framework of the systematic and the interdisciplinary 

approaches, the author develops the idea that the institutional nature of 

higher education forms resource potential of social and anthropological 

components. Therefore, the awareness of the mechanism of activity of 

social institutions, being centered on the activity, is gaining the 

behavioral features.  The use of such a broad methodological spectrum 

allows emphasize that the augmentation of the cultural potential of the 

society is reflected in the socio-cultural environment. The construction 

of the environment is observed as a three-dimensional model, which 

includes the society, the culture and the relationships. The attractive 

image of higher education is based on its epistemological identity, 

which is a product of cultural development during many centuries and 

replicates the microclimate of internal territories, which is important in 

terms of the realization of creative potential of the subjects of 

knowledge. On a research level, it is emphasized that such course of 
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events development becomes possible due to strengthening the 

relationships between a personality and a society, by enlarging the 

variety of activity performance of higher education.  

Based on theoretical preconditions, the author points out that the 

main institutional and cultural changes, which were reflected in the 

development of higher education, were the result of internal social and 

personal transformations. The attention is drawn to the characteristics 

of the systems of education and employment, state policy and socio-

cultural aspects of development of states.  

The author focuses on the determinacy of new pedagogical 

developments that affect the effectiveness of the functioning of higher 

education in general (cross-section factor). The article illustrates the 

scientific points of contact of higher education and social anthropology; 

socio-anthropological sources of higher education, component structure 

of the higher education functioning environment. The study also 

presented the analysis of the social institutions – the fundamental parts 

of the formation of social identity (institutional cross-section) in the 

context of the development of higher education in general. Within the 

institutional aspect, various tools and strategies for social development 

are considered as the main ways of social identity forming. Special 

attention is paid to the innovative pedagogic idealism, which is a 

prospective project for the formation of the most effective educational 

paradigm and for design of knowledge levels in accordance with the 

existing educational stage.  

It has been summarized that, being based on different 

civilization transformations, there are very similar social mechanisms 

for the functioning of higher education, which affect participation of the 

personality in activities of different levels within the social institutions; 

it updates the social mobility issue and allows neutralizing the problem 

of social inequalities. 

Keywords: Social anthropology. Higher education. Historical and pedagogical 

analysis. Society. Personality. 

Introduction. The dominance of humanistic paradigm of education in 

world politics of the civilized countries involves the need for rethinking of 

historic and philosophical sources of valuable pedagogical ideas, oriented on 

the education of the conscious young generation. In that perspective, the value 

dimensions of the subject of interdisciplinary theoretical researchers’ heritage 

lie in their theological diversity and orientation towards the implementation of 

priority tasks of the state development. Some aspects of the problem under 

study are found in the works of N. Dem’yanenko, P. Gusak, V. Yevtukh, 

V. Syrotyuk, A. Sukhomlyns’ka and others. However, the question of the 

ambivalent nature of the of authors’ approaches to the studied issues in the 

socio-anthropological context requires consideration. 
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The purpose of the article is to reveal the socio-anthropological 

content of higher education. 

According to the purpose, the main objectives of the study are defined 

as the following (the tasks): 

 to analyze the state of the problem, which is studied at the inter-

disciplinary level in the socio-anthropological context; 

 to study the influence of the pedagogical phenomenon under review 

on the development of pedagogical theory and practice of contemporary 

historic development. 

The research tools for the study were chronological and content, 

incremental, historical, pedagogical and comparative methods.  

Historiography and Science Sources of Knowledge. Historical 

milestones of postmodernist progress brought the features of procedure to the 

historical paradigm, emphasized the canon of entropy, and actualized the 

productivity of the subject-subject relations in society. It enabled the 

achievement of consensus within the scientific community, served as a kind of 

counter-argument for the need to revise established scientific positions in the 

eyes of a scientist of the twenty-first century. 

In this scientific rethinking, the tendency of the phenomenon of 

higher education to social anthropology is becoming more evident, since the 

three points of their scientific cross-section are a personality, society and 

general cultural development (see Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Higher education and social anthropology: scientific common ground 

 

From the content of fig. 1 it becomes clear that science-related points 

of contact of higher education and social anthropology center on social-

personal (that is, socio-anthropological) aspect, which reflects certain features 

of subjectivity and aims at increasing the cultural potential of society as 

a whole. The last one is dictated by the purposefulness of the pedagogical 

activity of the educators to increase the intellectual, creative, educational and 

other personal principles. 

In accordance with "History and Philosophy of Science," the author 

concluded that the mutual interweaving of interdisciplinary and internal 
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disciplinary links leads to the formulation of new concepts and, as a consequence, 

to the structuring of new knowledge, where philosophy appears to be in the 

epicenter of the study of its characteristics (Maksymov, 2005). 

 

 

Fig. 2. Philosophy is the driving force of science evolution 
 

The universalism of the general philosophical canvas for each 
scientific study with a well-defined problem is the result of the internal 
structuring of this knowledge and its functional potential (see Fig. 2). Such 
an essential law served a certain kind of driving force of the evolution of 
science in general, represented by a multifaceted interdisciplinary approaches, 
concepts, theories and definitions. 

Summarizing the presented visual data in Fig. 2., we emphasize that 
the evolution of science education – the ascending progressive development 
occurred due to the presence in the general philosophical functional quartet of 
the main elements (social, practical transformative, cognitive and communicative), 
aimed at: 

a) taking into account historical variability of views; 
b) the regulation of purposeful scientific activity of representatives of 

various social and mental communities; 
c) production of new knowledge (Fig. 2). 

Space and time development of philosophy – and, as a consequence, 
the evolution of science education, is possible due to the presence of the key 
element – the person – a representative of a certain social institution in this 
system.  

The typical response of every human society representative for the 
action of the environment is his/her spatial behavior focused on achievement 
of specified personal goals, which are characterized by essence fullness and 
the corresponding structure. Socio-anthropological origins of the problem are 
reproduced on a personal level by active behavioral manifestations, the 
appropriate level of reflection and awareness of own activity trajectory in 
space-time context (Fig. 3). 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2019, roč. 19, č. 1 

 115 

 

Fig. 3. Socio-anthropological origins of higher education 

 

Socio-anthropological origins of the phenomenon are largely related 

to the basic principles of stoicism, according to which, the concept of higher 

education was addressed in the context of true fidelity and true relation of 

a citizen to a society (a certain social community) and moral values, and not 

to the representatives of the ruling political elite. 

Anthropological Dimensions of Higher Education. The socio-

anthropological panel of higher education brought in the inter-civilization 

worldview the clear predominance of the holistic over the partial. The given 

organizational structure oriented the subject of cognition on active search for 

ways of achieving progressive results of educational activities within the 

existing borders of the residence of the whole mankind (Popov, 2006). It also 

crystallized the idea to accept every pupil as a Temple of ideas, opportunities, 

and prospects. Such character of personality equivalents in the eyes of modern 

researchers is not materialized, since a high level of objectification is a weightless 

state of personal perception. 

Going deep into the rethinking of the problem of the historical 

formation of higher education, it becomes clear that the combined historical 

fate of a number of world civilizations determined it, in essence, filling up the 

present number of developments with sacred notes.  

Objectivity of the origin of higher education was produced by 

a number of socio-anthropological determinants: 

a) a holistic understanding of own role in society by a personality; 

b) emotionally stable sense of responsibility for the fate of all mankind; 

c) the presence of a sense of civic affiliation of the world-wide level. 

The analysis of the determining trio proves the monolithic nature of 

the phenomenon that enables the integration of the individual into the whole 

social community in the context of an existing time and space. 

The objectivity of socio-anthropological genesis of higher education 

lies, in our opinion, in semantic complexity of the "environment" concept, 

which is relative in its essence (Fig. 4). Being deprived of an absolute 
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beginning, the lexeme "environment" acquires a subjective character, more 

and more eroding the objectively predetermined boundaries (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4. Component structure of the “environment” phenomenon  

(Stepyn, 2012) 
 

The data of Fig. 4 testified the structure of the "environment" 
phenomenon, which, on the one hand, directly and indirectly relevant to the 
individual (natural), and, on the other hand, is resulting from the functioning 
of the individual in time and space (social-society, culture and relationships) 
(Fig. 4).  

Thus, at the substantive level, higher education focused on counteracting 
the subjectivity of the environment itself, which "narrowed" the breadth of 
personality initiatives to the dimensions of the defined framework and 
boundaries. 

Multifunctional Nature of Higher Education Institutions. Higher 
education inherently was in the role of complex formation, which integrated 
the complexity of life and, in the global context, was oriented to overcome the 
cumulative judgment with the aim of achieving the absolute optimum. At the 
science-education level, the tendency of the phenomenon of "higher education" 
to the notions of "structuring" and "relations" has been followed. Any order 
involves the coordinated interaction of all structural elements, between which 
strong strands of interrelations are formed. Setting up a network of relationships 
in a socio-anthropological way leads to a multiple branching of existing 
relationships, which are characterized by hierarchical structure. It conceptualizes 
education as a core element, opening new socio-geographical horizons, in 
spite of the limitations of the existing state borders, due to the precise structuring 
of each element and the branching of relationships (Krykunov, 2010). With 
regard to the high level of self-organization, higher education is based on the 
paradigm nature of the content of education and the high-level organization of 
the holistic process of development, education and upbringing. The above-
mentioned definitions are used, successively, today as key ones in the list of 
pedagogical studies; which, once again, confirm the relevance of the researcher's 
chosen topic.  

The same idea is supported by the total integrity of the "didactics" 
concept as the structural component of Pedagogy – a universal science, a social 
demand of which has been high enough for a long period of civilizations 
development.  
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Epistemology of Higher Education. The epistemological nature of 
higher education is a product of cultural development during many centuries 

that was historically marked by objective necessity of knowledge of everything 
really existing in the society, and then their place in this challenging socio-

anthropological system. The long process of getting knowledge directly, 
through the rationalism, was summed up by the priority of the knowledge 

paradigm, which was stored and passed from generation to generation as 
a valuable rarity. This also explains the fact that the functional potential of 

higher education was similarly focused on the growth of a knowledgeable 

"capital" on the integral field of education and science. Direct and indirect 
cognition of the integrity of the world by the teachers led to the fact that the 

deeply personalized phenomenon of "pedagogy" gradually turned into a one 
belonging to all of civilization, since each representative of society sooner or 

later came to the truth – the need for knowledge and variation in the formation 
of skills and abilities. Thus, the knowledge acquired social and anthropological 

outlines in the course of their development, becoming the weightless luggage 
that was carried on the shoulders of the subject of knowledge and was passed 

on to future generations at a certain time (Kaltenborn, Bjerke, 2012).  
The higher education functioning in the time and space of led to the 

fact that the pedagogical community of the world, overcoming geographical 
boundaries, developed new knowledge, supplemented the existing theoretical 

paradigms and built the trajectory of further applied research. Consequently, 
there was a certain kind of variability in the performance of higher education, 

in particular when new pedagogical developments: 
1) supplemented existing scientific theories; 

2) entered in certain contradictions with existing developments, devalued 
them, thereby, opening up new research horizons; 

3) formed the newly created problem nucleus, which was further rethought 

in the circle of scholars followers. 

As a conclusion. Significant development of higher education, 

finally, led to the fact that new pedagogical developments competed with each 
other so that the problem of personalized differentiation of ascetic educators 

(in particular, world famous, known, innovators, etc.) was actualized. However, 
it is completely inappropriate to speak about a certain monitoring or expert 

evaluation of the results of the noble pedagogical figures, since the higher 
education itself implies the proliferation of productive pedagogical activities 

(theoretical or applied) in the social environment. Although, it was historically 
predetermined that the primary scientific achievements in various branches of 

education science were not properly extrapolated to the educational process at 
the global level, we can confidently assume that their further expansion became 

possible due to the development of higher education. In this way, a wide range 
of terms, axioms, theorems, laws, formulas that, overcoming the complex 

spatial and temporal path, gradually gained widespread popularity in various 
social circles.  
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The socio-anthropological content is a substantial characteristic of 

higher education that, along the history of human civilizations, was aimed at 

enhancing the cultural potential of the society as a whole, acquiring, over 

time, educational features. We assume that the "growth" of the cultural 

potential of the society was a consequence of the development of higher 

education, since teachers, overcoming state boundaries, realized professional 

functions following the call of the soul. The practical side of such events was 

observed in the enhancing of the natural and humanitarian cycles of 

educational disciplines, which eventually led to the verification of the content 

of the educational process, the construction of the degrees of knowledge and 

levels of education. 
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Man and Animal in the Context 

of Deference to Life Ethics 

Mensch und Tier im Kontext der Ethik 

der Ehrfurcht vor dem Leben 

Človek a zviera v kontexte etiky úcty k životu 

Štefan Šrobár 

Abstract 

Connection of moral life with new ecological thinking leads to deep 

change of society. At the beginnings of human society development, 

when biological factors prevailed over the social, regulation mechanisms 

had to be created, that would soften the conflicts between man and 

nature, and led to more economic use of natural resources. According to 

ancient inhabitants of West Siberia – Selkups, man and nature are 

closely connected. The relative economic balance existed among 

Indians of North America and the environment. Bible not only protects 

man, but it also asks for love and justice towards animals. The main 

non-anthropocentric principle is the requirement of moral regards for 

outside of human world because of the creatures or entities themselves. 

