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Preface
The third issue of Disputationes scientificae in 2018 includes 10
studies from the following areas: social, economic and legal Sciences;
education and training, humanities and arts; natural science.
Angela Almašiová, Katarína Kohútová and Tomáš Cebecauer deal
with burnout syndrome. Milan Droppa, Anna Chocholáková, Pavol Budaj and
Karol Čarnogurský address the issue of bossing. Renata Grzywacz focuses on
physical activity and the condition of children. Lucia Ludvigh Cintulova,
Pavol Tomanek, Szilvia Buzal and Katarina Bundzelová address alcohol
dependence in seniors.
Anna Janus addresses the interactions between philosophy and art.
Helena Orieščiková writes about the establishment of the Komenský Institute
for the Education of Destituted Youth in Košice. Jarmila Žolnová deals with
the issue of professionality of ethoped.
Monika Kubatková writes about the evangelistic and catechizing
mission of the Christian family. Štefan Šrobár is considering whether philosophy
can be Christian.
Radoslav Kvasničák and Patrícia Dzureková evaluate the binding of
beetles to the flowering flora on selected hills.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Tretie číslo Disputationes scientificae v roku 2018 obsahuje 10 štúdií
z nasledovných oblastí: sociálne, ekonomické a právne vedy; výchova
a vzdelávanie, humanitné vedy a umenie; prírodné vedy.
Angela Almašiová, Katarína Kohútová a Tomáš Cebecauer sa zaoberajú
syndrómom vyhorenia. Milan Droppa, Anna Chocholáková, Pavol Budaj
a Karol Čarnogurský sa venujú problematike bossingu. Renata Grzywacz sa
zameriava na fyzickú aktivitu a kondíciu detí. Závislosť na alkohole u seniorov
riešia Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Tománek, Szilvia Buzalová a Katarína
Bundzelová.
Anna Janus sa venuje interakciám medzi filozofiou a umením.
O vzniku Komenského ústavu pre výchovu opustenej mládeže v Košiciach
píše Helena Orieščiková. Jarmila Žolnová sa venuje problematike profesionality
etopéda.
Monika Kubatková píše o evanjelizačnom a katechizačnom poslaní
kresťanskej rodiny. Štefan Šrobár sa zamýšľa nad tým, či môže byť filozofia
kresťanská.
Radoslav Kvasničák a Patrícia Dzureková vyhodnocujú viazanosť
chrobákov na choriotop kvitnúcich rastlín na vybraných podhorských lúkach.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
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Analysis of the Extent of the Burnout Syndrome
of the Helping Professions in the Prison and Judicial
Guards Corps
Die Maßanalyse des Burnout-Syndroms bei Vollziehern
helfender Berufe im Umfeld der Justiz - und
Arrestantenwachenkörperschaft
Analýza miery syndrómu vyhorenia u vykonávateľov
pomáhajúcich profesií v prostredí zboru väzenskej
a justičnej stráže
Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Tomáš Cebecauer
Abstract
The paper deals with the analysis of the extent of the burnout syndrome
of the helping professions in the Prison and Judicial Guards Corps.
The methodological tool was the Maslach Burnout Inventory (MBI)
questionnaire, which was completed by 317 respondents from all detention
institutes in Slovakia. The main conclusions include the finding that in
all the three factors of the burnout syndrome – emotional exhoustion,
depersonalization and personal accomplishment – more than half
respondents have a high degree of burnout.

Keywords: Prison and judicial guards corps. Helping professions. Burnout
Syndrome.
Úvod
Na úvod pripomenieme motto príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej
stráže (ďalej len ZVJS) „nič nectí trestajúceho menej ako hnev“. Motto
navodzuje atmosféru, že aj keď sa aplikuje zákon voči porušovateľom, treba ho
uplatňovať bez negatívnych emócií, a naopak viesť príslušníkov a zamestnancov
Zboru k tomu, aby vykonávali svoje povolanie s rozvahou a pokojom. Ak teda
musíš trestať, pripomeň si, že nemá to byť v hneve alebo v afekte. Domnievame
sa, že ak sa chce príslušník ZVJS každodenne riadiť spomínaným heslom,
musí byť v optimálnom psychickom i fyzickom stave. Negatívnym javom,
ktorý sa odráža vo fyzickej i psychickej stránke pomáhajúceho pracovníka, je
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syndróm vyhorenia. V predkladanom článku zisťujeme, v akej miere sa
syndróm vyhorenia vyskytuje v pomáhajúcich profesiách v prostredí ZVJS.
Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Zbor väzenskej a justičnej stráže je zriadený podľa Zákona NR SR
č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len zákon o ZVJS).
Spomínaný zákon definuje ZVJS nasledovne: „Zbor väzenskej a justičnej
stáže je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku:
a) výkonu väzby,
b) výkonu trestu odňatia slobody,
c) ochrany a stráženia objektov zboru, objektov detekčného ústavu
a v ich blízkosti,
d) ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch
prokuratúry.“
Príslušníci a zamestnanci ZVJS sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
vojensky organizovanej organizácie. V rámci realizovaného výskumu sme sa
sústredili na pomáhajúcich pracovníkov v ZVJS. Pomáhajúce profesie
môžeme definovať ako „profesie, ktoré sa zameriavajú na pomoc druhým,
pomáhajú riešiť ťažkosti, problém, zdravotné ťažkosti druhých ľudí,
používajú k tomu metódy a techniky jednotlivých profesií. Ich spoločnými
znakmi sú najmä mimoriadna psychická záťaž, zodpovednosť a riziká pre
vlastné duševné zdravie osôb, ktoré tieto profesie vykonávajú (Hartl,
Hartlová, 2010, s. 445). K tomuto riziku sa radí najmä syndróm vyhorenia,
ktorý môžeme charakterizovať ako nepriaznivý stav človeka, ktorý sa
prejavuje špecifickými psychickými, fyzickými i sociálnymi zmenami.
Vyskytuje sa najmä v rámci pomáhajúcich profesií, ktorých kľúčovým
faktorom je pomoc realizovaná prostredníctvom interpersonálnej interakcie.
Postihuje najmä pracovníkov, ktorí sú zapálení pre svoju prácu, sú hlboko
motivovaní a dávajú do svojej práce takpovediac „všetko“. Avšak absolútna
odovzdanosť práci bez adekvátneho rozvíjania aj iných, mimopracovných
oblastí života vedie k rýchlejšiemu vyčerpaniu síl a rezerv (Kohútová, 2017).
V oblasti penitenciárnej starostlivosti pôsobia nasledujúci pomáhajúci
pracovníci: referenti režimu, samostatní referenti, samostatní referenti režimu,
pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci, duchovná činnosť, lekári
a zdravotné sestry.
Syndróm vyhorenia je podľa Pines a Aronson (1983) definovaný ako
stav fyzického, emocionálneho a duševného vyčerpania, ku ktorému dochádza
v dôsledku dlhodobého zotrvávania v situáciách, ktoré sú emocionálne
mimoriadne náročné. Táto emocionálna náročnosť najčastejšie nastane, keď sa
spoja veľké očakávania s chronickými situačnými stresmi. Drotárová (2006,
s. 89) ho definuje ako „stav vyčerpania, ktorý je reakciou na emocionálne
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preťaženie súvisiace so špecifickou záťažou, ku ktorej dochádza v emočne
exponovaných profesiách.“
Priekopníčka v oblasti výskumu syndrómu vyhorenia Maslach vytvorila
trojzložkový model syndrómu vyhorenia, na základe ktorého zostavila spolu
s Jaksonovou i metodologický nástroj na jeho meranie (MBI – Maslach
Burnout Inventory1). Zložky syndrómu vyhorenia sú nasledujúce (Maslach,
Schaufeli, Leiter, 2001):
 Emocionálna exhaucia (emocionálne vyčerpanie) – predstavuje
základnú, individuálnu dimenziu syndrómu vyhorenia (prejavuje sa
pocitom vyčerpania emocionálnych a fyzických zdrojov jednotlivca);
 Depersonalizácia (odosobnenie) – predstavuje interpersonálnu
dimenziu syndrómu vyhorenia (prejavuje sa negatívnym, necitlivým,
cynickým, ľahostajným postojom voči klientom, alebo prílišným
dištancovaním sa od klienta, stratou ideálov);
 Zníženie osobnostného výkonu – predstavuje sebahodnotiacu
dimenziu syndrómu vyhorenia (prejavuje sa pocitmi neschopnosti,
znížením sebadôvery a efektivity pracovnej činnosti).
Analýza miery syndrómu vyhorenia u vykonávateľov pomáhajúcich
profesií v prostredí zboru väzenskej a justičnej stráže
Cieľ výskumu a popis výskumnej vzorky:
Cieľom výskumu bolo identifikovať mieru syndrómu vyhorenia
u vykonávateľov pomáhajúcich profesií v prostredí ZVJP.
Výskumnú vzorku tvorilo 317 respondentov, z toho 239 mužov a 78
žien v priemernom veku 37,15 rokov (SD 8,465). Z hľadiska vzdelania
prevládalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (46,4 %) a stredoškolské
vzdelanie s maturitou (35,0 %), nižšie zastúpené bolo i vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa (12,0 %).
V tab. č. 1 je uvedené zastúpenie respondentov podľa služobného
zaradenia, pričom prevládajú referenti režimu (28,1 %) a pedagógovia
(25,6 %).

