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Preface 

The second issue in the year 2017 of the university magazine 

Disputaciones Scientificae Universitatis Catholicae in Ruzomberok contains 

11 studies belonging to the following spheres: social, economic and law 

sciences, humanities and arts, health service. 

Janka Bursova and Mariusz Szajda deal with the non-profit 

organizations management competencies. Miroslav Gejdos writes about 

verbal and non-verbal social communication of public administration 

employee. Renata Grzywacz reflects about the influence of the complex 

tourism on Hassan Sara, the village near the Caspian sea shore. Irena 

Kamanova gives a view on the possibilities of solving clients malnutrition 

problem in social services. Witold Mazurek writes about aspects of the 

Common Foreign and Security Policy for the European Union. Maria 

Teplicanova devotes her study to the theoretic definition of prevention as 

a complex of measures for prevention of negative life situations in the context 

of social work. Pavol Tomanek and Jozef Suvada deal with marriage, its break 

and the effects of marriage breaking on the children’s and youth education. 

Nikol Volkova deals with mediation in school surroundings, especially to the 

peers mediation. Patrycja Zeglen and Renata Grzywacz write about the 

importance of promotion in tourism. 

Janka Bednarikova deals with eight musical theoretic works which 

have not been revealed yet and which are special testimonies of live practice 

of the Gregorian choral in Mid-European liturgical space.  

Peter Zeleny writes about the coenzyme Q10 and its importance for 

an organism. 

                                             Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
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Predhovor 

Druhé tohtoročné číslo univerzitného časopisu „Disputationes Scienti-

ficae Universitatis Catholicae in Ružomberok“ obsahuje 11 štúdií z nasledov-

ných oblastí: sociálne, ekonomické a právne vedy; humanitné vedy a umenie; 

zdravotníctvo. 

Janka Bursová a Mariusz Szajda sa zaoberajú kompetenciami manaž-

mentu neziskových organizácií. Miroslav Gejdoš sa venuje verbálnej a never-

bálnej sociálnej komunikácii pracovníka verejnej správy. Renata Grzywacz 

píše o vplyve hromadného turizmu na Hassan Sara, dedinu pri pobreží Kaspického 

mora. Irena Kamanová prináša pohľad na možnosti riešenia malnutrície klienta 

v sociálnych službách. O aspektoch Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky Európskej únie píše Witold Mazurek. Mária Tepličancová sa venuje 

teoretickému vymedzeniu prevencie ako súboru opatrení k predchádzaniu 

negatívnych životných situácií v kontexte sociálnej práce. Pavol Tománek 

a Jozef Šuvada sa zaoberajú manželstvom, jeho rozpadom a následkami, ktoré 

so sebou rozvod manželstva prináša vo výchove detí a mládeže. Nikol 

Volková sa venuje mediácii v školskom prostredí, zvlášť sa zameriava na 

rovesnícku mediáciu. O dôležitosti propagácie v cestovnom ruchu píšu Patrycja 

Żegleń a Renata Grzywacz. 

Janka Bednáriková sa zaoberá ôsmimi doposiaľ nezverejnenými 

hudobno-teoretickými dielami, ktoré sú osobitným svedectvom živého prakti-

zovania gregoriánskeho chorálu v stredoeurópskom liturgickom priestore. 

Peter Zelený píše o koenzýme Q10 a jeho význame v organizme. 

                                             Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 
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The Competence of the Management 

of Non-Profit Organizations 

Die Kompetenz des Management 

von Non-Profit-Organisationen 

Kompetencie manažmentu neziskových organizácií 

Janka Bursová, Mariusz Szajda 

Abstract 

Management of non-profit organizations and their competences in 

proportion reflected in the provision of assistance, support to people 

who absolutely need this help. Options, but also the ways in which this 

aid non-profit organizations offer then indirectly reflected in the 

feedback and reflection of people on the third sector. 

Keywords: Functions. Competencies. Legislation. Management. Non-profit 

organization. Types of management. 

Na celom svete došlo k významnému nárastu neziskových organizácií, 
a tým aj nárastu dobrovoľníckych aktivít. Každý z nás sa stretol s pojmami 
dobročinnosť, darcovstvo, ale v kontexte neziskového sektora sa stretávame aj 
s pojmami, ako je charita, filntropia, mecenstvo, sponzorstvo, ktoré vyjadrujú 
obrovské množstvo dobročinnosti. 

Pojem neziskové organizácie vo všeobecnom ponímaní zahŕňa mnoho 
organizácií z rôznych oblastí. Každý typ organizácie je zriadený osobitným 
predpisom, ktorý upravuje najmä účel zriadenia, vznik, zrušenie, zánik, 
hospodárenie a kontrolu.

1
 

Všeobecne sa rozlišuje päť základných funkcií neziskového sektora 
a organizácií:  

1. Advokačná funkcia – hlavnou úlohou je formulovanie a tlmočenie 
požiadaviek občanov, ktoré sa transformujú na politické požiadavky, a tak 
zabezpečujú presadzovanie a obhajovanie práv, záujmov občanov a záujmových 
skupín.  

2. Expresívna funkcia – ochraňuje, posilňuje a poukazuje na kultúrne, 
etnické, náboženské či jazykové odlišnosti jednotlivých skupín obyvateľstva.  

                                                 
1  KUVÍKOVÁ, H. Neziskové organizácie v Európskej únii. Banská Bystrica : OZ Ekonómia, 

2006, s. 6. 
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3. Funkcia budovania komunít – poskytuje príležitosť jednotlivcom 
zapojiť sa do komunitného (spoločenského) života, a tak budovať prirodzenú 
zodpovednosť občanov za život v obci, štvrti či meste.  

4. Servisná funkcia – poskytuje služby a verejné statky, ktoré štátom 
nie sú zabezpečené. Sú to hlavne sociálne služby, vzdelávacie, humanitárne, 
právne. U nás túto funkciu plní asi jedna tretina všetkých organizácií. (V EÚ 
sú to asi dve tretiny.) 

5. Inovačná funkcia – tretí sektor je priestorom, v ktorom dochádza 
k sociálnym inováciám a sociálnym experimentom, na ktoré nie je miesto 
v štátnom a podnikateľskom prostredí. Z nich si štát môže vybrať tie, ktoré 
považuje za najperspektívnejšie. 

2
 

Bútora uvádza ďalšie funkcie:  
6. Mienkotvorná funkcia – ponúka nové flexibilnejšie spôsoby riešenia 

spoločenských problémov, ale vytvára aj morálne či ideologické vízie, ktoré 
predchádzajú novým sociálnym zmenám.  

7. Funkcia politickej socializácie – neziskové organizácie sú akýmsi 
cvičným poľom, na ktorom si ľudia osvojujú demokratické princípy, učia sa 
motivovať, viesť ľudí, diskutovať a trénujú sa v rolách „homo politicus“. Tiež 
podnecujú k tvorbe nového legislatívneho prostredia.  

8. Kontrolná funkcia – MVO sú „strážnymi psami“, ktoré dozerajú 
spolu s médiami a politickými stranami na dodržiavanie demokratických 
pravidiel. Podávajú spätnú väzbu a umožňujú korigovať chyby v spoločnosti.  

9. Funkcia riešenia konfliktov a prevencie – ide hlavne o etnické 
a rasové konflikty. MVO prispievajú k prevencii konfliktov aj prostredníctvom 
medzinárodných programov, ktoré sú zamerané na spoluprácu a porozumenie.

3
 

Legislatíva neziskového sektora 

Základným dokumentom, ktorý vytvára podmienky pre existenciu 
neziskového sektora, je Ústava. V nej sú zakotvené základné práva a slobody 
občanov. Tieto sa v Ústave členia na základné ľudské práva a slobody, 
politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, 
sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho 
dedičstva a právo na súdnu a inú právnu ochranu.

4
 

Právne garancie existencie neziskového sektora je podľa Hrubalu 
potrebné rozdeliť na garancie obsahu činnosti a garancie formy činnosti 
tretieho sektora

 
.
5
 

                                                 
2  MAJDUCHOVÁ, H. Neziskové organizácie: vybrané problémy ekonomiky a manažmentu 

neziskových organizácií. Bratislava : Sprint dva, 2009.  
3  BÚTORA, M. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia 

konfliktov, 1998, s. 190. 
4  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava slovenskej republiky. 
5  HRUBALA, J. Právne postavenie neziskového sektora na Slovensku: interný materiál Centra 

prevencie a riešenia konfliktov. Bratislava : PDCS, 1997. 
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Garancie obsahu činnosti tretieho sektora tvoria zakotvenia základných 

ľudských, politických a sociálnych práv občanov. Primárnou garanciou je 

právo združovať sa.
 
Každý má právo združovať sa v spolkoch, spoločnostiach 

alebo iných združeniach, ako aj v politických stranách a politických hnutiach. 

Ďalej sú garantované všetky štandardné práva a slobody – právo na slobodu 

prejavu, právo na informácie, petičné právo. 

Formy činnosti tretieho sektora sú upravené špecifickými zákonmi, 

ktoré umožňujú inštitucionalizáciu jednotlivých typov organizácií. Čo sa týka 

formy neziskových organizácií, sú dôležité dve skutočnosti. Prvou je konštitutívny 

charakter zápisu organizácie do zákonom určeného registra, t. j. formálne 

organizácia vzniká až zaregistrovaním. Druhou vecou je, že rozlišujeme: 

 korporácie, t. j. právnické osoby s osobným substrátom, účelové 

združenia osôb (okrem iného občianske združenia, spolky, spoločnosti, 

zväzy, hnutia, kluby atď. a taktiež všeobecne prospešné organizácie), 

 nadácie a fondy, t. j. právnické osoby s majetkovým substrátom, 

účelové združenia majetku (súkromnoprávne nadácie, verejnoprávne 

nadácie a fondy, neinvestičné súkromnoprávne fondy). 

V súčasnosti môžeme medzi základné právne formy neziskových 

organizácií stanovené právnym poriadkom zaradiť:  

Združenia – sú to organizácie väčšinou vzájomného prospechu, 

v ktorých sa členovia spájajú kvôli naplneniu svojich záujmov. Niektorí autori 

pridávajú k pojmu združenie prívlastok občianske. Synonymami výrazu 

občianske združenie sú: spolok, spoločnosť, zväz, skupina.  

Nadácia – je to účelové združenie majetku, ktorý zriaďovateľ určil na 

plnenie všeobecne prospešného účelu. Zriaďovateľom môže byť fyzická alebo 

právnická osoba. Majetok nadácie a majetok zriaďovateľa sú právne, účtovne 

a ekonomicky oddelené. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok 

a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. V slovenskom právnom poriadku 

poznáme výlučne súkromné nadácie, ktoré majú samostatnú právnu úpravu 

v podobe Zákona o nadáciách. 

Všeobecne prospešné organizácie sú organizácie poskytujúce služby 

komerčného charakteru a založené na nekomerčnom princípe.
 6  

V živote 

človeka sa môže udiať množstvo udalostí, kedy služby organizácie môže 

potrebovať.
7
 

Neinvestičný fond je druhou formou súkromnoprávneho účelového 

združenia majetku. Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje 

peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo 

individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu 

                                                 
6  ZÁKON č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby.   
7
  TRUHLÁŘOVÁ, Z. Medzi láskou a povinností péče očima pečovatelu. Hradec Králové : 

Gaudeamus, 2015. 
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osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 

postihnutí živelnou pohromou. Na rozdiel od právnej formy nadácie v prípade 

neinvestičného fondu majetkom môžu byť výlučne peňažné prostriedky. 

Proces a kompetencie manažmentu 

Míka hovorí, že „proces manažmentu je zložitým procesom 

obstarávania zdrojov, riadenia ich transformácie, riadenia vnútorných 

procesov, riadenia vzťahov s vonkajším prostredím, vytvárania podmienok 

pre rozvoj organizácie, ovplyvňovania a koordinácie činnosti ľudí na 

dosiahnutie cieľov organizácie.“
8
 

Sedlák vymedzuje proces manažmentu prostredníctvom jeho hlavných 

charakteristík. Vníma ho ako komplexný jav, ktorý sa vyznačuje nasledovnými 

znakmi: „Riadenie je potrebné vtedy, keď určitú špecializovanú činnosť 

vykonávajú dve alebo viaceré osoby.“ Ide o „sériu činností alebo operácií, 

ktoré spočívajú v stanovovaní cieľov a zabezpečovaní ich dosiahnutia.“ 

Manažment zabezpečuje kolektívne pochopenie, prijatie a napĺňanie cieľov 

organizácie. Manažment zabezpečuje efektívne využívanie zdrojov (finančné, 

fyzické, ľudské, informačné) v záujme dosiahnutia stanovených cieľov.
9
 

 

Obrázok 1: Proces manažmentu – sekvenčné manažérske funkcie 

 

Zdroj: MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina: ŽU, 2006, s. 10. 

 

Iným prístupom sú priebežné manažérske funkcie, ktoré vyjadrujú, 

že manažment je „permanentný priebežný proces analytickej, rozhodovacej 

a realizačnej činnosti. 

Analýza – sledovanie a vyhodnocovanie vnútorných a vonkajších 

podmienok, posudzovanie vplyvov na efektívne plnenie úloh či riešenia 

problému. 

Rozhodovanie – proces navrhovania a voľby riešenia problému. 

                                                 
8  MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina : ŽU, 2006, s. 10.  
9  SEDLÁK, M. Základy manažmentu. Bratislava : Iura Edition, 2008, s. 20 – 21. 
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Implementácia – postupná realizácia, zavedenie schváleného 

rozhodnutia do činnosti jednotlivých súčastí organizácie, jeho praktické 

uskutočnenie.“
10

 

 

Obrázok 2: Proces manažmentu – priebežné manažérske funkcie 

 

Zdroj: MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina: ŽU, 2006, s. 10. 

Manažérske roly 

Oproti teóriám manažérskych funkcií stoja teórie o manažérskych 

rolách, ktoré predstavujú manažment ako „proces realizácie jasne vymedzených 

rolí či úloh. 

Za základné manažérske roly sú považované rozhodovacia, informačná 

a interpersonálna.“
11

 

Šuleř tento základ obohacuje o ďalšie dve a predstavuje päť 

manažérskych rolí:  

Interpersonálna rola – vedenie ľudí, vedenie tímu, komunikácia 

smerom dovnútra organizácie aj navonok, riešenie konfliktov. 

Informačná rola – prijímanie a poskytovanie podstatných informácií 

tam, kde je to dôležité, a to v rámci organizácie aj mimo organizácie, 

poskytovanie spätnej väzby, vedenie porád, prezentácia. 

Rozhodovacia rola – riadenie rozhodovacieho procesu, analýza, 

kreatívne prístupy k hľadaniu riešení problémov, výber štýlu rozhodovania, 

riadenie procesu riešenia problémov. 

Organizačná rola – stanovovanie cieľov, plánovanie, kontrola, 

riadenie zmeny. 

Motivačná rola – motivovanie, hodnotenie výkonu podriadených, 

delegovanie, koučovanie.
12

 

                                                 
10  MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina : ŽU, 2006, s. 10. 
11  MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina : ŽU, 2006, s. 10. 
12  ŠULEŘ, O. Zvládáte své manažerské role? Praha : Computer Press, 2002. 
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Manažérske kompetencie 

Pri realizácii manažmentu vystupuje kľúčová postava – manažér, jeho 

vlastnosti. Jeho osobnosť a kompetencie majú výrazný vplyv na výkon jeho 

profesie. V súčasnej dobe sa kompetenciám klade veľký význam. Čo sú to 

manažérske kompetencie? 

Jednoduchá definícia hovorí, že kompetencia je „spôsobilosť tran-

sformovať to, čo v človeku je, do viditeľných výsledkov.“
13

 

Míka uvádza, že manažérske kompetencie môžeme definovať ako 

„súbor znalostí, schopností, zručností a skúseností, ako aj fyzickej a psychickej 

pripravenosti tieto kvality využiť na efektívne vykonávanie určitých úloh 

(funkcií a rolí) v súlade s pridelenou právomocou a všeobecným očakávaním.“
14

 

Analyticko-koncepčné schopnosti (čo robiť) – komplexné vnímanie 

súvislostí, schopnosť identifikovať a analyzovať problémy a potreby, navrhovať 

riešenia, schopnosť prijímať veľké množstvo informácií, selektovať ich, 

vyberať tie podstatné, chápanie vzťahov vo vnútri organizácie aj vonkajších 

vzťahov, vnímanie príležitostí a ohrození, strategické myslenie, schopnosť 

určovať smerovanie organizácie, plánovať, schopnosť kontroly, hodnotenia. 

Manažérsko-procesné spôsobilosti (ako to robiť) – poznanie a riadenie 

procesov, schopnosť viesť ľudí, motivovať, usmerňovať, riadiť tím, individuálny 

prístup k ľuďom, riešenie konfliktov, riadenie a organizovanie práce, projektov 

a programov v organizácii, tíme, management.  

Osobné charakteristiky – „pracovitosť, dôslednosť, cieľavedomosť, 

tvorivosť, kultúrne porozumenie, tímová práca, sebaistota a sebapoznanie, 

charizma, vlastný systém hodnôt.“ 

Odvetvové „know-how“ – základné vedomosti o odvetví, znalosť 

vnútorného aj vonkajšieho prostredia organizácie, osobné väzby s ľuďmi 

v organizácii aj s externými partnermi. 

Členenie manažérskych kompetencií podľa niektorých autorov 

korešponduje s manažérskymi funkciami:  

‒ plánovacie schopnosti, 

‒ realizačné schopnosti, 

‒ analytické a hodnotiace schopnosti, 

‒ komunikačné schopnosti, 

‒ schopnosti viesť ľudí a riešiť konflikty.
15

 

 

                                                 
13  SLOBODOVÁ, E., ŠULÍK, I. Výber manažérov prostredníctvom kompetencií. Praha : Granada, 

2007, s. 5.  
14  MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina : ŽU, 2006, s. 132. 
15  MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina : ŽU, 2006, s. 133. 
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Míka prezentuje snahu o vytvorenie Európskych štandardov 

manažérskych a profesionálnych spôsobilostí. Tento model vníma kompetencie 

na dvoch úrovniach – funkčnej a osobnej. 

 

Obrázok 3: Funkčné a osobnostné kompetencie  

Funkčné kompetencie Osobnostné kompetencie 

 tvorba stratégie, voľba cieľov 

 riadenie operácií 

 riadenie informácií 

 riadenie zdrojov 

 vedenie ľudí 

 sebapoznanie 

 sebahodnotenie 

 rozvoj odbornosti 

 fyzická kondícia 

 mentálna kondícia 

Zdroj: MÍKA, V. T. Základy manažmentu. Žilina: ŽU, 2006, s. 10. 

 

Najčastejšie druhy manažmentov, ktoré priamo vplývajú na chod, 

proces fungovania neziskovej organizácie, sú:  

Personálny manažment 

Majduchová uvádza nasledovné špecifiká neziskových organizácií, 

ktoré majú vplyv na personálny manažment: 

„V neziskových organizáciách pracuje široká a diferencovaná štruktúra 

pracovníkov: platení zamestnanci, civilní pracovníci (pôsobiaci napr. v správnej 

rade) a dobrovoľníci. 

Predovšetkým pri skupine dobrovoľníkov chýba účinok odmien a sankcií. 

Často dochádza ku kumulácií pracovných funkcií v jednej osobe, čo 

komplikuje jej hodnotenie a odmeňovanie. 

Výrazný vplyv na fungovanie organizácie má jej charizmatický vodca.“
16

 

„Úspešná činnosť neziskovej organizácie je založená na entuziazme 

profesionálov a profesionalite práce s dobrovoľníkmi. Dobre organizované 

verejnoprospešné dobrovoľníctvo sa môže stať neoddeliteľnou súčasťou 

organizácie, keď profesionáli a dobrovoľníci tvoria jeden zohraný tím.“
17

 Do 

personálneho manažmentu patrí práca s dobrovoľníkmi, práca s tímom, 

v ktorom sa vytvárajú roly, vodcovské roly, tím sa vyvíja atď. 

Strategický manažment 

Neziskové organizácie sa vytvárajú s nejakým poslaním, cieľom, 

ktorý sa snažia dodržať. „Stanovenie stratégie organizácie je po definícii jej 

poslania jedným zo základných predpokladov pohybu vpred. Treba si uvedomiť, 

                                                 
16  MAJDUCHOVÁ, H. a kol. Neziskové organizácie. Bratislava : SPRINT, 2004, s. 94. 
17  TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha : 

Portál, 2002, s. 31. 
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kam chce vaša organizácia dôjsť, aké podmienky musí na tejto ceste rešpektovať 

a ktoré prekážky musí prekonávať.“
18

 

Projektový manažment 

„Projektový manažment je súhrn aktivít spočívajúcich v plánovaní, 

organizovaní, riadení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne krátkodobým 

cieľom, ktorý bol stanovený na realizáciu špecifických zámerov.“
19

 

Finančný manažment 

Pri ktorom platí zásada, že všetky finančné prostriedky získané 

činnosťou neziskovej organizácie sa používajú opäť v súlade s jej poslaním 

a cieľmi.
20

 

Manažment neziskovej organizácie zabezpečuje finančné riadenie, 

ktoré zahŕňa určité fázy. Prvou fázou je finančné plánovanie. Je to zisťovanie 

finančných potrieb organizácie, projektu, nasleduje tvorba rozpočtu, ktorý 

vychádza z plánu činnosti organizácie na nasledujúce obdobie. Súčasťou 

plánovacej fázy je aj plánovanie fundraisingu – získavania finančných 

prostriedkov potrebných na realizáciu plánu činnosti. Druhou fázou je 

samotný fundraising a hospodárenie s finančnými prostriedkami. V tejto etape 

je dôležité účtovníctvo a operatívne finančné riadenie. Záverečnou treťou 

fázou finančného riadenia je zostavovanie výkazov a záverečných správ pre 

donorov. 

Záver 

Kompetencie a nástroje manažmentov neziskových organizácií sa 

uskutočňujú s ohľadom na charakter a cieľovú skupinu, pre ktorú je nezisková 

organizácia nápomocná. V popredí činnosti neziskových organizácií však nie 

je zisk, ale konkrétny človek, cieľová skupina. Neziskové organizácie musia 

v prostredí trhového mechanizmu dnešnej spoločnosti vytvárať podmienky 

pre svoju činnosť, ale aj prispôsobovať sa zmenám. Bez finančných prostriedkov 

by nemohli existovať, a preto je priam nutné zvyšovať kvalifikáciu, strategicky 

plánovať a vytvárať tak ďalšie ciele do budúcnosti. Ak pracovníci majú 

o prácu záujem a zhodujú sa s pracovnou pozíciou a dobrými osobnostnými 

vlastnosťami, vtedy disponujú správnymi požadovanými kompetenciami. Aby 

sa dosiahol pokrok v neziskových organizáciách, je nutné, aby organizácie 

vzájomne spolupracovali. Spolupráca a kooperácia znamená riziká, ale aj 

príležitosti a vzťahy.  

                                                 
18  PLAMÍNEK, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha : Nadace Lotos, 1996, s. 115. 
19  KREMEŇOVÁ, I. Projektový manažment. In ŠTOFKOVÁ, J. a kol. Manažment podniku. 

Žilina : EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2007, s. 293. 
20  PLAMÍNEK, J. a kol. Řízení neziskových organizací. Praha : Nadace Lotos, 1996, s. 71 – 72. 
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Sketch of Verbal and Nonverbal Social Communication 

of a Worker of the Public Administration 

Skizze der verbalen und nonverbalen sozialen 

Kommunikation von Beamten 

der öffentlichen Verwaltung 

Náčrt verbálnej a neverbálnej sociálnej komunikácie 

pracovníka verejnej správy 

Miroslav Gejdoš 

Abstract 

The author of this paper describes verbal and nonverbal social 

communication of a worker of the public administration. It examines 

where we can select communication among a worker of the public 

administration and citizens for effective, what principles and rules 

should policeman in communication with citizens to use and apply. 

Author highlights what type of communication should be a worker of the 

public administration (the policeman) select access to the citizen as to take 

the best and most appropriate for the situation, not least there is the 

question, what mistakes should policeman in the communication 

process avoided to prove effectively manage communication between 

both parties. 

Keywords: Communication. Worker of the public administration. Legal, 

psychological, sociological aspects. 

1  Osobnosť pracovníka verejnej správy 

Osobnosť pracovníka verejnej správy (ďalej policajta) je bio-psycho- 

-sociálno-morálny celok. Ide o taký celok, ktorý sa prejavuje ako systém so 

svojou štruktúrou. Tvoria ju rôzne usporiadané prvky a zložky so vzájomne 

vymedzenými väzbami. Zložkami štruktúry osobnosti policajta sú jednotlivé 

psychické javy majúce rôzny stupeň všeobecnosti a rôznu váhu v psychickej 

regulácii jeho správania. Psychická štruktúra ako vnútorné usporiadanie 

psychických javov, osobitne vlastností, je strnulá, ale vplyvom vonkajších 

a vnútorných podmienok dynamická, neustále sa meniaca a pretrvávajúca. 

Súčasné postavenie špecifík policajnej profesie, psychológie osobnosti 

a niektorých aplikovaných psychologických disciplín umožňujú navrhnúť 
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hypotetický model osobnosti policajta. Tento systémový model obsahuje tri 

skupiny vlastností vytvárajúci hierarchickú štruktúru a rešpektujúci profesijnú 

kariéru policajta. 

 

1) Vlastnosti umožňujúce profesijný výkon policajta 

 Profesijné schopnosti vznikajúce na základe zvládnutia práva a ďalších 

odborných poznatkov, ako aj výcviku policajta. Ide o schopnosti, ktoré 

sú požadované a garantované spoločnosťou pre úspešný boj s krimi-

nalitou a zločinom. Táto skutočnosť zásadne determinuje proces 

motivácie, aktivizuje konkrétne motívy odbornej činnosti, poznamenáva 

nielen výkon jednotlivého policajta, ale i súdržnosť primárnych 

policajných skupín. Zložkami odbornej kvalifikácie, umožňujúcej 

rozvoj profesionálnych vlastností policajta, obvykle sú:
1
 

 Všestranná znalosť policajnej taktiky pridelených zbraní 

a policajnej techniky. 

 Pevné návyky sebaobrany a sebaochrany, všímavosť a vyna-

chádzavosť. 

 Reálna znalosť kriminálneho podsvetia. 

 Schopnosť policajta rýchlo a presne plniť služobné úlohy. 

 Fungujúci organizmus. 

 Morálne motívy a vlastnosti, ktoré sú zdrojom odhalenia prekonávať 

ťažkosti a útrapy spojené s prípravou na policajnú činnosť, s reálnymi 

policajnými akciami a vychádzajú z cieľa zvíťaziť nad zločinom. 

 Psychická pripravenosť, ktorá vyplýva z toho, že policajt musí byť 

nielen odborne a fyzicky zdatný, ale aj psychicky pripravený na 

výkon svojej činnosti v záťažových situáciách.
2
  

 

2) Vlastnosti umožňujúce úspešné vedenie podriadených 

 Organizátorské schopnosti umožňujú policajtovi v roli veliteľa cieľa-

vedome skĺbiť tím jednotlivých policajtov, oddelenie zásahovej skupiny 

do harmonického celku a viesť ich k realizácii cieľov s maximálnou 

efektívnosťou síl prostriedkov a času. 

 Vlastnosti vychovávateľa umožňujú policajtovi vo veliteľskej funkcii 

pozitívne a účinne ovplyvňovať a formovať osobnosť svojich 

podriadených i neformálne stmeľovať skupiny policajtov na báze 

spoločnej a spoločensky užitočnej činnosti.
3
 

                                                 
1  ČECH. J.: Psychológia pre políciu a justíciu. Trnava: FF UCM, 2005, s. 232. 
2  ČECH. J.: Psychológia pre políciu a justíciu. Trnava: FF UCM, 2005, s. 234. 
3  Tamže, s. 234. 
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3) Vlastnosti umožňujúce úspešnú sociálnu interakciu policajta ako sociálneho 

a verejného činiteľa 

 Odborná policajná zameranosť, ktorá preniká každodennou prácou 

policajta a prejavuje sa i profesionálnou orientáciou i pozitívnym 

vzťahom k povolaniu policajta. 

 Mravná a právna zrelosť ako základné ľudské hodnoty oprávňujúce 

policajta prevziať úlohu ochrany spoločnosti pred zločinom. 

 Intelektuálny potenciál a všeobecná kultúrna úroveň vytvárajúca 

predpoklady policajnej činnosti pre adekvátne riešenie zložitých 

a nejasných situácií. 

 Interpersonálna citlivosť a schopnosť vcítiť sa umožňujúce citlivo 

vnímať spoločenské situácie i citové prežívanie druhého človeka. 

 Asertivita umožňujúca policajtovi zdravé a primerané seba presadenie. 

Policajt vie čo chce a nechce a vie to aj jasne formulovať. Uskutočňuje 

to bez strachu, úzkosti, irónie, sarkazmu či iných foriem agresívneho 

napádania druhej strany.
4
 

1.1  Etický kódex príslušníka Policajného zboru 

Etický kódex policajta ustanovením základných pravidiel reguluje 

správanie a činnosť profesie policajta. Vnímame ho ako súbor pravidiel, 

zásad, ktorých dodržiavanie sa prejavuje aj vo forme integrity policajta, resp. 

Policajného zboru. Ide o morálnu normu, sú to zásady, ktoré by mal mať 

každý policajt takpovediac v krvi. 
Etický kódex pre policajta ho nabáda, aby bol pozorný, vedomý si 

svojich povinností a diskrétny v služobných záležitostiach. Predpokladá 

ochotu pomôcť, ako aj presnosť, zdvorilosť a dodržiavanie poriadku a disciplíny. 

V etickom kódexe pre začínajúceho policajta jedna zo zásad ho nabáda, aby 

bol zdržanlivý v požívaní alkoholu. Závislosť od alkoholu je nedôstojná. 

Znižuje nielen celkovú výkonnosť, ale aj schopnosť správne sa rozhodnúť. Je 

signifikantné, že u neodporučených uchádzačov zvýšené skóre vykazuje práve 

návykovosť, čo znamená sklony či dispozície k abúzu. Vyššie uvedené 

skutočnosti svedčia o tom, že okrem rozvoja profesionálnych schopností 

policajta je súbežne potrebné zamerať sa na reguláciu jeho motivačnej sféry 

na základe etických princípov. A nielen to. Zároveň je potrebné osvojovanie 

si potrebných vedomostí etického správania, ako aj formovanie etických 

návykov a spôsobilostí. Etický kódex tvorí chrbticu policajta. O tom, či táto 

chrbtica bude pevná a neoblomná, rozhoduje nielen fungovanie právneho 

demokratického štátu, či jeho najbližšie pracovné prostredie, ale predovšetkým 

on sám. 

                                                 
4  Tamže, s. 235. 
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Značná časť toho, čo sa doteraz vie o polícii, spočíva v popisoch, ako 
by policajt reagoval v rôznych situáciách. Až na občasné morálne aspekty je 
tu tendencia skôr odsúvať bokom otázku, ako by polícia konať mala: vyjasniť 
akými hodnotami a normami by sa mala v modernej demokratickej spoločnosti 
práca policajtov riadiť. Ustanovenia Európskeho policajného kódexu kladú 
základ takéhoto rámca činnosti polície. Nemôže byť načasovaný aktuálnejšie. 
Mnohé európske štáty v súčasnosti reorganizujú svoje policajné systémy 
v rámci rozvoja a konsolidácie svojich demokratických hodnôt. Sústreďujú sa 
na zabezpečenie spoločných policajných noriem, ktoré by sa uplatňovali bez 
ohľadu na národné hranice, plniac očakávania Európanov, ktorí sa stávajú 
čoraz mobilnejší a spoliehajú sa na jednotné spravodlivé a predvídateľné 
správanie sa voči nim zo strany polície, ako aj preto, aby zjednotením 
policajných praktík a postupov sa posilnil potenciál spolupráce a následne 
účinnosť v boji s medzinárodným zločinom. Ustanovenia Kódexu smerujú aj 
k cieľu Rady Európy dosahovať väčšiu jednotu jej členov. 

Aj keď prijatie Kódexu policajnej etiky je len prvou etapou procesu 
smerujúceho k vytvoreniu spoločných noriem v oblasti polície, bez prijatia 
takéhoto kódexu nieto šance na úspech. Kladením základov policajných 
etických noriem, kódex policajnej deontológie môže uľahčiť definovanie 
etických problémov, poskytnúť ich lepšie chápanie a odhaľovanie, hlbšiu 
analýzu a uľahčiť ich riešenie. Okrem toho núti premyslieť tie inštitucionálne 
hodnoty, ktoré polícia chráni. Také pojmy, ako „lojalita, čestnosť, objektívnosť 
(nestrannosť), voľné uváženie a profesionalita“, môžu získať tým, že sa na ne 
bude možno odvolávať, že budú mať rovnaký význam a budú ich všade 
chápať v rovnakom významovom rámci prezentovanom týmto etickým 
kódexom. Okrem toho kódex môže napomôcť sformulovať niektoré individuálne 
normy správania sa, založené na prestíži vyplývajúcej z príslušnosti k policajnej 
organizácii. Tento aspekt je dôležitý najmä pre nových (novoprijímaných) 
policajtov, ktorí musia od začiatku vedieť, aké sú základné hodnoty určujúce 
a regulujúce ich prácu. Táto pripomienka o „nových“ policajtoch vedie 
uvedomeniu si dôležitosti kódexov pre profesionálnu prípravu policajtov. Pri 
absencii etických noriem a deklarovaných hodnôt je dvojnásobne skomplikované 
poslanie tých, ktorí vykonávajú ich profesionálne vzdelávanie. Musia potom 
obhajovať tak pôvod a autoritu (platnosť) takýchto noriem s rizikom, že budú 
chápané ako niečo miestne obmedzené alebo ako osobný názor vyučujúceho. 
Treba dodať, že prijatie kvalitného policajného etického kódexu má pozitívny 
význam na všetkých úrovniach profesionálnej prípravy. 

Navyše policajný kódex svojimi normami sa môže stať prostriedkom 
regulovania vnútorného usporiadania polície. To je jeden z podstatných rysov 
Európskeho policajného kódexu. Definujúc minimum noriem, hodnôt a etického 
rámca kódex môže ovplyvňovať štruktúru a fungovanie polície prinajmenšom 
štyrmi spôsobmi:  

 prostredníctvom stálej kontroly nad kvalitatívnou úrovňou policajného 
personálu (vrátane občianskeho), 

 prostredníctvom uľahčenia velenia, riadenia a dohľadu,  
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 prostredníctvom zvyšovania zodpovednosti vedúceho manažmentu 

v celej policajnej organizácii,  

 a prostredníctvom ustanovenia noriem na regulovanie vnútorných 

konfliktov. 

 

Cieľom policajnej práce je udržovanie vlády zákona, čo zahrňuje dve 

samostatné, avšak vzájomne prepojené povinnosti: zabezpečiť riadne dodržovanie 

zákonov prijatých štátom, vrátane verejného poriadku, a s tým súvisiacu 

povinnosť prísne sa obmedzovať na tie predpísané oprávnenia, ktorými disponuje 

polícia, bez prejavov zvole, zachovávajúc ľudské práva a slobody príslušníkov 

verejnosti. 

2  Model verbálnej a neverbálnej sociálnej komunikácie pracovníka 

verejnej správy 

Kedy môžeme označiť komunikáciu medzi policajtom a občanom za 

efektívnu, aké zásady a pravidlá by mal policajt v komunikácii s občanom 

používať a uplatňovať? Zároveň tu vzniká aj problém rozhodovania sa, ktorý 

typ komunikácie by mal policajt zvoliť v prístupe k občanovi tak, aby zvolil 

ten najlepší a  najvhodnejší pre danú situáciu a v neposlednom rade vzniká aj 

otázka, akých chýb by sa mal policajt v komunikačnom procese vyvarovať, 

aby dokázal efektívne zvládnuť komunikáciu medzi oboma stranami. 

Cieľom policajnej práce vo vzťahu k občanovi (klientovi) je riešiť 

vzniknutý problém, s ktorým sa človek na políciu obracia, alebo aspoň 

poukázať na možnosti riešenia určitej konfliktnej alebo záťažovej situácie 

v rámci možností a schopností samotného občana. Nemusí ísť pritom 

o závažný trestný čin alebo priestupok, ale môže sa jednať aj o menej závažné 

spoločenské problémy a konflikty na úrovni občianskeho spolunažívania, 

ktoré osoby nedokážu vyriešiť svojím vlastným pričinením alebo konaním. 

Krízový stav pritom predstavuje stratu psychickej rovnováhy človeka.
5
 V tejto 

chvíli vstupuje do procesu riešenia policajt, ktorý ako mediátor alebo ako 

facilitátor vstupuje do komunikačného procesu a snaží sa obom alebo 

viacerým zúčastneným stranám poukázať na výhody a nevýhody možností 

riešenia sporu, prípadne im poradí, na ktorú z inštitúcií alebo organizácií, 

ktorá je kompetentná ich spor vyriešiť, sa môžu obrátiť. Stanovenie si jasného 

cieľa komunikácie pritom vyzdvihuje tri základné výhody. Po prvé, vďaka 

cieľu človek vie čo má robiť, aby cieľ dosiahol. Druhou výhodou je to, že 

človek môže ľahko porovnať skutočný výsledok s tým, čo očakával. 

A nakoniec, pokiaľ má človek jasný cieľ, môže to, čo chce, dosiahnuť, 

                                                 
5  EIS, Z.: Krize všedního dne. Praha: GRADA PUBLISHING, 1994, s. 123. 
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povedať druhým ľuďom.
6
 Vzniká tu ale vážne riziko, že osoby zúčastnené 

v konflikte sa budú snažiť získať  pozornosť a vplyv policajta na svoju stranu. 