Either because they have own value or they have interests that are 

morally relevant. The good means to preserve and support life; the bad 

means to destroy life and prevent its development. Benefit can be used 

as another independent criterion of moral regards. Ecological ethics is 

challenge for us to extend borders of ethics and to stop thoughtlessly 

treating the outside of human world as material. Wild nature is the 

country or ecosystem, which was minimally disturbed by human 

activity, in particular destructive technologies of modern society. For 

people to get mature they inevitably need unspoiled nature, places of 

freedom. Therefore whether it is self realisation or biocentric equality, 

it is very important to protect unspoilt nature and personal regeneration 

of individual via direct experiences in wild nature. 

Keywords: Nature. Animals. Ethics. Benefit. Interest. 

Úvod 

Keď boli pred časom Šmajsovci u nás na chalupe v krásnom kúte 

prírody na Vysočine v Súmrakove zo skrytej škáry vyliezol na bielu stenu 

pavúk a moja žena ho chcela zabiť novinami (kultúra proti prírode). Jozef 
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zvolal: „Žaža, čo to robíš! Nezabíjaj pavúka! Miliardy informácií na štvorcovom 

centimetri!“ Jeden pavúk na stene nesie v sebe celú databanku informácií 

evolúcie vesmíru i prírody. Nezabíjaj pavúka! Odkopnutý roh steny opravíš. 

Zabitého pavúka už nikdy nevzkriesiš. Vyhynutý druh neobnovíš. Nemáš 

k dispozícií milióny rokov procesu evolúcie, v ktorom vznikol, ani vtedajšie 

podmienky, v ktorých vznikal. Šmajsovo zvolanie: „Nezabíjaj pavúka!“ bolo 

niečím iným, než len mravným apelom či ekologickým pátosom a už vôbec 

nie rozhnevaným ekologickým aktivizmom, ktorý síce bude na demonštrácii 

brániť pavúka, ale doma si prikúri elektrickým ohrievačom. Bola to výpoveď 

založená ontologicky, bolo to filozofické zvolanie.
1
 

Rovnováha v prírode 

„Príčiny bývajú nenápadné, následky obrovské. Stačí jediný zásah, 

aby narušil prírodnú rovnováhu“ – napísal súčasný francúzsky vedec R. Heim 

v knihe Cesta prírodovedca okolo sveta. Človek vládne prírode správne len 

vtedy, keď dobre porozumie je zákonom a bude sa o ne opierať. Rovnováha 

v prírode je javom zdanlivo jednoduchým, v skutočnosti však nesmierne 

zložitým. Jej formy a mechanizmy sú veľmi rôznorodé. Vždy je relatívna, 

pružná a premenlivá a je skrytá vo vnútri procesov a javov. Vyplýva 

z objektívnych prírodných zákonov. Zrkadlí skutočné vlastnosti vzájomne na 

seba pôsobiacich predmetov a javov, bez ktorých by nebolo stability, ktorá je 

nutnou podmienkou života. „Stabilita v prírode nie sú len nejaké dve rovnaké 

závažia položené na misky váh. Všetko v nej je v pohybe, všetko sa skladá 

z rôzne dlhých cyklov, z kolobehu jednotlivých zložiek a z premeny energie.“ 

Regulačné mechanizmy vo vzájomne pôsobiacich systémoch dovoľujú, aby 

rovnováha bola zachovaná aj pri zmene tak vonkajších, ako aj vnútorných 

podmienok. Anglický vedec D. March, ktorého citujú Ďožkin a Fetisov, autor 

prvej závažnejšej knihy o pôsobení človeka na prírodu, vydanej pred viac než 

sto rokmi v Londýne, vyslovil zaujímavú myšlienku. Podľa jeho slov dospeje 

ľudstvo k hranici, ktorej prekročenie bude vždy znamenať nutné narušenie 

prírodnej rovnováhy, zatiaľ čo výkyvy spôsobené živočíchmi sú len dočasné, 

a keď nezasiahne človek, všetko sa po určitom čase vráti na svoje miesto. 

Vytvoriť si správnu predstavu o „veľkej rovnováhe“ je veľmi ťažké. 

Jednotlivé viac či menej významné články rovnováhy boli narušené 

neuváženou činnosťou ľudí, ktorá ovplyvnila nežiadúcim smerom obeh látok 

a premeny energie. Všetky články rovnováhy sú ako koráliky na špagáte – 

každý je prvý a zároveň aj posledný.
2
 Prírodný ekosystém s nenarušenou 

                                                 
1  FUNDA, O. A: Nezabíjej pavouka – miliardy informací na centimetru čtverečním! In: 

ŠMAJS, J.: Filosofie – obrat k Zemi. Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky 

a lidského poznání, 2008, s. 9 – 11. 
2  ĎOŽKIN, V. V., FETISOV, T. I.: Rovnováha v přírodě, 1975, s. 7 – 8.  
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rovnováhou nejako „vie“ (skôr to však vyplýva z jeho prirodzenosti), že 

menšinové, slabšie populácie sú pre zachovanie celého systému rovnako 

nevyhnutné ako populácie väčšinové, jedinci silní. Prírodná diverzita a politická 

pluralita demokratickej spoločnosti majú rovnaký základ. Obom systém 

prinášajú stabilitu a pritom pružnosť – schopnosť prispôsobenia sa a zmeny. 

Prírodný ekosystém je pestrý a rôznorodý, nevytvára monokultúru. „Rasovo 

čistú spoločnosť.“ Práve svojou zmiešanosťou je odolnejší a životaschopnejší. 

Všetky jeho súčasti sa podieľajú bez nejakého dekrétovaného prerozdeľovania 

na energetických prúdoch systému. Konzumujú ich, aj prispievajú do nich 

a podieľajú sa na „moci a vláde“, keď tak možno nazvať autoregulačnú 

schopnosť systému stále obnovovať svoju vnútornú a vonkajšiu rovnováhu.
3
 

Chápanie spoločnosti ako organizmu ju vkladá do rámca prírody, a tak sa 

spoločnosť delí s prírodou o značnú časť zákonitostí.
4
  

Nezabíjal som zvieratá ...  

„(...) Nezabíjal som zvieratá na ich pastvinách, nechytal som spiace 

ryby, nevyháňal som zvieratá zo zeme bohov (...)“ je napísané v staroegyptskej 

„Knihe mŕtvych“, v ktorej sú zhromaždené zaklínacie formule, ktoré duše 

zosnulých hovorili pred bohom Ozirisom. Z hlbín vekov k nám doznievajú 

úryvky svedectiev o snahách ľudí zastaviť ničenie prírody. Celý pokrok 

ľudskej spoločnosti stojí na konflikte tvorivých a ničivých princípov. „Dobré“ 

a „zlé“ sily existovali vo využívaní prírody, rovnako ako v iných sférach 

spoločenského života. V začiatkoch vývoja ľudskej spoločnosti, kedy 

biologické faktory prevládali nad sociálnymi, nemohli sa nevytvoriť regulačné 

mechanizmy, ktoré by zmierňovali konflikty medzi človekom a prírodou, 

a viedli k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Najskôr ako u iných 

cicavcov či u vtákov, túto rovnováhu zaručovala migrácia – kočovný spôsob 

života. Neskôr sa začali objavovať rôzne obmedzenia a tabu, ktoré nakoniec 

dostali formu náboženských príkázaní a obyčajov, ako tomu bolo napríklad 

u starých Egypťanov. S príchodom prvých zákazov a obmedzení sa museli 

súčasne objaviť aj tresty za ich porušovanie. Napríklad v Chammurapiho 

Zákonníku (1792 – 1790 pr. n. l.) je zahrnutá aj stať o ochrane lesov. Tento 

prezieravý babylonský vládca si uvedomoval obrovský význam lesov a dreva, 

prikázal rozdeliť lesy, ktoré mu patrili, na časti a tie dal pod správu zvláštnych 

správcov – lesníkov. Tí mali plnú zodpovednosť za ochranu lesov. 

Nedodržanie služobných povinností bolo trestané smrťou. V tomto Zákonníku 

boli stanovené aj vysoké pokuty za nezákonný výrub stromov na cudzom 

pozemku. Pokuta sa platila v striebre a v prepočte na dnešné jednotky išlo asi 

                                                 
3  ŠKRDLANT, T.: Demokracie přírody. Ekologická hra systémových podobností. 1996, 

s. 151 – 152. 
4  HLAVÁČOVÁ,  A. A.: Iniciácia do kontemplatívnej ekológie. In: Serafínsky svet, č. 5/97, s. 23. 
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o štvrť kila tohto drahého kovu.
5
 V Jedenástej výročnej správe pre prezidenta 

USA o životnom prostredí (The Eleventh Annual Environmental Report to the 

President, 1980) sa píše: „Rýchle miznutie tropických pralesov znamená 

najväčšiu hrozbu pre biosféru. Teploty, pôda, terén, výskyt zrážok, spôsob 

rozdelenia živín a mnohé ďalšie faktory vytvárajú v pralesoch vratkú 

rovnováhu. Keď ju narušíme ťažbou, ani strom, ani trávy už nevyrastú. Aj keď 

vzniknú podmienky vhodné pre obnovu pralesa, jeho pôvodná druhová 

pestrosť sa nikdy nevráti. Pralesy sú habitátom najbohatšej mnohorakosti 

rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.“
6
 Keď filozof osloví strom, nejde 

o popis faktu, ale nejde ani o poetické okrášľovanie strohej skutočnosti. 

Skutočnosť sama nie je ani strohá, ani hebká, či azda je obojaká. V oslovení 

stromu ide o vytváranie metafor, z ktorých by vyrastali postoje, ktoré nevedú 

k tej ekologickej katastrofe, ku ktorej nás priviedla metafora o strome ako 

biomechanizme, ktorý sa neoslovuje. Ide o metaforu, ktorá by mala za úlohu 

pomôcť vytvoriť prebývanie človeka v pokoji so svetom, o metaforu pravdivú 

v tom nepopisnom zmysle. Keď filozof osloví strom, je reč o tejto pravde.
7
 

Veľké množstvo zákonov na ochranu prírody pochádza od indického vládcu 

Ašoku, ktorý vládol v 3. storočí pred n. l. Jeho ustanovenie, vychádzajúce 

z budhizmu, vyhlasovalo za posvätných nosorožcov, papagája, meinu, husi 

a niektoré ryby. Za zabitie týchto zvierat boli stanovené veľmi kruté tresty.
8
 

Podľa indickej skúsenosti ľudské bytosti sú súčasťou prírody, ktorá je 

nazeraná ako kozmické telo, ako naša životodarná Matka a náš starostlivý 

Otec. Mnohé védske hymny a mýty popisujú zem ako Matku, vodné toky ako 

tepny života, nebo ako Otca a vzduch ako životodarnú pranu (dych, životný 

princíp), slnko ako prameň životnej energie a oheň ako najvyššieho čističa. 

Budhistická dharma (pravda, náuka, zákon) učí, že „všetko je vo všetkom 

ostatnom“, a preto hlása súcit (karuna) ku všetkým bytostiam ako najvyššiu 

cnosť.
9
 Tomský bádateľ R. Urajev skúmal podľa etnografických materiálov 

z 19. storočia spôsob života praobyvateľov západnej Sibíri – Selkupov. Podľa 

ich predstáv tvorí človek a príroda úzke spojenie. Správanie človeka riadi jeho 

duša, ktorá však len plní príkazy duchov prírody. Človek patrí do spoločenstva 

prírody spolu s duchmi vetrov, lesa, vody, vzduchu, zeme, rýb a zvierat. 