1

Tento nástroj sme používali v rámci nami realizovaného výskumu.
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Tabuľka 1: Služobné zaradenie respondentov
služobné zaradenie
referent režimu
samostatný referent režimu
samostatný referent
pedagóg
sociálny pracovník
duchovný
psychológ
lekár
zdravotná/ý sestra/brat
Celkovo

N
89
35
27
81
11
10
26
14
24
317

Percent
28,1
11,0
8,5
25,6
3,5
3,2
8,2
4,4
7,6
100,0

Analýza emocionálneho vyčerpania
V grafe č. 1 sú zobrazené priemerné odpovede respondentov
na otázky, ktoré sa týkajú emocionálneho vyčerpania. Najvyššie skóre
(mierne nadpriemerné) dosahovali respondenti v položke: „celodenná práca
s odsúdenými/obvinenými je pre mňa skutočne namáhavá“. Hodnota „3,63“
naznačuje, že respondenti sa takto cítia v priemere niekoľkokrát za mesiac, až
raz za týždeň. O niečo v nižšej miere odpovedali i na položku, že majú pocit,
že plnia svoje úlohy tak usilovne, až ich to vyčerpáva. Naopak, najnižšie
skóre dosiahli pri položke „práca s odsúdenými/obvinenými mi spôsobuje
silný stres“, pričom priemerná hodnota „2,60“ naznačuje, že sa tak cítia raz až
niekoľkokrát za mesiac.

Graf 1: Priemerné odpovede respondentov vo faktore emocionálne
vyčerpanie
18
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Položky vizualizované v grafe tvoria faktor emocionálneho vyčerpania.
Reliabilita faktora je: α = 0,831 (čo je viac ako stanovená konvencia α > 0,7),
čo naznačuje výbornú vnútornú konzistenciu položiek.
Priemerná hodnota faktora nadobúda hodnotu 28,11 bodov (SD
10,415), modus je 25 bodov, medián 28 bodov. Vo všeobecnosti sa hodnota
vyššia ako 27 bodov považuje za vysokú mieru syndrómu vyhorenia, teda
môžeme konštatovať, že pomáhajúci pracovníci v ZVJP dosahujú vysoké
emocionálne vyčerpanie.
V grafe č. 2 je vizualizované zastúpenie respondentov v jednotlivých
stupňoch vyhorenia. Vidíme, že nadpolovičná väčšina respondentov je vysoko
emocionálne vyhorených (57,8 %), stredne vyhorených je 27,8 % a nízko
vyhorených len 14,4 %.

Graf 2: Miera vyhorenia respondentov vo faktore emocionálne vyčerpanie
Analýza miery depersonalizácie
V grafe č. 3 sú zobrazené priemerné odpovede respondentov na
otázky, ktoré sa týkajú depersonalizácie. Najvyššie skóre (mierne pod
úrovňou priemeru) dosahovali respondenti v položke: „mám strach, že výkon
mojej práce ma činí citovo tvrdým/ou“. Hodnota „3,14“ naznačuje, že
respondenti sa takto cítia v priemere niekoľkokrát za mesiac. V podobnej
miere odpovedali i na položku, že majú pocit, že odsúdení/obvinení im
pričítajú niektoré svoje problémy. Naopak, najnižšie skóre dosiahli pri
položke „mám pocit, že niekedy s odsúdenými/obvinenými zaobchádzam ako
s neosobnými vecami“, pričom priemerná hodnota „2,03“ naznačuje, že sa tak
cítia raz za mesiac (alebo menej).
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Graf 3: Priemerné odpovede respondentov vo faktore depersonalizácia
Položky vizualizované v grafe tvoria faktor depersonalizácie. Reliabilita
faktora je: α = 0,803 (čo je viac ako stanovená konvencia α > 0,7), čo
naznačuje výbornú vnútornú konzistenciu položiek.
Priemerná hodnota faktora nadobúda hodnotu 13,98 bodov (SD
7,741), modus je 20 bodov, medián 15 bodov. Vo všeobecnosti sa hodnota
vyššia ako 13 bodov považuje za vysokú mieru depersonalizácie, teda
môžeme konštatovať, že pomáhajúci pracovníci v ZVJP dosahujú vysokú
mieru depersonalizácie.
V grafe č. 4 je vizualizované zastúpenie respondentov v jednotlivých
stupňoch vyhorenia. Vidíme, že nadpolovičná väčšina respondentov má
vysokú mieru depersonalizácie (58 %), stredne vyhorených je 19,8 % a nízko
vyhorených je 22,2 %.