Preto je dôležité, aby si policajt v krízových situáciách zachoval nadhľad nad 

problémom a nenechal sa vtiahnuť do konfliktu. Nie je ale možné hovoriť 

o chybách, ktorých sa v komunikácii môže policajt dopustiť bez toho, aby boli 

určené špecifické podmienky, respektíve kritériá, na základe ktorých môžeme 

komunikáciu medzi policajtom a občanom považovať za efektívnu. 

2.1  Pravidlá v nadviazaní a vedení komunikácie 

Policajt by mal preto postupovať v nadviazaní a vedení komunikácie 

v určitých krokoch, pravidlách.
7
: 

Pravidlo č. 1: Ovládni svoju zlosť.  

Pravidlo č. 2: Pozorne počúvaj a pýtaj sa.  

Pravidlo č. 3: Daj najavo svoju účasť.  

Pravidlo č. 4: Požiadaj občana o spoluprácu. 

Pravidlo č. 5: Konaj, ale len ak všetko ostatné zlyhá. 

Pravidlo č. 1: Ovládni svoju zlosť 

Ľudia, ktorí sa na políciu obracajú s nejakým problémom, sú vo 
väčšine prípadov emocionálne rozrušení a strácajú kontrolu nad svojím 
vlastným správaním. Aby občan nevtiahol policajta do svojich vlastných 
problémov a emócií, je dôležité, aby policajt dokázal ovládnuť svoje vlastné 
emócie, pocity a dokázal si udržať v akejkoľvek situácii nadhľad a objektívnosť 
nad problémami, s ktorými sa občan na policajta obracia. Nejde pritom len 
o negatívne emócie, ako sú hnev alebo zlosť, ale aj prehnané pocity radosti 
alebo smiechu. Občan, ktorý sa obráti na policajta so žiadosťou o pomoc 
alebo vyriešenie problému, nie je schopný kvôli citovému rozrušeniu 
racionálne uvažovať. Vo svojom vlastnom vedomí vníma len udalosť alebo 
problém, ktorý ohrozuje jeho bezproblémové fungovanie v spoločnosti 
a vďaka tomu nedokáže správnym spôsobom vnímať realitu okolo seba, ktorá 
sa stáva skreslenou. Takýto pocit „slepoty“, teda neschopnosti hľadať nové 
riešenia problému, zvyšuje u ľudí obavy z úspešného  riešenia vzniknutej 
situácie, ktoré sa občan snaží kompenzovať na jednej strane neustále sa 
zvyšujúcou agresivitou alebo na strane druhej nadmiernou pasivitou, až 
rezignáciou. Ľudia pritom obvykle konajú viac či menej neagresívne alebo sa 
o to aspoň snažia. Agresia preto súvisí s neobvyklými alebo vyhrotenými 
negatívnymi podnetmi.

8
 Policajt by mal preto v oboch prípadoch správania sa 

                                                 
6  HONEY, P.: Tváří v tvář. Praha: GRADA PUBLISHING, 1997, s. 135. 
7  BARKER, T.: Jak být laskavým a efektivním policistou. Praha: PRAGMA, 1999, s. 201. 
8  LUKNIČ, A. S.: Etika v činnosti policajta. Bratislava: Akadémia PZ, 1999, s. 187. 
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občana v procese komunikácie dokázať podržať svoje vlastné emócie a následné 
reakcie, ktoré by mohli viesť k narastaniu konfliktu. V extrémnom prípade 
môže nastať situácia, že problém alebo konflikt sa prenesie z úrovne „občan – 
situácia/problém“ na úroveň „občan – policajt“. Komunikácia sa prestáva 
zameriavať na riešenie problému, ale zameriava sa na zlikvidovanie druhej 
strany zúčastnenej v komunikačnom procese. 

Pravidlo č. 2: Pozorne počúvaj a pýtaj sa 

Na to, aby policajt dokázal človeku pomôcť riešiť vzniknutú problémovú 
situáciu, je potrebné, aby bol vôbec schopný pochopiť podstatu celého problému 
a udržal si nad ňou objektívny nadhľad. Preto je veľmi dôležité pozorne 
a presne počúvať, čo sa občan snaží policajtovi vlastne povedať, aby neprišlo 
k rámci komunikačného kanála ku skresleniu poskytovaných informácií. 

Prvým krokom k začiatku komunikačného procesu je oslovenie, ktoré 
sa využíva na to, aby bolo z rozhovoru jasné, komu sa ktorá replika adresuje. 
Oslovenie môžeme prirovnať ku gestu, ktorým sa naznačuje, že sa počúvajúci 
má pripraviť na príjem informácie a určuje charakter celého nasledujúceho 
rozhovoru.

9
 Jednou z možností ako môže policajt ako príjemca informácie 

pochopiť problémovosť a záťažovosť situácie, je možnosť vžitia sa do pocitov 
občana formou empatie, ktorá policajtovi ozrejmí práve teraz prežívané 
emócie v psychike občana. Vžívanie sa empatiou stáva až vtedy, keď zážitok 
policajt vedome spracuje a súvislosti, ktoré pochopil v druhom človeku, pre 
vlastnú potrebu pomenuje a interpretuje.

10
 Poznanie pocitov a emócií druhej 

osoby v komunikačnom procese je pre policajta veľmi dôležité, pretože 
policajtovi umožňuje prijať také preventívne opatrenia, aby prostredníctvom 
nich neprišlo k situácii, že negatívne pocity občana preberú kontrolu nad jeho 
správaním, čo by u občana viedlo k potlačeniu racionálneho myslenia 
a neschopnosti riešiť problém. Samotné poznanie pocitov občana ale na 
riešenie situácie nepostačuje. Objektívnou skutočnosťou policajnej práce je 
zistenie pravdivých informácií o tom, čo sa vlastne stalo alebo čo občan od 
policajta očakáva. V situácii, keď si občan myslí, že je na pomoc policajta 
odkázaný a nedokáže potlačiť svoje emócie, ktoré prevzali nad jeho správaním 
kontrolu, môže prísť zo strany občana k udalosti, v rámci ktorej občan 
neposkytne policajtovi všetky informácie vzniknutej situácie alebo tieto 
dôležité informácie poskytne policajtovi v rámci komunikačného procesu zo 
svojho pohľadu ako nedôležité alebo menejcenné. 

Preto hrá na strane príjemcu informácie, teda policajta, veľmi dôležitú 
úlohu aktívne počúvanie, ktorým policajt na jednej strane dáva občanovi 
najavo, že ho situácia a problém občana skutočne zaujímajú a na druhej strane 

                                                 
9  ŠKVARENINOVÁ, O.: Rečová komunikácia. Bratislava: SPN, 1995, s. 186. 
10  BUDA, B.: Empatia, psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého. Nové Zámky: PSYCHOPROF, 

1994, s. 163. 
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mu to umožní odhaliť nezrovnalosti v jeho výpovedi. Okrem toho, že policajt 
hovorí o danej situácii, zároveň poskytuje občanovi aj svoj postoj k veci, 
o ktorej hovorí.

11
 Aby policajt získal občana na svoju stranu a získal o celkovej 

situácii čo najpodrobnejší prehľad, je nutné, aby policajt vyjadroval svojím 
verbálnym a neverbálnym prejavom voči občanovi porozumenie a akceptáciu 
jeho názorov a postojov, ktoré nie sú v rozpore s celospoločenskými normami 
a pravidlami. Dôležitou zásadou je preto zo strany policajta poskytovanie 
dodatočných otázok, ktorými si policajt v komunikačnom procese overuje, či 
poskytnutým informáciám správne porozumel. Aby pri tomto komunikačnom 
transfere údajov neprišlo k skresleniu informácií a nepresností podaných údajov, 
je dôležité, aby policajt preformuloval najdôležitejšie myšlienky a pocity 
občana a opätovnými otázkami zistil, či obaja vnímajú skutočnosti a udalosti, 
ktoré občan opísal, rovnakým spôsobom.

12
  

Pravidlo č. 3: Daj najavo svoju účasť 

Len kontrolovanie emócií a počúvanie však komunikáciu medzi 

policajtom a občanom neuľahčuje. Ďalším dôležitým krokom v komuni-

kačnom procese je zo strany policajta dať najavo svoju účasť, teda ubezpečiť 

občana, že policajt sa tiež o riešenie situácie zaujíma a chápe správanie 

emocionálne rozrušeného občana. Základom tejto stratégie môže byť v prvom 

rade hovorenie v prvej osobe jednotného čísla, konkrétnosť a navrhnutie 

nových možností riešenia.
13

 Občan, ktorý sa nachádza v nepríjemnej situácii 

a nedokáže ovládnuť svoje správanie, veľmi zle komunikuje so svojím okolím, 

a teda nedokáže presne vyjadriť svoje požiadavky. Takýto človek môže 

reagovať na priateľský a otvorený prístup policajta buď prehnane nepriateľsky, 

alebo je na druhej strane uzavretý. Každý krízový stav predstavuje pre človeka 

oslabenie.
14

 Ak policajt v komunikačnom procese vyjadrí svoju akceptáciu 

občana tým, že mu oznámi, že chápe, ako sa cíti a prečo sa tak cíti, dáva 

občanovi najavo to, že dokáže byť empatický k jeho súčasným pocitom, ktoré 

u neho vyvolala krízová situácia. Krízovú situáciu pritom možno chápať ako 

vonkajší prejav konania najmenej dvoch subjektov, ktoré je evidentne 

v nezhode alebo v rozpore, čiže dochádza k zrážke (stretu) nezrozumiteľných 

názorov, postojov a konaní.
15

  

                                                 
11  KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988, s. 98. 
12  BRINKMAN, R. – KIRSCHNER, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme. Bratislava: 

MOTÝL, 1999, s. 205. 
13  BRINKMAN, R. – KIRSCHNER, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme. Bratislava: 

MOTÝL, 1999, s. 205. 
14  EIS, Z.: Krize všedního dne. Praha: GRADA PUBLISHING, 1994, s. 165. 
15  PARTL, S.: a kol.: Metodika formovania verbálneho prejavu a komunikačných návykov 

poslucháčov s dôrazom na riešenie kolíznych situácií v policajnej praxi. Pezinok: SOŠ PZ, 

2000, s. 113. 
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Človek, ktorému policajt takýmto spôsobom dá jasne najavo, že ho 

skutočne akceptuje takého, aký je, prestáva vnímať policajta ako svoje ohrozenie 

alebo hrozbu a tlak v komunikačnom kanáli začína postupne upadať. 

Pravidlo č. 4: Požiadaj občana o spoluprácu 

Ďalším dôležitým krokom v komunikačnom procese zo strany policajta, 

ktorý môže zefektívniť komunikáciu medzi policajtom a občanom, je požiadanie 

občana o spoluprácu. Občana, ktorého sa vzniknutý problém alebo konflikt 

osobne dotýka, je nutné začleniť do priebehu riešenia celej vzniknutej situácie.
16

  

Ak má občan pocit, že policajt akceptuje jeho názory a je schopný 

prijať ich v prípade, ak sú konštruktívne a racionálne, nemá dôvod nespolu-

pracovať s policajtom na hľadaní riešenia svojho problému. Zapojenie občana 

do riešenia vzniknutej situácie umožní policajtovi získať civilnú osobu na 

svoju stranu a vyvolá týmto svojím konaním u občana pocit, že je sám priamo 

zodpovedný za nasledujúci vývoj celej situácie a názor občana je pre policajta 

veľmi dôležitý. V tomto prípade platí porekadlo, že „kto je s nami, nie je proti 

nám“ a riešenie celej situácie ostáva na úrovni „občan – problém“ a nie na 

konfliktom bojovom poli „občan – policajt“. 

Pravidlo č. 5: Konaj, ale len ak všetko ostatné zlyhá 

V prípade, ak komunikačné techniky pri riešení situácie zlyhajú, je 

policajt oprávnený s použitím všetkých zákonom stanovených donucovacích 

prostriedkov zasiahnuť a situáciu riešiť tak, ako mu to prikazuje alebo 

umožňuje zákon a iné právne predpisy. V závažnosti od situácie je preto 

nutné, aby policajt dokázal zvážiť, aký postup a aký spôsob  komunikácie pri 

riešení situácie a problému použije tak, aby k samotnému zákroku vôbec 

nemuselo prísť, alebo či bude priamo zasahovať. Zvládnutie komunikácie zo 

strany policajta si preto vyžaduje dostatočnú prípravu a osobnostné schopnosti, 

ktorými dokáže policajt racionálne zhodnotiť situáciu a prijať rozhodnutie, 

ktoré situáciu rieši najefektívnejším spôsobom. 

Záver 

Venovali sme sa verbálnej a neverbálnej sociálnej komunikácii 

pracovníka verejnej správy, ktorý by mal postupovať v nadviazaní a vedení 

komunikácie v piatich krokoch a pravidlách.  

                                                 
16  PARTL, S.: a kol.: Metodika formovania verbálneho prejavu a komunikačných návykov 

poslucháčov s dôrazom na riešenie kolíznych situácií v policajnej praxi. Pezinok: SOŠ PZ, 

2000, s. 114. 
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Štúdia s uvedenou témou môže poslúžiť ako vhodná štúdijná pomôcka 
pri štúdiu danej problematiky, odbornej príprave na policajnú prax v sociálnej 
komunikácii verejnej správy. Upozorňujeme, že odborná príprava by mala 
zahŕňať aj prípravu z pohľadu humánneho cítenia a etiky, ktorá by mala 
umožniť začínajúcim policajtom získať vlastný názor a pohľad na problémy 
spoločnosti a jej občanov. 

Vďaka uvedomeniu si vlastnej „ľudskej“ stránky svojej osobnosti 
policajt získava nadhľad nad sociálnym problémom, s ktorým sa občan na 
políciu obracia a je schopný prijímať a navrhovať aj netradičné možnosti 
riešenia problémov. 

Stres a frustrácia však pôsobia na ľudí rôznymi spôsobmi a dá sa tvrdiť, 
že u väčšiny osôb ovplyvňuje aj verbálne vyjadrovanie svojich myšlienok

17
. 

Na to, aby policajt dokázal objektívne posúdiť závažnosť situácie, potrebuje 
získať čo najviac dôležitých informácií o problémovej udalosti, a preto je 
nutné, aby dokázal komunikovať s občanom tak, aby potrebné informácie 
získal. Na tento účel sa pri príprave budúcich príslušníkov Policajného zboru 
dáva dôraz na nácvik asertívnych techník, ktoré majú poslucháča pripraviť na 
zvládanie situácie náročnej na komunikáciu a na nácvik komunikácie v rámci 
kurzu Transakčnej analýzy. 

Reč tela je pritom rovnako ako každá iná reč tvorená slovami, vetami 
a interpunkciou. Každé gesto je ako jedno slovo a môže mať rôzne významy. 
Preto sa tu objavuje riziko vzniku zásadnej chyby, a to síce interpretácie 
jednotlivých gest bez ohľadu na iné sprievodné gestá alebo na celkovú 
situáciu. Reč preto nie je jediným komunikačným kanálom medzi dvoma 
osobami. Spolu s ústami hovorí aj výraz tváre, mimika, pohyby či fyzický 
postoj, pričom môžeme hovoriť o viackanálovom komunikačnom spojení medzi 
dvoma osobami. Pritom verbálne a neverbálne správanie ide životom ruka 
v ruke a buď súčasne, alebo každé zvlášť, majú podstatný vplyv na to, či bude 
konanie úspešné, či sa dosiahne stanovený cieľ.

18
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Impacts of Mass Tourism 

on the Hassan Sara Coastal Village 

Auswirkungen des Massentourismus 

auf dem Küstendorf Hassan Sara 

Vplyv hromadného turizmu 

na dedinu pri pobreží Hassan Sara 

Renata Grzywacz 

Abstract 

Hassan Sara is a coastal village of Caspian Sea. Mass Tourism has the 

largest portion of tourism in this Village. Mass tourism has a variety of 

its positive and negative impacts on the host community. According to 

the extracted stats from questionnaire and conducted interviews, the 

negative impacts of mass tourism on rural community are more than its 

positive ones. The main purpose of tour-ism(reduction of disadvantage 

and reinforcement of advantages of mass tourism) can be achieved by 

providing a comprehensive and long-term planning based on sustainable 

tourism development method. In Hassan Sara case some advices are 

prepared to reach the sustainable tourism develop-ment purpose. These 

advices are as follows: 

 Public-Private partnership in rural tourism activities. 

 Encouragement of innovation and diversification in rural product 

and services. 

 Using the marketing methods. 

 Training. 

Key words: Impacts. Mass tourism. Coastal village. 

Introduction 

Tourism industry has been recognized as a vital element that has 

extensive effects in development of economy, social and cultural structures in 

developed, developing and, less developed countries. The portion of Tourism 

in international trade is more than 20 percent. The tourism industry has 

different types with wide variety of services and fields of activities.  
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Common types of Tourism according to M. Mowforth: 

Types of Tourism 

Academic tourism 

Adventure tourism 

Agricultural tourism 

Appropriate tourism 

Contact tourism 

Cottage tourism and Eco tourism 

Ecological tourism 

Environmental friendly tourism 

Ethnic tourism 

Green tourism 

Risk tourism 

Safari tourism 

Scientific tourism 

Soft tourism 

Sustainable tourism 

Wild life tourism 

Wilderness tourism 

 
 

Chart 1: Types of Tourism 

M. Mowforth, I. Munt, Tourism and sustainability, New York, Edition 1998, pp. 98. 

 

At first countries just thought about the benefits of tourism but later 

they realized this neglected point that if Mass Tourism has some benefits on 

the other hand has many disadvantages. Gradually, Alternative Tourism emerged 

as a tool to improve the standards of life and protection of the environment 

and cultural monuments in less developed areas. This study explores the 

impacts of Mass Tourism in Hassan Sara Village which is a Rural of Caspian 

Sea coastline area in Iran. The focus of the study is on Coastal Tourism and its 

relationship with rural areas as an important sector, which has the ability to 

distribute wealth in less developed areas and provide opportunities in terms of 

employment, creating cooperation and small businesses and, education. Rural 

areas irrespective of possess the richest diversity of cultures, heritage, 

environment and handicrafts are faced with high levels of poverty. This study 

presents opportunities and threats for the rural of coastline zones to be 

realized positive and negative impacts of Mass Tourism to achieve a better 

and sustainable planning and development. 
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Aim of research 

The aim of this research is to provide a comprehensive analysis of 

the impacts of tourism in a rural coastal region. In order to provide some 

recommendations and advices for better decision makings and decline 

disadvantages of the tourism and strengthen the positive impacts of tourism. 

For this purpose there have been chosen Hassan Sara village which is placed 

in the south coastline of the Caspian Sea. 

The objectives of the study will be as follows: 

 To explore the impacts of mass tourism in Hassan Sara Village which 

is located on the coastal area of Caspian Sea. 

 How is possible to decline negative impacts and reinforce the positive 

effects of mass tourism in Hassan Sara. 

Tourism is a service sector with high range of simple and complex 

goods and services and makes revenue in the form of foreign exchange 

earnings, increased income, employment and development of infrastructure
1
. 

Tourism also can be defined as a combination of all services and activities 

such as transportation, accommodation and catering and other services for 

individual and groups who are traveling away from their home. Tourism 

purposes can be categorized into two main groups, first leisure and second 

one traveling with business purpose. Visitors with leisure purpose simply 

enjoying from the environment and travelers with business purpose act in 

some professional activities. Both types of tourism use all types of transportation. 

Tourism can be identified from four different angles: 

1) The tourist: 

 people who seek various psychic and physical experience and 

satisfactions. 

2) The business view to tourism: 

 The business providing tourist goods and services. From this 

angle businessman make profit by supplying the good and 

services which are demanded by visitors. 

3) The government of the host community: 

 politicians see tourism as an opportunity and wealth element for 

the economy. 

4) The host community: 

 Local people view tourism as an employment and cultural factor
2
. 

 

                                                 
1  V. Zappino, Caribbean Tourism and Development, Italy, 2005, p. 3. 
2  C. R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie, Tourism Principles, Practices, Philosophies, USA, 

2012, pp. 3-19. 
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Tourism is one of the biggest industries with high range of income. 

According to the Secretary-General of the Tourism Organization (WTO) 

Francesco Frangialli
3
, ‘Tourism at the turn of the century is growing faster 

than even our most optimistic predictions’. The world Travel and Tourism 

Council (WTTC) prepared its estimations for travel and tourism (T&T). Chart 

2 indicates world tourism estimations for 2010 till 2020. According to this 

estimations tourism was expected to make $ 5,75 trillion and 235,8 million 

direct and indirect jobs. Tourism industry will grow to $ 11,15 trillion and 

creates job opportunity for more than 303,0 million work in this field. 

Recent and future trends in world tourism has been known as one of 

the most important industries of the twentieth century. Tourism industry has 

the first ranking between all sources of foreign exchange receipts. Inbound 

tourist is one of the largest trades in the world. The earned income is over 

US$ 1 trillion in 2010 this is including traveler transport as well. Tourism is 

placed in the forth ranking of the export income after fuels, chemicals, and 

automotive products. In 2010 tourism recovered strongly. This much growing 

was unexpected after financial crisis. According to stats international tourist 

arrivals reached 6.6% over 2009 with 940 million arrivals.  

 Asia +13% 

 Africa +7% 

 Middle East +14% 

 Americas +6% 

 Europe +3% 

 

 
Figure 1: Purposes of tourism 

Source: UNWTO, Tourism Highlights, edition 2011, [from:] 

http://mkt.unwto.org/sites/all/files, pdf, from 14.07.12, P. 2. 

                                                 
3  A. Budeanu, Impacts and responsibilities for sustainable tourism, Sweden, 2002,  pp. 1. 
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Tourism industry has relationship with many elements, some of these 

elements are as follows: 

 Natural elements (mountains, rural, coastlines, forests, etc.) 

 Cultural elements (local, and modern cultures) 

 Infrastructure elements (local, and tourist facilities) 

The relationship between tourism and other factors has been shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2. The Relationship of the Commons with Tourism and Other Activities 

Source: H. Briassoulis, Sustainable Tourism and the question of the commons, 

Greece, 2002, pp. 1070. 

 

Mass tourism means visiting a particular destination or resort with 

a large amount of visitors in a short space of time. It often refers to leisure 

tourism and cheapest way to holiday. Mass tourism needs transportation, 

accommodation, catering services and recreations facilities. All Mass tourism 

requirements can be prepared and sold in a package deal for tourists by tour 

operators
4
. There are many types of Mass tourism including hiking trails in 

natural areas, sunbathing on a beach, visiting a theme park etc. Mass tourism 

can be progressed by development in technology. Coastal resorts and cruises 

are popular forms of mass tourism. High level of technology leads to better 

transportation facilities and large amount of people will be able to travel 

                                                 
4  B. Bramwell, Coastal Mass Tourism, Diversification and Sustainable Development in Southern 

Europe, New Zealand, 2004, pp. 7-8. 
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cheaper, safer and faster. Increasing the number of mass tourism in the rural 

and coastal regions is coupled with concerns about economic, social, and 

environment. 
Alternative tourism can be defined as opposite of Mass tourism. 

Basically, Alternative tourism can be seen in small or medium groups of 
visitors which are created by people who have more contact with particular 
community and environments. Alternative tourism has been emerged due to 
many concerns about the Mass tourism. This kind of tourism is a customized 
holiday to improve environmental performance. Tourists know what are 
looking for, adventures, sports, and religions or visit a particular event. They 
focus on their desires during their trips. Different reasons can motivate people 
to move and leave their places and explore the other places. Some kinds of 
Alternative tourism are as follows: 

 Dark Tourism 
Tourists visit from some sadness and somber places such as, battle 
fields and grim historical sites; 

 Slum Tourism 
It can be in the form of outreach or volunteer programs. This type of 
tourism is looking to obtain the collective positive impacts; 

 Ghost Tourism 
Travelers choose these places to travel that have ghost history or 
haunted spots and these visitors want to find experience in the field of 
supernatural objects; 

 Disaster Tourism 
Some people like to go to a disaster area to raise their adrenaline and 
satisfy their curiosity

5
. 

Coast has been defined as a boundary between the land and water or 
the interface between the land and water

6
. By the other word the coast is 

where land and ocean, sea, or river meet. Coastal tourism is by far the most 
important type of tourism in terms of visitor numbers and income. This is the 
most favored activity by tourists. Visitors usually go to coastal areas for four 
‘S’, sun, sea, sand, and sex. Coastal tourism is the oldest types of tourism. 
History of some of the recreational beach goes back to the 19th century

7
. 

Coastal tourism has some types, they are as follows:  
 Beach resort tourism 
 Cruise tourism 
 Ecotourism, and 
 Sustainable tourism

8
 

                                                 
5  R. Kay, J. Alder, Coastal Planning and Management, New York, 1999, pp. 4. 
6  A. Ramanathan, Management and Sustainable Development of Coastal Zone Environments, 

2010, India, pp. ix. 
7  B. Bramwell, Coastal Mass Tourism, Diversification and Sustainable Development in Southern 

Europe, New Zealand, 2004, pp. 2. 
8  M. Honey, D. Krantz, Global Trends in Coastal Tourism, USA, 2007, pp. 28. 
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During these recent decades the requirements of Coastal Tourism has 

undergone changed. Governments act as a crucial axis to satisfy tourists at 

the beaches. Governments are the major investment providers in infrastructure 

and facilities along with protection and conservation of the environmental and 

natural resources. Most of the economies in coastal areas are highly dependent 

on its income which is related to wide variety of sea activities. This type of 

tourism is one of the biggest activities in the world so that provides direct and 

indirect benefits. The number of Coastal tourists can be raised with increase in 

leisure time and transport facilities. With preparing good facilities large numbers 

of tourists tend to visit these areas frequently. Increasing the number of mass 

tourists to coastal regions rises environmental ecosystems harms. For instance, 

Spain on the Mediterranean coastal fringe has lost three-forth of sand dunes 

for the purposes of urbanization which is related to development of tourism 

industry in coastal areas. Another example is Italy which over 43% of its 

coastline area have disappeared related to tourism development
9
.  

Coastal Tourism is faces with some restrictions such as: 

 seasonal variations, 

 the natural ecosystems and, 

 shortage of sufficient spaces. 

These limitations create conflict among visitors’ activities, natural 

environments, and host communities as well. The coastal tourism is connected 

to leisure and recreational activities in coastal areas and water near the shore. 

Thus, coastal tourism products including accommodation, reception, food 

industry, second houses, and infrastructure supporting coastal development 

(such as retail stores and supplier activities). Coastal tourism is able to move 

the economy in many cases between 20-50 percent of GDP and in some other 

cases is higher than 75% such as in Caribbean areas
10

. 
Nostalgia and escapism are two main reasons for people to go outside 

of their cities. Many visitors choose the rural areas to reconnect with past or 
find their forgotten roots

11
. Basically, rural zones have been related with 

agriculture activities. Rural communities with their own local specific cultures, 
handicrafts, and unique landscape are very attractive destinations for tourists. 
Rural tourism is also one part of the tourism which could account for the purpose 
of empowerment of local people and economic growth and diversification to 
create new job opportunities in close connection with other economic sectors. 
Creation of employment and income are the most important roles of tourism 
industry that have always been considered for rural communities. Tourism 

                                                 
9  A. Satta, Tourism in the Mediterranean: Processes and Impacts on the Coastal Environment, 

Italy, 2004, pp. 2.  
10  D. B. Weaver, Ecotourism, Australia, 2001, pp. 521 
11  E. W. George, H. Mair and D. G. Reid, Rural Tourism Development Localism and Cultural 

Change, UK, 2009, pp. 7-11. 
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industry besides of tourists enjoying should be able to create jobs for the host 
community and act as a complementary activity along with the other 
economic activities in villages and rural zones. Tourism in most developed 
western countries is as an important part of income for rural. They have taken 
steps by diversification in agricultural activities in order to develop Agricultural 
Tourism. Tourism in rural regions is such as a double-edged sword, on the 
one side increase the job opportunities and reduce unemployment, but on the 
other side most of these jobs are part-time or seasonal jobs with low wage 
levels.  

Some kinds of tourism that are strongly connected to rural areas: 
 Wine tours 
 Eco-tourism 
 Agro tourism 

Rural tourism such as other kinds of tourism has a main goal, the 
minimize the negative effects and on the other hand strengthen the positive 
ones. Therefore, to achieve this aim, first it is better to know positive and 
negative impacts of rural tourism. It can be considered from three economic, 
social, and environmental or physical angles.  

Diversification is one of the most important issues in tourism 
industry. Diversification has a vital role in creating attractiveness for tourism 
destinations and help them to progress in the traditional fields of 3S (sun, sea, 
sand) model. New approach can be helpful in: 

 Extending the tourism season and reduction of seasonal effects. 
 Finding new sources of income. 
 More employment opportunities. 
 Reduction of the negative impacts of tourism in different fields 

(economic, social, environment). 

Innovation makes a bridge between tourism and sustainable deve-
lopment. Innovation not only is an important element of local development 
but also, in current periods is taken into account as an element for protecting 
culture and environment. 

Activities are crucial parts of sustainable tourism development. Rural 
tourism development can be taken into account as an economic strategy in 
order to growing in different fields such as economic, social, and environment. 
Rural tourism development is no more risky and costly compared to other 
types of tourism. Rural tourism can be considered as an element to enhance 
the economics of the local regions. Motivation of private sector for investment 
plays as an axial role to achieve this aims. Rural tourism has its attractions for 
private investors such as, its simplicity and variety activity fields. The axial 
issues in rural tourism development has been given as follows: 

 Although travelers are attracted to rural areas by the beautiful 
landscape, clean environment, and fresh air but these unique 
environmental elements can be threatened by negative impacts of 
mass tourism. 
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 Training is one of the most important factors in rural tourism 

development but is often not available. 

 Rural tourism products can move beyond and benefit from the other 

markets by marketing. 

Tourism stable development are based on tourist, destination, and host 

society. The ultimate aim of tourism is to create a proper balance among all 

those three mentioned elements. Tourism sustainable development seeks for 

new frameworks for development of less developed regions through tourism 

industry. Tourism sustainable development follows these main issues: 

 Encouraging domestic/foreign, and public/private investment. 

 Reduction of poverty through better relationship between tourist and 

host society as local producer and service render. 

 Improve the level of knowledge and skills through training and 

education in the tourism sector. 

The scope of the study 

Tourism is by far the most important activity in the fields of social 

and economic. According to the tourism 2020 outlook tourism arrivals will 

have a remarkable growth. Mass tourism has the biggest numbers of visitors 

between all types of tourism in all the world. In mass tourism the most value 

and benefits belongs to tourists not for local people. Rural tourism in coastal 

areas includes a variety of activities that tourists do in coastal rural zones. 

Coastal rural tourism is the combination of Rural and Coastal tourism with 

positive and negative impacts in local societies. In this research I wanted to 

investigate these positive and negative effects. These negative impacts will be 

discussed in detail and try to provide a strategy to overcome the negative 

effects of tourism and make a framework for sustainable tourism in mentioned 

areas. 

The purpose of study is to find correct answer to these questions: 

what are the benefits and disadvantages of Mass tourism in Hassan Sara 

Coastal Village? How is possible to have sustainable development in rural 

tourism? 

To do this research there have been used both Primary and Secondary 

data. Primary sources of data have been collected through: 

A. Observation Method 

B. Interview Method 

 Interview with local people, 

 Interview with some responsible organizations’ managers (The 

Organization of Cultural Heritage, The Rural Sewage Organi-

zation, and The Organization of Tourism of Gilan Province). 

C. Questionnaire Method 

Questionnaire has been done by Hassan Sara villagers. 
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Hassan Sara Village in Gilan Province was chosen as a examination 

way to explore advantage and disadvantages of mass tourism in this coastal 

rural area. The methodology was divided into three fields, observation, 

interview, and questionnaire to examine the potentials of these fields for 

tourism and realize the potentials of Alternative tourism to the coastal rural 

areas.  

The results of this study confirm the main hypothesis. Results 

represent that the level of private and specific benefits of mass tourism affect 

the level of local people understanding while, the economic, cultural, social, 

and environmental effects of tourism are not causes for satisfaction of coastal 

rural communities. 

The methodology to collect secondary data was based on:  

 books, 

 journals, 

 Autobiographic, and 

 internet.  

Results of research 

The data demonstrate that average age 18-36 is the highest interval. It 

means most of people are young. Mostly young people in this age range need 

job and some of them want to continue their education in university. 

According the data sample has been classified into two education 

classes. these values demonstrate the most of people in this area have high 

school or less but most of collage going or graduated are place in the age 

range of 18-36. It means young people prefer to continue their education 

therefore they need university and due to lack of university in this area they 

should leave their place. This is one of the migration reasons to cities. This 

problem is not only for this area. Most villages in Iran suffer from this problem 

that young people leave their villages after completing their studies and go to 

big cities for employment in governmental jobs. 

Most respondents stated that tourism has been able to create ancillary 

jobs for the rural but they are not enough and has not been able to prevent from 

youth unemployment in village. Despite the enormous influx of tourists in high 

seasons to the village, service activities have not been able to attract young 

people in tourism industry and we face with migration phenomenon from 

village to cities. Many of the rural people agreed that derived income from 

renting house to travelers is an effective element to increase the rural incomes. 

It means that having additional house for peasants is one of the necessary 

conditions if they want to benefit from existence of tourists. Therefore, tourism 

has been lees able to have benefits for young people who don’t have additional 

houses. By the way, it seems most tourists prefer to prepare their food needs 

before arriving to the village. This is because of the easy access and close to 
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downtown. Therefore, preparing tourists’ food needs doesn’t have outstanding 

role in transfer of funds to villagers. Selling level of local products have been 

decreased and has led to lower work of rural people in handicraft activities. 

Tourism rises the life costs and food prices in the village. This effect is 

doubled when travelers influx to the village in the high seasons. Many jobs due 

to their temporary nature in non-tourist seasons lead to unemployment and 

confusion of workers. This is one of the major concern of village residents. 

The  rural and coastal tourism income are unreliable because of its seasonality 

nature and depending on the other elements such as political and economical 

situations. Normally rural and coastal zones welcome to tourists in few months 

of the year. Therefore all the weather, political, and economical conditions of 

the country should be suitable for the travelling. Concurrent arrival of passengers 

with agricultural activities make some problems specially in summer.  

Tourism phenomenon apart from satisfaction of the visitors’ 

recreational needs and subsequent of the above mentioned economic impacts 

(through buying and selling products and financial issues that may occur 

during the trip) has several social issues. In the society context tourism has two 

great influence of positive and negative in the host society. Some positive 

social effects are as follows: 

 Learning from each others’ cultures (host and guest cultures), 

developing friendships, psychological satisfaction arising from 

mutual understanding, respect, awareness, and reducing negative 

perceptions from each other. 

And some negative ones are as follows: 

 Tourism phenomenon might be an element to rise the hostility between 

host community and travelers, inappropriate and inaccurate expression 

and transmission of culture and customs of host by visitors.  

Increasing the price of land and properties are the most effective issues 

that always occurs in host communities with attracting the travelers. This 

factor creates a new phenomenon as the land dealers. This is not the only 

problem of this village. With entering to this coastline village we face the 

villas that represent these issues clearly: 

 On the one side, selling land to non-indigenous people and construction 

of them create the second homes phenomenon. This new phenomenon 

has been changed the form of the village’s pristine nature. 

 On the other side, rural withdraw liquidity and capital raised from 

selling of land and properties to cities or at least outside of the village. 

Residents have expressed their concerns from the current status. They 

have stated that despite of owners of second homes have high penetration and 

power but they have no remarkable role in improvements of quantitative and 

qualitative of village’s infrastructure. This dissatisfaction is more sever that in 

the study of cultural impacts of tourism, local people have a great emphasized 
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to negative impacts of tourism on behavior and social patterns of rural. These 

conditions show unilateral effects of tourism on the host communities. This 

one way impact overcome on the local community and prevent from the 

spreading of the rural cultural patterns and introduction and reinforce of rural 

traditions and customs.  

Conclusions 

Results of this study was demonstrated that negative impacts of mass 

tourism are more than its positive ones in Hassan Sara. Hassan Sara Village 

has been collected as a representative of coastal rural area from Iran. One of 

the biggest wrong approach to tourism phenomenon is dimensional look to 

the benefits of tourism. These benefits are mostly for tourists or guest 

community. While satisfaction of local community from economic, social and, 

environmental benefits are from the main factors of sustainable tourism. 

Villagers less were satisfied and welcomed of travelers entering to 

their area. Employment of local people is one of the most important role of 

rural tourism in rural area, but rural tourism in this zone has not been 

successful to achieve this important. Rural tourism in Hassan Sara has failed to 

help the local community to maintain and keeping clean of the rural and 

seashore. Not only couldn’t be a helpful but also, added to this distraction. 

Results of this study has been classified and analyzed from three economic, 

social and, environmental dimensions and in the end proper suggestions and 

recommendations has been expressed. 

According to economic aspect: 

 Tourism always has been expressed as a supplement to agricultural 

activities which is not achieved in Hassan Sara. 

 Villagers are not satisfied from the sale level of food needed to tourists. 

 Low level of selling local products and handicrafts. 

 Increasing the level of costs of living. 

 Couldn’t be effective to reduce dependence to other economic 

activities. 

 Increasing the price of land and properties. 

In social dimension, effective components has positive and negative 

effects but its negative ones are more positive impacts. Therefore these 

negative impacts has provided dissatisfaction among rural residents. In the first 

I count some of positive impacts and then its negative ones. They are as 

follows: 

Positive impacts: 

 We cannot neglect the positive role of rural tourism to prepare the 

conditions and increasing role of them in societies. Such as participation 

in production of handicrafts and rendering service activities. This gives 
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women more confidence that irrespective of their axial role in the 

housekeeping affairs they are able to play more roles in the society. 

This impact has two important economic and social consequences. 

According to the social aspect this element can be cause of confidence 

and exhilaration of women in the society. 

 Rural tourism is an element to improve the rural living standards. 