Selkupovia vedeli, že prírodné bohatstvo nie je nevyčerpateľné. Dokázali 

určiť, aký bude prírastok zveri, a teda s akým úlovkom môžu počítať, bez toho 

aby narušili základné stavy jednotlivých druhov. Vtedajší spôsob regulácie 

využívania prírodného bohatstva však nemal racionálny základ. Povolenie na 

užívanie darov prírody dával Selkupom duch lesa. Jednotlivé rodiny tohto 

                                                 
5  ĎOŽKIN, V. V., FETISOV, T. I. : Rovnováha v přírodě, 1975, s. 47 – 48.  
6  The Eleventh Annual Environmental Report to the President, Washington DC 1980, s. 7. 

In: DEVALL, B. – SESSIONS. G.: Hlboká ekológia, 1997, s. 154. 
7  MORÉE, P. C. A. – TRUSINA, T.: Člověk a příroda: bludný kruh?, 2001, s. 27. 
8  ĎOŽKIN, V. V., FETISOV, T. I. : Rovnováha v přírodě, 1975, s. 48.  
9  ŠROBÁR, Š. : Príroda v náboženstvách, 2008, s. 21.  
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západosibírskeho národa mali v prírode stanovené určité rodinné posvätné 

kultové miesta, kde vládol niektorý z duchov. Okolo každého takéhoto miesta 

sa do vzdialenosti asi 10 km rozprestierala akási ochranná zóna. Tu bol 

zakázaný akýkoľvek lov a vstup do takej oblasti bol dovolený len vo 

výnimočných prípadoch. Inak povedané – na loveckých územiach Selkupov 

existoval podľa dnešnej terminológie celý systém dlhodobých rezervácií, 

v ktorých boli zvieratá a vtáci chránení pred nebezpečím, a kde sa množili. 

Také rezervácie boli zriaďované v optimálnych miestach pre život najcennejších 

druhov zveri. Pravidlá lovu Selkupovia prísne dodržiavali. Mali svoje rituály, 

ktorými vyjadrovali „zrodenie života“ v jarnom období, či „usínanie zeme“ 

pri príchode zimy, chránili plemenné zvieratá a podobne. Boli chránené tiež 

labute, sojky, lastovičky, hady, žaby, jašterice a včely. Vieme napríklad, aký 

vzťah mali indiánske kmene Severnej Ameriky k divým zvieratám pred 

príchodom európskych kolonistov.
10

 „V našom náboženstve“, tak to formuloval 

jeden Sioux, príslušník indiánskeho kmeňa, „je veľký Duch v každej veci, 

každá vec má dušu, nielen človek, ale aj zvieratá, hmyz, rastliny, tiež zem, 

skaly a súhvezdia. Ale keď sa Adam a Eva v raji previnili, znamenalo to, že 

museli zorať pôdu. Kamene a zem sa stali ich protivníkmi. To znamená, že 

museli ovládnuť zem, ktorá pre nich už nemala dušu. Mal ju len človek.“ 

Keďže všetko má dušu, prosia Indiáni dušu stromu, ktorý sťali, dušu zvieraťa, 

ktoré im podľahlo pri love, o odpustenie za svoj čin. My, ľudia západnej 

civilizácie, ktorých formovalo kresťanstvo, by sme asi neprišli na to, aby sme 

sa ospravedlňovali zvieraťu, že sme ho zabili, preto, aby sme mohli prežiť, 

lebo podľa nás zvieratá a rastliny nemajú dušu. Takýto spôsob myslenia vedie 

Indiánov k tomu, že do prírody zasahujú len toľko, koľko je nutné. Len starosť 

o vlastnú rodinu im dovoľuje zabíjať zvieratá a zbierať rastliny.
11

 Pri hĺbkových 

ekológov je základnou skutočnosťou spoločné vedomie, či presnejšie pravedomie 

všetkého bytia vo svojej prereflektívnej jednote. Je to bytie stebla trávy, vtáka 

vysoko v oblakoch, človeka v juhoamerických pralesoch dnes ako pred 

tisícmi rokov. Len jeden je život, ktorý žije vo všetkom živom, ako poukázal 

už Albert Schweitzer. Podobne ako kolektívne nevedomie v Jungovej hĺbkovej 

psychológii, aj spoločné pravedomie všetkého bytia v hĺbkovej ekológii je 

údajne tou základnou skutočnosťou.
12

 V Biblii je vyjadrený blízky vzťah 

medzi človekom a zvieraťom. Nie je medzi nimi neprekonateľná priepasť. 

Obaja sa menujú „živá bytosť“, „nefeš chaja“ (Gn 1). Zviera je síce podriadené 

človeku, ale je aj jeho spoločníkom. Biblia chráni nielen človeka, ale žiada 

lásku a spravodlivosť aj k zvieraťu. Zviera je pod ochranou zákona, ktorý sa 

ho ujíma nielen kvôli úžitku, nielen preto, že je ten tvor zaradený do 

pospolitosti práce, ale aj z nezištnej lásky. Zaujímavá je tiež paralela medzi 

                                                 
10  ĎOŽKIN, V. V., FETISOV, T. I. : Rovnováha v přírodě, 1975, s. 48 – 49. 
11  ŠROBÁR, Š. : Príroda v náboženstvách, 2008, s. 45 – 46.  
12  KOHÁK, E.: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky, 2006, s. 123. 
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ľudskosťou, venovanou v zákone (tóre) človeku, a ľudskosťou voči zvieraťu. 

Úcta k rodičom v Desatore (Dt 5,16) nachádza obdobu v šetrnosti voči 

vtáčiemu materstvu: „Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi 

vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých alebo na vajciach 

sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami; necháš ju uletieť 

a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil.“ (Dt 21, 6n). 

Takzvaná „Kniha zbožných“ (Sefer Chasidim) z trinásteho storočia, práve 

z doby, kedy židia zakusovali neľudskosť a krutosť, obsahuje dojemné 

príkazy ľudskosti nielen k človeku, ale aj k zvieraťu, k psovi, vtákovi, mačke, 

koňovi, chorému a tehotnému živočíchovi. „Uč sa od Boha“, hovorí autor 

knihy, „ktorý miluje a živí všetky svoje tvory“. Biblický súcit so zvieraťom sa 

síce realistickým ponímaním líši od budhistického, ktorý sa hrozí vziať 

zvieraťu život. Židovi je dovolené, spôsobom pokiaľ možno najmenej 

bolestným, zabiť zviera pre potravu človeka. Zviera je podľa Biblie vydané 

nadvláde človeka, ale nie jeho zlovôli.
13

 Feudalizmus takmer všade narušil 

prvotnú harmóniu vzájomných vzťahov človeka a prírody. Znamenal 

podstatne intenzívnejšie využívanie prírodného bohatstva, príroda bola často 

bezcitne drancovaná. Ale aj v tomto spoločenskom poriadku sa tiež stále 

častejšie a častejšie stretávame s ochranou lesov, vtákov a lovnej zveri, ktoré 

boli v súkromnom vlastníctve jednotlivých feudálov. Najmocnejší feudáli 

v snahe zachovať čo najviac zveri na svojich panstvách, vydávali zákony na 

jej prísnu ochranu, zriaďovali zvláštnu poľovnícku službu. Tresty za 

pytliactvo sa rozhodne nedali porovnávať s dnešnými. Za jeleňa zabitého vo 

francúzskych kráľovských lesoch bolo doživotné väzenie. Anglickí králi boli 

„milosrdnejší“ – pytliakovi bola odťatá ruka. Niektorí osvietení vládcovia 

chránili vzácne ohrozené druhy zvierat. Napríklad salzburský arcibiskup 

vydal v roku 1854 zákon o love, v ktorom sa okrem iného zakazoval aj lov 

kozorožcov. Snahy o zachovanie určitých druhov neboli vždy úspešné. 

Napriek veľkej snahe sa napríklad nepodarilo zachrániť pratura. Už na konci 

13. storočia mazovské knieža Boleslav, znepokojený znížením početného 

stavu tohto druhu, zakázal jeho lov na svojom panstve. Najstaršie ruské 

predpisy a zákony na ochranu prírody sa vzťahovali zvlášť na lovnú zver 

a vtáctvo. V prvom písomnom dokumente ruského práva – „Ruskej pravde“ 

Jaroslava Múdreho – sa hovorilo o obmedzení lovu labutí, bobrov a ďalších 

cenných zvierat. V 13. storočí bolo vo Vladimírsko-volynskom kniežatstve 

vymedzené zvláštne územie, kde bol lov celkom zakázaný. V roku 1676 bol 

cárskym výnosom zakázaný lov v lesoch okolo Moskvy. Táto zóna prakticky 

pretrvala až do súčasnosti a tvorí základ zeleného pásu okolo Moskvy. V roku 

1701 vydáva cár Peter I. výnos na ochranu lesov. Výrub stromov bol 

dovolený až tridsať kilometrov od brehu riek. Niektoré druhy stromov boli 

celkom nedotknuteľné. Za chránené boli vyhlásené aj celé lesné komplexy. 

                                                 
13  SICHER, G.: Volte život, 1975, s. 84, 86 – 87. 
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V Sibírskej a Charkovskej gubernii aj v niektorých ďalších sa Peter I. tiež 

zaslúžil o obmedzenie lovu sibírskeho soboľa. V roku 1714 bol celkom 

zakázaný odstrel losov v Sanktpeterburgskej gubernii. Upravené boli aj 

zásady rybolovu, niektoré spôsoby boli priamo zakázané. Chránená bola 

perlorodka riečna. Významným činom Petra I. bolo vydanie zásad na ochranu 

pôdy a na zachovanie čistoty vôd. Napríklad znečistenie Nevy bolo trestané 

doživotným vyhnanstvom. Cár Peter I. bol múdrym a pokrokovým panovníkom. 

Množstvo jeho nariadení predbehlo svoju dobu. Napríklad dozorcovia, ktorí 

sledovali a kontrolovali ochranu prírodného bohatstva, nepodliehali užívateľom 

pozemkov. V roku 1725 bola založená ruská Akadémia vied. Peter I. veľmi 

dobre vedel, že základom racionálneho využívania prírodných zdrojov je ich 

výskum a evidencia. Rozsiahle vedecké expedície boli vysielané do terénu, 

rýchlo sa hromadili informácie o flóre a faune Ruska, o jeho geológii a geografii. 

Rezervácie sú jednou z najstarších foriem ochrany prírody. Prvým oficiálnym 

chráneným územím sa stal svetoznámy Yellowstonský národný park v USA. 

Bol zriadený v roku 1872. Vo vnútri chráneného územia je však ohraničená 

oblasť s prísnejším ochranným režimom, kam majú prístup len vedeckí pracov-

níci, teda opravdivá rezervácia v najmodernejšom zmysle slova. V súčasnosti 

existuje na celom svete asi 1 200 najrôznejších prírodných rezervácií a národných 

parkov a je chránených viac než 18 000 prírodných pamiatok. Ako zlúčiť túžbu 

ľudí po zbližovaní s prírodou a podivuhodným svetom zvierat a vtákov s vôňou 

bylín a jemnou modrosťou jazier, s upokojujúcou hudbou mohutných borovíc? 

Ako zlúčiť túto túžbu ľudí s ochranou prírody? Jedno riešenie tohto problému 

sa už osvedčilo. Je to zakladanie prírodných alebo národných parkov. 

A v mnohých štátoch je to už veľmi rozšírený spôsob ochrany prírody a súčasne 

získavanie miest pre rekreáciu. Povojnové roky ukázali, že samotné národné 

parky už nepostačujú. Jednak je nepostačujúca ich kapacita, jednak existujú 

pôvabné alebo niečím typické oblasti, ktoré je treba chrániť pred zhubným 

vplyvom technickej civilizácie. Preto sa objavili „lesy celospoločenského 

významu“, chránené pobrežia, a zvlášť oblasti s nedotknutou prírodou. Sú to 

územia, ktoré si zachovali pôvodný ráz a ekologické podmienky. Je tu zakázaný 

výrub stromov, výstavba priemyselných závodov, ťažba úžitkových nerastov, 

používanie motorových dopravných prostriedkov, zriaďovanie pristávacích 

plôch pre lietadlá a výstavba akýchkoľvek objektov s výnimkou tých, ktoré sú 

nevyhnutné.
14

 

                                                 
14  ĎOŽKIN, V. V., FETISOV, T. I. : Rovnováha v přírodě, 1975, s. 49 – 55. 
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Hranica našich morálnych ohľadov  

Ekologickí aktivisti a aj mnoho ďalších by pravdepodobne vôbec 

nepochybovali, že voči prírode máme mať nejaké ohľady. Niekto neangažovaný 

v ochrane prírody by však mohol mať námietky a položiť provokujúcu 

otázku: Prečo? Prečo mať dajaké ohľady, keď neberú mimoľudské tvory 

ohľad na človeka? Ako je teda možné mať morálne ohľady voči prírode? 