Graf 4: Miera vyhorenia respondentov vo faktore depersonalizácia
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Analýza miery osobnostného výkonu
V grafe č. 5 sú zobrazené priemerné odpovede respondentov na
otázky, ktoré sa týkajú osobnostného výkonu. Najvyššie skóre (nad úrovňou
priemeru) dosahovali respondenti v položke: „som schopný/á veľmi účinne
vyriešiť problémy odsúdených/obvinených“. Hodnota „3,97“ naznačuje, že
respondenti sa takto cítia v priemere raz za týždeň. O niečo v nižšej miere
odpovedali i na položku, že v práci s odsúdenými/obvinenými ľahko vytvoria
uvoľnenú atmosféru. Naopak, najnižšie skóre dosiahli pri položke „cítim sa
svieži/a a povzbudený/á, keď pracujem s odsúdenými/obvinenými“, pričom
priemerná hodnota „2,57“ naznačuje, že sa tak cítia niekoľkokrát za mesiac.2

Graf 5: Priemerné odpovede respondentov vo faktore osobnostný výkon
Položky vizualizované v grafe tvoria faktor osobnostného výkonu.
Reliabilita faktora je: α = 0,492 (čo je menej ako stanovená konvencia α > 0,7),
čo naznačuje slabšiu vnútornú konzistenciu položiek a je potrebné výsledky
v tomto faktore interpretovať opatrne.
Priemerná hodnota faktora nadobúda hodnotu 26,23 bodov (SD
6,793), modus je 30 bodov, medián 27 bodov. Vo všeobecnosti sa hodnota
nižšia ako 31 bodov považuje za vysokú mieru vyhorenia v osobnostnom

2

V položkách i faktore osobnostného výkonu platí, že čím vyššia hodnota, tým nižší
stupeň vyhorenia (na rozdiel od faktora emocionálne vyčerpanie a depersonalizácia).
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výkone, teda môžeme konštatovať, že pomáhajúci pracovníci v ZVJP dosahujú
vysokú mieru vyhorenia v osobnostnom výkone.
V grafe č. 6 je vizualizované zastúpenie respondentov v jednotlivých
stupňoch vyhorenia. Vidíme, že až 79,3 % respondentov má vysokú mieru
vyhorenia v osobnostnom výkone, stredne vyhorených je 17,5 % a nízko
vyhorených je 3,2 %.

Graf 6: Miera vyhorenia respondentov vo faktore osobnostný výkon
Diferenciácie v miere syndrómu vyhorenia vzhľadom na služobné
zaradenie respondenta
Diferenciácie v miere emocionálneho vyčerpania vzhľadom na služobné
zaradenie respondenta
Rozdiel v miere emocionálneho vyčerpania vzhľadom na služobné
zaradenie sme zisťovali Kruskal Wallis testom, na základe ktorého (χ 2 =
27,219, df = 8, p = 0,001) môžeme konštatovať, že existuje signifikantný
rozdiel medzi sledovanými skupinami. Priemerné hodnoty v emocionálnom
vyčerpaní medzi jednotlivými služobnými zaradeniami sú vizualizované
v grafe č. 7. Z grafu vyplýva, že najvyššou mierou emocionálneho vyčerpania
trpia referenti a naopak najnižšou mierou trpia psychológovia a duchovní.
Poslední spomínaní sa od ostatných skupín pracovníkov líšia najvýraznejšie.
Miera emocionálneho vyčerpania sociálnych pracovníkov, pedagógov,
zdravotných sestier/bratov, lekárov a referentov je podobná. Psychológovia
a duchovní sa nachádzajú v strednom pásme emocionálneho vyčerpania
(od 17 do 26 bodov), kým ostatné skupiny sa nachádzajú vo vysokom
pásme emocionálneho vyčerpania (nad 27 bodov).
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Graf 7: Priemerné rozdiely vo faktore emocionálne vyčerpanie vzhľadom
na služobné zaradenie
Diferenciácie v miere depersonalizácie vzhľadom na služobné zaradenie
respondenta
Rozdiel v miere depersonalizácie vzhľadom na služobné zaradenie
sme zisťovali Kruskal Wallis testom, na základe výsledku ktorého (χ2 = 48,676,
df = 8, p = 0,000) môžeme konštatovať, že existuje signifikantný rozdiel
medzi sledovanými skupinami. Priemerné hodnoty v depersonalizácii medzi
jednotlivými služobnými zaradeniami sú vizualizované v grafe č. 8. Z grafu
vyplýva, že najvyššou mierou depersonalizácie trpia referenti, o niečo nižšou
trpia zdravotné sestry/bratia, pedagógovia a sociálni pracovníci a najnižšou
duchovní a psychológovia. Psychológovia, duchovní, sociálni pracovníci sa
nachádzajú v miernom stupni depersonalizácie (od 7 do 12 bodov), lekári sa
nachádzajú na hranici medzi miernym a vysokým stupňom depersonalizácie
a ostatné skupiny sa nachádzajú vo vysokom stupni depersonalizácie (nad 13
bodov).

Graf 8: Priemerné rozdiely vo faktore depersonalizácia vzhľadom
na služobné zaradenie
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Diferenciácie v miere osobnostného výkonu vzhľadom na služobné
zaradenie respondenta
Rozdiel v miere osobnostného výkonu vzhľadom na služobné zaradenie
sme zisťovali Kruskal Wallis testom, na základe výsledku ktorého (χ2 = 21,064,
df = 8, p = 0,007) môžeme konštatovať, že existuje signifikantný rozdiel
medzi sledovanými skupinami. Priemerné hodnoty v osobnostnom výkone
medzi jednotlivými služobnými zaradeniami sú vizualizované v grafe č. 9.
Z grafu vyplýva, že nízkym osobnostným výkonom trpia zdravotné sestry/bratia,
kým naopak najvyšší osobnostný výkon dosahujú duchovní. Jedine duchovní
sa nachádzajú v miernom stupni osobnostného výkonu (od 32 – 38 bodov),
ostatné skupiny spadajú do oblasti nízkeho osobnostného výkonu, z čoho
možno usudzovať na vyhorenie v tejto oblasti (pod 31 bodov).