 Rural tourism as an important element to increase the level of public 

knowledge. Tourism is able to rise the knowledge level of both travelers 

and local communities. With increasing the knowledge negative effects 

of rural tourism reduce. 

Negative impacts: 

 One of the worst impacts of rural tourism is the reduction of social and 

family bonding. Meeting new people and getting familiar with new 

cultures make new tastes and interests among rural people. Tourism in 

rural area can act as a double-edged sword. Could be element to arise 

the life standards in the zone on the other side could be a factor to 

creates many conflicts and clashes among the rural family members. 

 Crime level and using drug and, numbers of addicted to this drugs has 

been undergone changes. This element creates feeling of frustration 

and increase the poverty and family problems among rural residents. 

 Tourism phenomenon in Hassan Sara village has not been effective to 

create new job opportunities to prevent rural young people migration 

to cities. Existing plans for tourism have not been successful as an 

obstacle of rural people migration.  

 Rural tourism has spread consumerism among rural families. Conflicts 

have been increased among different class and levels of local people 

and has become prevalent the ominous phenomenon of keeping up 

with the joneses among the rural residents. 

In the environmental field rural tourism doesn’t play as a positive 

element in the improvement of existing conditions in the village and seashore 

environments. Some negative effects of rural tourism in Hassan Sara Village 

are given as follows: 

 Tourism in this area not only has not been effective to improve the 

environmental conditions but also has been known as a threat of 

ecology and nature. 

 Influx of travelers to seashore increases sea pollution. 

 The level of air pollution has been increased by tourism. 

 The level of noise pollution has been raised by tourists entering to 

village. 

 The level of water pollution has been increased. 

 Problem in drinkable water supply of village. 

 Rural tourism in Hassan Sara Village is an element to damage to the 

existing ancient monuments and historical sites. 
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 Tourism is an important element to prevalence of contagious diseases 

in the rural area. 

 Second homes are very important factors to destruction of coastline 

landscape. 

 Damage and destruction of special habitats such as, wetlands, forests 

 Dumping waste. 

 The last but not least, land use changing from agriculture to residential 

lands. 

According to mentioned negative impacts of tourism in three 

economic, social and, environmental fields the following suggestion and 

recommendations has been provided in order to achieve sustainable 

development of rural tourism in coastal areas. These suggestions are in three 

dimensions of tourist or guests society, rural or host community and, 

environment as the origin and source of rural tourism.  
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Possibilities of Solving Malnutrition in Social Services 

Möglichkeiten zur Lösung der Malnutrition 

in den sozialen Diensten 

Možnosti riešenia malnutrície v sociálnych službách 

Irena Kamanová 

Abstract 

The author in this paper provides insight into possible solutions to 

malnutrition of clients in social services. Malnutrition causes fragility 

of the client, especially in the elderly. The author defines the fragility 

by several authors with links to social services and methodology for 

determining the scope and degree of dependency. She handles a case 

report of 48 women diagnosed with acute malnutrition. 

Keywords: Case report. Malnutrition. Social services. 

1  Krehkosť 

Krehkosť ako klinická problematika je špecifická téma v geriatrii. 
Zdôrazňuje sa ňou involúcia organizmu, ktorá spolu s inými faktormi 
spôsobuje neschopnosť krehkého seniora vyrovnať sa s akoukoľvek záťažou 
bez následkov, ako sú zdravotné komplikácie, strata sebestačnosti, inštitu-
cionalizácia, potreba dlhodobej starostlivosti alebo smrť (Hoozová, 2014). 

Pojem krehkosť môže mať v medicínskom prostredí niekoľko 
významových obsahov. V ošetrovateľskej terminológii je krehkosť jednou 
z funkčných kategórií určujúcich stupeň nesebestačnosti (dizability) (Kalvach, 
Holmerová, Jurašková et al, 2008).  

Dizabilita (obmedzenie vykonávať nejakú činnosť) odzrkadľuje mieru 
závislosti v bežných denných aktivitách, čiže schopnosť samostatnej existencie 
bez pomoci iných (Krajčík, 2010).  

Funkčný stav odráža individuálnu schopnosť podieľať sa na fyzických, 
mentálnych a sociálnych aktivitách každodenného života, je ovplyvnený 
telesným a mentálnym zdravím jednotlivca (Rubenstain, 2010). Pojem krehkosť 
je používaný aj v zmysle všeobecnej chatrnosti (vetchosti, neduživosti) jedinca 
bez ohľadu na vek, ochorenie (Kalvach, Holmerová, Jurašková et al, 2008). 

Friedová et al.(2001) krehkosť definujú ako patofyziologický proces, 
pre ktorý je typická znížená funkčná rezerva a odolnosť proti stresorom 
(záťaži) ako dôsledok kumulácie funkčných deficitov viacerých orgánov 
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a dysregulácie mnohých systémov v organizme. Výsledkom tohto procesu je 
určitý klinický obraz daný vybranými znakmi (fenotyp krehkosti) (In 
Topinková a kol., 2013). Nedostatkom tejto definície je zameranie najmä na 
telesný aspekt krehkosti bez zohľadnenia napríklad motivácie, kognitívnych 
schopností alebo psychickej stability, náročné použitie kritérií v klinickej 
praxi či problematická prognostická hodnota vo vzťahu k mortalite (Topinková 
a kol., 2013). 

2  Krehký klient v sociálnych službách 

Krehkosť klienta v sociálnych službách môžeme vnímať vtedy, ak 

sa fyzická osoba (FO) nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu 

ťažkého zdravotné postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. 

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu sa realizuje podľa prílohy č. 3 

zákona o sociálnych službách: spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach bodovým hodnotením 

0-5-10 bodov. Výsledkom čoho je: zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie 

rozsahu odkázanosti na stupni 1 – 6. Na základe posudku a určenia stupňa 

odkázanosti sa určia: úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 

a základné sociálne aktivity, dohľad.  

Ak vychádzame z definícií krehkosti uvedených autorov, tak môžeme 

konštatovať, že je to: 

a) Stupeň nesebestačnosti podľa Kalvacha a kol. (2008). Sebestačnosť/ne-

sebestačnosť sa v sociálnych službách hodnotí podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách. 

b) Patofyziologický proces ako dôsledok kumulácie funkčných deficitov 

viacerých orgánov a dysregulácie mnohých systémov v organizme 

(Friedová 2001). Patofyziologický proces sa hodnotí podľa lekárskych 

správ v lekárskom posudku
1
, ktorý je potrebný pri spracovávaní 

komplexného posudku na sociálnu službu. 

Pre potreby nášho príspevku vychádzame zo Škály klinickej krehkosti 

(Canadian Study of Health and Ageing, 2005), kde v kategórii záväzne 

krehkí
2
 (severely frail) sú pacienti/klienti úplne závislí, odkázaní na pomoc 

z rôznej príčiny, ich zdravotný stav je stabilizovaný. Prejavmi krehkosti môže 

byť aj malnutrícia. V našej kazuistike sa zaoberáme klientkou v sociálnych 

službách – domáca opatrovateľská služba, u ktorej bola diagnostikovaná 

akútna malnutrícia.  

                                                 
1  Lekársky posudok spracováva lekár alebo sestra v II. stupni vysokoškolského vzdelania – odbor 

ošetrovateľstvo. 
2  Rockwood K., Song X., MacKnight C., et al. A global clinical measure of fitness and frailty 

in elderly people. CMAJ. 2005; 173(5): 489 – 495. 
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3  Kazuistika: Katka – akútna malnutrícia 

48-ročná žena 
RA: matka mala SM 
AA: Cerucal, ATB 
SA: vydatá, dve deti, je na PN už rok, pracovala ako administratívna 

pracovníčka 
LA: Fraxiparine 0,4 ml., Timonil ret., CaCO3, Omeprazol, Flavobion, 

Costi, Novalgin, Lexaurin 1,5 mg., Tiapridal 100 mg 
OA: stabilizovaná 
TO: v 6/2015 laparoskopická CHE pre cholecystolitiázu, potom 

opakované operácie pre biliárnu peritonitídu. Následne opakovane 
hospitalizovaná na neurochirurgii pre rozsiahlu hemoragickú mozgovú 
ischémiu s nutnosťou dekompresívnej kraniektómie subccipitálne. 24. 8. 2015 
pre CT prejavy expanzívnych ischemických zmien s tvorbou postmalatických 
pseudocýst-dekompresia+platika durea matris, prechodne lumbálna drenáž. 
Konečné reziduum: quadrupoškodenie, cerebellárny tras, pre neschopnosť 
deglutinácie s inštaláciou PEGu, afónia. Ventilácia cez TS kanylu, verbálne 
nekomunikuje, imobilná, s pomocou sa posadí, neudrží sa sama. Brucho: 
zavedený PEG-okolie kľudné, bez hmatnej rezistencie a organomegálie, PK- 
derivuje.  

27. 10. – 18. 11. 2015 hospitalizovaná LDCH, po prepustení dokáže 
s dvoma rhb. pracovníčkami prejsť 40 m, stravu prijíma PEGom, logopedický 
konziliár stravu per-os zakázal pre hrozbu tichej aspirácie.  

Klinicko-logopedický nález: 28. 10. 2015 
Kontakt: zrakový nadviaže, udrží krátkodobo 
Motorika: ležiaca pacientka, chodí za pomoci asistencie 
Percepcia: reaguje na otázky pomocou gesta, zmeny mimiky tváre 

(kontextové porozumenie, porozumenie bežným konkrétnym výrazom...).  
Expresia: bez prítomnosti verbálneho prejavu. Respirácia: slabá, 

krátky respiračný čas. Fonácia: neprítomná. Artikulátory: v ústnej dutine 

prítomná stáza slín, jazyk biely – podklad pre vysoké riziko asprirácie!!! 
Laryngo-faryngeálne funkcie: 
Deglutinácia: Danielsov test vody pozitívny (pri 5 ml. zakašle), pri 

prehĺtaní kašovitej konzistencie hlt na niekoľkokrát.  
Odporučenie: sledovať zápalové parametre, kontraindikácia per-os, 

plne indikvaný PEG, pravidelná ústna hygiena. 

3.1  Mininutričné posudzovanie 

Posúdenie malnutrície 

A. ANTROPOMETRICKÁ DG. 
1. BMI (body mass index): 22 
2. Meranie obvodu nedominantného ramena krajčírskym metrom: 22 cm 
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Obvod ramena v cm 

malnutrícia ženy ženy > 65 r 

ľahká 30 28,5 

stredne ťažká 25 19,5 

ťažká 23 15,5 

3. Meranie kožnej riasy nad tricepsom pomocou kaliperu: nerealizované. 

 

B. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 

CB: 51,40; Alb.:32,04 

 

C. DIAGNOSTIKA MALNUTRÍCIE POMOCOU ŠTRUKTÚROVANEJ 

ANAMNÉZY SGA (subjective global assessment): Pokles hmotnosti o 10 % 

za 6 mesiacov – potvrdzuje vývoj malnutrície. 

 

D. POSUDZOVANIE FYZICKEJ KONDÍCIE 

Hodnotenie výkonnosti podľa Karnofského, podľa WHO: 
skóre Stav výkonnosti podľa WHO skóre Stav výkonnosti podľa Karnofského 

3 Pacient je schopný sebaobsluhy 

s pomocou, pripútaný na posteľ 

alebo kreslo viac ako 50 % 

bdelého obdobia dňa 

40 Nevládnosť, potreba špecializovanej 

starostlivosti a opatery 

 

E. DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS 

Všeobecne dostupným vyšetrením je i kvantitatívne stanovenie počtu lymfocytov 

v perifernej krvi: nenachádzam. 

 

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v § 4 ods. 3 ustanovuje včasné poskytnutie potrebnej zdravotnej 

starostlivosti, preto nie je možné čakať, až keď klesne hodnota BMI.  

 

DÔKAZ MALNUTRÍCIE: SGA ALEBO ANTROPOMETRICKY 

 
SGA – body 1 0 

  

ANTROPOMETRICKY – body ženy 1 0 
 

Pokles hmotnosti za mesiac 

o 5 % 
áno 

 
BMI < 20,5 áno  

 

Pokles hmotnosti za 6 

mesiacov o 10 % 
áno 

 
Kožná riasa nad tricepsom v mm < 2,5  nie 

 

Pokles príjmu potravy 

v poslednom týždni o 35 % 
áno 

 

Obvod nedominantného ramena 

v cm 
< 30  nie 

 

 

HODNOTENIE: 44 bodov 

 
KARNOFSKÉHO SKÓRE 4 0 SGA – body 

 
3 ANTROPOMETRICKY – body 1 

 

Záver malnutričného posudzovania: akútna malnutrícia. 
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4  Sociálna služba 

Zavedenie domácej opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách sa začalo realizovať na základe posudku, ktorého 

stupeň odkázanosti bol VI, čím sa zároveň určil rozsah hodín poskytovania 

sociálnej služby – 8 hodín denne, od 7.00 – 15.30 hod. Spracovala sa doku-

mentácia podľa zákona o sociálnych službách a od 19. 11. 2015 bola zavedená 

domáca opatrovateľská služba (terénna forma) neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb na 8 hodín denne, jedna opatrovateľka/zdravotnícky asistent. 

Pri zavedení opatrovateľskej dokumentácie sa realizovalo: Malé 

vyšetrenie výživového stavu (Mini Nutritional Assessment) MNA, ktorého 

hodnotenie bolo: Skríning – 4 body, Hodnotenie – 4 body. Celkové hodnotenie 

miery podvýživy: 8 bodov = podvyživená. 

 

1. Zhodnotenie nutričného rizika 

Klietka mala ťažkú akútnu malnutríciu, schudla 15 kg.  

Cieľ: obnovenie príjmu potravy per-ós. 

 

2. Návrhy na ďalší postup, forma nutričnej podpory: 

a) podávanie liekov cez sondu 7,30 hod. 

b) podávanie raňajok 

c) podávanie Fresubin (Energy Fibre) do PEGu po raňajkách 

d) intermitentné podávanie tekutín – denne 1,5 litra 

e) podávanie desiatej 

f) podávanie obeda  

g) podávanie Fresubin (Energy Fibre) do PEGu 

h) podávanie olovrantu 

i) podávanie večere 

j) podávanie Fresubin (Energy Fibre) do PEGu 

k) pravidelné vytieranie dutiny ústnej – tyčinka MMS, vyklepkávanie 

l) pravidelná kontrola a preplach PEGu, kontrola okolia zavedenia  

Cieľ: a) zaviesť kombinovanú stravu PEGom+per ós Fresubin 

Créme 

b) dosiahnuť vlhkú – ružovú dutinu ústnu 

 

3. Aká bola príprava klientky pred začatím podávania Fresubin Créme 

per-ós? 

a) dôkladná starostlivosť o dutinu ústnu – tyčinka MMS, preplach 

ústna voda, čistenie zubov... 

b) nácvik prehĺtacieho reflexu 

c) výber pudingu podľa druhu: čokoládový, kapučíno. 

Cieľ: nácvik prehĺtacieho reflexu 
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4. Podávanie Fresubin Créme 
a) množstvo: začali sme dvoma hltmi, klietka prehltla, nekašlala, 

pokračovali sme jedným Fresubin Créme (2 kcal/125 g) miesto 
olovrantu  

b) do týždňa sme podávali jeden/dva Fresubin Créme denne – podľa 
vlastného výberu (desiata, olovrant) ako doplnok k strave 

c) klientka kŕmená PEGom 4-krát denne 
d) do mesiaca kŕmená PEGom 3-krát denne, ostatné per-os. Príprava 

jedla podľa vlastného výberu, jedlo pripravované ako MIX 

a podávané podľa prvkov Bazálnej stimulácie. Vedela rozpoznať 
jedlá, ktoré jej chutili.  

Cieľ: pokračovať v realimentácii 

 

5. Zlepšovanie stavu klientky 
Klientka bola stále afonická, dorozumievali sme sa pomocou gest rúk, 

hlavou, mimoverbálnymi prejavmi. 
V čase vianočnej večere, na stole bola minerálka – Mirinda (pomaranč), 

plakala a ukazovala na fľašu. Lyžičkou podaná (dva hlty), ona sa 
foneticky poďakovala – „najkrajší darček pre rodinu“. 

a) podávanie jedla per-os, strava podávaná v malých kúskoch, 
konzistencia stravy vyhovovala, podávaná podľa prvkov Bazálnej 

stimulácie. 
b) podávanie Fresubin Créme 3x denne podľa výberu 

c) hlasové cvičenia 
d) kontrola na gastro ambulancii kvôli ponechaniu PEGu 

e) PEG odstránený 

Cieľ: pokračovať v realimentácii 

 

6. Kto nám pomohol?  
a) predpis cestou obvodného lekára nebol  možný! 

b) cestou geriatrickej ambulancie v RK je možný, naša klientka nie 
je zaradená do geriatrickej ambulancie – kritérium veku. 

c) cestou neurológa 
 

7. Kde vyhľadať nutričnú ambulanciu? 
V okrese Ružomberok nemám poznatky o nutričnej ambulancii, preto 

som uvítala návštevu zástupcu Fresenius KABI, ktorá ma informovala 
o možnostiach klinickej výživy na podporu chorých a seniorov. 

Záver 

Identifikovanie krehkosti v sociálnych službách je veľmi dôležité 

z niekoľkých dôvodov. Krehký klient, ako prijímateľ sociálnej služby môže 
byť vystavený záťaži, môže mať rôzne zdravotné komplikácie, stratu 
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sebestačnosti. Krehkosť môže prebiehať latentne, preto je vhodné mininutričné 
posudzovanie sestrou formou štandardizovaných dotazníkov a konzultáciou 

s odborným lekárom na odstránenie dôsledkov nedostatočnej výživy. 

Práve krehkosť sa ukazuje ako dôsledok nedostatočného prepájania 

sociálno-zdravotnej starostlivosti.  
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Aspects of the Common Foreign 

and Security Policy for the European Union 

Aspekten der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union 

Aspekty Spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky Európskej únie 

Aspekty Wspólnej Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej 

Witold Mazurek 

Abstract 

Cells of the Common Foreign and Security Policy of the European 

Union are an aspiration to the world peace and a guarantee of outside 

safety and defences for Member States of the Union, preventing 

military threats of all kinds and terrorist attacks, the promotion of 

European interests and shared "European" influence on the politics of 

states of world, especially in the peaceful international cooperation and 

observing human rights, according to the legal interpretation in the text 

of the Treaty on European Union. At the same time these cells cannot 

be interpreted as the substitute of the European world power status and 

the instrumentation of making independent the politics of both 

individual countries of Europe, and the European Union of the United 

States (of Russia, China, countries of the "Islamic civilization"), but 

should be spotted as the activity for the common wealth of Europeans 

and residents of other continents. 

Keywords: International peace. Security policy. Defense policy. Foreign 

policy. International cooperation. 

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) krajów 

Unii Europejskiej (UE) jest »instrumentarium«, które pozwala na występowanie 

na arenie międzynarodowej UE jako podmiotu politycznego i za pomocą 

którego jest realizowana jej polityka zagraniczna, ukierunkowana na za-

gwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich UE 

i zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom militarnym i atakom terrorys-

tycznym. Jest ona fenomenem politycznym w pełni zasadnym tak w kontekście 
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konfliktów bałkańskich z ostatniej dekady XX wieku, jak także (a może 

przede wszystkim) w kontekście tragicznego ataku terrorystycznego z dnia 11 

września 2001 roku. WPZiB krajów UE dotyczy uzgodnień w sprawie relacji 

zewnętrznych UE. W przeciwieństwie do pozostałych „typów” polityki, 

realizowanych w ramach UE w oparciu o zasadę wspólnotową, WPZiB 

wyróżnia się (swoim) międzyrządowym charakterem, co przejawia się przede 

wszystkim  w zasadniczej roli państw członkowskich Unii w jej prowadzeniu 

i przyjmowaniu decyzji „na drodze jednomyślności”. WPZiB jest najistot-

niejszym mechanizmem oddziaływania w relacjach międzynarodowych. Zaś 

za jej implementację odpowiadają swoiste struktury, wyposażone w konkretne 

i zarazem odpowiednie narzędzia – to jest: instrumentarium WPZiB i akty 

prawne w zakresie WPZiB
1
. 

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa stanowi jeden 

z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny 

polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa UE
2
, w tym 

i stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do 

wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht
3
, podpisanego 

7 lutego 1992 r., a następnie rozwinięta przez traktaty, kolejno: z Amsterdamu 

(1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jest oparta na trzech 

filarach: 

a) pierwszy filar – Wspólnoty Europejskie; 

b) drugi – współpraca międzyrządowa w zakresie wspólnej polityki 

zagranicznej oraz bezpieczeństwa; 

c) trzeci – współpraca międzyrządowa wymiaru sprawiedliwości 

i resortu spraw wewnętrznych
4
. 

Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej 

w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości 

oraz integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie 

UE starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę oraz 

umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, 

przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie. 

                                                 
1 http://www.msz.gov.pl – oficjalny portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
2 Jacek Czaputowicz, System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI w., Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1998; Ryszard Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa euro-

pejskiego: Koncepcje – struktury – funkcjonowanie, wydanie 3. poprawione i zaktualizowane, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.  
3 Traktat z Maastricht podpisany został 7 lutego 1992 r., zaś wszedł w życie 1 listopada 1993. 

Obejmuje: unię gospodarczą, walutową i polityczną krajów Unii Europejskiej. 
4 Tadeusz Kęsoń, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, tekst 

na witrynie Internetu: http://pldocs.docdat.com/docs/index-65217.html [dostęp do witryny: 

8 listopada 2013].  
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Zgodnie z art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej, Unia Europejska 

określa oraz realizuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, obejmującą 

wszystkie dziedziny, której cele  zasadnicze zostały określone jako: 

a) ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, a także 

niezawisłości i integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów 

Zjednoczonych; 

b) umacnianie bezpieczeństwa Unii we wszelkich formach; 

c) utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego 

zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Aktu Końco-

wego z Helsinek oraz z celami Karty Paryskiej, w tym dotyczącymi 

granic zewnętrznych; 

d) popieranie współpracy międzynarodowej; 

e) rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego, a także 

poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności
5
. 

Zasadniczymi aktywnościami Wspólnej Polityki Zagranicznej 

i Bezpieczeństwa UE są działania z zakresu Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 

i Obrony (WPBiO)
6
, a także – sankcje oraz deklaracje polityczne i uzgadnianie 

stanowisk państw członkowskich UE wobec kwestii globalnych. Ich nadrzędnym 

celem jest nadanie wspólnego kontekstu politycznego ogółowi działań 

zewnętrznych Unii, co obejmuje również i takie kwestie, jak: pomoc 

humanitarna, współpraca rozwojowa czy polityka handlowa. Wsparciem zaś 

jest system informatyczny (sieć Cortesy) służący wymianie informacji 

dotyczących funkcjonowania WPZiB. 

 

Sposób realizacji celów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 

określony został w art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej, który stwierdza, że…  

Unia Europejska osiąga cele WPZiB poprzez: 

 określanie zasad oraz ogólnych wytycznych dotyczących… wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 

 decydowanie o wspólnych strategiach; 

 przyjmowanie wspólnych działań; 

 przyjmowanie wspólnych stanowisk; 

                                                 
5 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties – oficjalny portal Unii Europejskiej, [tekst:] Traktat o Unii 

Europejskiej, [V: Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa], 

art. 11.  
6 Zobacz m. in.: Artur Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości – współpraca 

w ramach III filaru, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; 

Piotr Rakowski, Unia Europejska wobec problemu przestępczości zorganizowanej w państwach 

regionu Bałkanów Zachodnich, „Wspólnoty Europejskie” 2005, nr 2, s. 60-63; Artur 

Gruszczak, Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym: 

Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2009.      
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 umacnianie systematycznej współpracy między Państwami Człon-

kowskimi  w prowadzeniu ich polityki
7
. 

W ciągu wielu lat Unia Europejska stopniowo tworzyła własną politykę 

zagraniczną i bezpieczeństwa, dzięki czemu na arenie międzynarodowej może 

»mówić jednym głosem« oraz działać jednomyślnie. Jako Unia 27 państw 

członkowskich ma dużo większe znaczenie i wpływy, niżeli pojedyncze 

państwo Europy. Zmiany wprowadzone traktatem lizbońskim z 2009 roku 

umocniły dodatkowo unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, poprzez 

ustanowienie urzędu Wysokiego Przedstawiciela [Unii Europejskiej do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa].  

Zadanie Wysokiej Przedstawiciel Catherine Ashton polega na 

zapewnieniu działaniom UE w dziedzinie polityki zagranicznej większej 

spójności. Co miesiąc więc przewodniczy ona spotkaniu Rady do Spraw 

Zagranicznych, w którym uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych 27 

państw UE. Nadto Wysoka Przedstawiciel bierze też udział w szczytach Rady 

Europejskiej i zdaje relacje na temat sytuacji w podlegającej jej dziedzinie. 

Polityka zagraniczna na poziomie Unii Europejskiej obejmuje polityczny 

wymiar polityki zagranicznej UE oraz koordynację polityk zagranicznych 

poszczególnych państw wraz z instytucjami Unii. Najważniejszym organem 

decyzyjnym w Unii Europejskiej jest… Rada Europejska złożona z szefów 

państw i rządów 27 krajów członkowskich UE. Rada zbiera się cztery razy do 

roku, aby określić zasady i ogólne wytyczne polityki.  

W ostatniej dekadzie XX w. powołano do życia także i unijny korpus 

dyplomatyczny – Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ)
8
. ESDZ 

pełni funkcję pomocniczą względem Wysokiego Przedstawiciela. Unijne 

służby dyplomatyczne obejmują 141 delegatur i biur na całym świecie, 

których zadaniem jest ochrona i promowanie interesów Europy. Większość 

decyzji dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podejmowana jest 

jednomyślnie – decyzję muszą popierać wszystkie kraje UE. 

Celami unijnej WPZiB są: chronienie pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, wspieranie współpracy międzynarodowej, a również 

krzewienie oraz umacnianie demokracji i praworządności oraz poszanowanie 

praw człowieka i podstawowych swobód. UE odgrywa ważną rolę w rozwiązy-

waniu wielu kwestii o znaczeniu międzynarodowym, począwszy od globalnego 

ocieplenia po konflikt na Bliskim Wschodzie. Podstawą WPZiB jest inspiracja 

aktywności dyplomacji, w razie konieczności popartej środkami handlowymi, 

pomocowymi, bezpieczeństwa lub obronnymi, w celu efektywnego rozwiązania 

konfliktów i doprowadzenia do porozumienia międzynarodowego. Wartość 

                                                 
7 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, [V: Postanowienia dotyczące 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa], art. 12. 
8 http://europa.eu/pol/cfsp/index_pl.htm – portal Unii Europejskiej, [tekst:] Topics and Security 

Policy. 
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udzielanej przez UE pomocy na rzecz rozwoju jest największa na świecie, co 

daje jej wyjątkowe możliwości na polu współpracy z krajami rozwijającymi 

się. Ogromne znaczenie gospodarcze, handlowe i finansowe Unii stanowi 

o jej randze na arenie międzynarodowej. Jest ona największym partnerem 

handlowym na świecie, emitującym drugą co do znaczenia walutę świata – 

euro
9
. 

Unia Europejska współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi 

partnerami na świecie – również nowymi – z których każdy ma swoje własne 

poglądy i interesy, dążąc do tego, aby partnerstwo opierało się na wspólnych 

interesach oraz korzyściach, zaś każda strona miała zarówno prawa, jak 

i obowiązki. Unia uczestniczy także regularnie w spotkaniach na szczycie 

z głównymi partnerami, takimi jak Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, 

Rosja, Indie i Chiny. Współpraca z tymi i także z innymi państwami obejmuje 

wiele dziedzin, takich jak: edukacja, ochrona środowiska, a przede wszystkim: 

bezpieczeństwo i obrona, walka z przestępczością oraz dialog w sprawie praw 

człowieka. Nadto UE wysłała misje pokojowe do wielu regionów świata 

dotkniętych konfliktami. W sierpniu 2008 roku Unia przyczyniła się do 

zawieszenia broni między Gruzją a Rosją, wysłała tamże obserwatorów 

mających monitorować sytuację (misja obserwacyjna Unii w Gruzji) i udzieliła 

pomocy humanitarnej osobom przesiedlonym w wyniku walk. Odgrywa 

wiodącą rolę również i na Bałkanach, gdzie finansuje realizowane w siedmiu 

krajach projekty mające przyczynić się do stabilizacji. W grudniu 2008 roku 

UE wysłała do Kosowa 1. 900 funkcjonariuszy policji oraz wymiaru sprawie-

dliwości (EULEX Kosowo), którzy mają pomóc w utrzymaniu porządku 

publicznego w tamtym regionie. 

Unia Europejska nie posiada stałej armii, W ramach Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) musi więc polegać na wojskach „udostęp-

nianych” doraźnie przez państwa członkowskie – przy realizacji następujących 

celów: 

 wspólne operacje rozbrojeniowe; 

 misje humanitarne i ratunkowe; 

 doradztwo wojskowe i pomoc wojskowa; 

 zapobieganie konfliktom i operacje pokojowe; 

 misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysami, w tym także misje 

przywracania pokoju i stabilizacyjne po konflikcie
10

. 

                                                 
9 http://europa.eu/pol/cfsp/index_pl.htm; Topics and Security Policy.       
10 www.msz.gov.pl. Zob. także: Andrzej Ciupiński, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony 

jako element kooperatywnego systemu bezpieczeństwa, [w:] A. Ciupiński [red.], Rozwój 

europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 

2008, s. 28-46; oraz: Andrzej Ciupiński, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii 

Europejskiej: Geneza – rozwój – funkcjonowanie, »Difin«, Warszawa 2013. 
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Traktat Amsterdamski z 1997 roku włączył do WPZiB politykę 

obronną w zakresie militarnego rozwiązywania kryzysów (Wspólna Polityka 

Bezpieczeństwa i Obrony) oraz funkcje w formie zadań humanitarnych i akcji 

pomocy oraz inicjatyw na rzecz utrzymania pokoju. Są to tzw. zadania 

petersberskie
11

, określone w 1992 r. Upoważniono wówczas ówczesną Unię 

[Zachodnioeuropejską] do stosowania środków do zapobiegania konfliktom 

i opanowywania sytuacji kryzysowych, włączając w to działania podejmowane 

przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz OBWE. Od tego czasu jednostki 

wojskowe UE służą w operacjach humanitarnych i ratowniczych, operacjach 

pokojowych typu policyjnego, a także w operacjach wojskowych mających na 

celu opanowanie kryzysu i przywracanie pokoju. Na podstawie tegoż Traktatu 

Amsterdamskiego zadania petersberskie są obecnie ważnym elementem 

WPZiB UE. 

W aspekcie strukturalnym WPZiB składa się z czterech »poziomów 

hierarchicznych«. Najwyższą pozycję zajmuje Rada Europejska, wyznaczająca 

kierunki działań UE i będąca najwyższą instancją decyzyjną w razie 

nierozwiązywalnego konfliktu stanowisk gremiów niżej usytuowanych. Drugi 

»poziom«, mający najważniejsze znaczenie dla spraw bieżących, tworzy Rada 

w składzie ministrów spraw zagranicznych. W tym filarze UE, inaczej niżeli 

w filarze wspólnotowym, Urząd Przewodniczącego Rady odgrywa rolę 

samodzielną, bowiem właśnie Przewodniczący reprezentuje Unię w sprawach 

WPZiB oraz wyraża stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych i 

podczas międzynarodowych konferencji. W realizacji tych zadań prezydencja 

jest wspierana przez Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB oraz przez 

państwo członkowskie, które ma objąć następną rezydencję. Z myślą 

o zapewnieniu ciągłości i przejrzystości prac, od 1999 roku stanowisko 

Wysokiego Przedstawiciela pełni Sekretarz Generalny Rady
12

. 

 

Na podstawie późniejszych decyzji Rady Europejskiej, poza regulacjami 

traktatów, utworzono [w obrębie sekretariatu generalnego] Jednostkę Planowania 

Strategii i Wczesnego Ostrzegania, majacą stanowić merytoryczne zaplecze 

Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, któremu podlega także Sztab Wojskowy 

UE, będący ogniwem łączącym Komitet Wojskowy z siłami zbrojnymi oddanymi 

do dyspozycji UE. Powstanie tych instytucji było konsekwencją włączenia 

zagadnień obrony w zakres WPZiB. Główne zadania Sztabu obejmują: wczesne 

ostrzeganie, ocenę sytuacji, planowanie strategiczne, zarządzanie kryzysami 

itd.  

                                                 
11 Petersberg – rezydencja rządu RFN (pod Bonn). 
12 Zob. także: Andrzej Ciupiński, Instytucjonalizacja polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Euro-

pejskiej, [w:] A. Ciupiński [red.], Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

[Warszawa 2008], s. 47-78. 
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Specjalne funkcje spełnia Sztab Wojskowy UE w razie konfliktu (m. in. 

przetwarzanie informacji wywiadowczych oraz ustalanie priorytetów), a także 

i w czasie trwania operacji (m. in. monitorowanie wojskowych aspektów 

operacji, dokonywanie analiz strategicznych). Komitet Wojskowy tworzą zaś 

szefowie sztabów państw członkowskich UE, reprezentowani przez wojskowych 

przedstawicieli w Brukseli.  

Funkcje pośredniczące pomiędzy szczeblem politycznym a admini-

stracyjnym pełni Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeństwa (KPiB)
13

. 

W razie zaistnienia sytuacji kryzysowej KPiB odgrywa główną rolę w określaniu 

odpowiedzi UE wobec kryzysu. Jest odpowiedzialny za kontrolę polityczną 

i kierownictwo strategiczne operacji wojskowych, współdziałając w tym 

z Komitetem Wojskowym. Działalność Komitetu ds. Politycznych i Bezpieczeń-

stwa nie narusza kompetencji Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), 

będącego łącznikiem między administracją wspólnotową i administracjami 

krajowymi. Te Komitety, stanowiąc trzeci poziom w hierarchii II filaru Unii, 

korzystają zaś z pomocy grup roboczych (eksperci poszczególnych państw 

członkowskich i Komisji) oraz grupy europejskiej korespondentów, którą 

współtworzą urzędnicy odpowiedzialni na poziomie krajowym za realizację 

WPZiB. Owi europejscy korespondenci przygotowują spotkania KPiB oraz 

opracowują konkretne punkty porządku obrad Rady Europejskiej i Rady UE. 

Wymienione grupy stanowią czwarty poziom hierarchii, którego elementem 

są także regularne spotkania ambasadorów państw członkowskich UE 

w krajach nienależących do Unii i na różnych forach międzynarodowych 

organizacji i konferencji. W ramach WPZiB współpraca państw członkowskich 

UE obejmuje także ich misje dyplomatyczne i konsularne w państwach 

trzecich, „aby zapewnić poszanowanie i wprowadzenie w życie wspólnych 

stanowisk oraz wspólnych działań przyjętych przez Radę”
14

. Podobne zadania 

stawiane są i wobec przedstawicielstw Komisji w organizacjach między-

narodowych i delegacji na konferencje międzynarodowe
15

. 

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – stanowiąc integralną 

część WPZiB – obejmuje stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej 

Unii. Może ona doprowadzić do stworzenia wspólnej obrony, jeżeli Rada 

Europejska tak zadecyduje. Zobowiązania państw Unii dotyczące WPBiO nie 

                                                 
13 Komitet ds. Politycznych i Bezpieczeństwa [w 2001 r.] zastąpił wcześniej funkcjonujący Komitet 

Polityczny. 
14 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 20. Zobacz również: Andrzej 

Ciupiński, Instytucjonalizacja polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, [w:] A. 

Ciupiński [red.], Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, [Warszawa 2008], 

s. 47-78. 
15 http://www.zpsb.szczecin.pl/ – portal Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, 

[tekst:] Marek Tałasiewicz, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, [dostęp do 

strony: 9 listopada 2013]. 
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mają wpływu na ich przynależność do NATO
16

. Decyzje WPBiO są 

podejmowane przez Radę na wniosek Wysokiego Przedstawiciela lub 

z inicjatywy państwa członkowskiego. Z kolei art. 42 ust. 7 Traktatu 

lizbońskiego wprowadził w Unii Europejskiej zasadę [analogiczną do tej – 

zawartej w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego] o solidarności wszystkich 

państw w przypadku zbrojnej napaści na którekolwiek z nich: „w przypadku 

gdy jakiekolwiek Państwo Członkowski [UE] stanie się ofiarą zbrojnej agresji 

na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do 

niego – obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu 

wszelkich dostępnych im środków (...)”
17

. 

Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony zapewnia też Unii 

Europejskiej zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych oraz 

środkach wojskowych. Unia może więc z nich korzystać w przeprowadzanych 

poza swoimi granicami aktywnościach [misjach utrzymania pokoju, zapobiegania 

konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa]
18

. Mogą one 

obejmować wspólne działania rozbrojeniowe, a także misje humanitarne 

i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa i wsparcia, misje zapobiegania 

konfliktom oraz utrzymywania pokoju, misje zbrojne służące zarządzaniu 

kryzysowemu, w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji 

sytuacji po zakończeniu konfliktów. Wszystkie misje mogą przyczyniać się 

do efektywnej walki z terroryzmem, w tym również poprzez wspieranie 

państw trzecich  w zwalczaniu terroryzmu na ich terytoriach
19

. Decyzje 

dotyczące tych misji przyjmuje Rada, określając ich cel i zakres, jak również 

ogólne warunki ich przeprowadzania.  

 

Wysoki Przedstawiciel [pod kierunkiem Rady oraz w ścisłym i stałym 

porozumieniu z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa] czuwa nad 

koordynacją tak cywilnych, jak także i wojskowych aspektów tych misji
20

. 

Misja taka może zostać powierzona grupie państw członkowskich, które 

wyrażą taką wolę i które dysponują zdolnościami wymaganymi dla tej misji. 