Uvážme najprv, z akých dôvodov sa domnievame, že si morálne ohľady 

zaslúži každý človek? Obmedzenie morálnych ohľadov len na človeka bolo 

podporené vierou v nesmrteľnú dušu. Keď s nástupom sekularizácie vznikla 

potreba zdôvodňovať oprávnenosť tradičnej etiky, obvykle sa autori odvolávali 

na charakteristiky, ktoré človeku náležia – napríklad sebavedomie, morálne 

konanie, inteligencia, tvorivosť, cítenie, konštatuje Singer, ktorého cituje 

Skýbová. Predpokladalo sa, že tieto vlastnosti robia človeka výnimočným, že 

on jediný má vlastnú hodnotu, a preto len človek si zaslúži morálne ohľady. 

V súčasnosti vieme, že to bol mylný predpoklad. Mnohí prírodovedci dokladajú, 

že podobnými schopnosťami disponujú aj zvieratá, a to vrátane sebavedomia.
15

 

Napríklad najnovšie pokusy s vranami ukázali, že úlohy, ktoré im boli 

kladené, zvládli, a to úplne spontánne, bez predchádzajúceho tréningu.
16

 

Tulene sú veľmi inteligentné a zvedavé. Radi pozorujú iné živočíchy. Až 

donedávna každoročne padlo za obeť 17 000 bajkalských tuleňov kvôli lacnej 

kožušine a nekvalitnému mäsu. Zachrániť tento zázrak prírody pre ďalšie 

generácie bude vyžadovať nesmierne úsilie.
17

 Niektorí predstavitelia ekologickej 

etiky sú presvedčení, že len človek má svoju hodnotu, avšak zdôrazňujú, že 

ochrana prírody je v záujme človeka, či už v ekonomickom alebo inom. 

Dôvodom, prečo mať morálne ohľady voči prírode, je človek, ktorý prírodu 

potrebuje a tiež si prírodu váži. Týmto dôvodom však nie sú prírodné 

skutočnosti samé. Príkladom takejto antropocentrickej argumentácie je 

P. Jemelka, ktorého cituje Skýbová. Naproti tomu neantropocentristi sa 

domnievajú, že je treba zásadne zmeniť uhol pohľadu. Neporovnávať hodnotu 

niečoho s hodnotou človeka, nezvažovať morálne ohľady len vo vzťahu 

k človeku. Hlavnou neantropocentrickou zásadou je požiadavka morálnych 

ohľadov na mimoľudský svet kvôli tvorom alebo entitám samým. Buď preto, 

že majú vlastnú hodnotu, alebo že majú záujmy, ktoré sú morálne relevantné. 

Vlastná hodnota je obvykle chápaná ako neinštrumentálna hodnota, ktorá nie 

je závislá na hodnotení človeka, ktorú má to, čo je cieľom samo o sebe. 

Napríklad R. Oʹ Neill, ktorého cituje Skýbová, určuje tento pojem takto: 

„Vlastnou hodnotou mám na mysli neinštrumentálnu hodnotu, ktorú má vec 

                                                 
15  SKÝBOVÁ, M.: Kam sahá hranice našich morálních ohledů? Prepracovaná časť dizertačnej 

práce Vlastní hodnota přírody (rukopis). 
16  RITOMSKÝ, M.: Vrany patria do klubu myslenia. In: SME, r. 23, č. 8, s. 9. 
17  VRŠANSKÝ, P.: Tajomný tuleň bajkalský. In: Quark, r. 15, č. 12, 2009, s. 25. 
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sama o sebe, v opozícii k hodnote, ktorú má ako prostriedok k nejakému 

dobru.“ Etika vzniká tým, že sa pokúšam domyslieť do dôsledkov 

a realizovať prisviedčanie svetu, ktoré sa nachodí spolu s prisviedčaním životu 

v mojej vôli k životu. Stať sa etickým, značí stať sa pravdivo mysliacim. To 

znamená: „Som život, ktorý chce žiť, uprostred života, ktorý chce žiť.“, 

konštatuje Albert Schweitzer a dodáva: „Etika teda spočíva v tom, že 

prežívam naliehanie prejavovať každej vôli k životu rovnakú úctu k životu, ako 

k vlastnej vôli k životu. Týmto je daný aj základný princíp mravnosti (...). 

Dobro znamená život zachovávať a podporovať; zlo znamená život ničiť 

a brániť rozvoju života. Keď dajaký život poškodzujem, musí mi byť jasné, či 

je to nevyhnutné. To, čo nie je naozaj nevyhnutné, nesmiem uplatňovať 

v ničom, ani keď je to zdanlivo bezvýznamné.“
18

 Čo je teda hodné našich 

ohľadov? Vhodným kritériom (popri iných kritériách) sa javia záujmy. 

U niečoho môžeme predpokladať záujmy bez toho, aby sme museli 

predpokladať, že má aj ciele. A záujmy implikujú vlastné úsilie o udržanie 

integrity. Záujem nemá len človek. Vyššie cicavce prejavujú podobnú 

schopnosť zamerať svoju pozornosť ako človek. Zvieratá si podobne ako 

ľudia volia, usilujú sa niečo získať, prejavujú o niečo záujem. Mladí šimpanzy 

zhromažďujú z okolia všetko, čo vnímajú a čo si zapamätajú. Sú to 

skutočnosti, ktoré môže mozog spracovať. Ľudoop môže tieto skutočnosti 

svojím spôsobom používať. Šimpanz pri svojom konaní viac či menej 

predvída jeho výsledok. Všetko, čo vníma, sa v jeho mozgu spracováva vo 

vzťahu k možným následkom. Niektorí šimpanzy dostávajú nápady rýchle, iní 

až po určitej dobe.
19

 Slovo záujem má aj iný význam ako vedome riadenú 

aktivitu. Môže vyjadrovať popud, úsilie, ktoré je riadené danou biologickou 

štruktúrou a je v súlade s tým, čo biologickej entite prospieva. R. Attfield, 

ktorého cituje Skýbová, používa slovo záujem v tomto druhom význame 

a spája ho s dobrom. Keď majú živé bytosti svoje dobro, majú záujmy, a teda 

môžu prosperovať alebo neprosperovať. Všetky živé bytosti musia rozvinúť 

svoje zdedené schopnosti a mať schopnosť takého rozvoja, je to isté, ako byť 

schopný dobrého bytia (či prospievania). To však tiež znamená, že živé 

bytosti môžu byť poškodené alebo podporené. Všimnime si, že rozlíšenie 

záujmu ako preferencie a záujmu ako toho, čo mi prospieva, nie je to isté ani 

u ľudí.
20

 Záujem (ako úsilie o niečo) nemusí totiž (nielen človeku) prospievať. 

Ide o určité úsilie, ktoré je v rozpore s tým, čo bytosti prospieva. To sa 

prejavuje aj u človeka. Človek sa totiž môže o niečo usilovať bez toho, aby 

poznal skutočný dôvod, prečo to chce, a pritom je to v rozpore s jeho 

(dlhodobým) záujmom. Paul Taylor tieto dve odlišné skutočnosti rozlišuje ako 

                                                 
18  SCHWEITZER, A.: Kultúra a etika, 1986, s. 351 – 352, 353, 357.  
19  FISCHEL, W.: Mohou zvířata myslet ?, 1975, s. 147.  
20  SKÝBOVÁ, M.: Kam sahá hranice našich morálních ohledů? Prepracovaná časť dizertačnej 

práce Vlastní hodnota přírody (rukopis). 
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mať záujem o niečo a byť v záujme niečoho. Relevantné pre morálne ohľady 

je to druhé. Záujem len ako úsilie nemôže byť dôvodom morálnych ohľadov. 

Z týchto úvah vyplýva záver, že dobro nie je totožné so záujmom niekoho, ale 

s tým, čo je v jeho záujme. Taylor sa domnieva, že práve realizácia tohto 

dobra je to, čo má byť podporované a chránené. Morálny ohľad preto 

vyžaduje všetko, čo má svoje dobro, a my môžeme tomuto dobru škodiť. 

Taylorova etika zahŕňa všetko, čo je živé. Mohli by sme si položiť otázku, ako 

ale poznáme, čo je pre organizmus dobrom, keď máme na toto dobro brať 

ohľady? Attfield ukazuje, že dobro organizmu je možné určiť skrze 

prirodzenú povahu (nature), ktorá zahrňuje schopnosť rastu, sebazáchovy, 

reprodukcie, ale aj schopnosť byť zdravý. Neživým entitám tieto schopnosti 

chýbajú, preto nemajú ani svoje dobro. Živý tvor k tomu, aby bol zdravý, 

nepotrebuje ani schopnosť dávať niečomu prednosť, ani vedomie. Prospech 

teda môžeme použiť ako ďalšie samostatné kritérium morálnych ohľadov: nie 

je ani funkciou preferencií, ani záujmov. Naviac možno ukázať, že aj 

u nižších druhov zvierat a rastlín nachádzame vlastné smerovanie k tomu, čo 

je prospešné. Pre niektorých autorov, napríklad Erazima Koháka, ktorého 

cituje Skýbová, môže byť táto skutočnosť poukazom na vlastnú hodnotu 

všetkého živého. Píše: „Každý živý tvor alebo rastlina sa usiluje sám, bez 

toho, aby si musel byť toho vedomý alebo mať cítenie, o také podmienky, ktoré 

mu umožňujú zachovanie, naplnenie a rozvoj jeho života. Každý živý tvor 

alebo rastlina (...) sa vyhýba tomu, čo by mu mohlo škodiť, spôsobiť 

ochorenie alebo smrť. Každý život si cení seba samého, teda je hodnotou pre 

seba.“ K. E. Goodpaster, ktorého cituje Skýbová, si myslí, že neochota 

opustiť kritérium cítenia je založená na nepochopení, že ide o projekciu 

vlastnej paradigmy. Bráni nám v tom náš vlastný hedonizmus. Dokladom tejto 

paradigmy je P. Singer, pre ktorého schopnosť indivídua trpieť bolo 

zásadným kritériom. Ekologická etika je pre nás výzvou k rozšíreniu hraníc 

etiky a k tomu, aby sme prestali bezmyšlienkovite zachádzať s mimoľudským 

svetom ako s materiálom, konštatuje Skýbová.
21

  

Potreba nenarušenej prírody 

Podľa zástancov hlbokej ekológie divočina je krajina alebo ekosystém, 
ktorý najmenej narušila ľudská činnosť, najmä niektoré technológie modernej 
spoločnosti. Nie je teda ani tak dôležité, či bolo dané územie vyhlásené za 
chránené. Podstatné sú vlastnosti, ktoré z neho robia skutočnú divočinu.

22
 

Z hľadiska hlbokej ekológie zakúsiť divočinu alebo divokosť nejakého miesta 
znamená rozvíjať zmysel pre miesto. Zmeniť spoločensky žiadaný vzor 

                                                 
21  Tamže 
22  Úvodník Wilderness and the Biosphere. In: Environmental Conservation, 1983, s. 281 – 282. 

In: DEVALL, B. – SESSIONS, G.: Hlboká ekológia, 1997, s. 134. 
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z hrdinského dobyvateľa územia na človeka, ktorý plne vníma prírodu, 
pestovať skromnosť a pokoru. Spoznať, ako sa vrchy a rieky, ryby a medvede 
neustále uskutočňujú vo večnom kolobehu obnovy. Ako príklad aktívneho 
stretnutie ľudskej mysle s divočinou môžeme uviesť pobyt Johna Muira 
v pohorí Sierra. Po mnohomesačnom pobyte v horách Muir plnšie chápal 
veľkú pravdu, že príroda je jeden živý pulzujúci organizmus. Už predtým 
tomu teoreticky veril, ale počas svojho stretnutia s ňou to aj zažil. „Celá 
divočina je jednota a sieť vzájomných vzťahov, plná života a dôverne blízka 
(...). Žiadna čiastočka sa nikde nepremrhá ani neopotrebuje v neustálom tanci 
podôb.“

23
 Toto tušenie jednoty ovplyvnilo Muirov prístup ku skúmaniu 

prírody. Podľa neho, rovnako ako podľa filozofov procesualizmu a súčasných 
ekológov, nespočíva podstata vedy len v triedení a skúmaní častíc  a častí 
planéty, ale vo vysvetľovaní prostredníctvom plného prežívania. Ako ekológ, 
ktorý hľadá hlbšie súvislosti, ovplyvnený objavovaním ekozofie či eko-
múdrosti, Muir sa nielen pozeral na krajinu, on do nej videl. Začal chápať 
lúčne koníky. Borovice a kamene neboli preňho len oddelené súcna, ale 
vnímal ich pretkané pradivom súvislostí. Pri výskumoch v Sierre sa Muir 
snažil vyjadriť svoje pocity v prijateľnej podobe pre jeho materialisticko-
redukcionistických súčasníkov. Spočiatku použil prirovnanie k otvorenej 
knihe. Neskôr sa pokúsil pripodobniť prírodu k ceste, či niekoľkým cestám, 
ale uvedomil si, že skutočná divočina je bez ciest. Prišiel k záveru, že jeho 
cesta vedie bez-cestím.