Graf 9: Priemerné rozdiely vo faktore osobnostný výkon vzhľadom
na služobné zaradenie
Diskusia
Cieľom nášho výskumu bolo analyzovať mieru syndrómu vyhorenia
u vykonávateľov pomáhajúcich profesií v prostredí ZVJP. Výskumnú vzorku
tvorilo 317 pomáhajúcich pracovníkov.
Zistili sme, že vo faktore emocionálneho vyčerpania nadobúdajú
respondenti priemernú hodnotu 28,11 bodov (SD 10,42), pričom hodnota nad
27 bodov je považovaná za vysoký stupeň vyhorenia. V priemere trpia
pomáhajúci pracovníci ZVJP vysokým stupňom emocionálneho vyčerpania,
konkrétne je ich 57,83 %. Stredným stupňom emocionálneho vyčerpania trpí
27,80 % z nich a nízkym stupňom len 14,38 %. V priemere sú vysokou
mierou emocionálneho vyčerpania postihnutí najmä samostatní referenti
režimu, samostatní referenti, referenti režimu, lekári, zdravotné sestry,
pedagógovia a sociálni pracovníci. Jedine psychológovia a duchovní trpia
v priemere miernym stupňom vyhorenia. V porovnaní s výskumom Kohútovej
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(2017), ktorý bol zameraný na identifikovanie syndrómu vyhorenia u sociálnych
pracovníkov, dosahujú respondenti ZVJP výrazne vyššie priemerné hodnoty
v emocionálnom vyčerpaní. Vo výskume citovanej autorky bola priemerná
hodnota 16,39, kým u pracovníkov ZVJP to bolo až 28,11. V lekárskej
profesii, ktorá je takisto radená medzi pomáhajúce, býva syndróm vyhorenia
identifikovaný v zvýšenej miere. Vo výskume, ktorý bol realizovaný na
vzorke 1393 pediatrov z 12 krajín Európy, sa preukázal syndróm vyhorenia až
u 2/3 respondentov, vo faktore emocionálne vyčerpanie sa u 43% respondentov
preukázal vysoký stupeň (Gazdíková, 2017). Podobné výsledky sa ukázali pri
skúmaní syndrómu vyhorenia u lekárov psychiatrov (na vzorke 82 lekárov,
takisto za použitia dotazníka MBI). Vo faktore emocionálne vyčerpanie až
39 % respondentov vykazoval vysoký stupeň (Morovicsová a kol., 2017).
Vo faktore depersonalizácie nadobúdajú respondenti priemernú
hodnotu 13,98 bodov (SD 7,74), pričom hodnota nad 13 bodov je považovaná
za vysoký stupeň vyhorenia. V priemere teda trpia pomáhajúci pracovníci
ZVJP vysokým stupňom depersonalizácie, konkrétne je ich 57,96 %. Stredným
stupňom depersonalizácie trpí 19,5 % z nich a nízkym stupňom 22,29 %.
V priemere sú vysokou mierou depersonalizácie postihnutí najmä samostatní
referenti režimu, samostatní referenti, referenti režimu, zdravotné sestry,
pedagógovia a lekári. Psychológovia, duchovní a sociálni pracovníci sa
nachádzajú v strednom pásme depersonalizácie. V porovnaní s výskumom
Kohútovej (2017), v ktorom sociálni pracovníci dosahovali priemerné skóre
v depersonalizácii na úrovni 6,08 bodov, sú pracovníci ZVJP výrazne vo
vyššej miere depersonalizovaní. U lekárov pediatrov bol preukázaný vysoký
stupeň depersonalizácie u 35 % respondentov (Gazdíková, 2017) a u lekárov
psychiatrov to bolo 21,9 % respondentov (Morovicsová a kol., 2017).
Vo faktore osobnostného výkonu nadobúdajú respondenti priemernú
hodnotu 26,23 bodov (SD 6,79), pričom hodnota pod 31 bodov je považovaná
za vysoký stupeň vyhorenia (resp. nízky osobnostný výkon). V priemere teda
trpia pomáhajúci pracovníci ZVJP vysokým stupňom vyhorenia v oblasti
osobnostného výkonu, konkrétne je ich až 79,30 %. Stredným stupňom
vyhorenia v osobnostnom výkone trpí 17,52 % z nich a nízkym stupňom
3,18 %. V priemere sú nízkym osobnostným výkonom postihnuté všetky
sledované skupiny pomáhajúcich profesií (okrem duchovných, ktorí sa
nachádzajú na strednom stupni vyhorenia v tomto faktore). Najvýraznejšie
(extrémne) vyhorené sú však zdravotné sestry. Vo výskume Kohútovej (2017)
bol osobnostný výkon sociálnych pracovníkov na úrovni 31,02, teda znova,
pracovníci ZVJP sú v oveľa vyššej miere v osobnostnom výkone vyhorení
v porovnaní so sociálnymi pracovníkmi. U lekárov pediatrov sa preukázal
vysoký stupeň vyhorenia u 32 % respondentov (Gazdíková, 2017) a u lekárov
psychiatrov u 19,5 % respondentov (Morovicsová a kol., 2017).
Z výsledkov výskumu vyplýva nevyhnutná potreba intervencie a pomoc
pracovníkom postihnutým syndrómom vyhorenia. Pomoc by sa mala sústrediť
najmä na referentov režimu, pedagógov, lekárov, zdravotné sestry a sociálnych
pracovníkov.
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Záver
Celý proces regenerácie je časovo, materiálne aj finančne náročný.
Prevencia vzniku burnout syndrómu by mala byť absolútnou prioritou všetkých
osôb zaradených medzi pomáhajúce profesie. Supervízori patria práve k tým
najefektívnejším preventistom v oblasti syndrómu vyhorenia. Supervízia je
prospešná nielen pre normálne fungovanie jednotlivca, ale aj pre komplexné
fungovanie organizácie. V Slovenskej legislatíve má supervízia oporu v Zákone
NR SR č. 305/2005 Z. z. o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a v Zákone NR SR č. 448/2008 Z. z. o Sociálnych službách. Obe právne
normy ukladajú povinnosť zriaďovateľovi sociálnej služby uskutočňovať
program supervízie na účely zlepšovania kvalít poskytovaných služieb.
V oblasti väzenstva je od decembra roku 2017 účinný Rozkaz generálneho
riaditeľa ZVJS č. 54/2017 o zriadení komisie generálneho riaditeľa ZVJS
v súvislosti s hodnotením psychickej pracovnej záťaže príslušníkov
a zamestnancov ZVJS a rovnako od decembra 2017 je účinný Rozkaz
generálneho riaditeľa ZVJS č. 57/2017 o zabezpečení skupinovej supervízie
v ZVJS. Budúcnosť ukáže, či supervízia dokáže znížiť alarmujúce výsledky
týkajúce sa syndrómu vyhorenia v prostredí väzenstva.
Bibliografia
DROTÁROVÁ, E. 2006. Syndróm vyhorenia u učiteľov a iných pracovníkov
v pomáhajúcich profesiách. In: Psychologická revue. Prešov: Prešovská
univerzita, 2006. ISBN 80-8068-507-X, s. 88-109.
GAZDÍKOVÁ, K. 2017. Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov.
VIA PRACTICA: Moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu.
Bratislava: Solen, 2017, 14(4), 178 – 185. ISSN 1339-424X.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2010. Velký psychologický slovník. 4. vyd.
Praha : Portál. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.
KOHÚTOVÁ, K. 2017. Teoreticko-metodologické východiská problematiky
syndrómu vyhorenia v kontexte kvality života. 1. vyd. Ružomberok :
Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017.
144 s. ISBN 978-80-561-0465-1.
MASLACH, CH., SCHAUFELI, W. B., LEITER, M. P. 2001. Job Burnout.
[online]. In: Annual Review of Psychology, 2001. [cit. 2014-11-13].
Vol. 52, Issue 1, p. 397, 26 p. Dostupné na internete:
<www.ebsco.com>. ISSN 0066-4308.
MOROVICSOVÁ, E., KRAJČOVIČOVÁ, D., KOSTOVIČOVÁ, L. 2017.
Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických klinikách na
Slovensku. Česká a slovenská psychiatrie. Česká lékařská společnosti
J. E. Purkyně, 2017, (113/5), 203 – 210. ISSN 1212-0383.