Państwa te, wspólnie z wysokim przedstawicielem, uzgadniają między sobą 

sposób zarządzania misją
21

. W trakcie wykonywania misji muszą regularnie 

informować Radę o jej przebiegu. W przypadkach komplikacji, wymagających 

zmiany warunków misji, również informują one Radę, która podejmuje 

                                                 
16 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 42. 
17 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską [13 grudnia 2007], art.42 ust. 7. Nadto zob. także: Andrzej Ciupiński, Instytu-

cjonalizacja polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, [w:] A. Ciupiński [red.], 

Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, [Warszawa 2008], s. 47-78.  
18 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 42 ust. 1. 
19 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 43 ust. 1.  
20 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 43 ust. 2.  
21 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 44 ust. 1.  
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odpowiednie decyzje
22

. Środki potrzebne do realizacji zadań są zapewniane 

przez państwa członkowskie UE
23

. Państwa wspólnie powołujące siły 

wielonarodowe mogą również przekazać je do dyspozycji WPBiO
24

. 

W lipcu 2004 r. została powołana Europejska Agencja Obrony z siedzibą 

w Brukseli, z następującymi zadaniami: 

 wzmocnienie zdolności obronnych w dziedzinie zarządzania – 

w sytuacjach kryzysowych; 

 promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie uzbrojenia; 

 wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej oraz technologicznej 

w sektorze obrony, a także utworzenie [konkurencyjnego] europejskiego 

rynku sprzętu wojskowego w porozumieniu z Komisją; oraz 

 wspieranie badań [naukowych] dla wzmocnienia europejskiego 

potencjału przemysłowego oraz technologicznego w sektorze obrony – 

w porozumieniu   z instytucjami Wspólnoty. 

 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że Unia 

Europejska, by być liczącym się „graczem” na arenie międzynarodowej, musi 

posiadać własną wizję tego, jak powinno być kształtowane bezpieczeństwo na 

świecie oraz wypracować spójną koncepcję osiągnięcia wcześniej sformuło-

wanego celu. WPZiB nie może być traktowana wyłącznie jako substytut 

mocarstwowości i sposób na uniezależnienie się Europy od USA, gdyż 

w takiej formule Unia Europejska nadal będzie postrzegana z nieufnością… 

zarówno przez państwa proamerykańskie, jak i przez państwa neutralne.  

 

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa nie powinna dziś 

stanowić wyłącznie bazy dla działań podejmowanych ad hoc i reagowania na 

kryzysy poprzez tworzenie misji i operacji. Konieczne jest projektowanie 

koncepcji bezpieczeństwa, co oznacza sprecyzowanie „produktu finalnego” 

w określonym czasie. W tym celu UE winna wykorzystać niewątpliwe atrybuty, 

jakie posiada, czyli jednolity rynek, zasobność w kapitał, wysokie technologie 

oraz znaczny udział w podziale pracy, co de facto oznacza znaczny potencjał 

transformacyjny. UE wykazuje dodatkowo zdolności przywódcze, znaczną 

siłę przyciągania w regionie, posiada sprawny system polityczny oraz konsensus 

państw członkowskich odnośnie ogónej idei ładu światowego i kierunków 

jego zmian
25

. 

                                                 
22 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 44 ust. 2.  
23 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 42 ust. 1.  
24 http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties; Traktat o Unii Europejskiej, art. 42 ust. 3.  
25 Zob.: Anna Antczak, Unia Europejska. Bezpieczeństwo – strategia – interesy, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2011. 
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Prevention in the Context of Social Work 

Die Prävention im Kontext der Sozialen Arbeit 

Prevencia v kontexte sociálnej práce 

Mária Tepličancová 

Abstract 

In the contribution author deals with the definition of prevention, like 

a series of measures to prevent negative life situations with social work 

context. She presents and analyses single kinds of prevention depending 

on the problem or its´ the level in which the prevention is realized 

(primary, secondary and tertiary), also holders and prevention activities 

entities formulates single tasks and prevention aims. It stresses the 

importance of prevention in social work. 

Keywords: Prevention. Primary, secondary and tertiary prevention. Tasks, 

functions and aims of prevention. Social prevention. Social work. 

Úvod 

Filozofia a stratégia preventívnej sociálnej práce, jej ciele, aktivity 

a metódy sú takmer identické s filozofiou prevencie sociálno-patologických 

javov. Rovnako je zameraná na predchádzanie nežiaducich, negatívnych 

a patologických sociálnych javov, ktoré by mohli narušiť harmonický vývin 

jedinca. Je podobne zameraná na dosiahnutie vyrovnaných a funkčných 

sociálnych vzťahov a interakcie sociálneho prostredia s jednotlivcom, skupinou, 

prípadne komunitou. 

Teoretické vymedzenie pojmu prevencia 

Pojem prevencia môžeme chápať v zjednodušenom a najvšeobecnejšom 

ponímaní ako predchádzanie určitým problémom (Emmerová, 2007). Pojem 

pochádza z latinčiny a znamená opatrenie uskutočnené vopred, včasnú ochranu, 

obranu (Bašistová – Ponevská, 2010). 

Podľa Matouška – Kroftovej (2003) je prevencia súbor opatrení, ktorými 

sa predchádza sociálnemu zlyhaniu, a to najmä tým typom zlyhania, ktoré 

ohrozujú základné hodnoty spoločnosti (kriminalita, toxikománia, prostitúcia, 

rasizmus, xenofóbia, násilie a pod.). 
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Prevencia je systém opatrení zameraných na znižovanie, prípadne 

vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, ktoré negatívne pôsobia 

na človeka alebo na skupinu ľudí pod vplyvom objektívnych životných 

podmienok, pričom dôraz sa kladie predovšetkým na pozitívny model 

prevencie v zmysle ponúkania zdravých alternatív k patologickému spôsobu 

života (Bašistová – Ponevská, 2010). 

Levická (2008) charakterizovala prevenciu ako činnosť na zabránenie 

niečomu v pozitívnom zmysle, ako činnosť nasmerovanú na minimalizovanie 

antisociálnych problémov vyskytujúcich sa v živote jednotlivcov, rodín, skupín, 

komunít. Schiling (1999) vníma prevenciu ako súhrn všetkého úsilia spoločnosti, 

ktoré pôsobí proti vzniku sociálnych prípadov. Řezníček (1994) hovorí 

o prevencii ako o riešení skutočnosti daného problému z hľadiska podstaty 

(príčin a podmienok), prítomnosti, etnológie v úplne konkrétnych 

podmienkach a situáciách. 

Liba (2004) uvádza, že vo vzťahu k sociálno-patologickým javom sa 

prevencia vymedzuje ako zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne 

uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických, resocializačných a výchov-

ných metód. 

Druhy prevencie 

Najčastejšie sa v literatúre stretávame s členením prevencie na primárnu, 

sekundárnu a terciárnu. Avšak v súčasnosti, ako uvádza Orosová (2003, s. 16), 

sa aj u nás udomácňuje Gordonov model, ktorý pozostáva „z kontinua univer-

zálneho, selektívneho a indikovaného prístupu podľa cieľového objektu. Každý 

z týchto prístupov má odlišné poslanie, cieľ“. 

V súvislosti s rozvíjaním systému prevencie sociálnej patológie v škol-

skom rezorte, Matula (1999) vymedzuje jej dve rovnocenné a vzájomne sa 

prelínajúce súčasti: 

‒ prevenciu výchovnú, zameranú na skvalitňovanie sociálnej regulácie 

správania sa, 

‒ vo výchovno-vzdelávacom procese, 

‒ prevenciu psychologickú, zameranú na skvalitňovanie psychologickej 

regulácie správania. 

Podľa Hroncovej – Krausa a kol. (2006) prevenciu sociálnej patológie 

môžeme rozdeliť na všeobecnú a špeciálnu. Všeobecná prevencia zahŕňa 

komplex sociálno-ekonomických, organizačno-riadiacich, kultúrno-výchovných 

a právnych opatrení štátu zameraných na boj proti kriminalite, toxikománii 

a iným nežiaducim javom. Špeciálna prevencia je súhrn opatrení špeciálnej 

povahy, ktoré sú zamerané na jednotlivé sociálne skupiny. Špeciálnu prevenciu 

uskutočňujú špeciálne výchovné zariadenia (zariadenia náhradnej výchovy), 

škola a zariadenia pre výchovu mimo vyučovania, tlač, masovokomunikačné 

prostriedky (Emmerová, 2007). 
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Rozlišujeme tri druhy prevencie drogových závislostí (podľa jej cieľa 

a podľa osôb, na ktoré je zameraná). V odbornej literatúre sa niektorí autori 

prikláňajú k novšiemu pomenovaniu jednotlivých úrovní, týkajúcich sa členenia 

prevencie na: 

‒ univerzálnu, zameranú na celú populáciu všeobecne, ale aj na špecifické 

podskupiny, 

‒ selektívnu, zameranú na podskupiny v podmienkach vysokého rizika, 

‒ indikovanú, zameranú na jednotlivcov, napr. prevencia sociálno-pato-

logických javov. 

Tieto tri úrovne zodpovedajú zaužívanému členeniu v zmysle primárnej, 

sekundárnej a terciárnej prevencie (Schavel – Čišecký, 2005). 

V primárnej prevencii uplatňujeme dva navzájom sa doplňujúce prístupy: 

1. prístup založený na redukovaní alebo až odstraňovaní rizikových činiteľov, 

2. prístup založený na posilňovaní alebo až vytváraní ochranných činiteľov. 

Niekedy tiež rozlišujeme špecifickú (znamená poskytovanie informácií 

o drogách, formovanie protidrogových postojov) a nešpecifickú primárnu 

prevenciu (nehovorí priamo o drogách, ale zaoberá sa aktivitami na podporu 

zdravého životného štýlu a osobnostného rozvoja). 

Univerzálna (primárna, generálna) prevencia je zameraná na celú 

populáciu všeobecne, ale aj na špecifické podskupiny, napr. na adolescentov 

(školské protidrogové programy, ponuky aktivít pre voľný čas, protifajčiarske 

kampane a pod.). Táto prevencia je zameraná na prvotné predchádzanie 

ohrozujúcim javom, tvorbu priaznivých podmienok pre telesný, intelektuálny, 

psychický a sociálny vývin jednotlivca. Tým máme na mysli vytváranie, 

získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, zručností a návykov 

smerujúcich k podpore zdravia a pestovaniu zdravého životného štýlu. Týka 

sa to všetkých aktivít, ktoré smerujú k tomu, aby problém vôbec nevznikol 

(http://www.infodrogy.sk).  

Podľa Oľšavskej (2014) by táto prevencia mala byť súčasťou už 

predprimárnej edukácie a mala by dominovať na I. a II. stupni základných 

škôl. Je orientovaná na deti a mládež, u ktorých nenastali problémy s konzu-

máciou návykových látok. Prevencia v škole je veľmi náročná, má svoje 

špecifiká a je nerealizovateľná (nedosiahne želaný úspech) bez prítomnosti 

a spolupráce učiteľov a rodičov. Úlohy univerzálnej prevencie by sa mali 

orientovať na deti žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj na širšiu komunitu.  

Primárna prevencia je predovšetkým záležitosťou rodiny. Zahŕňa 

stabilitu a kvalitu rodinných vzťahov (úplná a funkčná rodina), správne výchovné 

vedenie dieťaťa v rodine s primeranými požiadavkami na dieťa, zdravý životný 

štýl členov rodiny. Nezastupiteľnú úlohu v primárnej prevencii má škola. 

Nešpecifická prevencia spočíva vo vzdelávaní, kladie dôraz na intelektový 

rozvoj žiaka a na jeho vedomosti, na sociálny a emocionálny rozvoj dieťaťa 

(Končeková, 2005). 
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Škola ako základný socializačný činiteľ by mala byť prostredím, ktoré 
svojimi aktivitami pôsobí aj v oblasti predchádzania pred sociálno-patologickými 
javmi. Pri výchove dieťaťa je rozdiel medzi učiteľom a rodičom. Učiteľ má 
väčšie predpoklady byť nezaujatý, vie profesionálne definovať výchovný cieľ 
a možno od neho očakávať profesionálny prístup vo výchove. Je objektívnejší, 
nepreferuje ani jedného žiaka a zároveň je žiakom nemanipulovateľný. 

Nositeľmi prevencie v školskom prostredí sú koordinátor prevencie 
drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov, riaditeľ, učitelia, 
vychovávatelia, školský psychológ, žiaci a rodičia (Emmerová, 2007). 

Selektívna (sekundárna) prevencia sa zameriava na populáciu (sub-
populáciu) v podmienkach zvýšeného rizika. Ide o konkrétnejšiu formu 
prevencie, ktorá sa nezameriava na celú populáciu, ale na ohrozené skupiny 
obyvateľstva (ohrozenie spôsobené prostredím, narušenými vzťahmi v rodine, 
spôsobom života rodiny, kde sú prítomné drogy, pracovným preťažením, 
stresom, dlhodobou nezamestnanosťou, osobnostnými predpokladmi a pod.) 
(http://www.infodrogy.sk). 

Podľa Schavela – Čišeckého (2005) selektívna prevencia predstavuje 
skreening a včasnú intervenciu, zameriava sa na identifikovanie problémov 
jednotlivcov alebo skupín. Teda je určená priamo ohrozeným jedincom alebo 
rizikovým skupinám obyvateľstva, pričom vytvára priestor pre aktivity 
špecialistov z radov zamestnancov v sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, 
ale aj sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov či dokonca kňazov. Táto 
forma prevencie má zabrániť vzniku alebo prehlbovaniu porúch sociálneho 
a psychického vývinu, alebo aj zdravotných problémov. Dôležité je zachytiť 
už vzniknuté problémy a poruchy, ako aj eliminovať ich už v počiatočnom 
štádiu prostredníctvom opatrení (metódy, odborné postupy prevencie), ktoré 
by zamedzili ich ďalšiemu prehlbovaniu a šíreniu. 

Sekundárna prevencia sa zameriava na identifikovanie problémov 
jednotlivcov alebo skupín. Je určená priamo ohrozeným jednotlivcov alebo 
ohrozeným skupinám obyvateľstva, pričom vytvára priestor pre aktivity 
zamestnancov v oblasti sociálnej, zdravotníctve a v školstve, najmä sociálnych 
pracovníkov, lekárov, pedagógov, psychológov, policajtov. Úlohou sekundárnej 
prevencie je zabrániť vzniku alebo prehlbovaniu porúch sociálneho a psychic-
kého vývinu. Veľmi dôležité je zachytenie už vzniknutých problémov, ako aj 
ich eliminovanie už v počiatočnom štádiu prostredníctvom metód a odborných 
postupov prevencie, pretože včasnou prevenciou môžeme zabezpečiť priaznivú 
prognózu negatívneho javu (Schavel – Čišecký, 2005). 

Indikovaná (terciárna) prevencia je podľa portálu http://www.info-
drogy.sk zameraná na jednotlivcov, u ktorých sa prejavujú špeciálne znaky 
a symptómy alebo znaky závislosti.  

Táto prevencia má zabrániť recidíve závislých jedincov, ktorí absolvovali 
terapiu (Ondrejkovič – Poliaková a kol., 1999). 

Schavel – Čišecký (2005) uvádzajú, že terciárna prevencia má pred-
chádzať zhoršovaniu stavu už vzniknutých porúch alebo problémov a má 
zabrániť recidívam. Nastupuje po neúspechu primárnej a sekundárnej prevencie. 
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Cieľovou skupinou terciárnej prevencie sú jedinci s jasne pomenovanými 
a existujúcimi problémami, ktorí nielenže ohrozujú seba, ale predstavujú 
vážne riziko aj pre svoju rodinu a najbližšie okolie (agresívni ľudia, drogovo 
závislí, recidivisti v trestnej činnosti, ale aj dlhodobo nezamestnaní a pod.). 

Podľa Nešporu – Csémyho (2013) sa v prevencii problémov spôso-

bených alkoholom a inými návykovými látkami často zdôrazňuje prospešnosť 

kvalitných záľub, najmä pohybových. 

Terciárna prevencia predstavuje činnosť zameranú na predchádzanie 

recidív nežiaduceho správania. Je súčasťou dlhodobého resocializačného procesu 

a uskutočňuje sa prostredníctvom odborných pracovníkov resocializačných 

zariadení a na profesionálnej úrovni (Emmerová, 2007). 

Terciárna prevencia býva realizovaná sociálnymi, zdravotníckymi 

alebo školskými inštitúciami. Uskutočňovanie prevencie prebieha na rôznych 

úrovniach, ktoré ovplyvňuje: 

‒ samotný problém, 

‒ charakter subjektu, ktorý sociálnu prevenciu vykonáva, 

‒ zručnosti a vedomosti aktivít špeciálnych odborníkov, 

‒ sociálne prostredie, 

‒ cieľová skupina, 

‒ formy, metódy, prostriedky, ktorými preventívne aktivity uskutočňujeme, 

‒ cieľ – čo chceme dosiahnuť prostredníctvom prevencie (Schavel – 

Čišecký, 2005). 

Úlohy a ciele prevencie 

V závislosti od problému, poruchy alebo javu, od úrovne, v ktorej sa 

prevencia realizuje (primárna, sekundárna, terciárna), od samotných nositeľov, 

prípadne subjektov preventívnych aktivít, ktorými sa prevencia zaoberá, sú 

formulované jednotlivé ciele prevencie. Základným cieľom, a to je spoločné 

pre všetky úrovne prevencie, je predchádzať, zamedziť alebo eliminovať 

prezentované problémy, javy alebo poruchy. Z hľadiska uskutočňovania 

preventívnych programov ide o cieľ orientovaný na zmenu postojov, hodnotovej 

orientácie.  

Ciele ovplyvňuje niekoľko determinantov: 

‒ legislatívny rámec uplatňovania prevencie, 

‒ formulovanie obsahu preventívnych látok, 

‒ inštitucionálne zázemie, 

‒ využitie informačných technológií, 

‒ odborný potenciál, vedomosti, zručnosti nositeľov preventívnych aktivít. 

Uvedené determinanty ovplyvňujú aj samotné funkcie prevencie, 

ktoré by mali byť podporované zhora, ale zároveň vychádzať z potrieb, ktoré 

signalizujú odborníci. 
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Medzi základné funkcie prevencie patrí: 

‒ depistáž, projektovanie a plánovanie v rámci preventívnych aktivít, ich 

evaluácia, 

‒ príprava a vzdelávanie pracovníkov špecializovaných programov formou 

výcvikov a tréningov, 

‒ podpora, pomoc a poradenstvo pre inštitúcie podieľajúce sa na realizácii 

preventívnych aktivít, 

‒ identifikovanie základných okruhov problémov, 

‒ dokumentovanie aktivít v oblasti prevencie (Schavel – Čišecký, 2005). 

Cieľom primárnej prevencie je urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli 

vzniku závislosti, je zameraná na všetkých, ktorí drogu zatiaľ neužívali 

(Končeková, 2005). 

Cieľom sekundárnej prevencie je skorým objavením a liečením zmenšiť 

závažnosť závislosti, obracia sa na ohrozené rizikové skupiny – deti alkoholikov, 

ale aj na ľudí, ktorí už drogy užívajú (Končeková, 2005). 

Cieľom terciárnej prevencie je redukovať škodlivé dôsledky užívania 

drog a vyhnúť sa recidíve – týka sa užívateľov drog, ktorí prejavujú znaky 

závislosti alebo abstinujúcich závislých (Končeková, 2005). 

Ciele školskej prevencie podľa Emmerovej (2007) sú: 

‒ Zmeniť interakčné vzťahy v škole, autoritatívnu atmosféru nahradiť 

humanisticko-tvorivou výchovou. 

‒ Podporovať harmonický vývin osobnosti žiaka. 

‒ Vytvárať v škole priestor na pomoc pri riešení problémov žiakov. 

‒ Preferovať zdravý životný štýl v školských a mimoškolských aktivitách. 

‒ Rozvíjať prosociálne správanie detí z hľadiska prevencie vzniku 

závislosti. 

‒ Pedagogické osvetové pôsobenie v zmysle zlepšenia spätnej väzby 

žiak – učiteľ – škola – rodina. 

Záver 

Sociálna prevencia je považovaná za najvyšší princíp sociálnej práce. 

Od rozsahu a efektívnosti preventívnej sociálnej práce môžeme odvíjať a vnímať 

celkovú hodnotovú a kultúrnu úroveň konkrétnej spoločnosti. Strieženec 

(1996) uvádza, že medzi aktivity, ktorými je možné zabezpečiť prevenciu 

určitých sociálnych javov, patrí vzdelávanie, osveta, poradenské služby, 

depistáž, ale tiež jednoznačná vhodná legislatíva. Patria sem tiež tréningy, 

výcviky a iné formy pozitívneho ovplyvňovania jednotlivcov, skupín, komunít, 

ich hodnôt, názorov, vzorov správania, ale aj ich miera tolerancie voči 

konkrétnym nežiaducim sociálnym javom. 

Preventívna sociálna práca je najefektívnejším, najmenej náročným 

„liečením“ sociálnych problémov, preto sa tomuto druhu sociálnej práce 
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venuje v poslednom čase v SR viac pozornosti, podobne ako v ostatnom 

svete. Sociálnu prácu i prevenciu sociálno-patologických javov chápeme ako 

prácu v záujme spoločnosti, v prospech jej jednotlivých prvkov. Nielen 

v prospech a na pomoc tým, ktorí sú z rôznych dôvodov na spoločenskú 

pomoc odkázaní, ale v záujme všetkých jednotlivcov a nimi vytvorených 

spoločenských útvarov. Z tohto pohľadu podľa Žilovej – Tokárovej (2003) 

vyplývajú širšie dimenzie sociálnej práce, napr.: preventívne pôsobenie sociálnej 

práce v oblasti ťažkých životných situácií jednotlivcov a sociálno-patologických 

javov, pôsobenie sociálnej práce v oblasti rozvoja sociálneho potenciálu 

jednotlivca, pôsobenie v oblasti rozvoja medziľudských vzťahov a iné, a to na 

úrovni praktickej sociálnej práce a jej teórie. 
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rodiny a spoločnosti 

Pavol Tománek, Jozef Šuvada 

Abstract 

This study deals with marriage, to the collapse and the consequences 

that come with divorce brings in the education of children and youth. 

For details, we focused on marriage and divorce of the spouses, but also 

on its impact on children and youth and the period after the divorce. 

The main purpose of the research, we focused on divorce, especially the 

impact of divorce on children and youth education. 

Keywords: Spouses. A child. Family. Divorce. Company. 

Úvod 

„Oženiť sa, založiť rodinu, prijať všetky deti, skôr ako prídu, zachovať ich na 

tomto neistom svete, a dokonca, pokiaľ to bude možné, ich trochu viesť, to je 

podľa môjho presvedčenia najťažšia méta, ktorú môže človek dosiahnuť.“ 

(Franz Kafka) 

 

Téma manželstva, rodiny a rozvodu je na jednej strane veľmi často 

diskutovaným a riešeným predmetom, na opačnej strane niekedy až príliš 

zjednodušovanou témou. Je dôležité, aby si každý uvedomil dôsledky svojho 

rozhodnutia uzatvoriť manželstvo a založiť si vlastnú rodinu. Rovnako je 

potrebné zodpovedne zobrať do úvahy predovšetkým negatívne následky 

tohto rozhodnutia, ktoré vedú v neposlednom rade k rozvodu i rozpadu 

rodiny. Zákon o rodine (Zákon č. 36/2005 o rodine) píše o rodine založenej 

manželstvom ako o základnej bunke spoločnosti. Podľa tohto zákona je 

hlavným účelom manželstva založenie rodiny a tiež riadna výchova detí, 

avšak v súčasnej dobe vystupuje do popredia otázka trvalosti tohto zväzku. 

Závažnosť problému rozpadu rodiny a rozvodovosti je už po dlhé roky 

predmetom rôznych diskusií, článkov a štatistík. Aj napriek tomu, že všetky 
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diskusie a články prezentujú významnosť rodiny v živote človeka, stále narastá 

počet rozvedených manželstiev. 

1  Rodina a manželstvo 

„Rodina je spoločensky schválená forma partnerských vzťahov dvoch 

rovnoprávnych, rovnocenných a milujúcich sa ľudí, spojená pevným príbuzen-
ským a pokrvným zväzkom.“ (Tománek, 2014, s. 51). Je unikátna a nenahraditeľná 

inštitúcia. (Matoušek, 2005). Možno ju charakterizovať ako miesto, kde 
vytvárame svoje prvé sociálne väzby, hľadáme prvé vzory, získavame určité 

skúsenosti, neopakovateľné zážitky, dobré aj zlé návyky. S pojmom rodina 
veľmi úzko súvisí tiež pojem manželstvo, ktorý predstavuje zväzok muža 

a ženy. Nachádzame ho v každej dobe i vo všetkých kultúrach po celom svete. 
Z tohto dôvodu je neporovnateľne lepšie ako akákoľvek iná inštitúcia, 

uspokojuje základné potreby človeka, hoci v priebehu histórie možno badať, 
že prešlo početnými zmenami v rozličných kultúrach, sociálnych štruktúrach 

a duchovných postojoch. Optimálnym predpokladom uzatvorenia manželstva 
je láska, rozum, vzájomné porozumenie a taktiež hmotné zabezpečenie. 

(Droppová, 2009). Stabilita rodiny závisí predovšetkým od manželských 
vzťahov, táto závislosť je priamo úmerná. Čím kvalitnejšie vzťahy panujú 

medzi jednotlivými manželmi, tým efektívnejšie prebieha rodinná interakcia 
a komunikácia, a tým lepšie rodina naplní aj svoje funkcie. Naopak však 

narušenie manželských vzťahov ohrozuje celú rodinu a môže viesť až k jej 
rozpadu. Ak sa sústredíme na danú problematiku z pohľadu vstupu dieťaťa do 

rodiny a z potreby jeho výchovy, je nutné poukázať na to, že jej význam 

nespočíva iba v tom, že sa dieťa do nej narodí a zdedí určitú genetickú výbavu, 
ale tiež v tom, že rodičia svojou výchovou a vplyvom predurčujú určitú životnú 

cestu dieťaťu. „Rodina je privilegovaným miestom lásky, ochrany a výchovy.“ 
(Trélaün, 2005, s. 10). V každej rodine sa dostávajú jej jednotlivým členom 

základy morálky, slušnosti a spoločenských pravidiel. (Tománek, 2012). „Rodina 
je univerzálna ľudská inštitúcia, je však zároveň i základným kameňom sociálnej 

nerovnosti, v reprodukčnom správaní, rozdielnym spôsobom starostlivosti o deti 
i povahou výbavy v podobe kultúrneho a sociálneho kapitálu prenáša rodina 

nerovnosť z generácie na generáciu a prispieva k stabilite nespravodlivosti 
ľudského údelu.“ (Možný, 2002, s. 16). Rodina založená manželstvom je pova-

žovaná za základnú jednotku spoločnosti už po dlhé stáročia na celom svete. 
Rovnaký postoj k danej téme zaujíma aj Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v čl. 2, 

v ktorom sa uvádza, že „rodina založená manželstvom je základnou bunkou 
spoločnosti.“ Spoločnosť všestranne chráni všetky typy rodiny. Základom rodiny 

je pár zložený z muža a ženy. (Petrusek, Vodáková, 1996). Manželstvo ako trvalé 
a vyrovnané spoločenstvo ženy a muža predstavuje v porovnaní s ďalšími 

formami partnerských spolužití pevne inštitucionálne zakotvenú a vo väčšej 

miere pozitívne hodnotenú spoločenskú pozíciu. Pevná inštitucionálna 
zakotvenosť manželstva v spoločnosti prezentuje presné vymedzenie a kontrolu 



Tománek, P., Šuvada, J.: 

Rozvod manželstva v súčasných podmienkach rodiny a spoločnosti 

76 

podmienok, za ktorých manželstvo vzniká, zaniká a spolu s tým i povinnosti 
a práva, ktoré z neho vyplývajú. Daný formálny a oficiálny charakter manželstva 

je výrazom istej stability v očiach spoločnosti. Slovenská legislatíva sa na rodinu 
pozerá na základe uzatvorenia manželstva. Za rodinu založenú manželstvom 

považuje zväzok muža a ženy. Hlavným účelom manželského zväzku je 
založenie rodiny a výchova detí. (Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine). Manželstvo 

je vzťahom dvoch individuálnych osobností – muža a ženy, v ktorom dochádza 
k pravidelnej a intenzívnej interakcii v dôsledku ich vzájomnej citovej väzby 

i bezprostrednej intímnej blízkosti. Nie je statickým útvarom, naopak, je 

predurčené premieňať sa a rozvíjať v závislosti od rôznych faktorov, ktoré na 
neho vplývajú. Práve táto dynamika manželského života vedie k situáciám, 

ktoré jeho stabilitu priamo i nepriamo ohrozujú. Podľa údajov z tabuľky č. 1 
Štatistického úradu Slovenskej republiky je možné pozorovať pokles manželských 

párov za posledných 5 rokov (2010 – 1014) na území Slovenskej republiky, 
s čím súvisí aj pokles sobášnosti. 

 

Tabuľka 1: Počet vydatých – ženatých obyvateľov SR 

Ukazovateľ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Spolu Spolu Spolu Spolu Spolu 

Ženatý – 

vydatá 

Ženatý – 

vydatá 

Ženatý – 

vydatá 

Ženatý – 

vydatá 

Ženatý – 

vydatá 

Slovenská  

republika 

Spolu 2 377 265 2 264 230 2 257 625 2 232 118 2 222 261 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 

Podľa analýzy výročných správ Centra poradensko-psychologických 

služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v Slovenskej republike (2015), v roku 

2001 tvorila partnerská problematika asi 23 % všetkých prípadov, ktoré boli 

daným centrom riešené. Napriek tomu, že toto číslo od začiatku fungovania 

Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu 

klesá, partnerské vzťahy neustále patria k najpočetnejšej skupine riešených 

problémov. Preto ak chceme ozdravovať rodinu, je potrebné prednostne 

ozdraviť vzťahy medzi manželmi. Je potrebné zo strany oboch manželov, aby 

každý vzal zodpovednosť za to, aby manželstvo fungovalo. To si vyžaduje, 

aby sa každý partner zameral na svoju vlastnú úlohu, ktorú vo vzťahu zohráva 

zodpovedne. Ako každý vzťah, aj ten manželský si žiada niekoľko zásadných 

vecí, ktoré ho stále posilňujú, upevňujú a budujú lásku. Ak tieto zásady budeme 

robiť, manželstvo bude zdravšie, silnejšie a lepšie obstojí v ťažkostiach i rôznych 

krízach života.  
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2  Dieťa a rozvod manželstva 

Rozvod manželstva má dopad na celý nadchádzajúci život každého 
člena rodiny. Je to významná udalosť s množstvom sociálnych, ekonomických 
a iných dôsledkov. Mení sa tiež rodinný systém fungovania a výchova maloletých 
detí, vzťahy so širšou rodinou i priateľmi. Rozvod patrí k jednej z najkompli-
kovanejších a tiež najbolestnejších životných udalostí, aké ľudia prežívajú. 
Pretrháva vzťahy, ruší vedomie kontinuity života, dotýka sa samej podstaty 
ľudskej identity. Približne do druhej polovice minulého storočia bolo tradíciou 
po rozvrate manželstva maloleté deti zverovať do výhradnej starostlivosti 
otcovi. Daná skutočnosť vychádzala z tradície, podľa ktorej sa majetok dedil 
„po otcovej línii“. Okrem toho sa v tomto období pozerala spoločnosť na ženy 
ako na istý druh vlastníctva, ktoré však nemalo právo niečo samé vlastniť. Asi 
pred sto rokmi nastal v tejto oblasti prevrat, s ktorým prišiel nový názor na 
potrebnú úlohu matky pri výchove dieťaťa a tiež rozmach hnutia za ženské 
práva spôsobil, že po rozpade manželstva dostávajú maloleté deti do starostlivosti 
prevažne ženy. Muž získal deti do svojej osobnej starostlivosti, len ak bola 
matka očividne neschopná postarať sa o ne sama. (Ružička, 2010). Ukončenie 
manželského vzťahu rozvodom nemožno chápať ako jeho jednoduché prerušenie, 
ale je potrebné ho skôr charakterizovať ako postupné vyhasínanie, ktoré môže 
byť pomalé a veľmi ťažké. Vo väčšine z rozvedených manželstiev pokračuje 
atmosféra plná napätia i stresu, ktorá sa formálne prejavuje často v opakovaných 
súdnych sporoch o výživné, o majetok a podobne. (Ružička, 2010). Rozvodom 
sa končí iba manželský vzťah, ak majú manželia spoločné maloleté deti, ich 
práva a povinnosti voči nim rozvodom nezanikajú, a práve preto „v rozhodnutí, 
ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon 
ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, 
najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude 
zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému 
nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho 
výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“ (Zákon č. 36/2005 Z.z. 
o rodine § 24). Podľa tohto § možno maloleté dieťa zveriť aj do striedavej 
starostlivosti obom rodičom, v prípade, ak sú obaja rodičia spôsobilí dieťa 
vychovávať a majú rovnako záujem o striedavú osobnú starostlivosť. Maloleté 
dieťa potrebuje obidvoch rodičov, rovnako dobrého otca ako i dobrú matku. 
Práve jeho sa rozchod rodičov dotýka najviac. (Ružička, 2010). Pri rozvodovom 
konaní rozhoduje poverený súd nielen o tom, komu bude maloleté dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti, ale taktiež o výške vyživovacej povinnosti. 
„Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, 
ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia 
prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majet-
kových pomerov.“ (Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine § 62). Pri určení rozsahu 
výživného súd prihliada aj na to, ktorému z rodičov bolo maloleté dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti. Výživné musí mať vždy prednosť pred inými výdav-
kami rodičov. (Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine). Veľmi dôležitým faktorom 
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vplyvu rozvodu na maloleté dieťa je aj citová stabilita rodičov pre lepšie 
zvládnutie rozvodu deťmi. Väčšina rozvedených párov sa začína citovo 
stabilizovať druhý rok po rozvode. V tomto období sú na ústupe aj rodinné 
problémy. Najviac trpia rozvodom manželov deti, ktoré sú ovplyvňované 
jedným z rodičov proti druhému rodičovi. Tie, ktoré nemajú v okolí žiadnu 
podporu, sú donútené vzniknutou situáciou žiť po rozvode rodičov s obidvoma 
navzájom sa nenávidiacimi rodičmi v jednom dome či byte. Ďalej trpia 
rozvodom aj tie deti, ktoré sa stávajú svedkami nejakého druhu násilia medzi 
rodičmi, či už fyzického, psychického, sexuálneho alebo iného. Rovnako 
veľmi negatívne pôsobí i nevyrovnaný vzťah rodičov voči svojim deťom. Ten 
sa prejavuje napríklad nadmernou starostlivosťou, ľahostajnosťou, nezáujmom 
alebo inokedy zasa trestami. (Tománek, 2015). 

3  Manipulácia a emocionálne vydieranie rodičov zo strany detí 

po rozvode manželstva 

Ak sa dieťa dozvie o rozchode rodičov dosť zavčasu, má dostatočný 

čas pripraviť sa naň a prekonať prípadné problémy s pomocou obidvoch rodičov. 

Dlhšie obdobie medzi oznámením o rozvode manželstva a skutočným odchodom 

môže v maloletom upevniť popretie. Ak totiž dieťa vidí rozchod, nemôže ho 

poprieť, no ak rozchod dlho neprichádza, hoci o ňom vie, môže u neho pretrvávať 

myšlienka, že jeho rodičia sa možno nerozídu. Preto podľa Ružičku (2010) 

nemá zmysel oznamovať maloletému takúto správu príliš zavčasu, pretože 

krátke obdobie medzi oznámením a samotným odchodom zabraňuje, aby 

dieťa dlho trpelo. Na druhej strane však stráca možnosť vhodne sa nastanej 

situácii prispôsobiť. Medzi faktory ovplyvňujúce reakcie detí na rozvod 

rodičov patria aj tie, ktoré súvisia s ich samotnou osobnosťou. Niektoré deti 

sú húževnaté a dokážu sa vyrovnať s problémami, sú nezávislé, ale predsa 

dokážu vyhľadať ľudí, u ktorých nájdu v tomto období podporu. Tieto maloleté 

deti sa s rozchodom rodičov vyrovnávajú pomerne dobre, ale niekedy tiež 

môže prísť k skrývaniu svojich pocitov, pravdepodobne keď chcú chrániť 

rodičov, súrodencov alebo iných členov rodiny. (Smith, 2004). Na opačnom 

konci stoja deti, ktoré v období rozvodu rodičov stratia sebadôveru a vnímajú 

situáciu ako nespravodlivú. Pripadajú si v danej situácií opustené a zúfalé, sú 

očividne hlboko nešťastné. Niektoré sa pokúšajú pred priateľmi rozvod rodičov 

utajiť. Robia to väčšinou vtedy, keď ich rovesníci a kamaráti pochádzajú 

z úplných rodín a ony sa práve preto v ich prítomnosti cítia nepríjemne. 

(Ružička, 2010). Všetci rodičia, bez ohľadu na samotnú osobnosť dieťaťa, by 

mali pozorne sledovať správanie sa detí po rozvode a pomôcť im pochopiť, že 

ak sa niekto od niekoho odlišuje, nemusí byť ešte menejcenným. Nemusí byť 

ani horším, ani lepším od tých, ktorých rodičia žijú spolu. (Ružička, 2010). 