24
 Na to, aby ľudia vyzreli, životne potrebujú divočinu, 

miesto voľnosti. Lenže odhliadnuc od našich psychických potrieb divočina je 
habitát pre iné bytosti, ktoré majú právo žiť a rozvíjať sa samy o sebe, pre 
svoju vnútornú hodnotu. Preto z pohľadu hlbokej ekológie – či už ide 
o sebauskutočnenie alebo o biocentrickú rovnosť – je veľmi dôležitá ochrana 
nenarušenej prírody. Aj osobná obnova jednotlivca prostredníctvom priamych 
zážitkov v divočine.

25
 V našej technokraticko-priemyselnej spoločnosti žije 

veľa ľudí, ktorí zdieľajú toto hlboké tušenie. Pre nich výlet do divočiny 
znamená obradnú púť na posvätné miesto. Takto putovali mnohí ľudia 
rôznych čias a kultúr. Príslušníci prvotných národov, spätí so svojím 
ekosystémom, žili v spoločenstve s divokými zvieratami, presvedčení, že 
duchovný svet nie je oddelený od materiálneho. Oni poznali zmysel pre 
miesto. Módna vlna článkov o liečbe pomocou domácich zvierat predstavuje 
ďalšiu výnimku zo všeobecného trendu vylučovať mimoľudské tvory zo 
spoločenstva.

26
 Európa je kontinentom, na ktorom sa zachovalo najmenej 

pralesov. Z hospodárskeho hľadiska tvoria tieto najcennejšie kúsky prírody 

                                                 
23  WILLIAM DEVALL: John Muir as Deep Ecologist. In: Environmental Review, 6, 1, 1982. 

In: DEVALL, B. – SESSIONS, G.: Hlboká ekológia, 1997, s. 134. 
24  COHEN: The Pathless Way, University of Wisconsin Press, Madison, 1984 Tom Lyon: 

John Muir´s Enlightenment. In: The World of John Muir, University of the Pacific, Kalifornia, 

1981. In: DEVALL, B. – SESSIONS, G.: Hlboká ekológia, 1997, s. 134 – 135. 
25  DEVALL, B. – SESSIONS, G.: Hlboká ekológia, 1997, s. 135. 
26  Tamže, s. 136, 215. 
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zanedbateľnú časť – iba 0,7 percenta z celkovej rozlohy lesov v Európe. 
A predsa až 54 percent z nich nemá prísnu ochranu. Môže sa v nich legálne 
ťažiť. „Miznú alarmujúcou rýchlosťou“, upozorňuje štúdia vydaná spolu 
s mapou pod názvom Kde sú posledné európske pralesy? (Where are 
Europe´s last primeval forest?) „Pralesy sú pre nás lesníkov laboratórium, 
v ktorom sa môžeme učiť. V ktorom môžeme posúdiť, ako veľmi sa odklonilo 
hospodárenie človeka od hospodárenia prírody. Je obzvlášť dôležité to vedieť 
v čase klimatickej zmeny, keďže predpovede sú veľmi vážne“, vysvetľuje 
Martin Mikoláš, ktorý učí na Fakulte lesníckej a drevárskej na Českej 
poľnohospodárskej univerzite v Prahe. Nad naliehavosťou ľudského poznania 
však stojí jednoduchý fakt – pralesy sú domovom života. Pestrého, farebného, 
tajuplného ako nikde inde v Európe. Sú posledným útočiskom vzácnych 
a ohrozených druhov vtáctva, zvierat, hmyzu a ďalších druhov, ktoré sú 
závislé od týchto lesov a rozmanitých podmienok, ktoré pre život poskytujú. 
Existujú vysoko špecializované druhy, ktoré na prežitie potrebujú odumierajúce 
ešte stojace stromy určitej veľkosti v špecifickom štádiu rozkladu. Ako 
napríklad mimoriadne vzácny chrobák Boros schneiderov. Ak takého stromy 
vo svojom bezprostrednom okolí nenájde, zahynie. „Až 30 percent lesných 
druhov je naviazaných na odumreté drevo. V hospodárskom lese je ho 
minimum“, prízvukuje expert. V pralesoch je naopak veľa „mŕtveho“ dreva. 
Ak sa teda identifikuje prales a zabezpečí sa jeho dostatočná ochrana, nebude 
sa v ňom ťažiť ani nijako zasahovať, vzácne druhy by mali prosperovať.

27
 

Záver 

Táto planéta, ktorá je prirodzeným domovom všetkých svojich 
vzájomne závislých živých bytostí, nemôže patriť žiadnej z nich. Žiadnej 
populácii ani biologickému druhu. Nemôže patriť ani človeku ako druhu, 
ktorý vytvára kultúru. Sme dočasnými nájomníkmi Zeme. Život je veľkým 
experimentom kozmickej evolúcie na našej planéte. V živých systémoch je 
obsiahnuté a jazykom nukleových kyselín je priamo zapísané fantastické 
množstvo prirodzenej informácie. Kultúrou spôsobené vymieranie biologických 
druhov je preto nielen zbytočnou stratou biologickou, ale aj nenahraditeľnou 
stratou informačnou. Ak máme túto existenčnú krízu prežiť, musíme prírode 
vedome ustúpiť. Protiprírodnú duchovnú aj materiálnu kultúru musíme 
naturalizovať. Aby sme predčasne nevyhynuli, potrebujeme expanziu kultúry 
zastaviť, uzavrieť nájomnú zmluvu so Zemou.

28
 

                                                 
27  BARÁT, A.: Kde sa skryli pralesy Európy? In: Pravda, XXVIII, č. 144, s. 12 – 13. 
28  ŠMAJS, J.: Filosofie – obrat k Zemi. Evolučne ontologická reflexe přírody, kultury a lidksého 

poznání, 2008, s. 409 – 410. 
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The Communities of Beetles (Coleoptera) near 

the Peatlands at PR Tisovnica and NPR Klinské 

rašelinisko (CHKO Horná Orava, North Slovakia) 

Die Käfergemeinden (Coleoptera) in der Nähe 

des Torfmoores PR Tisovnica und NPR Klinské 

rašelinisko (CHKO Horná Orava, Nord Slowakei) 

Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) v blízkosti 

rašelinísk PR Tisovnica a NPR Klinské rašelinisko 

(CHKO Horná Orava, Severné Slovensko) 

Radoslav Kvasničák, Patrícia Dzureková, 

Radka Miklušičáková 

Abstract 

The aim of this research is to map the community of beetles on selected 

peatlands in Horná Orava (PR Tisovnica – village Oravská Polhora, 

NPR Klinské rašelinisko, village Klin). On each of the peatlands were 

selected two ecotopically different locations (A, C – meadow and B, D – 

meadow / forest) were represented by flowering herbs from the families: 

Ranunculaceae, Asteraceae, Alliaceae, Fabaceae, and Brassicaceae. The 

etomological material was collected by the exhaustor and slipping 

grasslands during the vegetation period (May – October) in the year 

2016. At the PR Tisovnica were 334 individuals (ex.) with 32 species 

(sp.). They belong to 9 families were registered in the herbage. The 

NPR Klinské rašelinisko showed a total of 386 ex. on flowering plant 

species with 9 species from 6 families. In PR Tisovnica, the highest 

values of dominance were the following eudominant species (ED): Apion 

apricans (22,2 %) from the family Curculionidae, Chrysolina fastuosa 

(12,9 %) and Chysomela coerulans (13,7 %) from Chrysomelidae. The 

NPR Klinské rašelinisko has eudominant (ED) species as Rhagonycha 

fulva (18,4 %) of the family Cantharidae, Cetonia aurata (16,8 %) of the 

family Scarabaeidae, Athous niger (13,7 %) of the family Elateridae, 

Strangalia maculata 12,7 %) of the family Cerambycidae and Otiorhynchus 

ligustici (10,7 %) of the family Curculionidae (Table no 1).The tables 

no. 2 and 3 shows the species representation of beetles, their abundance 

(dominance), cenotic charakteristic and their developmental and trophic 

binding to the flowering plant species. 

Keywords: Beetles. Peatlands. NP Tisovnica. NPR Klin. CHKO Horná Orava. 



Kvasničák, R., Dzureková, P., Miklušičáková, R.: Spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) v blízkosti 

rašelinísk PR Tisovnica a NPR Klinské rašelinisko (CHKO Horná Orava, Severné Slovensko) 

 136 

Úvod 

Rašeliniská predstavujú v súčasnosti významné podmáčané biotopy 

s výskytom vzácnych druhov fauny a flóry. Zvolené výskumné plochy PR 

Tisovnica (extravilán obce Oravská Polhora) a Klinské rašelinisko (extravilán 

obce Klin) tvoria v Oravskej kotline ekosystémovo významné rašeliniská 

vrchoviskového typu zapísané v roku 1998 do Zoznamu mokradí medzi-

národného významu a v roku 2000 do sústavy území európskeho významu 

NATURA 2000 na Hornej Orave
1
. Študované územie je významné hlavne 

z botanického hľadiska s výskytom močiarnych endemitov a 40 druhov 

ohrozených vyšších rastlín
2
. Systematickému výskumu bezstavovcov sa tu 

doposiaľ venovala menšia pozornosť. Z minulosti sú u nás známe údaje 

o druhovom zložení chrobákov a pavúkov z oblastí rašelinísk CHKO Horná 

Orava
3
, ako aj čiastkové výsledky spoločenstiev chrobákov v oblasti NP Babia 

Hora z poľskej strany
4
. V súčasnosti sú z oravského regiónu dostupné štúdie 

o chrobákoch z oblastí vrchovísk – PR Suchá hora
5
 a rašelinísk PR Spálený 

grúnik a PR Tisovnica
6
 zameraných na štúdium epigeického spoločenstva 

chrobákov a mravcov epigeického spoločenstva chrobákov
7
. Rovnako aj 

v prezentovanom výskume hodnotíme abundaniu a diverzitu spoločenstiev 

chrobákov v oblasti podhorských lúk situovaných v tesnej blízkosti rašelinísk 

PR Tisovnica a PR Klinské rašelinisko (CHKO Horná Orava). Hlavnou 

                                                 
1  LACIKA,J – ONDREJKA, K., 2009: Prírodné krásy Slovenska chránené krajinné oblasti. 

Dajama, Bratislava, 2009. 128 s.  

 HUBA, P. 1996: Klin. Dolný Kubín: 1996. 156 s. 
2  BARANEC, T. – POLÁČIKOVÁ, M. – KOŠŤÁL, J., 1998: Systematická botanika. Nitra: 

Universum: Nadácia Ochrana genofondu rastlín. 1998. 
3  CUNEV, J., 1999: Chrobáky (Coleoptera) Hornej Oravy (severné Slovensko). Acta Rer. 

natur. Mus. nat. slov., 45, s. 53 – 94. 

 MAJZLAN, O., 2000: Coleoptera rezervácie Rudné na Hornej Orave. Správa pre CHKO 

Horná Orava. s. 33. 

 GAJDOŠ, P. MAJZLAN, O., 2001: Poznatky o pavúkoch (Araneae) a chrobákoch (Coleoptera) 

rašeliniska NPR Rudné pri Suchej hore. Chránené územia Slovenska, s. 16 – 18. 
4  PAWLOWSKY, J., 1964: Nowe dla Babiej Góry gatunky chrzaszczy (Coleoptera). Fragmenta 

faunistica, 11: 103 – 113. 