26

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 3

PINES, A., ARONSON, E. 1983. Combatting burnout. [online]. In: Special
Issue: Burnout, Children and Youth Services Review. [cit. 2014-09-03].
1983. Vol. 5, p. 263 – 275. Dostupné na internete: <www.ebsco.com>.
abstrakt. ISSN 0190-7409.
Zákon NR SR č.4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

27

Droppa, M. a kol.: Hodnotenie bossingu v prostredí stredných škôl Slovenskej republiky
v kategóriách „Komunikácia“ a „Zdravie“ v závislosti od praxe respondentov

Assessment of Bossing in Secondary School Environment
of the Slovak Republic in Category "Communication
Area" and "Health Area" Depending on the Length
of Practice of the Respondents
Beurteilung des Führungsverhaltens
im Sekundarschulbereich der Slowakischen Republik
in der Kategorie "Kommunikationsbereich"
und "Gesundheitsbereich" in Abhängigkeit
von der Dauer der Praxis der Befragten
Hodnotenie bossingu v prostredí stredných škôl
Slovenskej republiky v kategóriách „Komunikácia“
a „Zdravie“ v závislosti od praxe respondentov
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Abstract
Purpose: The concept of "bossing", a psychological terror at work, carried
out by the superior over the subordinates, is a pathological phenomenon
and by its existence negatively affects a variety of factors in the
organization, such as the work performance of the subordinates, their
health status, the quality of the working atmosphere, the reputation of
the organization. That is why the aim of the paper to analyse the occurrence
of bossing in the secondary school environment in the Slovak Republic
in the categories "Communication area" and "Health area". Proposal
(methodology) approach: Three methods were used to analyse this
phenomenon: empirical, analytical and mathematical--statistical methods.
The data obtained by the questionnaire technique allowed to evaluate
the problems associated with bossing. The survey was carried out during
2017 and included the necessary number of 393 respondents from
secondary schools. Findings: Our research has confirmed that bossing
does not occur in the examined categories. However, the results, which
are within accepted tolerance, indicate that the absence of bossing is not
definite. Research/Practical Consequences: Our research has several
implications. First, it confirmed that bossing does not occur in the
examined categories. Secondly, the observed values indicate that this
phenomenon needs to be periodically monitored in the future as it tends
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to expand in the European area. Originality/value: The originality of the
paper is the result of the presentation of a qualitative research related to
the significant pathological phenomenon that may arise in the organization
at any time.