S manipulovaním a emocionálnym vydieraním rodičov zo strany detí po rozvode 

súvisí tiež tzv. syndróm zavrhnutého rodiča, ktorý je častým dôsledkom rozvodu 

rodičov a konfliktu porozvodovej starostlivosti o dieťa. Vyskytuje sa v mnohých 
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prípadoch. Syndróm zavrhnutého rodiča pochádza od súdneho a detského 

psychiatra Gardnera, ktorý sa vo svojej práci zaoberal starostlivosťou o deti 

po rozvode. Tento termín zaviedol v 80. rokoch 20. storočia, kedy počas 

svojej práce pozoroval mnoho rozvádzajúcich sa rodín, ktoré mali podobné 

spoločné charakteristiky. Tento syndróm „označuje proces, kedy je dieťaťu 

voči rodičovi vštepovaný odpor a kritika, ktoré sú neoprávnené alebo 

prehnané“ (Gardner, 1996, s. 12). Je to v podstate porucha, ktorá sa vyskytuje 

najmä v kontexte dohadov o opatrovníctvo. Hlavným znakom takejto poruchy 

je „kampaň dieťaťa očierňovať rodiča, ťaženie bez nejakého zdôvodnenia 

proti dobrému, milujúcemu rodičovi.“ (Gardner in Gardner, Sauber, Lorandos, 

2006, s. 5). V súvislosti so syndrómom zavrhnutého rodiča Gardner používa 

tiež termín „programovanie dieťaťa“, ktorý má dva hlavné postuláty. Prvým 

je, že maloleté dieťa verí rodičovi, ktorý s ním žije a na ktorom je závislé. 

Druhým, že neustále opakované názory rodiča sa vryjú do myslenia dieťaťa 

a stanú sa pravdou. Programovanie označuje taktiky rodiča zamerané na 

odcudzenie dieťaťa rodičovi, ktorému nebol maloletý zverený do osobnej 

starostlivosti. Ide o vedomý proces, ktorým sa človek snaží ovplyvniť myslenie 

druhého. 

Pri sociálnej pomoci deťom v rozvodovej situácii je maloleté dieťa 

v priamej interakcii so sociálnym pracovníkom, a práve preto je veľmi 

dôležité, aby vzťah medzi nimi nadobudol úroveň rovnocenného partnerstva, 

dôvery. Svojím sociálno-výchovným pôsobením na dieťa sociálny pracovník 

realizuje sociálnu terapiu, ktorú možno charakterizovať ako „proces založený 

na dynamickej interakcii medzi klientom a sociálnym pracovníkom. V tomto 

procese ide o vedomé úsilie o formovanie názorov, presvedčení, postojov, 

citov a konania klientov.“ (Levická, 2008, s. 116). V rámci odborného 

poradenstva pri pomoci deťom v rozvedenej rodine využíva sociálny 

pracovník i svoje vedomosti a zručnosti z psychologického odboru a zároveň 

pomerne často sprostredkúva členom rodiny tiež priamo pomoc psychológa 

referátu poradensko-psychologických služieb. (Danišková, 2011). „Pomáhanie 

prostredníctvom psychologického náhľadu spočíva v pomoci druhému 

pochopiť problém, objasniť prečo a kde vznikajú trecie plochy a ukázať 

možné cesty ako konať.“ (Matoušek, 2003, s. 85). Pre odborné poradenstvo 

poskytované maloletým deťom je charakteristické používanie špeciálnych 

odborných postupov, ktorých cieľom je ovplyvniť uvažovanie a konanie 

dieťaťa, ktoré sa momentálne nachádza v obtiažnej situácii. (Matoušek, 2005). 

Osobitá situácia nastáva, keď sociálny pracovník pracuje s rodinou, v ktorej je 

maloleté dieťa vysoko ohrozené prostredím s výskytom patologických 

prejavov jedného z rodičov, či už je to násilie, agresivita, ohrozovanie mravnej 

výchovy, sexuálne zneužívanie, závislosti a podobne. Sociálny pracovník 

je postavený pred úlohu zabrániť ďalšiemu negatívnemu vplyvu na dieťa 

a podporovať skoré odlúčenie od takého manžela i rodiča. (Danišková, 2011). 

Sociálny pracovník zastáva v období rozvodu aj pozíciu kolízneho opatrovníka. 

Jeho pracovnou náplňou pomoci pri rozvodovej situácii je prešetrenie 
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rodinných, sociálnych a bytových pomerov dieťaťa. Zisťuje objektívne 

skutočnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre rozhodnutie súdu v záujme maloletého. 

„Vo svojom konaní musí postupovať tak, aby nedochádzalo k násilnému 

zasahovaniu do súkromia rodiny, resp. aby výkon kolízneho opatrovníctva 

nemal negatívny dopad na účastníkov konania.“ (Danišková, 2011, s. 68). 

Pomoc deťom z rozvedenej rodiny zo strany sociálneho pracovníka spočíva 

tiež v sociálnoprávnej ochrane detí. Táto ochrana je súborom opatrení slúžiacim 

na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá 

rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru. Slúži na 

zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom 

rodinnom prostredí alebo náhradnom prostredí, ak dieťa nemôže byť 

vychovávané vo svojej vlastnej rodine. (Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele). 

4  Empirická sonda skúmanej problematiky 

Prirodzenou súčasnosťou každej osobnosti ľudskej bytosti je spozná-

vanie svojho okolitého sveta. Je motivované potrebou pre jeho život, no 

i prirodzenou zvedavosťou, potrebou zmúdrieť, získavať neustále nové 

informácie a zdokonaľovať sa v rôznych oblastiach. Z predchádzajúcich 

prieskumov a výskumov poznáme dáta vzťahujúce sa na počet vydatých/ 

ženatých obyvateľov SR, počet rozvedených obyvateľov SR, dôvody manželov 

vedúce k rozhodnutiu podať žiadosť na rozvod, počet detí, ktoré boli zverené 

do osobnej starostlivosti matke, otcovi alebo do striedavej starostlivosti, a tiež 

prezentované problémy detí po rozvode. No len z každodenných skúseností 

môžeme zistiť ich negatívne vplyvy, dôsledky vo svojom okolí. O týchto 

dôsledkoch a vplyvoch sa v spojitosti s výchovou detí v rozvedených rodinách 

môžeme dozvedieť prostredníctvom tohto výskumu, o tom, s akými problémami 

rozvedení manželia musia bojovať, aké ťažkosti majú a aká namáhavá je 

nielen pre nich taká záťaž, ale hlavne pre ich deti, aký dopad má rozvod na ich 

osobné životy. 

Empirická sonda je zameraná na preskúmanie konkrétnych skúseností 

a názorov rozvedených rodičov v oblasti dopadu rozvodu na život ich maloletých 

detí z ich pohľadu, na dodržiavanie práv a povinností oboch rodičov, ktoré 

rozvodom manželstva nekončia, na dodržiavanie povinností v spojitosti s vý-

chovou maloletých detí a povinnosťami stanovenými súdom. Primárny cieľ 

analyzujeme prostredníctvom metódy kazuistiky a štruktúrovaného rozhovoru. 

Vopred stanoveným primárnym cieľom je vplyv rozvodu manželstva na výchovu 

detí a mládeže. Ako ovplyvnil samotný rozvod danú sféru starostlivosti o dieťa 

a zmapovanie situácie pred rozvodom a po rozvode. Medzi sekundárne ciele 

zaraďujeme: získanie informácií, či obaja rozvedení rodičia dodržiavajú svoje 

povinnosti voči starostlivosti o dieťa i po rozvode, analýza miery spokojnosti 

v oblasti medziľudských vzťahov a prebádanie vzájomných vzťahov a spoločnom 
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trávení času oboch rodičov s deťmi v čase po rozvode. Pre kvalitatívny výskum 

týkajúci sa vplyvu rozvodu na výchovu detí sme si vybrali typ výberu 

respondentov, ktorý Hendl (2005) nazýva snehová guľa. Jeho základ stojí na 

vzájomných odporúčaniach skúmaných jedincov. Hendl (2005) tiež popisuje 

dôležitosť informovaného, poučeného súhlasu zo strany vybraného respondenta. 

Výskum bol realizovaný v Trnavskom kraji, konkrétne v okrese Senica a Skalica 

a v Bratislavskom kraji, konkrétne v okrese Malacky. Na začiatku výskumu 

sme oslovili okruh sociálnych kontaktov so žiadosťou a prezentovaním potrebných 

súhlasných informácií o zapojenie sa do výskumu. Výber respondentov bol 

takisto podmienený ich samotnou ochotou sa výskumu zúčastniť a poskytnúť 

nám všetky potrebné informácie. Samotný výskumný súbor tvorilo 5 respondentov 

z radov rozvedených rodičov, ktorí boli rozvedení minimálne dva roky a ktorí 

majú z predchádzajúceho manželstva aspoň jedno maloleté dieťa a na základe 

rozhodnutia súdu je toto dieťa zverené do ich osobnej starostlivosti alebo 

striedavej starostlivosti. Rozvod manželstva u týchto respondentov prebehol 

minimálne pred dvoma rokmi, čiže v roku 2014. Z celkového počtu respondentov 

vo veku 36 – 47 rokov tvorili 3 ženy a dvaja muži boli vo veku 35 – 41 rokov. 

U troch žien bolo pri rozvodovom konaní maloleté dieťa zverené do ich 

osobnej starostlivosti, iba v jednom prípade prišlo pri rozvodovom konaní 

medzi bývalými manželmi k dohode na striedavej starostlivosti o dieťa 

a v jednom prípade bolo pri rozvodovom konaní maloleté dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti otca. Výber respondentov bol uskutočnený na základe 

účelového vzorkovania. Výskum prebehol v domácom prostredí respondentov. 

Podľa stanovených cieľov sme stanovili nasledovné otázky, na ktoré sme 

chceli výskumom získať odpoveď: 

 Aké je ekonomické a sociálne postavenie rodiča, ktorému bolo maloleté 

dieťa zverené do osobnej alebo striedavej starostlivosti? 

 Ako ovplyvnil samotný rozvod správanie dieťaťa pred rozvodom a po 

rozvode? 

 Dodržiavajú obaja rozvedení rodičia svoje povinnosti voči starostlivosti 

o dieťa a podieľajú sa na jeho výchove i po rozvode? 

 Trávia spoločný čas obaja rodičia s deťmi v čase po rozvode? 

 Aká je miera spokojnosti v oblasti stanovenej starostlivosti a vzájomných 

vzťahov medzi jednotlivými členmi po rozvode?   

4.1  Diskusia a záver 

Prvá výskumná otázka v našej štúdii sa týkala zistenia, aké je ekono-

mické a sociálne postavenie rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do 

osobnej alebo striedavej starostlivosti. Konkrétne zamestnanie rozvedených 

rodičov, bývanie a celková finančná situácia. Výskumnú otázku je možné 

vyhodnotiť pomocou reprodukcie hárku kazuistiky. Možno povedať z pohľadu 

väčšiny, že rodičia, ktorí majú deti v starostlivosti, sú zamestnaní a majú 
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samostatné bývanie. Ak hovoríme o zamestnanosti vo všeobecnosti, má 

v spoločnosti významný vplyv najvyššie ukončené vzdelanie respondentov. 

Následne možnosť ich pracovného uplatnenia a výšku príjmov. U respondentov 

s menším pracovným uplatnením bol príjem nižší, no pri hodnotení finančnej 

situácie je nutné brať do úvahy pravidelnosť a výšku príspevku na výživu 

maloletého dieťaťa, ktorú určil súd. Možno ich porovnať s výskumom 

Bodnárovej a Gerberu (2006), ktorí vo svojom výskume uvádzajú 38,1 % 

odpovedí respondentov, ktorí pravidelne prispievajú na výživu svojho 

maloletého dieťaťa. Bodnárová a Gerbera (2006) prišli v danom výskume 

k záveru, že 24,8 % rodičov, ktorým dieťa nebolo zverené do osobnej 

starostlivosti, prispieva nepravidelne a 27,3 % na výživu svojho dieťaťa 

neprispieva vôbec. Na danú otázku ostatní respondenti neodpovedali. 

U respondentov, ktorí sa zúčastnili nášho výskumu, sme zistili, že traja 

z opýtaných, čo je rovnako väčšina zúčastnených, prispievajú na výživu 

svojich maloletých detí pravidelne, a to vo výške stanovenej súdom. Jeden 

respondent prezentuje pravidelnosť platby výživného aj nad stanovený rámec 

a iba jeden respondent uvádza nedodržiavanie vyživovacej povinnosti na 

svoje maloleté dieťa. Situáciu, ktorá sa týka bývania, môžeme vyhodnotiť 

v závislosti od výšky príjmu a na základe dostupných finančných prostriedkov. 

Z nášho výskumu môžeme vyhodnotiť počet troch respondentov, ktorí majú 

samostatné bývanie a náklady na toto bývanie si riešia samostatne. U jednej 

respondentky bývalý manžel prispieva na bývanie a iba jeden respondent má 

bývanie u rodičov.  

Na druhú otázku: Ako ovplyvnil samotný rozvod správanie dieťaťa 

pred rozvodom a po rozvode, z opýtaných respondentov v počte dvaja uviedli, 

že ich deti neboli schopné informáciu o rozvode prijať, iba v jednom prípade 

respondent uviedol, že dieťa pristupovalo k informácii o rozvode ľahostajne 

a rovnako jeden rodič uviedol, že dieťa malo pred rozvodom výchovné 

problémy. Na naše prekvapenie z celkového počtu respondentov štyria 

uviedli, že samotný rozvod správanie ich dieťaťa nijako neovplyvnil, iba 

v jednom prípade malo dieťa v čase po rozvode výchovné problémy, ktoré ale 

pretrvávali už pred rozvodom. Rozdielne výsledky vyplývajú z výskumu, 

ktorým sa zaoberala Harineková (2016), ktorá skúmala v počte na 126 

deťoch, do akej miery môže rozvod rodičov determinovať ich správanie, 

z toho 13 % detí bolo vo svojom sociálnom prostredí veľmi dobre včlenených 

a adaptovaných, priemerne adaptovaných detí bolo 47 %, a z toho u 40 % detí 

bol zistený výskyt problematickej sociálnej vpravenosti.  

Na tretiu otázku: Dodržiavajú oba rozvedení rodičia svoje povinnosti 

voči starostlivosti o dieťa a podieľajú sa na jeho výchove i po rozvode, iba 

jeden respondent uviedol, že jeho bývalá manželka neprejavuje u svojho 

maloletého dieťaťa záujem ani o školskú dochádzku, zdravotný stav, 

mimoškolské aktivity a rovnako aj trávenie jeho voľného času. V danom 

prípade išlo o respondenta, ktorý má dieťa na základe súdu zverené do 

osobnej starostlivosti, nakoľko mala bývalá manželka problémy so závislosťou 
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a rovnako si neplnila povinnosť voči starostlivosti o dieťa. V ďalších prípadoch 

respondenti uviedli záujem zväčša o zdravotný stav dieťaťa a trávenie jeho 

voľného času. Rovnako si plnia aj svoje povinnosti voči starostlivosti o dieťa.  

Na štvrtú otázku: Trávia spoločný čas obaja rodičia s deťmi v čase po 

rozvode, zarážajúco odpovedala jedna respondentka, že bývalý manžel vidí 

svoje deti 1x do mesiaca. Jedna respondentka uviedla stretávanie sa bývalého 

manžela so svojím dieťaťom 1 až 2 víkendy v mesiaci. Iba dve respondentky 

uviedli, že trávenie času bývalého manžela so svojím dieťaťom je týždeň 

u matky a týždeň u otca, čo je v jednom prípade z dôvodu striedavej starostlivosti. 

V jednom prípade sa bývalá manželka so svojím dieťaťom nestretáva vôbec. 

Daný záujem u bývalých manželov a bývalých manželiek u vybraných respon-

dentov hodnotíme za veľmi nedostatočný, nakoľko u väčšiny súd pri rozvodovom 

konaní rozhodol, že rodič, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej 

starostlivosti, môže s týmto dieťaťom tráviť každý druhý víkend v roku a dva 

týždne cez letné prázdniny, pokiaľ sa rodičia nedohodli na inom, ako napríklad 

striedavá starostlivosť.  

Na poslednú výskumnú otázku: Aká je miera spokojnosti v oblasti 

stanovenej starostlivosti a vzájomných vzťahov medzi jednotlivými členmi po 

rozvode, sme sa dozvedeli väčšinou zhodný názor. Štyria z vybraných 

respondentov sú spokojní s rozhodnutím súdu zveriť dieťa do svojej osobnej 

starostlivosti. Z toho v 3 prípadoch boli deti zverené do osobnej starostlivosti 

matky a v 1 prípade boli zverené do osobnej starostlivosti otca. Iba jedna 

respondentka prezentovala názor na striedavú starostlivosť, nakoľko ona sama 

má s bývalým manželom maloleté dieťa zverené na základe ich spoločnej 

dohody a rozhodnutia súdu do striedavej starostlivosti a momentálna situácia 

vyhovuje všetkým rodinným príslušníkom. Rovnaké výsledky vyplývajú 

z výskumu analýzy ÚPSVaR, podľa ktorého v roku 2015 bolo 84,05 % detí 

zverených do osobnej starostlivosti matke, 8,89 % do osobnej starostlivosti 

otcovi a 7,06 % maloletých bolo na základe súdneho rozhodnutia zverených 

do striedavej starostlivosti. (ÚPSVaR, 2015).  

Z nášho výskumu vyplýva, že najčastejšie dôvody rozpadu manželstva 

u vybraných respondentov boli výchovné nezhody. Rovnako aj z výskumu ŠÚ 

SR vyplýva, že v roku 2007 prišlo k rozvodu manželstva z príčin rozdielnosti 

pováh, názorov a záujmov u 7 519 prípadoch rozvratu manželstva. ŠÚ SR tiež 

vo svojom výskume prezentuje, že nevera u mužov v roku 2007 spôsobila 

1 341 rozvratov manželstva. Podobne ŠÚ SR vo svojom výskume uvádza, že 

v roku 2007 prišlo k rozvodu manželstva z príčin alkoholizmu u žien v 125 

prípadoch rozvratu manželstva a ostatné príčiny boli v 1 344 prípadoch u žien 

a 883 prípadov u mužov. V našom výskume sme sa dozvedeli, že nevera 

spôsobila rozvod manželstva u jednej respondentky, u jednej respondentky bol 

dôvodom rozpadu manželstva vznik sociálno-patologických javov a v jednom 

prípade išlo o odlúčenie. 
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Nakoľko sme sa v našom výskume rozhodli pre malý počet 

respondentov, domnievame sa, že priniesol zaujímavé a cenné informácie 

k danej problematike. Na základe získaných informácií sme zistili, že deti 

rozvod rodičov nemusia vždy prežívať dramaticky. Podobne ako to, že deti, 

ktoré prechádzajú rozvodom rodičov, nemusia mať ani výchovné problémy, 

ani problémy v škole. Tieto skutočnosti ovplyvňujú rôzne faktory a jedným 

z najdôležitejších je vyspelosť osobnosti rodičov a ich chovanie počas 

rozvodu a po rozvode. Ako veľmi pozitívne hodnotíme, že väčšina respondentov 

sa bola schopná dohodnúť a vzájomne spolu komunikovať ohľadom starostlivosti 

o deti a porozvodovom kontakte s dieťaťom. Tiež skutočnosť, že nikto 

nikomu nebráni v kontakte s dieťaťom. To všetko sa odráža na psychike 

dieťaťa a jeho schopnosti sa s rozvodovou situáciou v rodine vyrovnať. 

Žiadne z detí po rozvode nezavrhlo ani jedného zo svojich rodičov a majú 

s nimi väčšinou dobrý vzťah. To dokazuje, že pokiaľ rozvod prebieha formou 

dohovoru, rodičia spolu s deťmi vzájomne komunikujú a všetko im rozumne 

vysvetlia, potom rozvod ako taký nemusí mať vždy až taký veľký negatívny 

vplyv na dieťa. Avšak väčšina rodín je po rozvode veľmi krátko, a tak nie je 

možné jednoznačne tvrdiť, či sa niektoré zmeny u detí neprejavia s postupom 

času. Zistený výsledok sa samozrejme, nedá zovšeobecniť, nakoľko niektoré 

problémy sa u detí nemusia prejaviť ihneď alebo takisto rodičia môžu mať 

tendenciu záležitosti okolo rozvodu prikrášľovať a sami seba „utešovať“, ako 

ľahko ho zvládli. Rovnako vzhľadom k tomu, že výskum sme robili s pomerne 

malým počtom respondentov, výsledky nemožno brať ako úplne presné 

informácie vzťahujúce sa na celú populáciu. Bolo by zaujímavé sledovať deti 

po rozvode dlhšiu dobu, prípadne celý výskum preveriť s dlhším časovým 

odstupom u rovnakých respondentov. Zatiaľ sa závažnejšie problémy s deťmi 

po rozvode nevyskytli, ale štatistiky hovoria inak, a to, že rozvod dieťa 

poškodzuje a negatívne ho ovplyvňuje v mnohých oblastiach. Informácie zo 

získaných rozhovorov považujeme za prínosné a prekvapivé, nakoľko sme 

dospeli k zisteniu, že aj taká nepríjemná skutočnosť, akou rozvod v živote 

ľudí býva, nemusí v každom prípade na deťoch zanechať skoro žiadne 

negatívne následky.  

Ako odporúčania pre budúcu prax, zníženie počtu rozvodov a pomoci 

pri riešení problémov, ktoré môžu vyvrcholiť v rozpad rodiny, by sme odporučili: 

 Na základných a stredných školách zaviesť a rozšíriť predmety 

zaoberajúce sa praktickým nácvikom zručností komunikácie a asertivity 

v osnovách výučby. Konkrétne zaviesť sociálno-psychologické výcviky, 

v rámci ktorých by sa mladí ľudia mohli učiť pochopeniu druhých 

i seba, a tiež riešiť problémy formou hľadania kompromisov. V rámci 

odporúčaní, ktoré sa týkajú všetkých základných a stredných škôl 

Slovenskej republiky zaviesť minimálne v rámci predmetov etika 

alebo náboženstvo povinnú výchovu k manželstvu a rodičovstvu na 

všetkých školách. 
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 Na mestských úradoch alebo úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 

zvýšiť počet sociálnych pracovníkov, ktorí by sa venovali výhradne 

sociálnej práci s rodinou, od prevencie, cez pomoc pri riešení 

vzniknutých problémov až po sledovanie dopadov rodinných zmien 

na maloleté deti. Rovnako by sme odporučili, aby napísaním odporúčania 

týchto pracovníkov o zverení dieťaťa do starostlivosti niektorých 

rodičov alebo do striedavej starostlivosti, ich práca s rodinou neskončila. 

Na základe týchto opatrení by bolo potrebné znížiť administratívnu 

zaťaženosť sociálnych pracovníkov, čo by malo viesť k zvýšeniu 

množstva času, ktorý môžu venovať konkrétnej práci s rodinou.  

 Zaviesť aktívne opatrenia rodinnej politiky, ktoré by podporovali 

ekonomicky aktívne rodiny s deťmi, predovšetkým v oblasti zlepšovania 

podmienok zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Problémy 

v rodine častokrát spôsobujú neprimerané vládne opatrenia, ktorých 

dôsledkom bývajú ekonomické problémy rodiny, ktoré často vedú až 

k rozpadu rodiny.  

 

V súčasnej dobe finančnej krízy i rozsiahlych úsporných opatrení je 

problémom nájsť dostatočné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov, 

ktoré súvisia so zavedením našich opatrení. Avšak ide o investíciu, ktorá sa 

vráti celej spoločnosti, a to znížením výdavkov na odstránenie vzniknutých 

nepriaznivých životných situácií v rodinách. Rovnako aj poklesom rozvodovosti 

a nárastom počtu detí, ktoré vyrastajú v úplných rodinách.  
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Importance of Mediation in School Environment 

Die Bedeutung der Meditation im Schulmilieu 

Význam mediácie v školskom prostredí 

Nikol Volková 

Abstract 

School as any other social organisation is a place, where various 

opinions and attitudes meet, which can lead to misunderstandings, 

miscommunication and communication noise in different scope and 

strength, which results in a conflict. One of the tools for conflict 

resolution is a method of mediation. It is considered to be a means of 

conflict recognition for pupils and students, who then learn to solve a 

conflict on their own without disciplinary actions. Peer mediators 

manage the process and help during mutual interactions to come to 

mutual agreement. The process is voluntary, based on good will and 

interest of young people to solve the interpersonal relations´ issues. 

Keywords: Conflict. Mediation. School mediation. Communication. 

Pedagogue. Students. 

Úvod 

Naším zámerom je poukázať, že škola je na jednej strane organizačná 

inštitúcia a na druhej strane kultúrnym spoločenstvom, kde prebieha inštitu-

cionalizovaný výchovno-vzdelávací proces. Ide o jednu z najkomplikovanejších 

spoločenských inštitúcií s množstvom rovín, ktoré sa vzájomne prelínajú. 

Tým sa škola stáva miestom častých a nevyhnutných konfliktov. Zároveň 

chceme priblížiť problematiku riešenia konfliktov v škole alternatívnym 

spôsobom, akým je školská mediácia. Tá predstavuje nový trend v riešení 

konfliktov a sporov cestou zmieru. Môže mať rôzne podoby. Ako procesná 

činnosť sa zameriava na tie aspekty komunikácie, ktoré môžu viesť k dohode 

a k vzájomnému uspokojeniu potrieb a očakávaní. Je sprostredkovaná dobro-

voľným záujmom z vôle sporných strán, skupín. Mediácia je definovaná 

zákonom a má svoje štruktúrované pravidlá. Je riadená odborne vzdelaným 

a nezávislým subjektom. Tento tretí subjekt nedisponuje žiadnou rozhodcovskou 

ani sankčnou právomocou. Jeho úlohou je uľahčovať a usmerňovať vzájomnú 

komunikáciu sporových strán a pomáha im dospieť k takej dohode, ktorá je 

uskutočniteľná a splniteľná. 
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1  Konflikt 

Konflikt znamená stretnutie dvoch alebo viacerých úplne, alebo do 

určitej miery s 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.
1
 

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 medzi-

ľudských vzťahoch. V tomto zmysle možno konflikt voľne charakterizovať 

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.
2
 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.
3
  

Zvládanie konfliktov môžeme ovplyvniť rôznymi cestami, ako je 

vyjednávanie, vnútorné odstránenie a ovládanie negatívnych emócií, pre-

rámovanie témy, prehodnotenie konfliktu.
4
 Niektoré z problémov potom už 

patria do rúk odborníkom – psychológom, špeciálnym pedagógom, lekárom, 

sociálnym pracovníkom. Ale sú také konflikty, ktoré možno zvládať aj 

prostredníctvom procesu zmierovania priamo medzi žiakmi, študentmi. Práve 

prítomnosť „strážcu“ pravidiel či už v podobe skúseného pedagóga, výchovného 

poradcu alebo mediátora, člena žiackej/študentskej rady sa ukazuje byť 

žiadanou výhodou.
5
    

 

                                                 
1  Porov.: KŘIVOHLAVÝ, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha : AVICENUM, 1973. s. 24 – 25.  
2  Porov.: KAČÁNY, V. – BUCKOVÁ, M.: Ako zvládať konflikt. Bratislava : IRIS, 2001. s. 15. 
3  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 5.   
4  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. 

Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2012.  s. 18 – 19. 
5  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : 

IURA EDITION, spol. s r. o., 2012.  s. 14 – 15. 
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2  Mediácia  

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, ktorá 
prebieha za asistencie neutrálnej osoby – mediátora. Je to dobrovoľný, 
dôverný proces, pri ktorom neutrálna strana, mediátor, napomáha stranám 
dospieť k vyriešeniu ich sporu, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo 
iného právneho vzťahu.  

Mediáciu v Slovenskej republike upravuje Zákon č.420/2004 Z.z. 
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 
1. septembra 2004. Vychádza z modelového zákona o medzinárodnom 
obchodnom zmieri UNCITRAL

6
 a ide o veľmi stručný zákon upravujúci 

výkon mediácie, základné princípy, organizáciu a účinky mediácie. Zákon 
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 trestného 
práva, súťažného práva či v oblasti verejného práva (správne či daňové konanie). 

Mediácia je metóda riešenia interpersonalných konfliktov, ktorá sa 
začína uplatňovať tiež v našom školstve na základných a stredných školách. 
Mediácia je využívaná v školskom prostredí, kde je označovaná pod pojmom 
„peer mediácia“, čo sa spravidla rozumie mediácia medzi vrstovníkmi 
uskutočňovaná v školskom prostredí detskými mediátormi. Stretávame sa 
s ňou tiež pod názvom „mediácia v škole“ či „mediácia medzi vrstovníkmi“, 
resp. „peer mediácia“.

7
 

V školskom prostredí je možné riešiť rôzne spektrum problémov 
a konfliktov:  

1. Mediácia v škole – rieši konflikty medzi žiakmi, medzi pedagógmi, 
medzi žiakmi a pedagógmi, rodičmi a pedagógmi, medzi pedagógmi 
a vedením. Pri takejto mediácii je vhodná účasť, ako i vedenie celého 
procesu mediácie profesionálnym mediátorom.  

2. Rovesnícka mediácia – peer mediácia, vhodná ako služba pre žiakov, 
študentov (základnej, strednej školy), ktorá pomáha žiakom riešiť spory 

                                                 
6  Úlohu alternatívnych spôsobov riešenia sporov vyzdvihuje a podporuje aj mnoho 

medzinárodných 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 komunitárneho 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). 
7  HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 199. 
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v škole, ale tiež osvojiť si vyjednávacie, komunikačné zručnosti. Peer 
mediácia je zároveň preventívna metóda riešenia malých sporov, 
ktoré ešte neprerástli do väčších a zvyšuje sa tak celková pozitívna 
klíma a kultúra školy.  

Rovesnícka mediácia  

Konflikty medzi žiakmi a pedagógmi a medzi žiakmi navzájom sú 

väčšinou riešené prostredníctvom tzv. peer-mediácie. Peer-mediácia predstavuje 

vrstovnícke riešenie konfliktov prostredníctvom mediácie na školách a v škol-

ských zariadeniach. Je postavená na dvoch základných princípoch:  

1. Princíp vrstovníctva – žiaci sú po výcviku sami schopní pomôcť 

vyriešiť konflikt medzi spolužiakmi aj bez zásahu zo strany pedagógov.  

2. Princíp mediácie – pri riešení konfliktu pomáha zúčastneným 

stranám tretia osoba (žiak/študent, učiteľ).
8
 

3  História peer mediácie 

Myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov pochádza z USA, kde 

v 60. a 70. rokoch vznikali prvé projekty na vzdelávanie proti násiliu reagujúce 

na rastúce etnické a sociálne napätie. V 80. rokoch bolo v USA už niekoľko 

aktívnych organizácií a centier, ktoré podporovali na školách programy 

riešenia konfliktov pre žiakov a pedagógov. Alternatívne riešenie konfliktov 

sa stalo súčasťou vzdelávania a neskôr vrátane mediácie bolo integrované do 

oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy sa realizovali aj v iných krajinách, 

napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku a
 
Kanade.

9
      

Základné princípy mediácie – pokiaľ má byť mediácia účinná, t. j. má 

dosiahnuť svoj cieľ (porozumenie a dohody), je potrebné, aby bola rešpektovaná 

a aby boli splnené základné princípy, na nich je filozofia mediácie založená. 

Takými kľúčovými princípmi mediácie sú: dobrovoľnosť, dôvernosť, neutralita, 

nestrannosť, nezávislosť, sloboda rozhodovania.
10

     

Teoretické východiská pre peer mediáciu sú filozofické, najmä etika, 

právo, sociológia, psychológia a v prípade peer mediácie je to pedagogika. 

Morálka, právo, spoločnosť, osobnosť a výchova sú systémy, ktorých princípom 

je regulácia spoločenských vzťahov.
11

 

                                                 
8  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 15 – 16.   
9  Porov.: HARVÁNEKOVÁ, I.: Mediácie v školskom prostredí. 

http://www.najpravo.sk/clanky/mediacia-v-skolskom-prostredi.html (02.12.2016).  
10  VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, 

a. s., 2015. s. 108. 
11  Porov.: HOLÁ, L.: Peer mediace jako přístup a metoda řešení konfliktů mezi žáky ve škole. 

In.: HOLÁ, L. – MALACKA, M. a kol.: Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů. Praha : 

Leges, s. r. o., 2014. s. 244. 
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4  Školská, rovesnícka mediácia – „Peer mediácia“ 

Mediátorom v zmysle Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii môže byť 

každá fyzická osoba, ktorá je zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa obe 

zúčastnené strany dohodnú, a ktorá funkciu mediátora prijme. Mediátorom by 

mala byť osoba nestranná, nezaujatá a mal by zabezpečiť vyváženosť podielu 

oboch strán na procese riešenia sporu. Neposudzuje a nehodnotí názory 

sporných strán, ale vníma ich a sleduje možnosť uskutočnenia náznakov 

dohody, pričom upozorní na riziká nerealistických riešení dohôd. Mediátor 

teda nie je v  procese riešenia konfliktu rozhodcom a jeho úlohou nie je 

navrhovať riešenia, ale usmerňovať proces k vzájomnej dohode.
12

  

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde 

treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich 

vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. „rovesník“) 

mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním 

diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom 

a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt. Školská mediácia sa 

najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: ohováranie, slovné 

hádky, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie 

do súkromia, medziskupinové konflikty,
 
bežné hádky o miesto v lavici, používanie 

slangových, vulgárnych výrazov na adresu kamaráta, vzrast agresie, obviňovanie 

sa navzájom, teritoriálne spory, triedne alebo skupinové rozhodovania.  

Dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je 

presvedčenie, že ak žiaci/študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich 

konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, 

pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe 

budovania vzťahov.   

Školská, rovesnícka mediácia má svoje špecifiká. Je menej štruktúrovaná 

a má väčšiu neformálnosť. Používanie slangu, emotívne podfarbených výrazov 

je prejavom potreby správať sa prirodzene. Mediácia pomáha hádajúcim sa 

stranám uvedomovať si vlastné hranice, hranice druhých ľudí. Ukazuje 

možnosti ako efektívne brániť potreby a záujmy.
13

 Mediátor, resp. supervízor 

mediácie ma byť flexibilný pri jasnej a logickej nadväznosti riešenia sporov. 

Peer mediátor musí byť nepredpojatý a musí dbať o vyváženosť podielu 

oboch strán na riešenie sporu, pričom žiadna strana nesmie byť presadzovaná 

alebo naopak znevýhodnená na úkor druhej. Tým, že obe znepriatelené 

(sporné) strany dobrovoľne podstupujú mediáciu, prejavujú dobrú vôľu, 

                                                 
12  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 13.   
13  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. 

Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 59. 
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vyhrotený konflikt upokoja a nájdu spoločné zmierne riešenie.
14

 Zmierovacie 

prvky v školskej mediácii sú najmä v snahe viesť obe strany k tomu, aby 

porozumeli druhej strane a jej pocitom. Vzťah strán je využívaný ako motivátor 

k ich pozitívnemu prístupu pri riešení konfliktu a k podpore vzájomnej spolu-

patričnosti. Niekedy súčasťou riešenia konfliktu je aj požiadanie o prepáčenie 

a priateľské zmierenie.
15

 Za kľúčový princíp mediácie sa ďalej považuje 

vzájomná dôvera medzi peer mediátorom a účastníkmi sporu (respektíve 

dôvery oboch strán vo vzťahu k mediátorovi).
16

   

5  Výber rovesníckeho mediátora  

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou 

stranou je žiak, rovesník spolužiakov, ktorý pomáha svojim spolužiakom 

riešiť ich vlastný problém. Vystupuje pritom z pozície tretej neutrálnej strany.  

Peer mediátor uľahčuje a riadi proces riešenia problémov posilňovaním 

pri diskusii žiakov, aby riešili, vyjednávali o svojich záujmoch korektným 

spôsobom a urobili spolu dohodu o vyriešení svojich konfliktov.  

Pri rovesníckej mediácii je potrebné, aby si žiaci vyberali spomedzi 

seba rovesníckeho mediátora. Žiaci si zvolili predsedu školského parlamentu, 

a zároveň to je v jednej osobe i  rovesnícky mediátor. Je to žiak, študent, ktorý 

má mať zručnosti a schopnosti robiť školského mediátora, medzi žiakmi má byť 

obľúbený, byť pre nich „vodca“, učitelia ho akceptujú, majú ho radi a on sám 

nemá mať žiadny problém komunikovať priamo i s riaditeľom školy, prípadne 

ho požiadať o pomoc zložitejšieho prípadu. Má mať schopnosť aktívne počúvať, 

identifikovať dôležité fakty, vedieť preformulovať sporné body, pomáhať 

vytvoriť vzájomnú dohodu, byť vnímavý, trpezlivý a rešpektovať názory iných. 

Má byť pre všetkých žiakov osobnosťou – vzorom.  

Osobu školského mediátora si volia žiaci slobodne a je len na nich 

a na nastavených pravidlách danej školy, či bude každý rok nový žiak – 

mediátor, alebo osvedčený a schopný školský mediátor zostane i naďalej 

pomáhať svojim rovesníkom, spolužiakom.
17

 

Konkrétne sa predpokladá, že žiaci, študenti budú prirodzene napodob-

ňovať správanie vrstovníkov, ktorí vykonávajú činnosť mediátorov v konkrét-

nych situáciách, prispôsobia sa im a prijmú ich ako vzor svojho správania. 

Očakáva sa, že zmena správania žiakov v konfliktných situáciách pomôže 

                                                 
14  Porov.: VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters 

Kluwer, a. s., 2015. s. 108. 
15  Porov.: BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. 

Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2012. s. 59. 
16  Porov.: VETEŠKA, J.: Mediace a probace v kontexu sociální andragogiky. Praha : Wolters 

Kluwer, a. s., 2015. s. 108. 
17  MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko- 

-pedagogické centrum, 2014. s. 28 – 29.   
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upraviť ich vnútorné nastavenie. Cieľom je, aby si uvedomili, že je potrebné 

zvýšiť schopnosť sledovať svoju vlastnú zlosť, zlepšiť znalosť o konfliktných 

situáciách, riešení konfliktu, mediácie a zručnosti konštruktívne konflikty 

riešiť.
18

   

Školský koordinátor je pedagóg, aby ho pri prvých mediáciach viedol. 