 PAWLOWSKY, J., 1968: Nowe dla Babiej Góry gatunky chrzaszczy (Coleoptera). III. 

Fragmenta faunistica, 14, s. 209 – 229. 
5  MAJZLAN, O. – JANDUROVÁ, M., 2016: Spoločenstvá chrobákov rezervácie Rudné pri 

obci Suchá Hora na Hornej Orave. Acta. Facultatis Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. B, č. 18, 

2016, s. 24 – 42. 
6  DRDUL, J.,1999: Predbežné výsledky výskumu chrobákov (Coleoptera) rašelinísk Hornej 

Oravy – PR Tisovnica. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. B, 1999, s. 75 – 78. Zborník 

Prírodne vedy III., SPN, Bratislava. 
7  WIEZIK, M. – WIEZIKOVÁ, A. – MURÍN, J., 2008: Spoločenstvá mravcov vrchovísk Hornej 

Oravy. Naturae Tutela, 12: s. 55 – 60. 

 WIEZIK, M. – KOZOŇ, M. – WIEZIKOVÁ, A., 2013: Mravce vybraných rašeliniskových 

biotopov CHKO Horná Orava. Naturea Tutela, 17, (1), s. 57 – 63. 
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otázkou výskumu je na vybraných stanovištiach s rôznym rašeliniskovým 

podložím (A – ekoton lúka, B – ekoton lúka/les) vyhodnotiť kvantitatívno- 

-kvalitatívne zastúpenie chrobákov, ich dominanciu, bionómiu a cenotické 

znaky k študovanému územiu a následne dokumentovať ich viazanosť (fidelitu) 

na choriotop kvitnúcich druhov rastlín. Uskutočnený výskum bol v študovanej 

oblasti realizovaný na základe povolenia Lesnej správy a Okresnej správy 

životného prostredia v Námestove. 

Charakteristika sledovaného územia 

Výskumné plochy lúčneho charakteru sa nachádzajú v blízkosti 

rašelinísk vrchoviskového typu s veľmi nízkym obsahom živín a výskytom 

kyslomilných a vlhkomilných rastlín. Sú zásobované iba zrážkovou vodou
8
. 

Geomorfologicky sú súčasťou celku Vonkajších Západných Karpát, konkrétne 

flyšového pohoria Oravských Beskýd, situované v CHKO Horná Orava. 

Z hľadiska správneho a územného členenia SR patrí PR Tisovnica (extravilán 

obce Oravská Polhora) a NPR Klinské rašelinisko (extravilán obce Klin) do 

Žilinského kraja a do okresu Námestovo. Podľa DFS
9
 a fytogeografického 

členenia
10

 patrí skúmaná lokalita do oblasti západokarpatskej flóry (Carpathicum 

occidentale) a do obvodu západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale). 

Na každej z výskumných plôch (PR Tisovnica, PR Klinské rašelinisko) boli 

v blízkosti vrchoviskových rašelinísk zvolené dva stacionáre s rôznym 

charakterom biotopu (A, C – lúka, B, D – ekoton lúka/les) Študované lúčne 

stacionáre boli v rámci lokality od seba vzdialené cca 150 – 200 metrov 

s minimálnym výškovým prevýšením. 

PR Tisovnica ako vrchoviskový typ rašeliniska sa nachádza približne 

2,5 km severne od obce Oravská Polhora (850 m. n. m.) pri brehu rieky 

Polhoranka. Je lokalizovaná medzi pohoriami Babia hora (1725 m n. m.) 

a Pilsko (1557 m n. m.) a je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Horná Orava 

(Obr. 1, 2). Z vrchoviskových druhov rastlín evidujeme andromédu sivolistú 

(Andromeda polifolia), kľukavku močiarnu (Oxycoccus palustris) a ostricu 

málokvetú (Carex parviflora). Z druhov rastlín európskeho významu tu bola 

zaznamenaná vrchovka alpínska (Tozzia carpathia). 

 

                                                 
8  REICHHOLF, J., 1998: Mokrade. Sprievodca prírodou, Ikar, Bratislava, 1998. 123 s. 
9  ZELENÝ, J., 1972: Návrh členení Československa pro faunistický výzkum. In.: Zprávy čs. 

Spol. entomolog., 8, ČSAV, Praha, 1972. s. 3 – 17. 
10  FUTÁK, J., 1972: Fytogeografický prehľad Slovenska. Rastlinstvo, živočístvo a fenológia, 

Fytogeografické členenie Slovenska, Phytogeographical Division, Mapa č. 14, Slovensko 2, 

Obzor, Bratislava, 1972, s. 431 – 482. 
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Obr. 1: Orientačná mapa lokality PR Tisovnica s označením stanovíšť A a B. 

 

 

Stanovište A tvorí lúčny mokradný biotop lemovaný listnatými (Pupulus tremula) 

a ihličnatými drevinami (Picea excelsa) (foto: R. Miklušičáková, 10. máj 2016) 

 

 

Obr. 2: Dominantou CHKO Horná Orava je flyšové pohorie Babia Hora – 1725 m n. m.  

(foto: R. Kvasničák, júl, 2016) 

M: 1: 100 000 
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Stanovište B predstavuje ekoton lúky a lesa tvorený prevažne monokultúrami smrekových 

porastov drevín Picea excelsa (foto: R. Miklušičáková, máj 2016) 

 

NPR Klinské rašelinisko sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti 

Horná Orava, v blízkosti obce Klin (640 m. n. m.). Tvorí vrchovisko nelesného 

typu a patrí k najstaršie vyhláseným chráneným územiam oblasti Hornej 

Oravy (Natura 2000). Z vrchoviskových druhov rastlín tu rastú aj tri chránené 

druhy „mäsožravých“ rastlín: rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), 

tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris) a bublinatka obyčajná (Utricularia 

vulgaris). 

 

 

Obr. 3: Mapa lokality NPR Klinské rašelinisko s označením stanovíšť A a B. 

 

M: 1: 100 000 
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Stanovište C ako mokradný lúčny stacionár zastúpený porastom kvitnúcich rastlín  

(foto: P. Dzureková, jún, 2016) 

 

 

Obr. 4: Pôdny odkryv vrchoviskového rašeliniska s machovou vegetáciou Sphagnum sp.  

(foto: P. Dzureková, 2016) 

 

 

Stanovište D ako lúčny ekoton lemovaný krovinami a listnatými drevinami  

(foto: P. Dzureková, jún, 2016) 
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Materiál a metodika 

Na zber entomologického materiálu z porastu rastlín sme zvolili 

metódu smýkania bylinného porastu a individuálneho zberu s využitím 

exhaustora. Zberateľské metódy sme aplikovali na dvoch ekotopovo odlišných 

lúčnych stanovištiach vybraných v blízkosti rašelinísk PR Tisovnica (A – 

lúka, B – ekoton lúky a lesa) a NPR Klinské rašelinisko (C – lúka, D – 

lúka/les). V okolí PR Tisovnica bola realizovaná metóda smýkania bylinného 

porastu na ploche štvorca 10 x 10 metrov. Z dôvodu ochranného pásma NPR 

Klinské rašelinisko boli zbery vykonané s využitím exhaustora a individuálneho 

zberu výlučne na kvitnúcich rastlinách z čeľadí Asteraceae, Ranunculaceae, 

Brassicaceae, Alliaeceae a Fabaceae. Tu predmetom skúmania bola aj trofická 

a vývinová viazanosť (fidelita) pratikolných druhov chrobákov na lúčne 

rastliny. Kvitnúce druhy rastlín boli v teréne determinované pomocou odbornej 

literatúry
11

. Počas vegetačného obdobia v roku 2016 (máj – október) bol 

zbieraný entomologický materiál v pravidelných mesačných intervaloch 

v druhej dekáde mesiaca. Získaný koleopterologický materiál bol usmrcovaný 

octanom etýlnatým a konzervovaný v pilinách impregnovaných kreozotom. 

Následne bol zozbieraný materiál klasifikovaný a určovaný v biologickom 

laboratóriu pomocou determinačných kľúčov a odbornej literatúry
12

. Určený 

entomologický materiál bol systematicky usporiadaný podľa Check list of 

Czechoslovak Insect
13

. V rámci získaného materiálu boli na stanovištiach 

vyhodnotené nasledovné kvantitatívne a štruktúrne znaky koleopterocenóz: 

•  abundancia – celkové množstvo získaného materiálu z oboch stanovíšť, 

•  hodnotenie sezónnej dynamiky, druhovej dominancie a druhovej identity, 

•  identity dominancie a stupňa diverzity spoločenstva chrobákov, 

•  určenie cenotických znakov (bionomická a indikačná hodnota), 

•  určenie vývinovej a trofickej fidelity chrobákov na kvitnúce druhy rastlín.  

Výsledky a diskusia 

V priebehu roka 2016, v mesiacoch máj – október, bolo na štyroch 

stanovištiach (lúka, ekoton lúka/les) vybraných rašelinísk Hornej Oravy 

sledované kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov. Na PR Tisovnica 

bolo v bylinnom poraste evidovaných 334 jedincov (ex.) s 32 druhmi (sp.) 

                                                 
11  RANDUŠKA, D. et al. 1983: Farebný atlas rastlín. Obzor, Bratislava. 
12  REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: IKAR, a. s., 1997, s. 287. 

 REITTER, E., 1908: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches I. Band. K. G. 

Lutz Verlag, Stuttgard, 1908. 

 REITTER, E., 1909: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches II. Band. K. G. 

Lutz Verlag, Stuttgard, 1909. 
13  JELÍNEK, J et al. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Hyerovskyana 

Supplementum 1, Praha, 1993, s. 75 – 78. 
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patriacich do 9 čeľadí. Lúčny stacionár (stanovište A) bol zastúpený 209 ex. 

a 25 druhmi z 9 čeľadí. Ekoton lúky a lesa (stanovište B) bol zastúpený 8 

čeľaďami v nižšom kvantitatívno-kvalitatívnom zložení (125 ex. a 16 sp.) 

NPR Klinské rašelinisko vykazovalo na kvitnúcich druhoch rastlín celkom 

386 ex. s 9 druhmi zo 6 čeľadí. Lúčny biotop (stanovište C) vykazovalo 214 ex. 

so 6 druhmi z 5 čeľadí. Podobne aj ekoton lúka/les bol minoritne zastúpený 

(172 ex.) prevažne pratikolnými druhmi (8 sp.) patriacich do 5 čeľadí 

(Tabuľka 1). 

 
Tabuľka 1: Čeľade s počtom jedincov, druhov a ich dominancia na stanovištiach  

Lokalita PR Tisovnica (850 m n. m.) NPR Klinské rašelinisko (640 m n. m.) 

Stanovište A: ekoton lúka B: ekoton lúka/les C: ekoton lúka D: ekoton lúka/les 

Rad/Čeľaď N D% S D% N D% S D% N D% S D% N D% S D% 

Cantharidae 3 1,4 2 8,0 1 0,8 1 6,3 44 20,6 1 16,7 27 15,7 1 12,5 

Scarabaeidae - - - - - - - - 65 30,4 1 16,7 - - - - 

Cerambycidae 19 9,1 4 16,0 8 6,4 2 12,5 39 18,2 1 16,7 10 5,8 1 12,5 

Cleridae 1 0,5 1 4,0 1 0,8 1 6,3 - - - - - - - - 

Coccinellidae 25 11,9 4 16,0 8 6,4 1 6,3 - - - - - - - - 

Elateridae 3 1,4 1 4,0 2 1,6 2 12,5 29 13,5 1 16,7 44 25,6 2 25 

Malachiidae 7 3,4 2 8,0 1 0,8 1 6,3 - - - - - - - - 

Oedemeridae 9 4,3 2 8,0 - - - - - - - - - - - - 

Chrysomelidae 75 35,9 5 20,0 53 42,4 3 18,5 - - - - 59 34,3 2 25 

Curculionidae 67 32,1 4 16,0 51 40,8 5 31,3 37 17,3 2 33,2 32 18,6 2 25   

Celkom 209 100 25 100 125 100 16 100 214 100 6 100 172 100 8 100 

Legenda: N – počet jedincov, S – počet druhov, D% – dominancia početnosti 

 

Ako vyplýva z analýzy hodnôt v Tabuľke 1 z kvantitatívneho hľadiska 

nebol počet druhov a čeľadí na stanovištiach rovnaký. PR Tisovnica 

vykazovala na lúčnom stanovišti A najpočetnejšie čeľade Chrysomelidae 75 

ex. (35,9 %), Curculionidae 67 ex. (32,1 %) a Coccinellidae 25 ex. (11,9 %). 