Keywords: Communication area. Health. Work. Mobbing. Bossing.
1 Introduction
The quality of interpersonal relationships in the organization is an
important part of the personnel management and significantly influences the
work performance of employees. These relationships are mainly influenced by
professional and psychosocial leadership, the quality of communication and
the motivation system, the level of self-employment, the level of social care,
adequate resolution of conflicts, problems and misunderstandings among
employees.
On the other hand, conflicts, problems, misunderstandings and
tensions between employees are perceived as normal (essentially normal)
phenomena that are present in almost every work group (Frankovský et al.
2014). These are negative and dangerous if the frequency of their occurrence
is high, they have a long-term effect, they concern permanently the same
employees, or the problems are not solved. From this point of view in
personnel practice of organizations the terms like mobbing or its derivatives,
e.g. bossing, staffing, bullying, harassment are more and more frequent. These
dangerous phenomena ultimately have a negative impact on both the
individual and the organization (Diačiková 2013). The key role of personnel
work in an organization is to assess the competences - the professional and
psychosocial competencies of the employee to perform a particular job
position (Fornés et al. 2011). The issue of mobbing (bossing) is of a specific
importance for the pedagogical staff of secondary schools as they educate the
younger generation. The generation that, among other things, is very sensitive
and truthful to the atmosphere and relationships in the pedagogical
organization. In this paper, the emphasis is placed on bossing.
2 Literature review
The term "mobbing" is based on the English word "to mob" and its
content is hostile, disgusting and unethical behaviour, carried out systematically
and purposefully by one or more persons against another person or group of
persons who, due to such behaviour get into a defensive position (Civilidag
and Sargin 2013). Psychological terror, therefore, represents inappropriate
behaviour in the form of verbal or written taunts, meaning gestures and
activities that disrupt the dignity and physical and psychological integrity of
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a people. It endangers their work performance and significantly contributes to
the deterioration of the overall workplace atmosphere (Erturk 2013). This
negative phenomenon has been registered in human behaviour since the 1960s
of the 20th century. In the 1990s, the Swedish physician and psychologist
H. Leymann started to deal with this phenomenon and he was the pioneer of
its identification and description. Gradually, experts from other disciplines,
for example, doctors, sociologists, psychologists and managers were paying
attention to it as well, since the negative effects of mobbing interfere with the
integrity of the whole person (Madzík 2017).
The term "mobbing" has a lot of synonyms such as psychological
terror, psychological abuse, psychological violence (Daňková et al. 2017).
The authors compare mobbing to psychological murder, wild hyenas, modern
cholera, and plague, and conclude that mental illness at the workplace is reaching
epidemic proportions. Whatever the mobbing is, it is a discriminatory expression,
undesirable aggression, and a pathological phenomenon (Özyer and Orhan
2012).
2.1 Bossing – a derivative of mobbing
Bossing is a specific form of mobbing where the aggressor is the
manager or executive. Attacks are targeted at his subordinates in the form of
pressure to enforce their obedience, respect and adaptation, possibly enforcing
the "voluntary" resignation of a subordinate from the workplace (Topa and
Moriano 2013).
2.2 The formation of bossing
Bossing arises under certain specific conditions (causes) that "create"
executives due to mistakes they make in their work (they may be caused by
their lack of professional competence or insufficient psychosocial competence)
(Kavenská et al. 2011). The most common mistakes of executives in
performing their work are: 1. Unclear management policy and absence
of management rules. 2. Unclear competencies and chaotic decision-making.
3. Determination of meaningless (unreal) tasks. 4. Only some employees are
always overtasked (usually those who are able and willing to work...).
5. Forgetting (ignoring) the needs of employees. 6. Constant issuing of new
circulars, directives, and constant organizational changes. 7. Subjective,
non-transparent and inadequate assessment system. 8. Lack of tolerance,
empathy and abilities (unwillingness) to resolve conflicts. 9. The destructive
handling with of employees' mistakes and failures. 10. Unfair measure of
criticis. The most common causes that condition bossing formation include:
1. Insufficient qualification (unwillingness) of managers and executives for
leadership (authoritative style of leadership). 2. Low ability of management to
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solve the conflict (little knowledge, concerns about its solution ...). 3. Permanent
pressure to increase performance and reduce costs. 4. Corporate culture with
a low level of ethics. 5. Shortcomings in internal company structures. 6. Fear
of loss of employment. 7. Hatefulness among employees. 8. Lack of mutual
tolerance among employees. 9. Destructive handling with employees' mistakes.
10. Structure of the personality of both the boss and the bossy (Droppa 2013).
According to H. Leymann, a person is considered to be mobbed if at
least once a week during 3-6 months one or more activities occur in one of the
following five categories (LIPT Questionnaire – Leymann's inventory of
psychological terror): "Communication area", "Social Relations area",
"Area of Reputation, Respect and Seriousness", "Area of working Life"
and "Health area" (Leymann 1990).
2.3 Typical characters of bossing
According to professor Leymann the typical signs of bossing include:
1. Aggressive manipulation, hostile and unethical communication. 2. Longterm and continuous attacks targeting a particular individual. 3. Regularity,
repeatability, systematism of attacks and their targeting. 4. Threats are indirect
and hidden, so it's hard to recognize that something is happening. 5. Refinement,
enthusiasm, active and sustained pressure. 6. Despair, indignity, inhumanity.
7. There are persistent signs of hostility and aggression. A key role in eliminating
bossing conditions is played by the personality of the executive. He should
have the knowledge of psychological terror in the workplace and should have
the ability and willingness to avoid the above mentioned mistakes in his work
(Yapıcı-Akar et al. 2006).
2.4 Methods of bossing
The most commonly used methods by the bossy people include:
1. Method of absurdity: Victims are given difficult tasks that makes no sense.
2. Method of small requirements: The assigned tasks do not correspond to the
current qualifications and abilities of the victim. 3. Method of excessive
requirements: Victims are allocated jobs that they are unable to handle.
4. Achilles heel method: the victim must principally preferentially handle the
tasks that are the most unpleasant. 5. Sustained control method: activities and
presence are controlled beyond the normal business environment. 6. Method
of surprising decisions concerning the victim – they are being done so that the
concerned people do not know about them. 7. Competence clearing method:
The current work area of the affected person is systematically more and more
limited. 8. Method of isolation: victims are not invited to attend the meetings,
retention of important information, space isolation. 9. Method of attack on
health: victims are forced to do harmful work. 10. Method of taunts concerning
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the mental condition: Victims are said to suffer from mental illnesses and
psychiatric disorders. Bossy people are usually people suffering from
complexes, feelings of inferiority, fear of threat of their position, decision and
recognition, they are mentally unstable, paranoid. Another cause can be social
and corporate pressure on the employee, high demands and expectations of
perfect performances. If an employee fails to meet society's expectations
adequately, he may feel his own failure and incompetence that he compensates
externally with offensive behaviour, giving him a false sense of strength and
success.
2.5 Consequences of bossing
The consequences of bossing are always negative for both its victim and
the organization.
2.5.1 Consequences of bossing for the victim
An employee who has become a victim of bossing is behaving similar
to stress in several levels: performance level (decrease in working tempo,
decreased performance, increased number of mistakes and accidents,
absenteeism), psychic level (concentration disturbances, irritability, depression,
inferiority, states of fear and anxiety, psychiatric symptoms, suicidal ideas)
and psychosomatic level (heart and breathing disorders, headaches, stomach
disorders, skin diseases, sleep disorders). The result is psychological and
physical exhaustion of the employee, which affects negatively not only work
but also personal life. Ignoring such cases can lead to extreme solutions –
suicide (Leymann 1990). Psychological terror at work often leads to complete
mental and physical exhaustion. Victims of mobbing (bossing) are seriously
disturbed mentally and socially. In many cases, the victims see the only way
out of taking their lives. According to Swedish research, psychological terror
is the cause of 10-20% of all suicides (Leymann 1996).
2.5.2 Consequences of bossing for the organization
On the other hand, bossing has negative consequences for the
organization on three levels:
 the level of the victim – increasing sickness absence or incapacity for
work, decreasing the quality and quantity of the employee's performance
by 1/4 to 1/2 of his previous performance,
 the level of bosser – the attacker devotes about 5% of the total
productive time to the bossing activities,
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 the working environment level – the deterioration of the atmosphere
in the group weakens motivation and creativity, work becomes an
obligation.
The negative impact is also reflected in the deterioration of cooperation
and communication throughout the working group. The bad working atmosphere
lowers motivation and often leads to "inner resignation". Work is an inevitable
evil. The economic consequences of bossing can be expressed in the form of
a lost workforce, lost working time, higher fluctuation and higher production
costs (Madzík et al. 2015).
2.6 Protection against bossing
The problem of bossing and its negative consequences must also be
addressed at the level of the whole society. Bossing, in its substance and
effect, negatively affects the inner psycho-moral side of its victim (Celik and
Peker 2010). This personality component is the holder of significant social
and legal characteristics, which the legal order recognizes and protects within
the framework of the so-called personality law. Individual personal values can
be divided into values of physical nature (life, health, physical integrity) and
values of psycho-moral nature (freedom, honour, dignity, inner intimate
sphere). Unauthorized interference with these personal values results in
a violation of the basic personality right. According to the Labour Code,
labour protection is an inseparable part of labour relations. It is the duty of the
employer to ensure the safety and health of employees at work. Discrimination
of employees is dealt with by Act no. 365/2004 of the Collection of Laws. It
defines (among other things) direct and indirect discrimination, harassment,
sexual harassment, and encouragement for discrimination. It also deals with
ensuring equality, ways of legal protection, court enforcement, counting non-cash damage. It claims that the employer and the trade union body that has
concluded collective agreements are obliged to bring the provisions of the
collective agreements into compliance with the Anti-Discrimination Act. This
Act also takes over the legal acts of the European Communities and the
European Union. An employee may, according to the Complaints Act 9/2010
of the Collection of Laws file a complaint requesting the protection of their
rights or legitimately protected interests if they have been broken. The Anti-Discrimination Act provides the possibility to seek legal remedies if it
considers that these rights have been violated and the organization has not
acted to solve adequate, legal procedures. In the Slovak Republic since 2002,
there is the "Public Defender of Rights" institute, where employees can also
address the problem of bossing.
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3 Material and methods
3.1 Research goal
The main objective of the presented research was to find the
perception of the occurrence of bossing as an undesirable phenomenon in the
secondary school environment in category "Communication area" and
"Health area" depending on the length of practice of the respondents.
3.2 The research sample
Number and gender: 393 respondents = 62 men (15.8 %) and 331
women (84.2 %). Practice: up to 5 years – 40 (10.2 %); 6 to 10 years – 108
(27.5 %); 11 to 15 years – 88 (22.4 %); 16 to 20 years – 52 (13.2 %); over 20
years – 105 (26.7 %).
3.3 Research questions
Respondents were acquainted with the attributes of bossing (frequency
of attacks) and answered the following questions:
"Communication area" (Questions 1 to 6)
1. The superior does not allow me to comment on my criticism. 2. The
supervisor does not call me to attend the operative meetings. 3. My supervisor
does not assign a word to me even if I am interested in it. 4. The supervisor
does not allow me to access the necessary non-distorted information to fulfil
my tasks. 5.The superior stopped communicating with me, respectively he
communicates with me minimally. 6. Colleagues are forbidden to communicate
with me.
"Health area" (Questions 25 to 30)
25. The supervisor damages my things (personal or work) and the
results of my work. 26. My superior threatens me with physical violence.
27. The supervisor has sexually harassed me (touching, suggestions, jokes,
rejected various invitations ...). 28. The superiors question my mental state.
29. I am the target of the practical jokes made by my superior (imitation of my
laughter, voice, walking). 30. Other discriminatory activities are directed
against my person.
Note: Questions are not numbered in order.
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3.4 Research methodology
For the purposes of the presented research, the original methodology
aimed at evaluating of decision-making indicators was used. The questionnaire
consisted of 12 items that allow you to judge the occurrence of bossing from
different perspectives. The items were evaluated on a 5-point Likert scale
where: 1 – I fully agree; 2 – rather agree; 3 – I do not agree or disagree; 4 – rather
disagree; 5 – I totally disagree. Unambiguous absence of bossing corresponds
to the value of "5" (in terms of the essence of each question). The average
values and differences (deviation from value 5) are shown in Table 1 and
were calculated according to (1) and (2). The representativeness of selection:
According to the source http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacieo-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia.html?page_id=9580 was in
the Slovak Republic September 2017 as a secondary school pedagogical
a full-time employee of 20,232 registered teachers. According to this calculation,
the recommended minimum sample size is 383 respondents with 5% margin
of error and 95% confidence level and assuming uniform distribution of
responses. The range of our sample of 393 persons with selective tolerance of
4.2% therefore we considered as adequate. These calculations were performed
in the Own elaboration. These calculations were performed in the IBM SPSS
STATISTICS statistical program.
Medium values:
=