Je potrebné, aby sa veľmi skoro do svojej role adaptoval. Koordinátor pôsobí 

pri rovesníckych mediáciách už len ako prísediaci.  

Mediátorom môže byť aj učiteľ, vychovávateľ, pedagogický pracovník, 

napr. asistent učiteľa, školský psychológ alebo iný zamestnanec školy, ktorý 

má mediačné zručnosti a vie ich využiť na neautoritatívne riešenie konfliktov 

medzi žiakmi/študentmi. Mediácia sa môže využívať aj medzi učiteľmi 

a ostatnými zamestnancami školy.
19

 

Peer-mediačný vzdelávací program absolvujú učitelia a vybraný počet 

žiakov, ktorí sú potom aktívni ako mediátori. Škola je oboznámená s možnosťou 

riešiť svoje konflikty prostredníctvom mediácie. Strany konfliktu sú väčšinou 

na mediáciu poslané pedagógom, iným spolužiakom alebo sa pre mediáciu 

rozhodnú sami.
20

  

Témy vzdelávacieho programu zahŕňajú oblasť charakteristiky agresie 

a konfliktu, metódy riešenia konfliktu, komunikačné techniky (napr. techniky 

aktívneho počúvania, techniky kladenia otázok, komunikácie – slovnej a mimo-

slovnej), dôslednosť, trpezlivosť, kreativita, dorozumievanie a porozumenie. 

Zoznamujú sa s tvorbou a podobou dohody, ktorú je možné realizovať aj bez 

uzatvorenia písomnej zmluvy, resp. môže mať písomnú formu zmierenia 

a následne ju aj naplňovať. Ústne alebo písomné záväzky nadobúdajú predo-

všetkým morálny rozmer.
21

 

6  Etický kódex mediátora a etický profil člena tímu 

Konflikty v školskom prostredí môže odborne z procesnej stránky 

pomôcť usmerniť mediátor ako tretia nestranná osoba. Požiadavky kladené na 

jeho profesionalitu a morálny kredit definuje etický kódex mediátora. Vo 

vzťahu k procesu sa mediátor riadi zásadou nestrannosti. Mediátor vedie 

strany sporu k dobrovoľnému prevzatiu zodpovednosti za riešenie sporu 

a koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany 

sporu. Opatrne zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie. Je 

objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky. Ak mediátor rokuje 

                                                 
18  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 200. 
19  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 28 – 29.   
20  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 16.   
21  HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 200. 
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s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej 

strany. Zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii 

s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje. 
Ak má byť profesionálny vzťah kvalitný, mala by byť zabezpečená 

rovnaká dôstojnosť aj v podmienkach hierarchizovanej organizácie. Každý 
člen pedagogického tímu by mal rešpektovať etické nároky kladené na výkon 
profesie učiteľa a povinnosti voči sebe samému, k druhým ľuďom a k práci 
zadefinované napríklad v Etickom kódexe člena pedagogického tímu. Povinnosti 
v tomto zmysle by mali mať usmerňujúci charakter.  

Povinnosti voči sebe samému – člen pedagogického tímu má úctu 
voči sebe samému a dôveruje si. Je schopný sebareflexie, formulovania vlastných 
myšlienok, pocitov, emócií. Pozná svoje silné a slabé stránky. Je samostatný 
a sociálne aktívny.  

Povinnosti k druhým ľuďom – člen pedagogického tímu je voči 
iným tolerantný, čestný a férový. Rešpektuje aj rozdielne názory. Predpokladá 
ich slobodnú výmenu. Vo svojich konaniach je dôveryhodný. Pri vyjadrovaní 
opačných názorov je taktný a zdvorilý. Je spravodlivý aj schopný uznať ľudskú 
dôstojnosť každého človeka. 

Povinnosti k práci – člen pedagogického tímu vo vzťahu k profesii 
prejavuje zodpovednosť. Svoje konanie a rozhodovanie opiera o odbornosť 
a profesionálnosť. Vo svojich rozhodnutiach je rozvážny. V riadení je flexibilný 
a je schopný motivovať druhých. Dodržiava sľuby a snaží sa o objektivitu 
konania. Utvára pocit spolupatričnosti. Je si vedomý toho, že pre druhých jeho 
správanie má byť príkladom. V práci je dôsledný, tvorivý a vytrvalý.

22
    

7  Zmysel a ciel peer mediácie 

Keďže konflikty, ktoré sa vyskytujú na školách, odrážajú sa v medzi-
ľudských vzťahoch a v spoločnosti. Konflikty a agresia nie sú včas a účinne 
zvonku redukované, tak sa rozširujú do kultúry školy a vytvárajú nepriateľské 
prostredie, kde je potlačovaná sloboda, vzdelávacia aktivita a úspech študentov. 

Pre peer mediáciu je možnosť, ako konflikty a agresivitu v škole 
redukovať. Je potrebné viac sa zaujímať o správanie žiakov a kvalitu ich vzťahov. 
Tu môžeme poukázať, že práve peer mediácia na základných školách je účinným 
nástrojom pre:   

‒ zvládania konfliktných situácií, 
‒ rozvoj pozitívnych vzťahov medzi vrstovníkmi, 
‒ rozvoj sociálnych zručností a podpory prosociálneho správania detí, 
‒ výučbu sociálnym zručnostiam u detí s výučbovými ťažkosťami.

23
 

                                                 
22  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : 

IURA EDITION, spol. s r. o., 2012.  s. 81. 
23  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 199. 
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Cieľom rovesníckej mediácie je pokles počtu konfliktov na škole 

riešených agresivitou, aby si vzniknuté konflikty vyriešili žiaci medzi sebou 

a nemuseli sa nimi zaoberať pedagógovia. Zároveň je to presvedčenie, že ak 

žiaci/študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich sporov, konfliktov, 

naučia sa zručnostiam, schopnostiam, ktoré ich nasmerujú k efektívnemu 

vyriešeniu konfliktov, pomôže im to pri posilňovaní medziľudských vzťahov 

a naučia sa i kritickému spôsobu myslenia.
24

   

Zelina, M. a Zelinová, M. uvádzajú, že predstupňom využitia peer 

mediácie na školách je využívaná heuristická schéma tvorivého riešenia 

problému „DITOR“, ktorú navrhli v práci s deťmi, mládežou, a učitelia ju overili 

v praxi. Pozostáva z týchto krokov: 

D – Definuj problém, rozdeľ ho na podproblémy, pokiaľ sa stanoví 

cieľ, ku ktorému chceš dospieť. 

I – Informuj sa o probléme. Ako sa doposiaľ riešil? Pozbieraj poznatky, 

ktoré môžeš prijať k jeho riešeniu. 

T – Tvor riešenie, nápady, hypotézy. Produkuj čo najviac, čo najroz-

manitejších a čo najoriginálnejších nápadov na riešenie problému.  

O – Ohodnoť nápady, riešení, pokiaľ ide novosť a užitočnosť, reálnosť. 

Výber najlepší. 

R – Realizuj vybrané riešenia v praxi.
25

 

Záver 

Mediácia je súčasnosťou nielen právneho systému, ale súčasne patrí 

k 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 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, aby v školstve boli osobnosti, ktoré sú schopné dať 

pozitívnym myšlienkam zelenú. Túto potrebu v sebe majú naši učitelia, zrelí 

lídri škôl, tvoriví žiaci, aj spolupracujúci rodičia. Mať presvedčenie o potrebe 

prijímania nových podnetov, ich pozitívne modelovanie v snahe pochopiť 

meniaci sa koncept detstva a reagovať naň, znamená vytvoriť možnosti, 

ponúknuť priestor. V tomto ohľade sa naša rozdielnosť javí ako najcennejší 

dar. Formovanie, podpora a usmerňovanie tímu v školskom prostredí je náročná 

                                                 
24  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 18.   
25  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 204. 
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úloha pre lídrov škôl. Súťaž ideí, ktorých sprievodným javom bývajú aj konflikty, 

môže byť znakom dynamiky a životaschopnosti tímu. 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.  

Školská mediácia ponúka nový ohľad na sprostredkovanie súvislostí 

a riešenie konfliktov v školskom 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 zodpo-

vednosť 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. 

Školské prostredie ponúka obrovské príležitosti každému z nás.
26

  

Cieľom rovesníckej mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov 

na škole, je okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou 

a pedagógovia sa nemuseli tak často zaoberať a riešiť konflikty a spory 

so žiakmi, študentmi.
27

 Je nástrojom riešenia konfliktov, etickej výchovy 

a prostriedkom prevencie závažnejších porušení pravidiel vzájomného spolužitia. 

Peer mediácia prispieva k rozvoji psychosociálnych kompetencii a pravidiel 

vzájomného spolužitia. Taktiež k rozvoju psychosociálnych kompetencií 

a pre sociálne správanie detí.
28

 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.
29

  

                                                 
26  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : 

IURA EDITION, spol. s r. o., 2012.  s. 83. 
27  Porov.: MARTINKOVÁ, J.: Riešenie školských konfliktov mediáciou. Bratislava : Metodicko-

-pedagogické centrum, 2014. s. 28 – 29.   
28  Porov.: HOLÁ, L.: Mediace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. s. 181. 
29  BIELESZOVÁ, D.: Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : 

IURA EDITION, spol. s r. o., 2012.  s. 2. 
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Promotion’s Importance in Tourism Industry 

Förderung der Bedeutung in der Tourismusbranche 

Dôležitosť propagácie v cestovnom ruchu 

Patrycja Żegleń, Renata Grzywacz 

Abstract 

The objective of the paper is to show the importance of promotion 

in tourism industry. Promotion plan mostly consists of advertising activities 

and a large number of enterprises reached their positions on the market 

only thanks to strong and powerful strategies. Any enterprise can’t find 

customers without using the tools of promotion at present, any product 

can’t be sold without proper advertising, and any sector of economy 

can’t develop without promoting consummative industries. This is what 

the authors wanted to emphasize to the reader. 

In order to get familiar and understand advertising, no extra efforts 

is needed, just understanding of basic types, concepts and methods any 

employee can help the enterprise to expand. A lot of people working in 

servicing industry underestimate the importance of promotion, and neglect 

the opportunities to improve the products and services that enterprise 

provides. Tourism industry requires a significant understanding of some 

basic knowledge about how to attract potential customers, design offers 

and advertisement messages and implement the servicing process. 

Keywords: Advertisement. Promotion. Tourism industry. 

Introduction 

In the nowadays life promotion takes a very important place. The 

advertisement determines the image, the lifestyle and the attitude to ourselves 

and the world around us. Advertising provides us with ready forms of 

reactions and behaviour models in a given situation. We buy not the product, 

we buy the advertisement, just a fictional image of the lifestyle we prefer to 

maintain. Promotion strategy and advertisement plays an important role in 

implementing and development of the tourism industry. It gives the potential 

customer new knowledge, image and experience of the advertised product or 

service, also increases the satisfaction after the purchase was made, in terms 

of competition the appropriate promotion plan helps to improve the quality of 

tourism services and leads to the expansion of the tourist enterprise. 
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Promotion and advertising in tourism industry takes very important 
place, because when customers purchase the travel offers they can’t be precisely 
sure of the quality of services they get. Only after the purchase they can form 
an opinion of the tourist enterprise and the offer itself. Promotion strategy in 
the tourism area is designed to create a favourable image in the eyes of 
potential customers, to build the trust and loyalty. Instability on the tourist 
market in the whole world is pretty important factor that needs to be taken 
into consideration, if the tourist enterprise wants to survive within many 
competitors. The first impression that potential customer has in the mind, is 
the advertisement, its catchiness and quality. Actually those two features are 
key elements in advertising, and they are the most expensive components in 
the promotion strategy.  

Promotion strategies and advertising campaigns consume a lot of 
money and bring back billion dollars of profit. Promotion strategy is the most 
important activity for any enterprise, and it’s aimed at commercial success, 
while advertising itself is a significantly expensive and it’s the main source of 
generating revenues. 

The paper highlights basic rules and distinctiveness of building the 
advertising campaign, explains every stage of it, and describes the adjustments 
of the basics of advertising in tourism industry. 

The role of promotion and advertising in development of tourist product 

Modern tourism industry is impossible to imagine without a promotion 
plan, because it is the most effective tool to provide the information to the 
potential customers, modify their behaviour, draw the attention to desirable 
tourism products and services, and finally to create the positive and respectful 
image of the enterprise. Promotion strategy is the key tool to succeed in 
marketing and communication strategy in purpose to raise the level of revenues. 
Tourism industry is one of the largest advertisers, an average of 5-6% of the 
income from the operational revenues they spend on advertising tourist trips. 
According to the marketing concepts advertising has very powerful influence 
on customers, but its importance is not absolute. It already have been proved, 
that advertisement on its own, without a close relationship with the other 
elements of the marketing mix is not only ineffective, but, in fact, can lead to 
negative results [Durovich 2008]. 

Analysis of a large amount of market information has allowed the 
famous American expert A. Politts [after: Durovich 2008] formulate two 
fundamental laws of advertising: 

1. Advertising may promote a good product and speeds up the failure of 
the bad one. It shows what qualities the product has, and helps the 
customer to understand it quickly. 

2. Advertisement which does not represent all components of the goods, 
or which is contained in small quantities and which is itself the customer 
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is not able to detect, shows that this topic is virtually absent, and thus 
speeds up the failure of the product. 

One of the main ethical features that advertising should include is 
truthfulness. And unfortunately, the main rule of successful business is broken 
by many tourist enterprises and may not provide the potential customer with 
expected satisfaction. And it happens unconsciously quite often, with the best 
intentions, when the advertiser seeks for any methods to attract customers. 
And after purchasing it might turn out that the promise given by the enterprise 
through the advertisement can’t be fulfilled, what actually has a negative 
effect on the image of the enterprise and customers satisfaction. Any type of 
the advertising strategy has to have more in-depth analysis to succeed the 
main marketing goals.  

Advertising is non-personified process of the transfer of information 
that forms a designed model of beliefs about products, services or ideas provided 
by the advertisers through a variety of mass media. 

Advertisement also can be defined as the process of communication 
between the enterprise and the market, an element of the marketing strategy, 
or as a process of provision of information about the products and services of 
the enterprise. Advertising is usually used as the process of persuasion the 
potential customer to purchase the products and services of advertised 
enterprise. Advertising campaigns are mostly aimed at a group of potential 
customers which are not personalized, so the advertisement message should 
include a wide variety of features to be able to persuade a large amount of 
potential customers.   

In order to make a profit, enterprises sell products and services, and 
there is always a tough competition on the market. To increase sales and revenues 
from specific groups of potential customers, so-called target market, advertisers 
develop a marketing strategy designed to ensure the attractiveness of their 
products for such groups.  

The marketing strategy is designed the particular order in which the 
campaign is combined and used different versions of marketing tools. Marketing 
combinations include a set of elements, commonly known as the four “P” 
corresponding to the first letters of the name of the category: product, price, 
place, and promotion [Romat 2003]. 

Advertising falls into the category of sales promotion, along with 
individual sales, sales promotion and public relations, each of which can be 
used either for sale or to attract potential customers to purchase the products 
or services of the advertised enterprise. To reduce costs on advertising campaigns 
advertisers are developing advertisements that may attract a wide range of 
potential customers, known as the target audience. The structure of advertising 
has four main elements [Durovich 1998]: 

 The ability to attract attention – it is very important to understand how 
to catch the attention of the potential customers with precise type of 
advertisement. Main criteria to measure the ability of attracting 
customers’ attention are: whether advertising affects the determined 
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categories of potential customers, which it is designed for; whether 
a customer intends to read a message or watch commercials to the 
end; and how effective the advertising in catching customers’ attention. 

 The force of the impact on the emotions of the consumers – the emotions 
that potential customer experiences after getting the advertisement 
message determines how successful the advertising message was, and 

how helpful or relevant provided information about advertised product 
or service was. 

 The force of the influence – influence on the potential customers’ 
mind determines any actions to get promoted product or will stay 

motionless, despite the fact that potential customer liked the advertisement 
and advertised product itself. 

 Informational content – informational content of the advertisement 
message reflects is it enough of information was provided about the 
product, it was helpful or easy to understand from the customers’ point 

of view. 

Advertising, as the main type of marketing communication, plays an 

important role in the development of the sales strategy of the enterprise. It has 
a social, cultural and psychological effect on society, gives to potential customer 

new knowledge, experience, and increases the satisfaction after the purchase. 

In frames of competition, advertising helps to understand customers’ needs better, 
improve the quality of tourism products and services, and servicing itself. 

Advertising is a tool which straightly increases sales. There are two main 
types of advertising that depend on the object of advertising [Durovich 2008]:  

1. commodity, 
2. prestige. 

If the primary goal of commercial advertisements is to increase the 
demand for the tourism products and services, informing potential customers 

about the features of the product or service, the prestigious or image advertising 
is an advertising the highlight all the advantages of the enterprise, the helps to 

differentiate the enterprise from the wide variety of competitors. 
Depending on the needs of tourism product or service the advertisement 

can be [Romat 2003]: 
1. informative, 

2. persuasive, 
3. resembling. 

Informative advertisement is representing the image of the enterprise 

to potential customers as a whole, all the products, services and their features. 
Persuasive advertisement is the most aggressive form, it ensures the potential 

customers in superiority of all advertised products and services of the enterprise, 
and helps to distinguish it among the competitors. And resembling advertisement 

dedicated to let the potential customer know about the existence of particular 
tourism products and services on the market.  
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Advertising is also classified by the method of affecting the target 

audience, the degree of concentration on a particular target groups, the territory 

it covers, and the sources of advertisement distribution. 

A very important issue in the building the promotion strategy is to 

create and introduce the desirable image of the tourist enterprise and products 

and services that enterprise provides, as there is a very tough competition in 

the tourism industry and the popularity of the products changes very quickly. 

Also one of the important points that should be taken to consideration while 

making the promotion plan is the: target audience and specific market segment. 

The main objective of the promotion strategy is to create image that will 

include not only uniqueness that distinguish services and products of the tourist 

enterprise from its competitors, but would attract the attention of potential 

customers. 

Strategic development of the promotion in tourism industry 

Tourism strategy for the promotion of the product should pursue a dual 

objective [Durovich 1998]: 

1. To preserve and strengthen, as far as practicable, already reached position 

in the traditional tourist areas. Focusing on a segment of the market 

and tour group tourism. It should be also taken to the consideration 

that the creation of competitive advantage in tourism due to the initial 

concentration on admission of foreign and wealthy tourists, which can 

be done only by creating a fundamentally new for the content of the 

tourist offers, and a bright individual way. 

2. To form a new tourism product that differs from traditional concepts 

of tourism offer, and that takes into account the historical and cultural 

identity of the city, and allowed to diversify traditional offering, thanks 

to its combination with the services previously not typical for it. 

The planning system should be based on long-term goals of tourism 

enterprises and at the same time solve assignations of the current tactical 

objectives. Here is a brief example of strategies that can be used for promoting 

a tourist destination [Zorin 2005].  

Cultural and folk- ethnographic aspect can be the basis for the 

development and advertising of the following types of tourism in the precise 

city for the conditions of the historic origin of the city. Business and cognitive- 

tourism business, designed for business people and other professionals, who 

come not only to tourist destination, but also in the cities that are close by, and 

combine the power of expanding business contacts with rest and familiarity 

with the life of the local population. This type of tourism is also stimulated by 

the need for rest and entertainment during the trip, so this category of tourists 

will enjoy the greatest popularity of folk culture, dance elements and the most 

prestigious items of handicrafts as souvenirs. Intensive, or incentive – based 
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tourism as a collective visit or sightseeing purposes, and trips of employees of 

enterprises in the tourist areas for recreation, the potential of this type of tourism 

is defined as, basically, the structure of customer demand for tourism services. 

Ethnographic tourism mostly based on the interest of the tourists to real life of 

native citizens, the desire to get familiar and experience the folk traditions, 

rituals, creativity and culture. With the use of historic buildings as living 

decorations for events, based on elements of the native culture and everyday 

life traditions the tourist may experience all of the aspects of the rural life of 

the destination. 

Promotion functions and classification of the advertisement by type of influence 

It is very important to distinguish four main functions of promotion: 

social, economic, marketing and communications [Feofanov 2000].  

The essence of the economic function of promotion as an important 

marketing tool is primarily to stimulate sales and increase the revenues from 

the sale of certain products for a certain period of time. Promotion and advertising 

informs, creates a need for a product or service that highly increases the 

motivation of the potential customers to purchase them. And the more potential 

customers attracted by the advertisement, the faster the level of the sales 

increases, what actually stimulates the economy. 

Information, contained in the advertisement message, has a huge impact 

on the formation of a mass public consciousness and the consciousness of 

each individual, whose attention was attracted. Addressed to the potential 

customers, besides the advertising a product or service, advertising itself: 

contributes to the formation and implementation in customers’ minds ideological 

values of the society and ultimately has an effect on the character of social 

relations. It also contributes to the culture of consumption – for comparing 

different products and services, the customer, in any case trying to get the best 

product or service that can be afforded.  

Promotion is an important component of the marketing strategies of 

sales of the product or service. Promotion plan that is entirely subordinated to 

the tasks of marketing goals helps in achieving final satisfaction of the customer 

with purchased goods and services. 

Promotion and advertising is also the one of the specific forms of 

communication. It is designed to perform and use an appropriate communication 

function, linking together through information channels tourist enterprise and 

potential customers. 

Since promotion is a sophisticated way of distributing the products for 

a variety of designed target groups and used to implement a wide range of 

functions of the tourist enterprise, it can’t be classified easily.  
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Relation between promotion programme and life-cycle of the product 

At each stage of the product life cycle requires a special approach to 

advertising. The need for this is based on the economic and competitive 

environment which is being changed on each phase of the life cycle, and the 

product or service cost structure can change from cycle to cycle. Therefore, 

while planning advertising campaigns, it is necessary to define the objectives, 

methods and types of promotion strategy. 

Here are the descriptions of the stages of the product life cycle and 

definition of the goals and methods of advertising on each of them: 

I. Birth – at this stage it is necessary to consider the complete absence of 

customers’ knowledge about a new product or service, so the main 

objectives of advertising are:  

 to achieve the perceptibility of the existence of the products, services 

and enterprise, 

 to inform the market about the benefits of a new product or service, 

 to encourage potential customers to purchase new product or service, 

 to encourage distributors (wholesalers and retailers) to take the 

products or services on sale. 

Thus, the main focus of advertising is to inform potential customers 

and distributors about basic and detailed characteristics of the product or 

service, the name of enterprise and its reliability. On this stage advertisement 

requires a significant investment, that exceeds the revenues or advertising 

campaign at the moment, but the enterprise may benefit from it in future.  

II. Growth – level of sales is continuously and quickly growing at the 

stage. Many customers begin to make repeat purchases, they also 

know about the wide range of products and services provided by the 

tourism enterprise from advertising at the birth stage. Since the 

competitors arriving in the market, the main goal of advertising shifts 

from get potential customers familiar with the products and services 

to form a set of preferences in a certain tourism enterprise. All 

advertising objectives are as follows: 

 create strong, sustainable image of the enterprise, 

 create and maintain loyalty among the customers, 

 promote the desire of purchasing the product or service, 

 promote further awareness of the development of the enterprise 

and its products and services. 

The main emphasis in advertising is usually put on quality of tourist 

product, its prestige and additional services provided by tourism enterprise. 

Advertising costs remain constant generally, but as products’ and services’ 

sales rises, the more money enterprise has for developing, the stronger advertising 

campaigns and promotion plans in order to expand the enterprise and it’s role 

on the market. After the enterprise starts getting first revenue, the promotional 
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expenses become more balanced. At this stage, the main type of advertising is 

campaigning (persuasive) advertising with informational elements. 

III. Maturity – at this level, very few new customers are attracted, but 

sales mainly consist of repeating purchases of loyal customers. Stage of 

maturity is the peak of the advertising campaign, when the positions of 

the main competitors and their enterprises on the market are already well 

known. The market is not large, so the main purpose of advertising is to 

prevent the loss of the reached positions and even growth in the share 

of the advertised product or service on the market. 

The main emphasis in advertising is on a variety of discounts, sales at 

discount prices, additional services and further improvement the servicing 

quality. The main type of advertising is advertising campaigning. 

IV. Saturation – this phase is not much different from the maturity stage, 

so the main objectives and tools of advertising are the same, but the 

main focus during saturation stage of the product life cycle in advertising 

is to improve the image of the enterprise. It is reached mostly by using 

PR or prestigious advertising, and large price decline (to this stage of 

promotional tactics is fully developed, the initial development costs 

are paid off and decreased). Competition is mainly in pricing strategy 

of enterprises. At this stage, the enterprise creates a product or service 

modification (the probability of which is very high), and advertises it 

either gradually preparing for the withdrawal of some product or service 

from the market and starts to reduce advertising in order to introduce 

something new. The enterprise may begin to use this kind of advertising 

as resembling advertising. 

V. Downturn – at this stage decrease in sales and advertising can be 

noticed. Product or service can be removed from the market. However, 

tourist enterprise remains to sell a large amount of products and services 

that still need to be advertised.  

 

Product life cycle theory in planning an advertising campaign is 

mostly oriented on improving the effectiveness of advertising campaigns, so 

the advertising strategy should be different on each stage of the product life 

cycle. First, advertising must tell that there is a new product, build the tourist 

enterprise image, show all the advantages of the enterprise and its products 

and services. When all potential customers know about the new product or 

any implementations of the product or service quality, the rate of familiarity 

with the enterprise grows. It is pointless to remain the advertising campaign 

on its new features of the product or service, as the potential customers are 

already familiar with the product, and as it goes to a downturn advertisement 

can’t be as effective as it was on the previous stages of a product life cycle, so 

it should be focused on advertising the tourism enterprise itself and build 

stronger image.  



Żegleń, P., Grzywacz, R.: 

Dôležitosť propagácie v cestovnom ruchu 

108 

Further advertising is designed for the customers to remember not 

only advertised characteristics of the product or service, but imprint the image 

of the tourism enterprise, its quality of servicing, and maintain to keep customers 

loyal. Advertising must constantly remind the customer of the enterprise 

existence. Advertising built on this principle will be more effective than the 

monotonous message to the potential customer about the product and its 

features, as in tourism business products and services vary from season to 

season, and with the development of the new popular destinations. Constant 

repetition with a certain time frequency will be skipped by the customer as 

a “noise” and not be able to fulfill its tasks. Besides the psychological positive 

effect from such an advertising strategy, the tourism enterprise will also 

increase the efficiency of it by reducing the investments for advertising, as 

advertising campaign on the downturn stages costs less than advertising at the 

first stages of the product life cycle. 

Reducing money invested on the advertising at this stage may lead to 

increase in frequency and quantity of the ads, but using smaller and simpler 

ads just for letting the customers know, that the tourism enterprise still operates 

on the market, and even though the product or service is slowly moving to the 

end of its life, the enterprise may benefit from this in promotional aspects. 

Since advertising increases sales, it affects the life cycle of the product or 

service. Using advertising and other promotional tools, it helps the tourism 

enterprise not only increase sales, but also prolongs the life cycle of the 

products and services it offers. The goal of advertising campaign is usually to 

increase additional sales, despite the expense on the promotional activity, not 

any business or enterprise can survive only on the direct sales.  

Conclusions 

It is very important to see the potential in opportunities of advertising, 

as it’s beneficial for the enterprise to follow the new trends and technological 

process. With the invention of the Internet advertising strategies are developing 

more, and becoming more efficient, as they cover larger number of viewers. 

Tourism industry belongs to customer oriented market, its strategy of promotion 

needs to be as flexible as it could be, and the modern technologies of promotion 

and advertising need to be used in full potential. 

Studding the types and functions of the promotion and advertising 

activities described in the paper, the reader can clearly see how this information 

can be correlated with tourism industry, and in further materials it can be 

shown, how the advertising looks like from the tourism industry perspective. 

The different strategies and tactics give a wide view on the advertising and 

may be helpful in combining most appropriate strategies for promoting the 

enterprise and its products and services. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 2 

 109 

Promoting activities cover the most of the spheres of human activity, 

advertisement can be placed anywhere, designed in a wide variety of options, 

distributed through the all available media sources, and we see it everywhere 

we go, despite our desire. It is not possible to avoid the influence of advertisement, 

same as the economy of any country won’t survive without using the promotional 

activities for its industries. Even people who despise the advertising can’t get 

away from its influence, and in order to attract the attention of all of the 

potential customer despite their attitude to the advertising, the advices on 

building an advertisement message should be applied. 

In conclusion it has to be said that the main goal of the paper was to 

highlight all the most important aspects in building the promotion plan, 

provide the basic knowledge about how to advertise the enterprise and its 

products. It describes what the advertising is, what are the basic types and 

methods of advertising, how to create an advertisement message, and how to 

use additional promotion activities.  
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An Historical Research of Unknown Prints on the Theme 

of Gregorian Chant in Caplovic Library of the Orava 

Museum of P. O. Hviezdoslav in Dolny Kubin 

Die historische Forschung unbekannter Drucke 

mit der Thematik des Gregorianischen Chorals 

in der Bibliothek von Caplovic des Orava Museums 

P. O. Hviezdoslav in Dolny Kubin 

Historický výskum neznámych tlačí s tematikou 

gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici 

Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

Janka Bednáriková 

Abstract 

Caplovic library of the Orava Museum of P. O. Hviezdoslav in Dolny 

Kubin keeps many important and valuable pieces of various scientific 

areas, including rare musical heritage. There are highly dominant medieval 

notated fragments among them, preserved in the form of parchment 

bindings. Due to wider exploration we have discovered that there are 

another – younger, but no less significant domestic and foreign production 

of prints, which are the subject of theoretical and practical understanding 

of Gregorian chant. Next post will deal with the eight previously 

unpublished music theory works, is to deal with eight unpublished 

music-theoretical works, wich represent a special witness of the living 

practice of Gregorian chant in the liturgy of Central Europe. 

Keywords: Caplovic library. Gregorian chant. Musical treatise. Section. 

Notation. Modus. 

Neodmysliteľnou súčasťou stredovekého vzdelania na všetkých stupňoch 

bolo teoretické i praktické ovládanie hudby, ktoré sa prirodzene odrážalo na 

vzniku a vytváraní teoretických traktátov, príručiek či praktických manuálov. 

Hudobno-teoretická literatúra sa vyvíjala v dvoch odlišných smeroch. Prvým 

boli rozsiahle syntetické diela, ktoré sumarizovali všetky poznatky z obdobia 

tisícročného vývoja gregoriánskeho chorálu, ale zároveň nastoľovali problémy 

s ich možnými riešeniami (napr. dielo Speculum musicae od flámskeho teoretika 

Jacoba Leodiensisa). Nadväzovali pritom na antickú číselnú symboliku, harmóniu 
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sfér a podobne. Mladšie diela toho istého smeru od neskorostredovekých 

a renesančných autorov oveľa viac čerpajú z vlastných skúseností a poznatkov, 

venujú sa tiež viachlasnej hudbe a svoj výklad sprehľadňujú do logických 

celkov a častí, podložených konkrétnymi príkladmi. Druhý smer hudobno-

teoretickej literatúry
1
 reprezentujú praktické a stručné kompendiá, ktoré boli 

písané najmä pre študentov – začiatočníkov. Nepodávali žiadne teórie, 

nenastoľovali problémy, ani žiadne neriešili: boli praktickým zhrnutím 

hudobnej teórie. Ich obsah tvorili základné definície, pravidlá gregoriánskeho 

spevu a základy menzurálnej notácie (napr. diela Nicolausa Wollicka a ďalších 

autorov). V úvode sa častokrát spomínali významné hudobné osobnosti biblic-

kého, antického či ranokresťanského sveta (napr. Dávid, Pytagoras, Platón, 

Boethius, Cassiodorus, sv. Gregor, sv. Augustín a ďalší), nasledovali vysvetlenia 

cieľov hudby a jej významu. Napokon sa objasňovala teória chorálu prostred-

níctvom viacerých kapitol o klasifikácii hudby, o tónovom systéme, diatonickej 

sústave tónov a ich názvov, o teórii hexachordov, hudobných intervaloch 

a systéme ôsmich cirkevných tónin aj s ukážkami. Keďže kompendiá, nazývané 

všeobecne tractatus de musica plana (rozprava o teórii jednohlasného latinského 

chorálu), boli zamerané inštruktívne, obsahovali množstvo pomôcok vo forme 

tabuliek, veršovaných poučiek či názorných grafov.
2
 

Teoretické traktáty v rámci sekundárnych hudobno-historických prame-

ňov majú v našom kontexte výnimočné postavenie, pretože poskytujú informácie 

v oblasti dejín hudobno-teoretického myslenia, interpretácie či kompozície. 

Pri vyhľadávaní a skúmaní učebníc, príručiek a manuálov gregoriánskeho chorálu 

sme v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne
3
 narazili na viaceré doposiaľ nepreštudované a odbornej verejnosti 

nepredstavené tlače z obdobia od konca 15. až po 18. storočie, ktorých 

priamym alebo okrajovým predmetom je gregoriánsky chorál. Konkrétne ide 

o 8 unikátnych diel s hudobno-teoretickým zameraním.
4
 Ako prvú predstavíme 

                                                 
1  Po vynájdení nototlače sa koncom 15. storočia objavil nový typ hudobno-teoretickej spisby, 

vznik ktorého zapríčinil aj zavedenie nového predmetu – polyfónie do učiteľských osnov na 

latinských školách a univerzitách. Tak sa začali vytvárať tlačené školské príručky menšieho 

rozsahu, ktoré pozostávali zvyčajne z dvoch samostatných častí. Prvá časť pojednávala 

o základoch hudobnej teórie a o jednohlasnom latinskom choráli, druhá sa zaoberala 

elementárnymi problémami menzurálnej notácie. Tieto pomerne stručné knižky boli určené 

na vzdelávanie pre praktických spevákov a učiteľom slúžili skôr ako učebné pomôcky. 
2  CZAGÁNYOVÁ, Zuzana: Anonymi Leutsoviensis Tractatus. In: Slovenská hudba 17, 

1991, č. 4, s. 304 – 305. 
3  Na tomto mieste chceme úprimne poďakovať za mimoriadne ústretový a láskavý prístup, 

ako aj za príkladné odborné usmernenie pracovníčkam Literárno-vedného oddelenia Čaplovi-

čovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, literárnym historičkám 

Mgr. Kataríne Ileninovej a Mgr. Renate Jedlákovej. 
4  Skrátený prehľad týchto tlačí sme uverejnili v XXXI. ročníku Zborníka Oravského múzea. 

BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Náčrt neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplo-

vičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. In: Zborník 

Oravského múzea 2014 – XXXI. Dolný Kubín : Oravské múzeum, 2015, s. 376 – 389. 
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praktickú príručku od nášho autora Martina Vaculíka. Zvyšné diela pochádzajú 

od cudzích autorov, pričom prvé tri sa takmer kompletne venujú gregoriánskej 

tematike, ďalšie tri pojednávajú o gregoriánskom choráli už len okrajovo v rámci 

jednej kapitoly. Na záver sme zaradili teologický traktát od domáceho autora 

Žigmunda Senflebena, ktorý sa zaberá výkladom dvoch gregoriánskych foriem – 

sekvencií a hymnov. 

Martin Vaculík: Cantus gregorianus 

Z františkánskeho rádu domácej proveniencie vyšiel málo známy 

bratislavský organista Martin Vaculík (? – 1742), ktorý v Olomouci v roku 1735 

vydal rukoväť gregoriánskeho chorálu Cantus gregorianus.
5
 Jeden exemplár 

tohto diela sa nachádza vo Vedeckej knižnici v Olomouci pod signatúrou OLA 

001 601.787 a je pôvodným majetkom bývalého františkánskeho kláštora 

v Uherskom Hradišti.
6 

Ďalší exemplár je deponovaný aj v knižničnom fonde 

Čaplovičovej knižnice pod signatúrou XI/2. Ide o pomerne útlu knižku v tvrdej 

väzbe s rozmermi 200 x 160 mm,
7
 ktorú by sme mohli označiť ako praktickú 

príručku gregoriánskeho chorálu. Dielo, napísané na 110 stranách (108 strán 

má číslovanie, na ďalších dvoch sa nachádza abecedný zoznam spevov), 

neobsahuje teoretické poučky a vysvetlenia, ale konkrétne príklady nápevov 

na spievanie čítaní (epištol), evanjelií, feriálnych aj slávnostných modlitieb 

a ôsmich žalmových tónusov. Knižka nie je klasicky rozdelená na kapitoly, 

avšak jednotlivé tematické zmeny oznamujú popisné názvy. Jej obsah môžeme 

sprehľadniť nasledovne:  

 Pausae martyrologii (nápevy čítaní a modlitieb, s. 3 – 7)  

 Octo toni psalmorum (nápevy 8 žalmových tónusov s intonáciami 

a viacerými záverečnými kadenciami, s. 7 – 11) 

 Benedicamus Domino (viaceré nápevy tohto ordináriového spevu, 

s. 12 – 15) 

 Antiphonae ad aspersionem Templi (Vidi aquam, Aperges me, s. 15 – 18) 

 Antiphonae post matutinum (viaceré mariánske antifóny, s. 18 – 21) 

                                                 
5  Kompletný názov diela z titulnej strany znie: Cantus Gregorianus Pausarum, Tonorum, 

Aliquorum Hymnorum, Et Antiphonarum, Ac Aliorum, Quae In Alma Provincia Hungariae 

Sanctissimi Salvatoris Fratrum Minorum strictioris Observantiae in Processionibus, ac 

alias per Annum cantari consuevereunt. Ex Antiquioribus Psalteriis, Antiphonalibus, 

Gradualibus, manuscriptis Jussu Superiorum Collectus, Pro uniformi usu ejusdem Almae 

Provinciae publicis typis datus/Studio et industria Ad modum Reverendi Patris Martini 

Waczulik. Vaculík, Martin: Olomucii : Typis Francisci Hirnle, 1735. 115 s. Dostupné aj na 

internetovej stránke http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00073/51/000735157.htm dňa 10.3.2014.  
6  Informáciu sme získali na internetovej stránke http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ 

index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=5474 dňa 10.3.2014. 
7  Pri zapisovaní rozmerov uvádzame najprv výšku, potom šírku tlače. Výška notovej osnovy 

tohto diela je 14 mm, kváder meria na výšku 4 mm (meranie zo strany 7). 
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 Pro pluvia et pro serenitate (spevy za dážď i za pekné počasie, s. 21 – 23) 

 Tempore paschali (sekvencia Victimae paschali laudes, s. 24 – 26) 

 Pro Adventu ante Kyrie (antifóna Rorate coeli desuper, s. 27) 

 Invitatoria pro festo Nativitatis (introit Christus natus est, hymnus 

Crudelis Herodes, s. 28 – 32) 

 Pro festo Purificationis B. V. M. (antifóny Lumen ad revelationem, 

Exurge Domine, hymnus Ave maris stella, s. 33 – 35) 

 Feria IV Cinerum (antifóny Exaudi nos Domine, Immutemur habitu, 

s. 36 – 40) 

 Dominica in Palmis (antifóny Hosanna Filio David, Pueri Haebreorum, 

hymnusy Vexilla Regis, Gloria laus et honor, graduál Collegerunt, 

s. 41 – 47) 

 Lamentationes pro Hebdomada Sancta (lamentácie I. – III. na piatu 

fériu, šiestu fériu a na sobotu, modlitba proroka Jeremiáša, s. 50 – 78) 

 Pausae tractatuum qui cantari solent triduo ante Pascha (nápevy, 

ktoré sa používajú pri slávnostnom spievaní počas Svätého trojdnia, 

s. 79) 

 Feria V majoris hebdomadae ad lotionem pedum (antifóny Mandatum 

novum do vobis, Postquam surrexit so žalmom 118, Dominus Jesus so 

žalmom 47, Domine tu mihi lavas pedes so žalmom 84, s. 80 – 83) 

 Hymni et antiphonae variae (Veni Creator Spiritus, Decus morum 

Dux minorum, O salutaris Hostia, Engratulemur hodie, Jesu dulcis 

memoria, jedna z tzv. antifón „O“ – O Sapientia, hymnus sv. Ambróza 

a Augustína Te Deum laudamus, s. 84 – 96) 

 In depositione Fidelium Defunctorum (pohrebné antifóny a modlitby: 

Circumdederunt me, Absolve Domine s chválospevom Benedictus, 

Absolve Domine animam famuli, Michael praepositus, Miserere mei 

Deus, Libera me Domine, Coeli movendi sunt, In paradisum so žalmom 

De profundis, s. 97 – 108).  