Ekoton lúky a lesa (stanovište B) vykazoval podobné dominantné čeľade 

Chrysomelidae s 53 ex. (42,4 %) a Curculionidae s 51 ex. (40,8 %) ako lúčny 

stacionár.  NPR Klinské rašelinisko vykazovalo s jedným druhom na lúčnom 

biotope kvitnúcich rastlín (stanovište C) dominantné čeľade Scarabaeidae 65 

ex. (30,4 %) a Cantharidae 44 ex. (20,6 %). Stacionár lúky a lesa (stanovište 

D) bolo zastúpené s dvoma druhmi z čeľadí Chrysomelidae 59 ex. (34,3 %) 

a Elateridae 44 ex. (25,6 %). Vzniknuté rozdiely v početnosti boli pravdepodobne 

ovplyvnené metodikou zberu (smýkanie bylinného porastu vs. individuálny 

zber na kvetoch rastlín), lokalizáciou študijných plôch v rámci lúčno-lesného 

ekotonu, a tým aj floristickým zložením kvitnúcich druhov rastlín podhorských 

lúčnych biotopov situovaných v blízkosti vybraných rašelinísk. 
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Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme stanovili hodnoty 

druhovej dominancie, na základe ktorej sme zistené druhy zadelili do kategórií 

dominancie
14

 (Tabuľka 2). V PR Tisovnica mali na oboch stanovištiach 

najvyššie hodnoty dominancie nasledovné eudominanté druhy (ED) ako 

Apion apricans (22,2 %) z čeľade Curculionidae, Chrysolina fastuosa (12,9 %) 

a Chysomela coerulans (13,7 %) z čeľade Chrysomelidae. Dominantnú 

kategóriu (D) reprezentujú druhy Otiorhynchus multipunctatus (6,5 %) 

z čeľade Curculionidae a Chrysolina eurina (6,0 %) z čeľade Chrysomelidae. 

NPR Klinské rašelinisko vykazuje prevažné zastúpenie eudominantných (ED) 

a dominantných (D) druhov viazaných troficky na choriotop kvitnúcich rastlín 

z čeľadí: Asteraceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Alliaeceae a Fabaceae. 

Medzi eudominantné druhy (ED) patrili Rhagonycha fulva (18,4 %) z čeľade 

Cantharidae, Cetonia aurata (16,8 %) z čeľade Scarabaeidae, Athous niger 

(13,7) z čeľade Elateridae, Strangalia maculata (12,7 %) z čeľade Cerambycidae 

a Otiorhynchus ligustici (10,7 %) z čeľade Curculionidae. Medzi dominatné 

druhy (D) chrobákov viažucich sa na bylinný porast kvitnúcich rastlín patria 

Cassida nebulosa (9,3 %), Lilioceris merdigera (6,0 %) z čeľade Chrysomelidae, 

Apion apricans (7,0 %) z čeľade Curculionidaea Athous vittatus (5,2 %) 

z čeľade Elateridae. Kategória subrecedentných (SR) a recedentných (R) 

druhov nebola zastúpená (D < 2), nakoľko sme sa zamerali výlučne na 

dominantné zastúpenie pratikolných chrobákov viažucich sa vo väčšom počte 

na choriotop kvitnúcich druhov rastlín (Tabuľka 2). 

Z cenotických znakov sme na skúmaných územiach zisťovali indikačnú 

hodnotu a bionomickú charakteristiku získaných druhov chrobákov. Oba 

cenotické znaky bližšie poukazujú na vzťah jednotlivých druhov chrobákov 

k študovanému územiu a zároveň stanovujú nevyhnutné limity pre zachovanie 

podmienok významných spoločenstiev radu Coleoptera v danom biotope, na 

ktorý sa daný druh viaže
15

. Tieto kategórie korešpondujú s údajmi popisujúcich 

bionómiu zisteného taxónu
16

,
 
ale aj s výsledkami vlastných pozorovaní. Zo 

zadelenia druhov chrobákov do jednotlivých indikačných hodnôt vyplýva, že 

v ich druhovom spektre vzhľadom na charakter prostredia, prevládajú 

mezofilné chrobáky (MF). Ide o typické druhy osídľujúce takmer výhradne 

lúčne spoločenstvá s mierne vlhkou klímou, prípadne mokrade alebo aj vlhké 

pasienky. K mezofilným druhom sme zaradili všetky chrobáky zo získaných 

                                                 
14  GULIČKA, J., 1979: Ekológia živočíchov (scriptum). PrFUK, Bratislava, s. 21 a 121. 
15  TRNKA, A. et al. 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnava, Acta Facultatis Paed. 

Univ. Tyrnaviensis, 2006. s. 61 – 67. 
16  ROUBAL, J., 1930: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl I, 

Učená spoločnost Šafaříková, Praha, 527 s. 

 ROUBAL, J., 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl II, 

Učená spoločnost Šafaříková, Praha, 434 s. 

 ROUBAL, J., 1941: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl III, 

Učená spoločnost Šafaříková, Praha, 363 s. 
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čeľadí. Naše zistenia dokumentuje aj jediný hygrofilný druh (HF) Liparus 

glabrirostris z čeľade Curculionidae, ktorého výskyt je limitovaný trofickou 

fidelitou na listy a kvety rodu Petasites sp., ako typickej pobrežnej vegetácie 

horských bystrín. Evidujeme aj vzácny xerofilný druh (XF) Trichodes apiarius, 

poukazujúci na suché teplé stanovištia a výslnný aspekt skúmanej lokality. 

Ako vyplýva z Tabuľky 2, zadelenie jednotlivých druhov do bionomických 

skupín ukázalo, že študované podhorské biotopy (A, C – lúka; B, D – 

lúka/les) poskytujú vhodné podmienky pre pratikolné druhy (PK). Vysokú 

početnosť týchto druhov pripisujeme cenotickej viazanosti chrobákov 

k fytocenóze študovanej lokality zloženej prevažne z kvitnúcich bylín a tráv 

čeľadí Ranunculaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae a Fabaceae. Obdobné 

výsledky vývinovej fidelity evidujeme aj z prostredia Oravskej Magury (622 

m n. m., CHKO Horná Orava)
17

, kde výskyt pratikolného druhu Strangalia 

(Rutpela) maculata je troficky a heliofíliou viazaný na úborové súkvetia 

rastlín čeľade Asteraceae. Totožné zistenia na spomínaný taxón a jeho 

potravnú fidelitu na lúčny druh margaréty bielej (Laucanteum vulgare, 

f. Asteraceae) evidujeme aj v oblasti svahov horských lúk Veľkej Javoriny 

(907 m n. m., CHKO Biele Karpaty)
18

, čo sa potvrdilo aj v našich zisteniach 

(Tab. 2). Okrem pratikolných zástupcov evidujeme aj sylvikolný druh (SK) 

Leptura rubra z čeľade Cerambycidae viazaný troficky na smrekové 

monokultúry lesa. Zistili sme aj arborikolné druhy (AK) ako Tetrops starkii 

z čeľade Cerambycidae vývinom viazané na borku dreviny Fraxinus excelsior 

a Melasoma populi (f. Chrysomelidae) viazaný troficky na listy topoľov a osík 

(Populus sp.). Ich imága už preferujú choriotop kvitnúcich rastlín podhorských 

lúčnych oblastí. (Tab.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  KVASNIČÁK, R. – DZUREKOVÁ, P., 2018: Chrobáky (Coleoptera) a ich viazanosť (fidelita) 

na choriotop kvitnúcich rastlínv oblasti Oravskej Magury (CHKO Horná Orava, Severné 

Slovensko). Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, 

Ružomberok, 2018, č. 3, r. XVIII., s. 129 – 147 
18  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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Tabuľka 2: Systematický prehľad zistených taxonomických jednotiek chrobákov (Coleoptera) 

a ich cenotické znaky a dominancia na stanovištiach A a B 
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Legenda: A, B, C, D – študijné plochy; N – počet získaných jedincov, KD – kategórie 

dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná, R – recedentná, SR – 

subrecedentná, IH – indikačná hodnota: XF – xerofil, MF – mezofil, BH – bionomická 

charakteristika: PK – pratikol, AK – arborikol, SK – sylvik 
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V rámci lokality NPR Klinské rašelinisko bola vyhodnotená aj fidelita 

(viazanosť) druhov chrobákov viazaných svojím vývinom na choriotop 

kvitnúcich rastlín. Tá vyjadruje stupeň viazanosti konkrétneho zootaxónu 

k určitej fytocenóze, ktorú tvoria najviac zastúpené (cenobiontné) druhy 

s výraznou trofickou adaptáciou a úzkou ekologickou valenciou
19

. Vo 

výsledkoch uvádzame prehľad eudominantných druhov (D > 10) chrobákov, 

ich charakteristiku, bionómiu
20

 a výskyt na lúčnych stanovištiach (C, D) 

modelových druhov kvitnúcich rastlín z čeľadí Asteraceae, Ranunculaceae, 

Alliaceae, Brassicaceae a Fabaceae. Výskyt dominantých druhov chrobákov 

(D > 5) viazaných na choriotop lúčnych rastlín je súčasťou fotodokumentácie 

autorky (Tab. 3). 

 

Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758) 

Zlatoň obyčajný patrí medzi bežných zástupcov čeľade Scarabaeidae 

s dĺžkou tela až 20 mm. Charakteristickým znakom druhu sú zeleno-zlaté 

krovky a robustný štít zelenkavej farby. Larvy sa vyvíjajú v práchnivom 

dreve starých stromov, v humuse aj v mraveniskách. Imága sa vyskytujú 

najčastejšie na kvetoch rozličných rastlín. Podobne aj v našich zisteniach jeho 

početný výskyt evidujeme na kvetoch a listoch bodliaka tŕnitého (Carduus 

acanthoides, f. Asteraceae, obr. 5). 

 

Obr. 5: Imága Cetonia aurata a ich trofická fidelita na listy a kvety bodliaka tŕnitého 

(foto: P. Dzureková, máj, 2016) 

2016: NPR Klinské rašelinisko (820 m n. m.) 65 ex. (16,8 %) ED 

2016: stanovište C (lúka)     65 ex. (30,4 %) ED 

 

Strangalia maculata (PODA, 1761) 

Fuzáč škvrnitý ako zástupca čeľade Cerambycidae je charakteristický 

dlhými tykadlami a výstražným žltočierným sfarbením kroviek. Živí sa peľom 

aj časťami lupienkov kvetov. Larva žije v odumretom dreve. Jeho hojný 

                                                 
19  TRNKA, A. et al. 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnava, Acta Facultatis Paed. Univ. 

Tyrnaviensis, 2006, s. 61 – 67. 
20  REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: Ikar, a. s., 1997, s. 287. 
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výskyt sme potvrdili na úboroch kvetov margarety bielej (Laucanteum 

vulgare, f. Asteraceae, obr.6). 

 

Obr. 6: Dospelce druhu Rutpela maculata preferujú pri heliofílii úborovité súkvetia margaréty 

bielej (foto:P. Dzureková, júl, 2016) 

2016: NPR Klinské rašelinisko (820 m n. m.) 49 ex. (12,7 %) ED 

2016: stanovište C (lúka)     39 ex. (18,2 %) ED 

2016: stanovište D (ekoton lúka/les)   10 ex. (5,8 %) D 

 

Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763) 

Snehuľčík žltý je bežný druh z čeľade Cantharidae. Jeho krovky sú 

hnedožlto sfarbené s tmavým zakončením. Je to dravý deruh, ktorý sa živí 

pavúkmi a hmyzom. Hojný je na lúkach, najčastejšie na pobrežnej vegetácii, 

ale tiež na okrajoch lesov. Vyhľadáva okolíkovité súkvetia, najčastejšie 

mrkvovitých rastlín. V našich zisteniach sme zistili jeho hojný výskyt na 

kvetoch rebríčka obyčajného (Achillea millefolium), f. Asteraceae, obr. 7). 