(1)

where:
– average value of i-th question;
xi – the value assigned to – by the respondent;
i = 1,2,3 ... 393 (number of respondents).
Differences:
Δi = 5 -

;

(2)

i = 1,2, ... 30.

where:
Δi – the average value of the i-th deviation from the value "5";
i – question number;
– average value of i-th question;
– average value of i-th question.
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The average deviation value in category "Communication area" – ΦΔc
(Table 2) and the average deviation value in category "Health area" – ΦΔh
(Table 3), for each category of respondents, were calculated according to (3)
and (4). Total average deviation value overall average value by the order – Φo
(Table 5) for each category of respondents was calculated by (5).

where:
Δi – the average i-deviation value;
i – question number.

where:
– the total average value of the deviation is in the category of respondents;
– average deviation value in the "Communication area" category;
– average deviation value in the "Health area" category.
4 Results
Based on the material and the methods used, the following results were
obtained (Table 1, 2, 3, 4, 5 and Graph 1, 2, 3).
Table 1: Average values and differences

Average/Φi

Q_
01
3,96

Q_
02
3,99

Q_
03
4,15

Q_
04
3,94

Q_
05
4,25

Q_
06
4,41

Q_
25
4,82

Q_
26
4,92

Q_
27
4,89

Q_
28
4,87

Q_
29
4,84

Q_
30
4,80

Difference/Δi

1,04

1,01

0,85

1,06

0,75

0,59

0,18

0,08

0,11

0,13

0,16

0,20

Question

(Source: own elaboration)
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Graph 1: Values in the category "Communication area"
(Source: own elaboration)
Table 2: Diferentiation of values in the category "Communication area"
Practice
(years)
"up to 5"
"6 to 10"
"11 to 15"
"16 to 20"
"over 20"

Δ01

Δ02

Δ03

Δ04

Δ05

Δ06

ΦΔc

1,025
1,093
1,023
1,000
1,010

0,775
1,083
0,898
1,058
1,069

0,650
0,898
0,750
0,865
0,941

1,200
1,157
0,977
1,000
0,960

0,400
0,889
0,727
0,769
0,792

0,650
0,769
0,455
0,519
0,535

0,783
0,982
0,805
0,869
0,885

Average
values
4,217
4,018
4,195
4,131
4,115

Rc
1.
5.
2.
3.
4.

(Source: own elaboration)
Comment:
Rc – Ranking of respondents' categories according to their bossing assessment
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Graph 2: Values in the category "Health area"
(Source: own elaboration)
Table 3: Differentiation of values in the category "Health area"
Practice
(years)
"up to 5"
"6 to 10"
"11 to 15"
"16 to 20"
"over 20"

Δ25

Δ26

Δ27

Δ28

Δ29

Δ30

ΦΔ h

0,100
0,232
0,091
0,250
0,198

0,000
0,083
0,011
0,250
0,089

0,025
0,139
0,011
0,212
0,139

0,025
0,148
0,102
0,231
0,119

0,075
0,102
0,091
0,346
0,228

0,115
0,148
0,171
0,346
0,238

0,057
0,145
0,083
0,273
0,169

Average
values
4,943
4,855
4,917
4,727
4,831

Rh
1.
3.
2.
5.
4.