Na základe preskúmania obsahu tohto dielka môžeme konštatovať, že 

v dobe jej napísania Martinom Vaculíkom, teda v 18. storočí sa gregoriánsky 

chorál bežne praktizoval, hoci už v dekadentnej forme. Jeho spevy boli dobre 

známe a nevyžadovali nijaké teoretické usmernenia. Cieľ napísania tejto 

knižky bol teda čisto praktický, resp. liturgický. Na záverečnom liste dielka sa 

nachádza krátke slovo vydavateľa, adresované svojim čitateľom (Typographus 

lectori). V ňom vysvetľuje prítomnosť niektorých tlačových chýb, akými je 

napr. nesprávne umiestnenie nôt či medzier v dôsledku niekoľkonásobného 

vkladania tých istých strán do tlačiarenského lisu. Spolieha sa tiež na múdrosť 

čitateľa a jeho diskrétny úsudok, vďaka ktorému bude aj napriek tlačovým 

nedostatkom spievať uvedené spevy dobre a na Božiu slávu. 
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Obr. 1: Titulná strana diela Martina Vaculíka Cantus gregorianus 

Obr. 2: Prvá strana diela Martina Vaculíka Cantus gregorianus 

 

 

Obr. 3: Ukážka notovaného zápisu diela Martina Vaculíka Cantus gregorianus, s. 6 – 7 
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Joannes Baptista Samber: Elucidatio musicae choralis 

Kniha pod názvom Elucidatio musicae choralis
8
 je v Čaplovičovej 

knižnici uložená pod signatúrou XII/1175. Vyšla v Salzburgu v roku 1710, 

vložená je do tvrdej svetlej väzby a jej rozmery sú 172 x 227 mm. 

V dolnokubínskom exemplári jej však chýba titulná strana, preto sme mali 

spočiatku problém s identifikáciou diela. Kniha má 95 strán, ktoré predchádza 

6 samostatných a nečíslovaných strán: tri z nich obsahujú pomerne rozsiahle 

venovanie (Epistola Dedicatoria), ďalšie tri strany obsahujú imprimatur 

s presným dátumom schválenia (12. septembra 1710), ako aj vyjadrenia 

salzburgského regenschóriho Joannesa Marcellina Canatu, ceremonára 

Antonia Weishaupta a organistu z kláštora sv. Petra v Salzburgu Joannesa 

Baptistu Maringgele. Po hlavnom texte s 87 stranami nasleduje ďalších osem 

strán, na ktorých je zaznamenaný Register s názvami jednotlivých kapitol. 

Tabuľka 1  

Prehľad obsahu knihy Elucidatio musicae choralis 

Číslo 

kap. 
Názov kapitoly Obsah kapitoly Strany 

 Epistola Dedicatoria   

 Imprimatur   

 Erste Abtheilung Prvá časť 1 

1. Von der Definition Musicae O definícii hudby 1 

2. Von Erfindung und Ursprung 

der Music 

O vynáleze a pôvode hudby 2 

3. Von der Derivation des Worts Musica O pojmoch súvisiacich so slovom 

hudba 

3 

4. Von dem wahrhafften und ersten 

Erfinder der Music 

O pravidlách a vynálezcoch hudby 3 – 4 

5. Von der Propagation oder 

Fortpfslanzung der Musicalischen 

Wissenschafft  

O propagácii alebo o ďalšom 

pestovaní hudobnej vedy 

4 – 5 

6. Von der aus das neu widerumen nach 

den Sünd-Fluk ausgerichten Music 

O obnovení hudby, narušenej 

vplyvom hriechu 

5 – 6 

7. Von Effect und Nuzen der edlen 

Music-Kunst 

O účinkoch a osohu ušľachtilého 

hudobného umenia 

6 

8. Von der Division oder Zertheilung 

des Worts Musica 

O delení hudby (figurálna a chorálna) 

a členení pojmu hudba  

7 

                                                 
8  Kompletný názov knihy znie: Elucidatio musiace choralis. Das ist: Gründlich und wahre 

Erläuterung oder Unterweisung wie die edle und uralte Choral-Music fundamentaliter nach 

denen wolgegründten Reglen mit leichter Mühe möge erlehrnet werden. Salzburg 1710. 
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 Underte Abtheilung Druhá časť 8 

1. Von der Musica Chorali, oder 

Choral-Gesang 

O chorálnej hudbe alebo chorálnom 

speve 

8 – 9 

2. Von denen Linien des alten  

Choral-Gesangs 

O starodávnom chorálnom speve 9 – 10 

3. Von denen Linien des neueren 

Romanischen Choral-Gesang 

O novšom rímskom chorálnom 

speve 

10 – 11 

4.  Von dem Ursprung Litterarum, oder 

deren Buchstaben 

O pôvode písmen 11 

5.  Von denen Clavibus des neuen 

Romanischen Choral-Gesang 

O kľúčoch nového rímskeho 

chorálneho spevu 

12 – 13 

6. Von Figur und Gestalt deren Noten O tvaroch a podobe nôt 13 – 14 

7. Von denen Vocibus, oder Stimmen O hlasoch 15 – 16 

 Dritte Abtheilung Tretia časť 17 

1. Von dem Gesang was solches und wie 

vilfach es seye 

O podstate spevu a o jeho 

mnohorakosti 

17 

2. Von der hochst nothwendigen 

Solmisation 

O veľmi potrebnej solmizácii 18 – 19 

3. Von den Mutation Vocis oder 

Berkehrung der Stimm 

O modulácii hlasov a striedaní 

hlasu 

19 – 21 

4. Von der Scala Musicae choralis oder 

Musicalischen Stiegen  

des Choral-Gesang 

O hudobnom rozsahu chorálnej 

hudby a hudobných stupňoch 

chorálnych spevov 

22 – 23 

5. Von der Division oder Bertheilung  

Scalae et Clavium  

O delení stupníc a kľúčov 23 – 28 

6. Von der Scala Cantus Duri und be 

mollis deren zwainzig Clavium 

O stupnici spevu dur a mol a o ich 

20 zakončeniach 

28 – 31 

 Vierdte Abtheilung Štvrtá časť 32 – 33 

1. Von dem Unisono O unisone 33 

2. Von der Secunda und wie vilsach es 

seve? 

O sekunde a jej rozpoznaní  33 – 36 

3. Von der Tertia und wie vilsach folve 

seve? 

O tercii a jej rozpoznaní 36 – 37 

4. Von der Quarta ober Diatessaron O kvarte a jej rozpoznaní 38 

5. Von der Quinta oder Diapente O kvinte a jej rozpoznaní 38 – 39 

6. Von der Sexta und wie vilsach es 

seve? 

O sexte a jej rozpoznaní 40 – 42 

7. Von der Septima und wie vilsach es 

seve? 

O septime a jej rozpoznaní 43 

8. Von der Octava O oktáve 46 – 47 

9. Von denen Prohibitis oder verbotte-

nen und unsulässigen Intervallen 

O zakázaných intervaloch 48 – 49 

10. Von den Text – Einlegen oder Singen 

zu erlehrnen 

O výklade textu alebo o poučenom 

spievaní 

50 – 51 

 Fünffte Abtheilung Piata časť 52 

1. Von dem Usprung des Choris toni 

oder Modi  

O pôvode slova tónus alebo módus 52 – 53 
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2. Von Erkantnus und Zahl Tonorum 

ober Modorum 

O poznaní a počte tónov alebo 

módov 

53 – 55 

3. Worrinen von Ambitu O ambite, rozsahu 56 – 60 

 Sechste Abtheilung Šiesta časť 61 

1. Von denen Tonis und Intonationibus 

oder Anstimmung Psalmorum 

Festivorum 

O tónoch a intonáciách 

slávnostných a sviatočných žalmov 

61 – 62 

2. Von denen Symbolis oder Reinn-

Keichen Tonorum in denen Psalmis 

O symboloch a charakteristických 

prvkoch tónov v žalmoch  

62 – 68 

3. Von denen Tonis und Intonatio-nibus 

Psalmorum Ferialium 

O tónoch a intonáciách feriálnych 

žalmov 

68 – 69 

4. Von denen Hymnis und ander 

Canticis oder Gesangern als 

Gradualien Offertorien 

O hymnoch a iných kantikách alebo 

o spevoch ako graduál, ofertórium 

70 – 72 

5. Von denen Canticis Magnificat und 

Benedictus 

O chválospevoch Magnificat 

a Benedictus 

72 – 73 

6. Von denen Introitibus  O introitoch 73 – 76 

 Sibende Abtheilung Siedma časť 77 – 78 

1. Von denen Differentiis primi Toni O ukončeniach prvého tónusu 78 – 80 

2. Von denen Differentiis secundi Toni O ukončeniach druhého tónusu 80 

3. Von denen Differentiis tertii Toni O ukončeniach tretieho tónusu 81 

4. Von denen Differentiis quarti Toni O ukončeniach štvrtého tónusu 82 – 83 

5. Von denen Differentiis quinti Toni O ukončeniach piateho tónusu 83 

6. Von denen Differentiis sexti Toni O ukončeniach šiesteho tónusu 83 – 84 

7. Von denen Differentiis septimi Toni O ukončeniach siedmeho tónusu 84 – 85 

8. Von denen Differentiis octavi Toni O ukončeniach ôsmeho tónusu 85 – 86 

9. Von dem Exitu, EUOUAE, oder 

Differentia Peregrina oder aber 

Irregulari 

O ukončeniach, EUOUAE alebo 

o diferenciách tonus peregrinus 

a tonus irregularis 

86 

10. Von der Vortresslichfeit des Grego-

rianischer Gesangs wie auch des-sen 

Misbrauch 

O zneužití gregoriánskeho spevu 86 – 87 

11. Von der Transposition deren Choral-

Tonen der Orgl nach 

O transpozícii chorálových nápevov 

pre organový sprievod 

87 

 Register  88 – 93 

 

Z uvedeného prehľadu je evidentné, že gregoriánsky chorál je domi-

nantným aspektom celého diela, hoci prvá zo siedmich častí je zameraná 

na objasnenie hudby skôr zo všeobecného hľadiska. Pozoruhodná je tiež 

10. kapitola siedmej časti, ktorá hovorí o zneužití gregoriánskeho spevu. 

Keďže ide o rozsiahly hudobný traktát, rozhodne predstavuje významný 

podnet pre ďalšie vedecké bádanie. 
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Obr. 3: Detail – tlačený podpis autora diela Elucidatio musicae choralis  

Joannesa Baptistu Sambera 

 

 

Obr. 4: Ukážka viacerých variantov žalmových nápevov 

Simpertus Schmelz: Fundamenta musica cantus artificialis  

Pod signatúrou XI/359 je v Čaplovičovej knižnici uložená tlač z roku 

1752, ktorá nesie názov Fundamenta musica cantus artificialis (Hudobné 

základy umeleckého spevu).
9
 Pochádza od pátra Simperta Schmelza, má tvrdú 

väzbu s rozmermi 180 x 220 mm a je napísaná na 40 stranách. V tejto väzbe 

                                                 
9  Kompletný názov diela znie nasledovne: Fundamenta musica cantus artificialis, Das ist 

Musicalisch = Regular gestelltes, Zwey Theilig Figural – und Choral – künstliches Zing = 

Fundamenta: Für alle 4. Stimmen, Discant, Alt, Tenor und Bass. Yrssee 1752. 
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sa po jej ukončení nachádza aj ďalšia kniha s názvom Scala Jacob ascendendo 

et descendendo.  

Učebnica Fundamenta musica cantus artificialis je rozdelená na dve 

časti, z ktorých prvá má desať kapitol, druhá osem. Prvá časť sa venuje 

figurálnej hudbe a zaoberá sa vysvetľovaním kľúčov, nôt, páuz, intervalov, 

taktov, temp a synkop. Pojednáva o umeleckom figurálnom speve a vtedajšej 

systematike, obsahuje výklad o podložení textu a o tom, čo je v speve 

podstatné, a používa modernú notáciu v päťlinajkovej osnove s diskantovými 

kľúčmi.  

Druhá časť prvej knihy je pre našu tému podstatnejšia, pretože sa 

zaoberá gregoriánskym chorálom. Podobne ako v predchádzajúcej časti, aj tu 

sa autor venuje objasneniu kľúčov, slabík, nôt, solmizácii a transponovaniu 

prostredníctvom gregoriánskych kľúčov. Rovnako pojednáva o umeleckom 

chorálnom speve a jeho oddeleniach, o 8 gregoriánskych tónusoch, o inter-

punkciách používaných vo veľkých litániách. Objasňuje tiež, ako rozoznať 

introit od iných spevov, v akých tónusoch sú zapísané a venuje sa aj otázke 

organového sprievodu v gregoriánskom speve. Príklady sú zapísané v kvadra-

tickej notácii. Pozoruhodný je fakt, že táto teoreticko-praktická učebnica má 

vzhľadom k bežnému úzusu vymenené poradie argumentov: najskôr sa venuje 

figurálnemu spevu, až potom gregoriánskemu, čo dokumentuje nasledujúci 

prehľad kapitol. 

 
Tabuľka 2  

Prehľad obsahu knihy Fundamenta musica cantus artificialis 

Číslo kap. Názov kapitoly Obsah kapitoly Strany 

PARS PRIMA 

Caput I. Von der Music  Všeobecne o hudbe 1 

Caput II. Von den Clavibus, und Syllabis O kľúčoch a slabikách 2 

Caput III. Von den Noten, und Pausen O notách a pauzách 3 – 4 

Caput IV. Von der Solmisation O solmizácii 5 – 23 

Caput V. Von den Intervallis, und Tono 

musico 

O intervaloch a o hudobnom tóne 24 – 26 

Caput VI. Von dem Tact, Mensur oder Tempo O taktoch, hodnotách a tempách 26 – 30 

Caput VII. Von der Syncopation, Puncto, 

Quadrato, auch allen Űbrigen 

O synkopách, bodkách, kvádroch 

a ostatných hudobných značkách 

31 – 34 

Caput VIII. Von den Sünstlichen figural – 

Gesang 

O umeleckom figurálnom speve 

a súčasne platnej systematike 

34 – 37 

Caput IX. Von Einlegung des Text O podkladaní (umiestňovaní) textu 38 – 39 

Caput X. Woher zu Erkennen aus was das 

Gesang Gehe? 

Odkiaľ rozumieť, o čo v speve 

ide? 

40 

PARS SECUNDA 

Caput I. Von den Clavibus, syllabis, und 

Notis des choral – Gesanges 

O kľúčoch, slabikách a notách 

v chorálnom speve 

41 

Caput II. Von der Solmisation O solmizácii 42 – 44 
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Caput III. Von der Transposition durch die 

Echlüsset C, und F 

O transpozícii prostredníctvom 

kľúčov C a F 

44 – 45 

Caput IV. Von dem sünstlichen Choral – 

Gesang / und desssen Ub=oder 

Eintheilung 

O umeleckom chorálnom speve 

a o jeho oddeleniach 

45 – 47 

Caput V. Von den 8. regulierten Tonen O ôsmich regulérnych tónoch 47 – 51 

Caput VI. Von dem Tono authentico, und 

plagali 

O autentickom a plagálnom móde 52 

Caput VII. Von den Interpunctionen I und 

Litaniis Majoribus 

O interpunkciách a veľkých 

litániách 

52 – 53 

Caput VIII. Voher die Introitus, und alle Andere 

Gesänger zu Ersennen / Wessen 

Toni sie senn? 

Ako rozpoznať introity a iné 

spevy, aké majú tóny a v akých 

tónusoch sú napísané? 

54 

Appendix Von dem transponieren in dem 

Choral mit der Orgel 

Ako transponovať chorál do 

organového partu? 

55 

Register  56 

 

 

Obr. 5: Titulná strana diela Simperta Schmelza Fundamenta musica cantus artificialis 

 

 
Obr. 6: Prvá strana II. časti diela Simperta Schmelza Fundamenta musica cantus artificialis 
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Joseph Joachim Benedictus Münster: Scala Jacob 

Kniha Scala Jacob 
10

 od Josepha Joachina Benedicta Münstera z roku 

1756 je zviazaná v tej istej tvrdej väzbe (180 x 220 mm)
11

 ako predchádzajúci 

titul Fundamenta musica cantus artificialis. Má 38 strán, z ktorých prvé tri nie 

sú číslované. Obsahovo je rozdelená do dvadsiatich paragrafov, z ktorých 

mnohé nemajú žiadny názov, preto ich nemôžeme sprehľadniť v tabuľke a ich 

obsah opíšeme len slovne. Autor sa venuje definícii gregoriánskeho chorálu, 

názvom tónov, kľúčom, škálam (scala musica) i solmizácii, pričom stručné 

a výstižné definície vhodne podopiera praktickými notovými príkladmi 

v kvadratickej notácii. V desiatom a jedenástom paragrafe sa nachádzajú 

viaceré praktické príklady a cvičenia (ex cantu duro – ex cantu molli), 

v dvanástom autor názorne vysvetľuje transpozíciu tónov prostredníctvom 

využitia gregoriánskych kľúčov v rôznych pozíciách. Nasledujúce paragrafy 

predstavujú všetky žalmové nápevy s ich viacerými diferenciami, intonácie na 

chválospev Magnificat, vysvetlenie obtiažneho siedmeho tónusu a nápevy 

žalmových veršov v introitoch. Záverečné paragrafy pojednávajú o hymnoch, 

graduáloch a ofertóriách. Príručka Scala Jacob je napísaná prehľadne 

a zrozumiteľne, vďaka čomu bola v svojej dobe zaiste vítanou praktickou 

príručkou chorálneho spevu. 

 

 

Obr. 7: Titulná strana diela Joachima Benedicta Műnstera Scala Jacob 

 

                                                 
10  Kompletný názov traktátu znie nasledovne: Scala Jacob, ascendendô & descendendô: das 

ist: kürtzlich doch wohlgegründte Anleitung und vollkommener Unterricht die edle Choral-

Music denen Reglen gemäss recht aus dem Fundament zu erlernen ... Augsburg 1756. 
11  Výška notovej osnovy je opäť 11 mm, kváder na výšku meria 4 mm (meranie zo strany 49). 
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Obr. 8: Začiatok textu v paragrafe č. 18, pojednávajúceho o introitoch, s. 31 

Frederic Beurhusius: Erotematum musicae libri duo 

Drobné, nečíslované dielko s rozmermi 162 x 117 mm
12

 od Frederica 

Beurhusiusa Erotematum musicae libri duo pochádza z roku 1580 a v Čaplo-

vičovej knižnici je uložené pod signatúrou XI/297. Ide o najstaršiu hudobnú 

tlač v tejto inštitúcii, ktorá obsahuje dve knihy napísané v latinskom jazyku, 

pričom druhý titul je nehudobný,
13

 preto mu nebudeme venovať pozornosť. 

Úvodná a vzhľadom k našej téme aktuálna kniha má dve časti, z ktorých 

prvá má trinásť kapitol, druhá päť. Ako uvidíme v nasledujúcom prehľade, 

gregoriánskemu chorálu sa venuje len jedna (tretia kapitola druhej časti), 

ktorá pojednáva o ôsmich gregoriánskych módoch.  

 
Tabuľka 3  

Prehľad obsahu knihy Erotematum musiace libri duo, Liber primus 

Číslo kapitoly Názov kapitoly Obsah kapitoly 

Caput I. Quid musica, et ejus partes Definícia hudby a jej časti 

Caput II. De sonorum generibus, differentiis et 

communibus affectionibus 

O druhoch zvukov, rozdieloch 

a spoločných črtách 

Caput III. De sedibus sonorum O tom, kde sídlia tóny 

                                                 
12  Tlač v mäkkej väzbe má spolu 124 strán a titulný list ponúka nasledujúci kompletný titul 

knihy: Erotematum musiace libri duo, ex optimis huius artis scriptoribus vera perspicuaque 

methodo descripti, per Federicum Beurhusium Menertzhagenfem, Scholae Tremonianae 

Conrectorem. Cum Praefatione D. Iohannis Thomae Freigii. Noribergae 1580. 
13  Libellus brevis, Christianae fidei et doctrinae utilis et iucundus. Editus á Nicolao Selneccero, 

1576. Kniha zaznamenáva podstatné myšlienky vybraných biblických kníh Starého zákona, 

napr. Genesis, Exodus, Deuteronomium a podobne, ako aj texty cirkevných otcov, napr. 

Klementa Alexandrijského, sv. Augustína a ďalších. 
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Caput IV. De nomenclatura sonorum per literas 
et syllabas 

O názvosloví tónov podľa písmen 
a slabík  

Caput V. De vocibus O hlasoch 

Caput VI. De ordinis vocum differentia O poradí rozdielnych hlasov 

Caput VII. De coniuncto ordine O kombinovanom poradí 

Caput VIII. De omnium sonorum gradibus et 
ordinibus in uno Systemate Conjunctis 

O zvukoch všetkých stupňov 
v jednom spoločnom systéme 

Caput IX. De sonorum intervallis O intervalových zvukoch 

Caput X. De pari et essentiali impari O pravidelných a nepravidelných 
intervaloch 

Caput XI. De adventitia quantitate O náhodnej kvantite 

Caput XII. De augmentatione O zväčšení 

Caput XIII. De proportione O proporcii 

 
Tabuľka 4  
Prehľad obsahu knihy Erotematum musicae libri duo, Musicae liber secundus, 
de sonorum harmonia 

Číslo kapitoly Názov kapitoly Obsah kapitoly 

I. De simplicibus cantus generibus O jednoduchých spôsoboch spevu 

II. De coniunctis generibus O spojení rôznych druhov 

III. De modis O módoch 

IV. De symphoniae consonantis O hudbe spoluhlások 

V. De symphonia melodiarum O hudbe melódií 

 
Prvá kniha (Liber primus) má čisto teoretický charakter. Autor sa 

zaoberá definíciou hudby, druhmi zvukov, hlasov či intervalov. Hneď v úvode 
ponúka nákres delenia hudby (hudobných druhov), ktorý je vlastne syntézou 
celého obsahu knihy. Za pomoci názorných príkladov vysvetľuje priestor 
notovej osnovy, všetky kľúče (chorálne aj figurálne), rozsah tónov v závislosti 
od použitých kľúčov, zostavuje akoby tabuľky tónov jednotlivých stupníc. 
Popri teoretickom výklade sa v knihe nachádzajú aj praktické príklady 
z gregoriánskeho chorálu (da exemplum chorale) i z figurálnej hudby (da 
exemplum figuratum), čo je rozlíšené aj v notáciách (nemecká gotická 
chorálna

14
 a menzurálna). Konkrétny argument gregoriánskeho chorálu sa 

však nachádza až v tretej kapitole druhej knihy (Musicae liber secundus), 
ktorá pojednáva o ôsmich gregoriánskych módoch. Na 24 stranách z celkového 
počtu 124 nečíslovaných strán autor približuje všetkých osem módov (plus 
tonus peregrinus), poukazuje na ich autentické a plagálne delenie i na ambitus 
každého módu. Kapitola obsahuje viaceré notové príklady pre každý žalmový 
tónus, ktoré sú zamerané aj na rozsah tónusu, rôzne diferencie. Uvedený je 
aj kompletný nápev na úvodný text chválospevov Magnificat a Benedictus. 
V závere sa nachádzajú príklady na pochopenie rozdielu medzi jednoduchým 
žalmovým nápevom a ozdobnejším nápevom introitov v každom z ôsmich 
gregoriánskych módov.  

                                                 
14  Výška notovej osnovy je 11 mm, virga má výšku 7 mm. 



DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK 

Ružomberok: Katolícka univerzita 2017, roč. 17, č. 2 

 127 

 

Obr. 9: Titulná strana diela Erotematum musicae libri duo od Frederica Beurhusiusa 

 

 

Obr. 10: Ukážka úvodného nákresu delenia hudby (hudobných druhov) 
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Obr. 11: Ukážka pojednávania o druhom móduse a tónuse (bez číslovania) 

Renatus Des-Cartes: Musicae compendium 

Medzi ďalšie vzácne knižné vydania hudobno-teoretických prác Čaplo-

vičovej knižnice patrí tlač Musicae compendium od René Des-Cartesa z roku 

1650. Vo fonde je uložená pod signatúrou XI/3, má tvrdú väzbu s rozmermi 

sú 193 x 155 mm. Ide o útlu latinsky písanú publikáciu s počtom strán 58. 

Prevažuje textová časť, avšak na viacerých stranách sa nachádzajú notové 

ukážky.
15

 Dielo obsahuje úvodné slovo adresované čitateľovi, vysvetlenie 

predmetu knihy, predslov a jedenásť nečíslovaných statí, ako ich uvádza 

nasledujúci prehľad. 

 
Tabuľka 5  

Prehľad obsahu knihy Musicae compendium 

Názov state Obsah kapitoly Strany 

Typographi Lectori Slovo vydavateľa čitateľovi  

Hujus objectum est Sonus Cieľom je zvuk 5 

                                                 
15  Notové ukážky obsahujú strany 13, 16, 19, 32, 35, 38, 41, 42 a 54.  
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Praenotanda Predslov 6 – 7 

De numero vel tempore in sonis 

observanda 

O počte alebo čase pozorovaných zvukov 8 – 11 

De sonorum diversitate circa acutum 

et grave 

O tónoch z hľadiska melodickej 

rozdielnosti (vysoké a nízke)  

11 

De consonantiis O konsonanciách 11 – 13 

De octava O intervale oktávy 14 – 20 

De quinta O intervale kvinty 21 – 22 

De quarta O intervale kvarty 22 – 23 

De ditono, tertia minore et sextis O intervale sekundy, malej tercie a sexty 23 – 26 

De gravibus sive tonis musicis O ťažkých alebo hudobných tónoch 26 – 43 

De dissonantiis O disonanciách 43 – 47 

De ratione componendi et modis O systéme a metódach komponovania 47 – 56 

De modis O módoch 56 – 58 

 

Predstavené compendium je čisto teoretické dielo, vychádzajúce 

z matematiky a akustiky so zameraním na vysvetlenie zvukov, tónov, konso-

nancií, disonancií či metodických postupov komponovania. Na niekoľkých 

stranách sa síce nachádzajú názorné príklady, tie však predstavujú skôr grafy 

a tabuľky.
16

 V poslednej stati De modis sa autor nezaoberá gregoriánskymi 

módmi, ako to naznačuje názov, ale vyjadruje akúsi všeobecnú úvahu v rámci 

pojmov gradus, tonus, semitonus, modus. 

 

 

Obr. 12: Titulná strana dielka Musicae compendium od René Des-Cartesa 

                                                 
16  Tabuľky a názorné grafy sa nachádzajú na stranách 13, 16, 19, 32, 35, 38, 41, 42 a 54. Ich 

obsahom je prevažne znázornenie intervalov a ich vzťahov, tónov a poltónov, stupňov škál 

a figúr. 
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Obr. 13: Ukážka časti pojednávajúcej o módoch, s. 56 – 57 

 

 

Obr. 14: Ukážka teoretického pohľadu na hudobné členenie tónov, s. 35 
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Meinrado Spiess: Tractatus musicus compositorio – practicus  

V Čaplovičovej knižnici sa pod signatúrou XI/333 nachádza ďalšie 

hudobno-teoretické dielo – Tractatus musicus compositorio – practicus,
17

 

ktoré pochádza z roku 1746. Je to veľká latinsko-nemecká kniha s pevnou 

väzbou s rozmermi 335 x 220 mm,
18

 napísaná na 220 stranách, za ktorými 

nasleduje osem strán Registra, deväť strán Dodatku a jedna strana Špecifikácie. 

Obsah je rozdelený na 34 kapitol, sprehľadnených v nasledujúcej tabuľke.  

 
Tabuľka 6 

Prehľad obsahu knihy Tractatus musicus compositorio – practicus 

Číslo 

kap. 
Názov kapitoly Obsah kapitoly Strany 

1. Von der Musik überhaupt Všeobecne o hudbe  1 

2. Von der wesentlichen Beschreibung 

und zweyfacher Eintheilung der Music 

O podstatnom opise a dvojitom 

delení hudby 

1 

3. Worans die Musika ihre Principia 

ziehe 

Odkiaľ berie hudba svoje pravidlá 3 

4. Von dem Sono oder Tono Musico O zvuku a hudobnom tóne 4 

5. Von den Musicalischen Intervallen  O hudobných intervaloch 5 

6. Vom Mathematischen Verhalt aller 

Intervallen  

O matematických vlastnostiach 

všetkých intervalov 

8 

7. Wie die Intervalla aus dem 

Monochord gezeuget werden 

Ako sa odvodzujú intervaly 

z monochordu 

12 

8. Von denen Con – und Dissonanzen O konsonanciách a disonanciách 18 

9. Von denen Bewegungen, und 

Sprüngen 

O intervalových krokoch a skokoch 21 

10. Von unterschiedenen Gattungen der 

Ton – Arten 

O rôznych druhoch tónov 29 

11. Von denen Wersetzen Ton - Arten O zameniteľnosti jednotlivých 

druhov tónov 

30 

12.  Von den alten und neuen Ton – Arten O starých a nových druhoch tónov 34 

13.  Die viel Modi Musici zu bestimmen Ako určiť mnohé hudobné módy 39 

14. Von den 12. Tonis, oder 6. Haupt 

Modis M. 

O dvanástich tónoch alebo 

o šiestich hlavných módoch 

42 

15.  Von Choral – Gesang und desseiben 

8. Tonen 

O chorálnom speve a jeho ôsmich 

tónusoch 

67 

                                                 
17  Kompletný názov traktátu znie nasledovne: Tractatus musicus compositorio – practicus. 

Das ist Musicalischer Tractat, in welchem alle gute und sichere Fundamenta zur musicalischer 

Composition aus denen alt=nevesten besten Autoribus herausgesogen, zusammen getragen, 

gegen einander gehalten, exflaret, und mit untersesten Exemplen dermassen flar und deutlich 

exlauter werden, das ein zur Musique geartetes, und der edlen Musicalischen Composition 

begieriges Subjectum oder angehender Componist alles zur Praxin gehoriges finden, leichtlich, 

und ohne mündliche Instruction begreissen, erlernen, und selbst mit vollsommenem Bergnugen 

zur wurchlichen Ausubung schreiten sonne, und darsse. Augsburg 1746. 
18  Výška notovej osnovy je 11 mm, výška guľatej noty predstavuje 3 mm (meranie je zo strany 69). 
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16. Von denen Wexel und durchgehenden 

Noten 

O alterovaných a prechodných 

notách 

72 

17. Von der Synkopation O synkopách 82 

18. Von den Bündung und Auflösungen  O spájaní a delení 83 

19. Von den Cadenzen, und Clausulen O kadenciách a ukončeniach 94 

20. Von denen Contra – Notisten und 

Contrapunctisten  

O kontrapunkte 100 

21. Vom Contrapunct in genere O kontrapunkte vo všeobecnosti 107 

22. Vom Einfachen Contrapunct O jednoduchom kontrapunkte 107 

23. Von Dopppel – Contrapunct O dvojitom kontrapunkte 112 

24. Von denen Ein = und Abschnitten O úsekoch 131 

25. Von der Invention, Disposition, und 

Elaboration 

O troch etapách kompozície: 

inventio, dispositio a elaboratio 

133 

26. Von den Fugen O fúge 135 

27. Von denen Musikalischen Figuren O hudobných figúrach 155 

28. Von denen Musikalischen 

Kompositions Arten 

O druhoch hudobnej kompozície 161 

29. Von den Rhythmopaeia O rytmike 164 

30. Von Unharmonischen Querstand, 

oder Relatione non Harmonica 

O neharmonickom stave alebo 

o neharmonických vzťahoch 

166 

31. Es werden die gar zu grelle 

Ausweichungen aus den 

angenommenen Ton – Arten 

untersucht 

Pojednanie o ostrých odchýlkach od 

prijatých pravidiel o tónoch 

182 

32. Es werden etwelche theils verdächtig 

und verworffene, theils zu lätzige 

Gang, Sprung, und Satz examiniret 

O podozrivých a nesprávnych 

postupoch, skokoch a vetách 

187 

33. Das wichtigste des Styli Theatralis 

wird erkläret 

To najdôležitejšie o teatrálnom 

štýle 

203 

34. Von den 3. Wesentlichen Stücken, so 

einen Componisten gut machen 

O troch podstatných zásadách, ktoré 

pomáhajú skladateľovi  

214 

 

Z uvedeného prehľadu kapitol je evidentné, že kompozično-praktický 

traktát sa kompletne týka figurálnej, nie chorálnej hudby. K tematike 

gregoriánskeho chorálu sa približuje prakticky len jedna – 15. kapitola, ktorá 

na niekoľkých stranách (s. 67 – 69) pojednáva o základných poznatkoch 

z oblasti ôsmich gregoriánskych nápevov. Hoci v úvode tejto kapitoly 

nachádzame aj definíciu gregoriánskeho chorálu z hľadiska jeho viacnásobného 

pomenovania (Planus, Romanus, Gregorianus, Monodicus), ťažisko informácií 

spočíva v ôsmich gregoriánskych tónusoch, rozdelených do štyroch paragrafov 

po dvoch žalmových nápevov (De Tono I. et II. ex D; De Tono III. et IV. ex E; 

De Tono Chorali V. et VI. ex F; De Tono VII. et VIII. ex G). Jednotlivé tónusy 

sú doplnené notovými ukážkami, ktoré sú však zapísané v päťlinajkovej 

notovej osnove v modernom zápise použitím sopránového, altového a tenorového 

kľúča.  
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Obr. 15: Titulná strana diela Tractatus musicus compositorio-practicus 
od Meinrada Spiessa 

 

 

Obr. 16: Prvá strana kapitoly č. 15 pojednávajúcej o chorálnom speve  
a jeho ôsmich tónusoch 
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Žigmund Senfleben: Textus sequentiarum/Expositio hymnorum  

Pisár Žigmund Senfleben z Podolínca pôsobil ako kňaz-altarista 
v Levoči, neskôr sa stal bakalárom univerzity vo Viedni. Podľa Františka 
Zagibu sa v jednom z jeho rukopisov z roku 1492 zachoval odpis diela Expositio 
hymnorum cum notabili commento (Výklad hymnov s pozoruhodným komen-
tárom).

19
 Jeden exemplár tohto diela v rozšírenom vydaní sa nachádza aj 

v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice pod signatúrou II/1969. Ide 
o nenotovaný traktát, zviazaný v mäkkej väzbe s rozmermi 182 x 125 mm, 
ktorý pozostáva z dvoch častí: v prvej pod názvom Textus sequentiarum sa 
autor zaoberá výkladom sekvencií, v druhej pod titulom Expositio hymnorum 
sú predmetom záujmu výklady hymnusov. Každá kniha podrobne opisuje 
vybrané spevy, t. j. sekvencie a hymny, pričom na konci každej z nich sa 
nachádza abecedný zoznam príslušných spevov s ich liturgickým určením 
či uvedením príslušného fólia. Obsahuje tiež niekoľko veľmi zaujímavých 
perokresbových obrázkov s náboženskou tematikou. Ďalšou zvláštnosťou 
tohto diela je skutočnosť, že údaje o vydaní publikácie sú zaznamenané vo 
forme kolofónu v závere druhej knihy (tesne pred zoznamom hymnusov).