 

Obr. 7: Snehuľčík žltý a jeho trofická viazanosť na okolíky kvetov astrovitých rastlín  

(foto: P. Dzureková, jún, 2016) 

2016: NPR Klinské rašelinisko (820 m n. m.) 71 ex. (18,4 %) ED 

2016: stanovište C (lúka)     44 ex. (20,6 %) ED 

2016: stanovište D (ekoton lúka/les)   27 ex. (15,7 %) ED 
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Athous niger (HERBST, 1787) 

Kováčik čierny je príslušníkom čeľade Elateridae. Jeho oválne telo má 
dĺžku 10 až 14 mm. Charakteristickým znakom je oválne telo a čierne sfarbenie 
kroviek a štítu. Jeho larvy – drôtovce sa živia korienkami rastlín. Hojne sa 
vyskytuje v lesoch nižších polôh, kde sa imága zdržujú koncom jari a v lete na 
bylinách, kroch a stromoch. Dospelce prezimujú v pôde a pod listovou hrabankou. 
Našimi zisteniami sme potvrdili trofickú fidelitu a heliofíliu na choriotop kvetu 
horčičníka konaristého (Erysimum diffusum f. Brassicaceae, obr. 8). 

 

Obr. 8: Čiernosfarbené kováčiky druhu Anthous niger ako bežný zastupcovia kapustovitých 
rastlín (foto:P. Dzureková, jún, 2016) 

2016: NPR Klinské rašelinisko (820 m n. m.) 53 ex. (13,7 %) ED 

2016: stanovište C (lúka)     29 ex. (13,5 %) ED 

2016: stanovište D (ekoton lúka/les)   24 ex. (14,0 %) ED 
 
Otiorhynchus ligustici (LINNEAUS, 1758) 

Nosánik ligurčekový je príslušníkom čeľade Curculionidae. Charakte-
ristickým znakom tela je na hlave predĺžený nosec. Jeho oválne telo má dĺžku 
9 až 12 mm. so sivastým sfarbením kroviek a štítu. Žije na poliach, živí sa 
rozličnými rastlinami. Môže poškodzovať pestované byliny, kry a stromy. 
Našimi zisteniami sme potvrdili trofickú fidelitu a heliófíliu na choriotop 
kvetov ďateliny plazivej (R. repens, f. Fabaceae, obr. 9). 

 

Obr. 9: Nosániky druhu Otiorhynchus ligustici ako bežní zástupcovia bôbovitých rastlín 
(foto:P. Dzureková, jún, 2016) 
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2016: NPR Klinské rašelinisko (820 m n. m.) 42 ex. (10,9 %) ED 

2016: stanovište C (lúka)     28 ex. (13,1 %) ED 

2016: stanovište D (ekoton lúka/les)   14 ex. (8,1 %) ED 

 
Tab. 3: Fotodokumentácia dominantných zástupcov chrobákov (D) viazaných na choriotop 

kvitnúcich druhov rastlín (foto: autorka, máj – august, 2016) 

 

Obr. 1: Apion apricans (f. Curculionidae 

in Trifolium pratense (f. Fabaceae) 

2016: NPR Klinské rašelinisko 27 ex. (7,0 %) 

 

Obr. 2: Cassida nebulosa (f. Chrysomelidae) 

in Conium maculatum (f. Asteraceae) 

2016: NPR Klinské rašelinisko 36 ex. (9,3 %) 

 

Obr. 3: Lilioceris merdigera (f. Chrysomelidae) 

in Allium ursinum (f. Alliaceae) 

2016: NPR Klinské rašelinisko 23 ex. (6,0 %) 

 

Obr. 4: Athous vittatus (f. Elateridae) 

in Ranunculus acris (f. Ranunculaceae) 

2016: NPR Klinské rašelinisko 20 ex. (5,2 %) 

 

Súčasťou výskumu bolo analyzovať aj sezónnu dynamiku sledovaných 

jedincov chrobákov na vybraných rašeliniskách Hornej Oravy (PR – Tisovnica, 

NPR Klinské rašelinisko). Početnosť výskytu chrobákov bola sledovaná počas 

vegetačného obdobia (V. – X.) v roku 2016 s cieľom porovnať ekotopovo 

odlišné stanovištia lúčneho a lúčno-lesného charakteru situovaných v blízkosti 
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rašelinísk. Zo zistení v NP Tisovnica (Graf 2) vyplýva, že stanovište A 

lúčneho biotopu vykazovalo početnejšie zastúpenie (209 ex.) ako stanovište B 

tvorené ekotonom lúky a lesa (125 ex.). Podobné rozdiely v početnosti 

evidujeme aj v rámci letného maxima mesiaca jún, ktoré bolo na lúčnom 

stanovišti A početnejšie (82 ex.) ako na stanovišti lúky ohraničenej lesom 

(61 ex.). Uvedené rozdiely v početnosti boli pravdepodobne ovplyvnené 

fytocenózou študovaných lokalít, nakoľko stanovište A bolo tvorené lúčnym 

biotopom a stanovište B situované na podhorskej lúke v blízkosti smrekového 

lesa (ekoton lúka/les). Uvedené zistenia potvrdzujú aj predchádzajúce výskumy 

skúmajúce výskyt chrobákov v závislosti od lesnej ťažby, agroturizmu 

a vertikálnej zonálnosti lúčnyh biotopov v oblasti Malých Karpát v okolí PR 

Doliny Hlboče
21

 a PR Lančársky Dubník
22

. 

 

 

Graf 1: Sezónna dynamika chrobákov na lúčnych stanovištiach PR Tisovnica 

 
Podobne aj v NPR Klinské rašelinisko mala krivka sezónnej dynamiky 

podobný priebeh ako na lokalite PR Tisovnica (Graf 2). Obdobne sme 
sledovali stanovištia lúčneho (C) a lúčno-lesného charakteru (D). Maximálny 
výskyt chrobákov evidujeme v mesiaci júl, kde stanovište lúčneho charakteru 
vykazuje početnejšie zastúpenie (77 ex.) ako ekoton lúky a lesa (50 ex.). 
Uvedená skutočnosť súvisí s metódou zberu na kvitnúcich rastlinách a vývinovou 
a potravnou viazanosťou modelových druhov chrobákov. Obdobné zistenia 

                                                 
21  KVASNIČÁK, R. – BRANIŠOVÁ, M., 2017: Pratikolné spoločenstvá chrobákov (Coleotera) 

lúčnych biotopov v blízkosti PR Hlboče (Malé Karpaty, JZ Slovensko). Disputationes Scientificae, 

Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 4, r. XVII., s. 141 – 163. 
22  KVASNIČÁK, R. – UVÁČIKOVÁ, G., 2017: Epigeické spoločenstvá chrobákov lesného 

a lúčneho biotopu v okolí PR Lančársky Dubník (CHKO Malé Karpaty, JZ Slovensko) 

Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 

2016, č. 4, r. XVI., s. 143 – 159. 
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v rámci trofickej fidelity chrobákov potvrdzuje aj výskum z oravského 
prostredia na podhorských lúkach Oravskej Magury (622 m n. m.)

23
. Následne 

krivka početnosti na oboch stanovištiach klesá (august: C = 31 ex., D = 25 ex., 
september: C = 9 ex., D = 7 ex.), až na hodnotu lokálneho minima v mesiaci 
október (C = 8 ex., D = 2 ex.) ovplyvnenej najmä nevhodnými klimatickými 
faktormi prostredia a kosením lúčneho porastu. Na vplyv kosby bylinného 
porastu na lúčne spoločenstvá chrobákov upozorňuje aj výskum na Horehroní 
v detvianskej obci Hriňová (CHKO Poľana, vrch Klopotovo, 601 m n. m.)

24
. 

 

 

Graf 2: Sezónna dynamika chrobákov v blízkosti NPR Klinské rašelinisko 

 
Na vybraných výskumných plochách lúčneho a lúčno-lesného charakteru 

(PR Tisovnica – 850 m n. m., NPR Klinské rašelinisko – 640 m n. m.) sme na 
základe výskytu pratikolných druhov chrobákov analyzovali aj ekologickú 
stabiltu prírodného prostredia a stanovili stupeň diverzity podľa Shannon – 

Weavera (d). V blízkosti PR Tisovnica bola na stanovišti A (lúka) zaznamenaná 
vyššia hodnota diverzity (dA = 3,692) ako na stanovišti B ekotonu lúky a lesa 
(dB = 3,153). Tu sme evidovali aj nižší počet pratikolných druhov chrobákov 
ako na lúčnom stanovišti A. Vysoké hodnoty diverzity poukazujú, že stanovište A 
s lúčnym biotopom je stabilizované prostredie bez výrazných antropogénnych 
vplyvov. Na NPR Klinskom rašelinisku bola na stanovišti C – lúka (dC = 
2,084204) zaznamenaná nižšia hodnota diverzity ako na stacionári lúčno- 

                                                 
23  KVASNIČÁK, R. – DZUREKOVÁ, P., 2018: Chrobáky (Coleoptera) a ich viazanosť 

(fidelita) na choriotop kvitnúcich rastlín v oblasti Oravskej Magury (CHKO Horná Orava, 

Severné Slovensko) (Disputationes). Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in 

Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2018, č. 4, r. XVII., s. 141 – 163. 
24  KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., P., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu 

spoločenstvá chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes scientificae Universitatis 

Catholicae in Ružomberok, Verbum, Ružomberok, 2018, r. 14, č. 3, s. 173 – 186. 
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-lesného charakteru (dD = 2,434217). Vyššia hodnota poukazuje na to, že aj na 
stanovišti B (ekoton lúka/les) je ekologicky stabilné prostredie bez výrazných 
antropogénnych vplyvov so zastúpením prevažne pratikolných druhov 
chrobákov migrujúcich z okolitého lúčneho prostredia. Evidencia pratikolných 
druhov chrobákov sa potvrdila aj v rámci okrajového efektu lúčno-lesného 
ekotonu na podhorských lúkach pezinských Malých Karpát (604 a 308 m n. m.) 
v oblasti rekreačného strediska Modra-Harmónia

25
. Obdobné zistenia evidujeme 

aj vo výskume z blízkeho kysuckého regiónu v oblasti Starej Bystrice (Skríželné, 
496 m n. m.)

26
, kde migrácia epigeických druhov chrobákov na lúčnych 

biotopoch bola potvrdená na okraji lesného stanovišťa v smrekovo-jedľových 
monokultúrach. 

Záver 

Počas vegetačného obdobia (2016) sme sledovali kvantitatívno-kvali-

tatívne zastúpenie a dominanciu spoločenstva chrobákov v okolí vybraných 

rašelinísk Hornej Oravy (PR Tisovnica, NPR Klinské rašelinisko). Ako 

výskumné plochy boli zvolené štyri stanovištia lúčneho a lúčno-lesného 

charakteru. Entomologický materiál bol zbieraný smýkaním bylinného porastu 

a individuálnym zberom s využitím exhaustora na kvitnúcich druhoch rastlín 

z čeľadí Asteraceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Alliaceae a Brassicaceae. Na 

PR Tisovnica bolo v bylinnom poraste evidovaných 334 jedincov (ex.) s 32 

druhmi (sp.) patriacich do 9 čeľadí. NPR Klinské rašelinisko vykazovalo na 

kvitnúcich druhoch rastlín celkom 386 ex. s 9 druhmi zo 6 čeľadí. Naše 

zistenia dokumentuje v PR Tisovnica aj jediný hygrofilný druh Liparus 

glabrirostris z čeľade Curculionidae, ktorého výskyt je limitovaný potravnou 

fidelitou na listy rodu Petasites sp. V rámci NPR Klinské rašelinisko evidujeme 

aj vzácny xerotermný druh Trichodes apiarius z čeľade Cleridae, poukazujúci 

na suché teplé stanovištia a výslnný aspekt skúmanej lokality. Pre stanovenie 

podobnosti skúmaných lúčnych biotopov a lúčno-lesného ekotonu sme stanovili 

cenotické znaky chrobákov, sezónnu dynamiku, použili štandardný index 

diverzity, ktorý poukazuje na ekologicky vyvážené prostredie a stabilitu 

výskumných plôch vybraných rašelinísk NP Tisovnica a NPR Klinské 

rašelinisko situovaných v CHKO Horná Orava. 

                                                 
25  KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKA, A., 2015: Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného 

územia skladbu koleopterocenóz v lúčnom biotope (CHKO Malé Karpaty, Modra-Harmónia, 

JZ Slovensko) Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria B – prírodné vedy, 

Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015, s. 16 – 34. 
26  KVASNIČÁK, R. – ŠUMSKÁ, L., 2012: Spoločenstvo chrobákov lesného biotopu v oblasti 

Stará Bystrica – Skríželné na Kysuciach (SZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas 

Tyrnaviensis, Ser. B, Trnava 2012, s. 21 – 43. 
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