20
 

Kniha Textus sequentiarum 
21

 sa zaoberá 44 sekvenciami, pričom prvá 
z nich je určená na sviatok Narodenia Pána a posledná na sviatok posvätenia 
chrámu. Na 110 stranách sa nachádza výklad nasledujúcich sekvencií: 
 
Tabuľka 7  
Prehľad obsahu knihy Textus sequentiarum 

Názov liturgického sviatku Názov sekvencie Číslo strany 

De nativitate Domini Fratres nunc omnes 

Natus ante saecula 

Eya recolamus 

2 – 9 

De sancto Stephano Hanc concordi fa 10 

De sancto Johanne evangelista Verbum dei deo natum 15 

De innocentibus Laus tibi christe 19 

De Epyphania Festa christi 20 

                                                 
19  ZAGIBA, František: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias do reformácie. Bratislava : 

Slovenská akadémia vied a umení 1943, s. 73. 
20  Kolofón je spôsob zakončenia textu v raných tlačených knihách (najmä v inkunábulách), 

pričom obsahuje názov knihy, údaje o jej autorovi, mieste a dátume vytlačenia, typografovi 
a podobne (predchodca tiráže v dnešnej knihe). Text uvedeného kolofónu je nasledovný: 
Hymnarius cum bona expositione notabilique commento: magna cum viligentia: cum quem 
pluribus aliis hymni prius non additis: elaboratissime Basilee impressus pre Michaelem 
Furter: Anno incarnationis dominicae. M.CCCCC.IIII die proxima post nativitatis gloriosissime 
virginis Marie. 

21  Kompletný názov diela znie: Textus sequentiarum cum expositione lucida ac facili: sacre 
scripture auctoritatib aliorumq exemplis creberrimis roborata: vna cum vocabuloru 
explanatione. Rovnaký výtlačok je zverejnený na internetovej stránke http://www.europeana.eu/ 
portal/record/9200386/BibliographicResource_3000045164046.html. 
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De conversione sancti pauli Dixit dominus ex basan 24 

De purificatione beate mariae Concentu parili, Ave preclara 28 – 33 

De resurrectione christi Victime pascali 

Agni paschalis 

Mane prima sabbati 

Virgini marie laudes 

Laudes salvatori 

34 – 39 

De invencione sancte crucis Laudes crucis attolla 40 

De ascensione domini Summi triumphum regis 43 

In die penthecostes Sancti spiritus assit 

Veni sancte spiritus 

46 – 49 

De sancta trinitate Benedicta semper sancta 50 

De corpore christi Lauda syon 52 

De sancto Johanne baptista Sancti baptiste christi 57 

De sancto Petro Petre summe christi 60 

De divisione apostolorum Celi enarrant gloriam  62 

De sancta maria magdalena Laus tibi christe 67 

De sancto Laurentio Laurenti david 71 

De assumptione beate marie Congaudent angelorum 73 

De decollatione Johanne baptiste Psallite regi nostro 76 

De nativitate beate virginis Stirpe maria 79 

De sancto Michaele Summi regi archangele 81 

De undecim milium virgine Virginalis turma 82 

De omnibus sanctis Omnes sancti seraphin 85 

De sancto Martino Sacerdotem christi martinum 86 

De sancta Elysabeth Gaude syon 89 

De sancta Katherina Sanctissime virginis 91 

De sancto Andrea Deus in tua virtute 94 

De sancto Nicolao Sospitati dedit egros 96 

De conceptione beate marie Dies leta celebretur 96 

De apostolis Clare sanctorum 100 

De evangelistis Jocundare plebs fidelis 102 

De martyribus O beata beatorum martyrum 105 

De confessoribus Ad laudes salvatoris 106 

De virginibus Gaude celestis sponsa 110 

De dedicatione templi Psallat ecclesia mater 110 

 
V závere zoznamu prvej knihy je bez predchádzajúceho určenia uvede-

ných ďalších sedem sekvencií o Panne Márii (Mittit ad virginem, Letabundus 
exultet, Verbum bonum, Hodierna lux, Gaude maria, Ave Maria a Uterus 
virgineus), ktoré sa podľa autorovej poznámky nachádzajú na konci knižočky.  

Druhá kniha Expositio hymnorum
22

 uvádza na 69 stranách až 124 
výkladov hymnusov, ktoré sú zoradené podľa liturgických období. Ich názvy 
a pozíciu v texte (príslušné fólio) uvádzame v nasledujúcej tabuľke.  

                                                 
22  Kompletný názov diela znie: Expositio himnorum cum notabili commento quod semper 

implicat hystorias cum optimis allegationibus sacre scripture illorum sanctorum vel 
sanctarum de quibus tales hymni decantantur ex quibus possunt facile de eisdem sanctis 
colligi sermones per optimi : subiunctis quorundam vocabulorum expositionibus. 
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Tabuľka 8  

Prehľad obsahu knihy Expositio hymnorum 

Názov hymnu fólio Názov hymnu fólio 

A solis ortus xviii Imbuit post hinc xxiii 

Agnoscat omne seculum l In maria vite viam lx 

Ales diei nuncius x Katherine lxvii 

Aurora iam spargit xv Lucis creator vi 

Ave maris stella xix Lux ecce surgit xii 

Angularis fundamentum xliiii Lustra sex qui xxvii 

Audi benigne  xxiiii Magne deus xi 

Aurora lucis xxix Magno salutis lvi 

Ad cenam agni xxxii Martyris ecce dies xxii 

Aurea luce xxxvii Martine par apostolis xl 

Beata nobis gaudia xxxiii Martyr dei qui xlii 

Christe qui lux vii Maria mater domini lxiii 

Celi deus sancte xi Nocte surgente iii 

Celum choruscant li Nunc sancte nobis v 

Consors paterni ix Nunc tempus accepta lv 

Chorus nove xxviii Nox et tenebre xi 

Conditor alme xv Nox atra xii 

Conscendat usque lxiii Nuncium vobis xviii 

Christe redemptor gentium xvii O lux beata xv 

Christe sanctorum decus atque xxii O gloriosa domina xx 

Clarum decus xxiiii O quam glorifica luce xxi 

Christe redemptor omnium xxxviii O nimis felix xxxiiii 

Crux fidelis xxviii O nazarene lv 

Corde natus xliiii Primo dierum omnium ii 

Christe sanctorum decus xxxviii Plasmator hominis xiiii 

Cultor dei lvi Pange linqua xvii 

Dicamus omnes xxv Preco preclarus lxvii 

Decus sacrati lxv Petrus cathenarum xxxvi 

Doctor egregie xxxvii Pange lingua gloriosi xlvi 

Deus tuorum lxii Quem terra pontus xx 

Deus creator lii Quod chorus vatum xxi 

Eterne rerum iii Rector potens vi 

Ecce nunc tempus ido. xxiiii Rerum deus vi 

Ecce iam noctis iiii Rerum creator x 

Eterna celi gloria xiii Rex eterne domine xxix 

Ex more docti xxv Rex christe martini xxxix 

Eterne rex altissimi xxxi Rex gloriose martyrum xlii 

Exultet celum xl Rex christe lvii 

Eterna christi xl Remigius presul lxx 

En gratulemur lxvi Somno refectis viii 

En martyris lxviii Splendor paterne viii 

Festum nunc celebre xlv Summe decus clementie xiiii 

Felix per omnes xxxv Sanctorum meritis xli 

Fit porta christi xlvi Salve festa dies lviii 

Fratres unanimes lxviii Summi largitor liiii 

Gloria laus lviii Sancte dei preciose lxvii 
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Gaude visceribus xlvii Salve crux lxix 

Hostis Herodes xix Te lucis vii 

Hymnum canamus lxiiii Telluris ingens conditor x 

Iam lucis orto v Tu trinitas xiii 

Immense celi ix Tibi christe splendor xxxvii 

Iam christe sol xiii Verbum supernum xvi 

Iesu nostra redemptio xxxi Vox clara ecce xvi 

Iam ter quaternis liii Veni redemptor xvii 

Iesus refulsit lii Verbum patris lx 

Iesu quadragenarie liiii Vexilla regis prodeunt xxvi 

Iam christus astra xxxii Veni creator spiritus xxxii 

Iesu salvator xxxix Ut queant laxis xxxiiii 

Inventor rutuli xlviii Virginis proles xliii 

Iesu salvator seculi lix Urbs beata hierusalem xliii 

Iste confessor xli Vita sanctorum xlix 

Iesu corona xliii Votiva cunctis orbita lxii 

 

    

Obr. 17: Prvá strana diela Textus sequentiarum od Žigmunda Senflebena 

Obr. 18: Prvá strana diela Expositio hymnorum od Žigmunda Senflebena 

Zhrnutie 

Priblíženie ôsmich doposiaľ neznámych hudobno-teoretických diel, 

deponovaných v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne, je svedectvom ich niekdajšieho praktického používania, 

resp. individuálneho štúdia. V prípade diela domácej produkcie od Martina 
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Vaculíka je namieste domnievať sa, že bola účelnou praktickou pomôckou pri 

pestovaní gregoriánskeho chorálu v domácom prostredí. Predstavuje tak 

dôležité svedectvo živej liturgicko-hudobnej tradície latinského spevu na 

Slovensku. Čo sa týka predstavených titulov zahraničnej produkcie, môžeme 

predpokladať, že do našich fondov boli prenesené za účelom zhromažďovania 

knižných jednotlivín v priebehu posledných dvoch storočí a v podstate 

nemuseli byť ani používané.
23

 Uvedené tlače sú písané latinským (Beurhusius, 

Des-Cartes, Műnster, Senfleben, Vaculík) a nemeckým jazykom (Samber, 

Schmeltz, Spiess).  

Súhrnne môžeme konštatovať, že z predstavených titulov sú z hľadiska 

uceleného pojednávania gregoriánskeho chorálu najvýznamnejšími nasledujúce 

diela:  

1. Elucidatio musiace choralis od Joannesa Baptistu Sambera (Salzburg 

1710) 

2. Cantus gregorianus od Martina Vaculíka (Olomouc 1735)  

3. Fundamenta musica cantus artificialis od Simperta Schmelza (Yrsee 

1752, 1. kniha, druhá časť)  

4. Scala Jacob od Jozefa Joachima Benedikta Münstera (Augsburg 

1756, v tom istom zviazaní s predchádzajúcim titulom) 

Okrajové pojednávanie tematiky gregoriánskych módov, resp. tónusov 

prezentujú diela:  

1. Erotematum musicae libri duo od Frederica Beurhusia (Noribergae 

1580, 1. kniha, 2. časť, 3. kapitola De modis)  

2. Musicae compendium od Renata Des-Cartesa (1650, 11. kapitola, De 

modis) 

3. Tractatus musicus compositorio – practicus od Meinrada Spiessa 

(Augsburg 1746, 1. kniha, 15. kapitola, De tonis)  

Nepriamym dôkazom gregoriánskej tradície je aj významné teologicko-

-výkladové dielo z roku 1504 od Žigmunda Senflebena z Podolínca (najstaršie 

z uvedených tlačí). Dve knihy v jednom zviazaní – Textus sequentiarum 

a Expositio hymnorum cum notabili commento nepredstavujú síce primárne 

hudobné traktáty, ponúkajú však pozoruhodný výklad 190 sekvencií 

a hymnusov.  

V závere tohto príspevku je potrebné zdôrazniť, že všetky uvedené 

diela predstavujú samostatnú tému a mohli by sa stať zaujímavým predmetom 

ďalšieho vedeckého bádania s hlbším ponorom do uvedenej problematiky.  

                                                 
23  Vavrinec Čaplovič bol známy svojou veľkou zberateľskou vášňou. 
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Coenzyme Q10 and its Role in Organism 

Coenzym Q10 und ihre Rolle im Organismus 

Koenzým Q10 a jeho význam v organizme 

Peter Zelený 

Abstract 

Coenzyme Q10 is an endogenous substance. It is present in every 

eukaryotic cell. Coenzyme Q10 significantly contributes to conversion 

of energy gained from food into chemical energy of ATP. It is responsible 

for removing free radicals that damage mitochondria governing energy 

production in cells. It acts directly intracellularly. Endogenous coenzyme 

Q10 is created by human cells. Exogenous coenzyme Q10 is obtained 

from food. The ability of the body to synthesize Q10 declines with age. 

Its highest concentration is seen among people between 20 to 30 years 

of age. The reduced coenzyme Q10 concentration is observed among 

patients with severe diseases, which makes Q10 supplementation important. 

Coenzyme Q10 is a valuable nutrient that helps in the primary, secondary 

as well as tertiary preventions of a wide range of diseases. [1] 

Keywords: Coenzyme Q10. Electron transporter. The 1st intracellular 

antioxidant. 

Úvod 

Cieľom mojej práce je ozrejmiť význam koenzýmu Q10 v ľudskom 

organizme, popisujem zloženie tejto látky z chemického hľadiska, históriu 

výskumu a účinkov koenzýmu Q10, výskyt v organizme v rôznych formách, 

kľučové úlohy koenzýmu Q10 pri metabolizme v bunke a jeho unikátnu úlohu 

elektrónového transportéra pri tvorbe energie. Kvantitatívne zloženie v bunkách 

tkanív ľudského organizmu, výskyt v jedlách užívaných človekom, charakte-

ristiku koenzýmu Q10, štúdie a efekt užívania koenzýmu Q10 v medicínskych 

odboroch. 

Predloženú vedeckú štúdiu venujem MUDr. Jozefovi Hlaváčovi 

s vďačnosťou za jeho celoživotnú prácu. 
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1  Má význam užívanie koenzýmu Q10? 

Koenzým Q10 (ubichinon, ubidekarenon, koenzým Q) – skrátený 

názov CO Q10, Co Q, Q10 je druh (benzo) chinonu, fungujúceho ako 

koenzým.  

Q – znamená chinónovú funkčnú skupinu.  

10 – znamená počet izoprenylových podjednotiek. 

Je to látka, ktorá sa nachádza vo všetkých bunkách ľudského 

organizmu. Je nevyhnutný pre tvorbu energie pre bunky. Je uložený 

v mitochondriách buniek. Mitochondrie sú organely, inak nazývané aj ako 

bunkové elektrárne, ktoré produkujú ATP (Adenozíntrifosfát). 95 % celkovej 

ľudskej energie sa vytvára týmto spôsobom. ATP je nevyhnutý pre všetky 

biochemické procesy organizmu, vrátane tvorby proteínov, enzýmov, 

prestupu bunkami či kontrakcie svalov. Každá tvorba energie sa vždy spája 

s tvorbou voľných radikálov. 

 

 

Obr. 1: Koenzým Q10, ubichinón 

2  História koenzýmu Q10 

 1957 bol prvýkrát izolovaný z hovädzieho srdca z mitochondrií 

Dr. Frederickom Crabne z Wiscoins U.S.A. 

 1957 prof. Morton z Anglicka definoval zloženie získané z nedostatku 

vitamínu A z pečene potkana – pričom to bol rovnaký koenzým Q10 – 

pomenovanie ako ubichinón. 

 1958 prof. Karl Folkers a jeho spolupracovníci z Merck, Inc. stanovili 

presnú chemickú štruktúru koenzýmu Q10 (2.3 dimethyl oxy-5 methyl- 

6 decaprenyl benzoguinón). 

 1961 vzrástol záujem o koenzým Q10 v liečbe malígnych ochorení, 

lebo nedostatok koenzýmu Q10 bol zistený v krvi pacientov s malígnym 

ochorením, nízke hladiny koenzýmu Q10 v krvi boli zistené u pacientov 

s myelomom, lymfomom, rakovinou pľúc, prostaty, hrubého čreva 

a hlavy. 
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 1964 bol koenzým Q10 demonštrovaný japonskými vedcami ako 

veľmi dôležitý pri liečbe infarktu myokardu. 

 1978 bola udelená Nobelova cena prof. Petrovi Mitchellovi za objasnenie 

„Q cyklu“ a transporte energie z mitochondrií do cytoplazmy. 

 1980 bol obnovený záujem o použitie koenzýmu Q10 pri srdcových 

ochoreniach. Niekoľko dvojito zaslepených štúdií v USA (Dr. K. Folkers) 

dokumentuje jeho prospešnosť. 

 1990 zvýšené povedomie o prospešnom vplyve na zdravie. 

 1994 prijatie Dietary supplement health and education act (DSHEA) 

kongresom USA. – Koenzým Q10 bol označený za starého otca 

výživových doplnkov, avšak problém bol v nízkej vstrebateľnosti 

práškovej formy. 

 1996 bol predstavený Q-gel, rozpustný koenzým Q10 so zvýšenou 

biovyužiteľnosťou s dokumentovaním výborných účinkov. 

3  Výskyt koenzýmu Q10 

Koenzým Q10, ktorý sa nazýva aj vitamín Q sa vyskytuje v každej 

eukaryotickej bunke, okrem červených krviniek a buniek sietnice, vo všetkých 

membránach bunky, v najvyššej koncentrácii v mitochondriách – generátoroch 

energie pre organizmus. Je kľúčovou súčasťou respiračného reťazca mitochondrií 

z hľadiska tvorby energie. V organizme sa vyskytuje v 3 formách: 

 v redukovanej forme (ubichinol), 

 v oxidovanej forme (ubichinón), 

 v radikálovej forme (semichin). 

 

Účinkuje ako elektrónový akceptor, aj ako protónový donor, t. j. je 

schopný prijímať aj odovzdávať elektróny. Keď prijíma elektróny, prechádza 

do redukovanej formy, naopak, odovzdávaním elektrónov sa oxiduje. Táto 

jeho vlastnosť je využitá pri biochemických reakciách produkcie ATP. 

Zohráva tu unikátnu úlohu elektrónového transportéra. Optimálny elektrónový 

transport pre tvorbu ATP závisí od optimálnej hladiny koenzýmu Q 10 

v mitochondriálnej membráne. Pri tomto procese vznikajú v mitochondriách 

kyslíkové radikálny, ktoré môžu nezvratne poškodiť DNA, čím sa inhibuje 

mitochondriálna mitóza – delenie. Pokles počtu mitochondrií okrem iného 

vedie aj k poklesu tvorby energie. 
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Obr. 2: Koenzým Q10 – elektrónový transportér. 
 

Koenzým Q10 je prvým antioxidantom, ktorý zneškodňuje voľné 
radikály nachádzajúce sa intracelulárne, t. j. vo vnútri bunky. Pôsobí: 

 priamo (reaguje priamo s radikálmi), 

 nepriamo, t. j. regeneráciou vitaminu E, nakoľko sú obidve látky 
umiestnené v lipidovej dvojvrstve membrány. 

 
Koenzým Q10: 

 má kľúčovú úlohu pri tvorbe energie a jej regulácie v organizme 
v mnohých subcelulárnych systémoch, 

 reguluje oxidačno-redukčnú rovnováhu pomeru koncentrácií – ubichi-
nón: ubichinol,  

 pôsobí na genetickej úrovni (v regulácii transkripcie a expresie génov), 

 má kľúčovú metabolickú kontrolnú funkciu, 

 je dôležitou súčasťou energetických centier buniek – mitochondrií, 
v ktorých je kľúčovou látkou na tvorbu energie. 

 
Má tieto funkcie: 

 Pomáha v premenách v elektrónovom transportnom reťazci na membráne 
mitochondrií, napr. u akceptora nazývaného cytochrom bc1. 

 Slúži ako antioxidant v mitochondriách a lipidových membránach, 
bráni tieto štruktúry pred voľnými radikálmi. Je sčasti syntetizovaný 
v tele a sčasti je prijímaný potravou. S vekom klesá podiel vlastnej 
syntézy. V orgánoch dochádza k poklesu tkanivovej koncetrácie Q10 [2]. 

 Najdôležitejšou funkciou je bioenergetická aktivita – bioenergetická 
znamená popis zlúčenín, ktoré zaisťujú bunkovú energiu. 
 
Biosyntéza Q10 prebieha v ľudskom organizme z aminokyseliny tyrozínu 

a je to mnohostupňový zložitý proces, ktorý vyžaduje prinajmenšom 8 vitamínov 
(vit C, B6, B12, kys. Pantoténová) a ďalšie dôležité substancie pochádzajúce 
z prevažne rastlinnej povahy, napr. selén. 

Celkové množstvo koenzýmu Q10 sa odhaduje na 1,0 – 1,5 gramu. Za 
normálne hladiny koenzýmu Q10 v plazme sa považujú hodnoty 0,75 – 1,0 
ug/ml. Vyskytuje sa vo všetkých bunkách ľudského organizmu, najmä v bunkách 
tých orgánov, ktoré potrebujú najviac energie – srdce, pečeň, pľúca. 
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Tab. 1: Koenzým Q10 v jednotlivých orgánoch 

Orgán  Koncentrácia CO Q10/ug/g  

srdce 114,0 

obličky 66,5 

pečeň 54,9 

pankreas 32,7 

mozog 13,4 

črevá 10,7 

 

Endogénny koenzým Q10 – produkuje sa v pečeni, naše telo si ho 

dokáže v dostatočnom množstve vytvoriť samo len asi do veku 25 – 30 rokov. 

Od cca 30. roku života klesá hladina koenzýmu Q10, tým sa znižuje produkcia 

energie. 40-roční produkujú 60 %, 60-roční len 30 %. Pokiaľ jeho hladina 

klesne o viac ako 25 %, dochádza k degenerácii buniek – výsledok: vysoký 

TK, ICHS. 

Pri poklese o 75 % nie je možné zachovať život. 

Exogénny koenzým Q10 – potrava – špenát, arašidy, brokolica, ryby, 

mäso – najmä hovädzie, sója, zelenina – hlavne strukoviny.  

Denná doporučená dávka koenzýmu Q10 je 30 mg, toto množstvo sa 

nachádza v 900 gr. hovädzieho mäsa, v 500 gr. sardiniek alebo v 1500 gr. 

arašidov. 

Dva problémy spojené s deficitom koenzýmu Q10 a so zníženou 

produkciou energie: 

1. nedostatok koenzýmu Q10, 

2. aj keď ho v danom okamihu máme, s vekom jeho produkcia klesá. 
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Obr. 3: Schéma produkcie ATP 

V mitochondrii prebieha produkcia energie, v ktorej hrá koenzým Q10 esenciálnu úlohu. V sérii 

komplexných reakcií dýchacieho reťazca, oxidatívnej fosforylácie vzniká makroergická zlúčenina ATP 

(adenozíntrifosfát), ktorá je „palivom“ pre všetky energetické procesy v tele. Pokiaľ prijímame potravu, 
neprijímame ju len preto, aby sme zahnali hlad, ale preto, aby sa vygenerovalo dostatočné množstvo ATP, 

hlavného zdroja energie pre celé naše telo. Všetky bunkové pochody závisia na adekvátnej zásobe ATP. 

Koenzým Q10 je pri produkcii ATP nevyhnutný. Pracuje ako prenášač elektrónov cez membránu, čím 
vytvára elektrický náboj na mitochondriálnej membráne. Tento náboj poháňa produkciu ATP. 

Zjednodušene povedané, koenzým Q10 je tou iskrou, ktorá vznieti energetický proces. Bez koenzýmu Q10 
by nebola iskra na zapálenie biosyntézy ATP a bez ATP, a teda bez energie by sa telo zastavilo. 

3.1  Charakteristika koenzýmu Q10 

 je vit. Q, 

 nachádza sa v každej bunke ľudského organizmu, 

 má kľúčový význam v tvorbe energie (ATP), 

 posilňuje srdce, svaly, aktivitu mozgu, 
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 podieľa sa na znížení TK, krvného cukru, 

 má antioxidačné, protistresové vlastnosti, 

 spolu s vitaminom E stabilizuje bunkovú membránu, 

 znižuje oxidáciu LDL cholesterol, 

 chráni bielkoviny, DNA pred oxidačným stresom, 

 redukuje veľkosť, distribúciu, zhlukovanie trombocytov. 

3.2  Čo spôsobuje nedostatok koenzýmu Q10 

 vek, starnutie býva spojené s poklesom Q10 v mitochondriálnom obsahu 

[3], 

 nadmerné cvičenie – cvičením vznikajú voľné radikály a koenzým 

Q10 sa vyčerpáva na ich zneškodnenie, zásoby sa znižujú, 

 stres – pri strese vznikajú voľné radikály, 

 ochorenia pečene – napr intoxikácia organizmu jedovatými látkami, 

 alkohol – poškodzuje pečeňové bunky, ktoré produkujú koenzým Q10, 

 fajčenie – pasívne i aktívne, 

 zlá životospráva, znečistené prostredie, 

 statiny – lieky na znižovanie cholesterolu. Cholesterol vzniká v pečeni 

z mevalonátu. Podobnou reakciou sa tvorí i koenzým Q10. Zastavením 

reakcie tvorby cholesterolu sa zastaví produkcia koenzýmu Q10. 

3.3  Odporúčanie užívať koenzým Q10  

Kedy sa odporúča užívanie koenzýmu Q 10: 

 pri neurodegeneratívnych chorobách (Parkinsonova, Alzheimerova), 

epilepsii, 

 pri srdcovo-cievnych chorobách, 

 pri onkologických, 

 pri chemoterapii, ionizačnom žiarení, 

 pri chronickom poškodení obličiek, nefropathiách, 

 pri chronickej únave, oslabení imunity, astme, 

 pri diabete, 

 pri paradentóze, 

 pri mužskej infertiite, u žien s poruchou plodnosti, 

 u detí s dedičnými a metabolickými chorobami, 

 pri zvýšenej psychickej a fyzickej záťaži, 

 pri oslabení kostrového svalstva (myopatiách, príp. Encephalopathiách), 

 pri alergiách, 

 pri poruchách imunity, mužskej neplodnosti, 

 pri únavovom syndróme, depresiách, 
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 pri ochoreniach ŠŽ, 

 pri autizme, 

 pri dlhodobo chorých, športovcoch, 

 pri užívaní statinov, 

 pri starnutí, 

 urýchľuje hojenie rán po chirurgických zákrokoch. 

3.4  Q10 a kardiovaskulárne choroby 

Q10 má priamy antiaterogénny účinok. Na zvieracom modeli bola 

suplementácia Q10 schopná znížiť koncentráciu lipidových hydroperoxidov 

v aterosklerotických léziách a zmenšiť veľkosť ateroskerotických plátov 

v aorte. [4] 

Úbytok Q10 v starnúcom srdci a naviac s nálezom, že Q10 je 

redukovaný u mnohých kardiovaskulárnych ochoreniach, viedol k hypotéze, 

podávať Q 10 v liečbe kardiologických pacientov. [5] 

Metaanalýza klinických štúdií u pacientov so srdcovým zlyhávaním 

ukázala signifikantné a klinicky relevantné zlepšenie parametrov srdcovej 

funkcie, zmiernenie dušností, lepšiu výkonnosť a zlepšenie kvality života. 

U pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním  došlo  tiež k zníženiu počtu 

hospitalizačných dní. Objavujú sa doporučenia používať Q 10 ako adjuvantnú 

terapiu u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním. [6][7][8][9] 

Už pionierske japonské štúdie v 60. a 70. rokoch (celkom 15 rabdomi-

zovaných štúdií s 1 366 pacientami) priniesli prvé správy o prínose pacientov, 

kde boli zaznamenané zlepšenia príznakov srdového zlyhávania. Pritom pri 

týchto štúdiách boli použité nízke dávky konezýmu Q10: 10-30 mg denne. 

Prestížny Journal of American College of Cardiology – publikovaná 

prehľadová práca, ktorá konštatuje, že koenzým Q10 predstavuje nezávislý 

rizikový faktor úmrtnosti pri chronickom srdcovom zlyhávaní. Efekt pri 

chronickom srdcovom zlyhávaní závisí od dosiahnutia určitých koncentrácií 

koenzýmu Q10 priamo v bunkách srdcového svalu – potrebný vzostup plazma-

tických hladín aspoň o 200 až 300 % oproti východiskovým hodnotám. 

Prebiehajú štúdie či pridanie koenzýmu Q10 na 300 mg oproti placebu pri 

súčasnej dostupnej liečbe chronického srdcového zlyhávania povedie nielen 

k zlepšeniu symptómov, ale i ovplyvneniu mortality a morbidity pacientov. 

U pacientov po akútnom infarkte myokardu  suplementovaných Q 10 

došlo k zníženiu anginy pectoris, celkových arytmií a dysfunkcie ľavej komory. 

Naviac bolo dokázané signifikantne zníženie celkových srdcových príhod. 

Kuklinsky sledoval pacientov s akútnym infarktom myokardu prijatých do 

6 hod. po nástupe symptómov. Skupina naviac suplementovaná koenzýmom 

Q10 a selenom zaznamenala zníženú koncentráciu CK a AST počas akútnej 

fázy. Žiadny suplementovaný pacient nemal predĺženie QT intervalu. Nesumple-

mentovaná skupina vykázala u 40 % predĺženie QT intervalu viac ako 440 ms. 
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Počas 1 roka 6 pacientov z kontrolnej skupiny zomrelo, avšak zo suplemen-

tovanej skupiny len 1 pacient na nekardiálne príčiny. Keith referuje o význame 

podávania koenzýmu Q10 ako pred, tak i po infarkte myokardu. Pri infarkte 

myokardu koenzým Q10 pomáha minimalizovať ischemické poškodenie 

srdca, hlavne ovplyvňovaním tzv. šedej zóny ischémie. Po infarkte myokardu 

pomáha lepšie zvádnuť rehabilitáciu a návrat do bežného života. [10][11][12] 

[13][14] 

Pri podávaní koenzýmu Q10 pacientom s chorobami srdca nastáva 

zreteľné subjektívne zlepšenie až o 75 %. 

Navyše sa potvrdilo, že užívanie koenzýmu Q10 môže potencionálne 

znížiť systolickú hodnotu tlaku krvi až o 17 mm a jeho diastolickú hodnotu 

o 19 mm ortuťového stlpca. Pravidelný príjem koenzýmu Q10 môže pomôcť 

pri prevencii a liečbe vysokého krvného tlaku. 

Koenzým Q10 obmedzuje nepravidelnosti činnosti srdca, chráni pred 

tvorbou krvných zrazenín.  

3.5  Antioxdačný efekt na lipidy a plazmatické bielkoviny 

Inhibuje peroxidáciu lipidov v bunečnej membráne a tiež lipoproteínov 

v cirkulácii, čo je dôležité v procese rozvoja aterosklerózy. Q10 reaguje priamo 

s peroxidovými radikálmi, redukuje alfa tokoferolové radikály späť na alfa 

tokoferol, tým eliminuje potenciálne prooxidatívne radikály a regeneruje aktívnu 

formu vitamínu E. Štúdie ukazujú, že vo včasnom štádiu oxidatívneho procesu 

je Q10 najaktívnejší antioxidant. Suplementácia exogénneho Q10 vedie 

k nárastu obsahu Q10 v cirkulujúcich lipoprooteínoch a k zníženiu ich pero-

xidability. [15][16][17] 

3.6  Statiny 

Statiny dosiahli veľa úspechov na poli medicíny založenej na dôkazoch, 

v rámci sekundárnej prevencie ICHS, neskôr i primárnej prevencie. 

Bolo preukázané, že pacienti liečení statinmi mali zistené znížené 

hladiny koenzýmu Q10. Statiny blokujú HMG CoA- reduktáziu (3 hydroxy 

3 metyl glutaryl koenzým A reduktázu) – kľúčový enzým pri endogénnej syntéze 

cholesterolu. Avšak zablokovaním syntézy cholesterolu je blokovaná i endogénna 

syntéza Q 10, využívajúca ten istý enzým. Pokles hladiny koenzýmu Q10 bol 

široko demonštrovaný na pacientoch liečených statínmi v plazme, tkanivách 

laboratórnych zvierat. Q10 je dôležitý z hľadiska enegetiky myokardu, stability 

bunkových membrán, vrátane myocytov, ktoré sa stávajú náchylnými na 

poškodenie s následnou myopatiou, resp. myozitídou, v najhoršom prípade 

rabdomyolýzou. V súčasnosti existuje viacero prác dokumentujúcich možný 

negatívny efekt statinov na diastolickú dysfunkciu ĽK v súvislosti so zníženou 

hladinou endogénneho koenzýmu Q10. Liečba statinmi navyše vedie k inhibícii 
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syntézy viacerých proteínov závislých od selénu, ktoré zrejme majú vzťah 

k polyneuropatickému poškodeniu. Existuje množstvo pacientov užívajúcich 

statiny, trpiacich atypickými boesťami s normálnymi hladinami kreatininkinázy 

bez klinických prejavov myopathie, v prípade ktorých je nutné myslieť aj na 

možnosť polyneuropathie. Ak sa máme pridržiavať Hipokratovho „primum 

nin nocere“, teda predovšetkým nepoškodiť, potom je každá aktivita vedúca 

k zvyšovaniu bezpečnosti terapie dobrá. [18][19] 
Na základe známych skutočností by bolo rozumné zvážiť u pacientov 

užívajúch statiny, ktorí majú vedľajšie účinky (svalovú slabosť, svalové bolesti, 
svalové kŕče, svalovú únavu), indikovať i substitučnú liečbu koenzýmom 
Q10, potvrdená v rabdomizovanej placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej 
štúdii prezentovanej na kongrese Európskej kardiologickej spločnosti. 

Iní autori ho jednoznačne odporučujú k užívaniu u pacientov užívajúcich 
statiny a betablokátory. 

3.7  Q10 a neurologické ochorenia 

Štúdie na univerzitnej klinike Univerzity Johna Hopkinsa v Severnej 
Karoline poukázali na dôležitú úlohu koenzýmu Q 10 pri reparácii poškodených 
mozgových buniek. Koenzým Q10 likviduje oxidačný stres, ktorý ničí mozgové 
bunky. Vysoko reaktívne voľné kyslíkové radikály v mitochondriách vedú 
k nahromadeniu mutácií v mitochondriálnej DNA. Mitochondriálna DNA mutuje 
totiž 10x rýchlejšie ako jadrová DNA, keďže nie je obalená histónmi a má 
menej dokonalý systém opravy. Poškodené mitochondrie produkujú menej 
energie, ako bunka potrebuje, v dôsledku toho dochádza k patologickým 
zmenám v mozgu, čoho výsledkom je často zmätenosť, strácanie pamäte, až 
demencia. Práve liečba koenzýmom Q10 by mohla podporiť oxidačnú 
fosforyláciu mitochondrií mozgu. Vedci predpokladajú, že dlhodobé užívanie 
koenzýmu Q10 v počiatočnom štádiu Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby 
môže spomaliť, prípadne zastaviť prudké napredovanie týchto chorôb. 

Suplementácia vysokými dávkami Q10 (1200 mg denne) znížila až 
o 44 % prejavy úpadku funkcie CNS, vrátane denných aktivít. [20] 

3.8  Q10 a neplodnosť mužov 

Bola dokázaná signifikantná korelácia medzi Q10 a počtom spermií 
v seminálnej plazme a inverzná korelácia medzi ubichinolonom a hladinami 
hydroxyperoxidu v seminálnej plazme a seminálnej tekutine. Bol nájdený 
inverzný vzťah medzi pomerom ubichinol/ubichinón a percentom abnormálnych 
spermií. Naviac nízky pomer ubichinol/ubichinón bol preukázaný u pacientov 
s idiopatickou asthenozoospermiou a asthenozoospermiou asociovanou s vari-
kélou v porovnaní s kontrolami. Obidva nálezy oprávňujú k myšlienke liečiť 
podobné príznaky exogénnym podávaním Q10. Efekt Q10 na mobilitu spermií 
in vitro dokázali Lewin a Lavon. [21][22] 
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3.9  Q10 a koža 

V koži s vekom klesá obsah Q10. Starnutie kože vedie k tvorbe vrások 

a vyššej náchylnosti k poškodeniu žiarením. Q10 sa ukázal ako efektívny proti 

UVA spôsobenému oxidatívnym stresom v ľudských keratinocytoch a v prevencii 

poškodenia DNA. [23][24] 

3.10  Q10 a DM 

Q10 má priaznivý účinok pred vznikom možných komplikácií poško-

denia mozgu, srdca a obličiek u diabetikov. U diabetikov s chronickými kompli-

káciami zlepšuje činnosť srdca, zlepšuje echokardiografické parametre ľavej 

komory srdca, chráni zrak, pomáha hojeniu diabetickej nohy. 

Koenzým Q10 je silný antioxidant, ktorý pomáha znižovať a eliminovať 

škody spôsobené voľnými radikálmi. Hrá úlohu pri prevencii onkologických 

ochorení. Podľa štúdií predlžuje život pri Ca prsníka a prostaty. 

Koenzým Q10 ako podporná liečba na zlepšenie zdravia nie je 

návyková, nemá vedľajšie účinky, nedá sa s ním predávkovať, lebo telo si 

samo redukuje jeho spotrebu. Na trhu je bežne dostupný v podobe krémov na 

kožu alebo ako doplnky stravy. Lacnejšie sú väčšinou vyrobené synteticky 

alebo pomocou geneticky menených buniek baktérií. Drahšie sú vyrábané 

z kvasiniek, z ktorých sa Q10 získava fermentáciou. Je vhodný pre osoby po 

30. roku života a nevyhnutný pre osoby vo veku 50 a viac rokov. Nemá vedľajšie 

nežiaduce účinky, lebo je telu vlastný, ale neodporúča sa pri užívaní liekov na 

riedenie krvi, počas tehotnosti a u malých detí, len so súhlasom ošetrujúceho 

lekára. 

Záver 

Úmrtnosť na civilizačné choroby, ischemickú chorobu srdca, cievnu 

mozgovú príhodu, onkologické ochorenia, diabetes mellitus a ostatné vyššie 

zmieňované ochorenia, ako i zníženie kvality života je stále vysoká. Ani 

široká škála farmakoterapie kombinovaná s invazívnymi procedúrami nedokáže 

dostatočne eliminovať nepriaznivé štatistiky. Na druhej strane sa často zabúda 

na základ terapie mnohých ochorení, ktorým je úprava životného štýlu, zlepšenie 

stravovacích návykov, dostatok pohybu, ale i dostatočný prívod mnohých 

nutrientov. Viaceré štúdie priniesli a do budúcna prinesú dôkazy o prospešnosti 

suplementácie koenzýmu Q10 pri vyššie uvedených ochoreniach. 
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