(Source: own elaboration)
Comment:
Rh – Ranking of respondents' categories according to their bossing assessment
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Table 4: The results of the correlation analysis after participation
in the category "Communication area" and "Health area"
Q_01
Q_02
Q_03
Q_04
Q_05
Q_06
Q_25
Q_26
Q_27
Q_28
Q_29
Q_30

Q_01
1
,512**
,495**
,485**
,407**
,370**
,253**
,133**
,166**
,177**
,208**
,264**

Q_02
,512**
1
**
,456
,379**
,202**
,222**
,106*
,047
,053
,092
,110*
,162**

Q_03
,495**
,456**
1
,515**
,249**
,242**
,236**
,170**
,179**
,181**
,191**
,221**

Q_04
,485**
,379**
,515**
1
,262**
,335**
,167**
,086
,088
,119*
,152**
,192**

Q_05
,407**
,202**
,249**
,262**
1
,471**
,368**
,171**
,116*
,199**
,268**
,314**

Q_06
,370**
,222**
,242**
,335**
,471**
1
,197**
,056
,028
,142**
,237**
,387**

Q_25
,253**
,106*
,236**
,167**
,368**
,197**
1
,726**
,643**
,742**
,670**
,585**

Q_26
,133**
,047
,170**
,086
,171**
,056
,726**
1
**
,761
,761**
,685**
,505**

Q_27
,166**
,053
,179**
,088
,116*
,028
,643**
,761**
1
,669**
,559**
,446**

Q_28
,177**
,092
,181**
,119*
,199**
,142**
,742**
,761**
,669**
1
,742**
,602**

Q_29
,208**
,110*
,191**
,152**
,268**
,237**
,670**
,685**
,559**
,742**
1
,713**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

(Source: own elaboration)
Table 5: Ranking of respondent categories according to the average values
Practice
(years)
"up to 5"

ΦΔc

Φ Δh

Φo
0,420

Average
values
4,580

0,783

0,057

"6 to 10"

0,982

0,145

1.

0,564

4,436

4.

"11 to 15"

0,805

0,083

0,444

4,556

2.

"16 to 20"

0,869

0,273

0,571

4,429

5.

"over 20"

0,885

0,169

0,527

4,473

3.

R

(Source: own elaboration)
Comment:
R – Ranking of respondents' categories based on their bossing ratings in both
categories examined
Φo – the total average value of the deviation is in the category of respondents
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Q_30
,264**
,162**
,221**
,192**
,314**
,387**
,585**
,505**
,446**
,602**
,713**
1
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Interval Plot of Communication; Health
95% CI for the Mean
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Individual standard deviations are used to calculate the intervals.

Graph 3: Average values awarded by respondents in the categories
in the categories "Communication area" and "Health area"
(Source: own elaboration)
4.1 Analysis of results

4.1.1 Evaluation of average values and differences – Table 1, 2, 3;
Graph 1, 2, 3
The rating of "5" (unambiguous absence of bossing) was not attributed
to any category of respondents in the surveyed "Communication area" and
"Health area" categories.
Category "Communication area". In this category, the value of "5"
was most closely attributed to the respondents category "up to 5 years" with
a value of 4.217. Least closely to the value “5” was the "6 to 10 years"
category with a value of 4.018. The difference in the assigned values between
these two categories of respondents is 0.199.
Category "Health area". In this category, the value of "5" was most
closely attributed to the respondents category "up to 5 years" with a value of
4.943. Least closely to the value “5” was the "16 to 20 years" category with
a value of 4.727. The difference in the assigned values between these two
categories of respondents is 0.216.
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4.1.2 Evaluation of correlation analysis – Table 4
Table 4 is symmetrical according to the main diagonal. Each value
contained in the table represents the relationship of a pair of variables. Due to
the positive values, the value of the second variable changes as well. In the
case of one asterisk, the statistical significance is 95%, in the case of two
ones, the statistical significance is 99%. The larger the Pearson coefficient, the
more intense is the relationship between the two variables. For example, the
relationship between Q_05 ("The superior stopped communicating with me,
respectively he communicates with me minimally") and Q_25 ("The supervisor
damages my things – personal or work – and the results of my work") has
a value of 0,368, but the relationship between Q_06 ("Colleagues are forbidden
to communicate with me") and Q_28 ("The superiors question my mental
state") has a value of 0.142. Thus, the relationship between Q_05 and Q_25 is
more intense than the relationship between Q_06 and Q_28. If the stars are
not the result, the relationship is not significant.
4.1.3 Ranking of respondent categories according to their average values –
Table 5
Table 5 (R) shows the order of the respondent categories for the both
categories examined. The respondent category "up to 5 years" was most
closely to the value "5", with a value of 4.580. Least closely to the value "5"
was the "16 to 20 years" category with a value of 4.429. The difference in the
assigned values between these categories of respondents is 0.151.
5 Discusion
According to research, in the UK, up to 53 % of employees have
become victims of mobbing at work, and up to 78 % have witnessed this.
Workplace mobbing is becoming a problem in many countries (such as
Australia, Austria, Denmark and Germany). In the Czech Republic, a civil
association "Work and Relations" was established to help victims of mobbing
and bossing. The authors believe that it is therefore time to monitor this
pathological phenomenon continuously. The authors also consider the factor
of a certain degree of repression as a significant factor, as the quality of
interpersonal relationships at workplaces (not only) has fallen sharply in the
last two decades. In many cases, people experience burnout syndrome,
protectionism, family life, corruption, unfairness in evaluation, indifference,
apathy, intrigue, defamation, envy, and – for these reasons – are subject to
immoral practices.
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6 Conclusion
In the future, despite the positive results that have been identified, ie
the incidence of bossing has not been confirmed, it is necessary to put an
emphasis on prevention. Education in this area should be key.
Based on the results achieved (none of the respondents attributed the
value of "5", which is a unambiguous absence of bossing), and on the basis
that bossing tends to expand in Europe, it would be appropriate to put periodic
training on it. A good system of education, prevention, identification of bossing
attributes, transparent criteria, practices, and possibly repression could help to
solve this – rather complicated – problem.
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The Activity and Physical Fitness of Children
in the Municipality of Rzeszów
Aktivität und Fitness von Kindern in der Stadt Rzeszów
Fyzická aktivita a kondícia detí v meste Rzeszów
Aktywność i sprawność fizyczna dzieci
na terenie miasta Rzeszowa
Renata Grzywacz
Abstract
Physical activity is one of the main factors influencing the health of
young people. The aim of the study was to analyze the relation of children
to be physically active. Ways of spending free time for children in
Rzeszów. The aim was also to determine how big is the share of children
in additional classes. An attempt was made to evaluate diet and eating
habits of the respondents.

Keywords: Physical education. Physical fitness. Rzeszów.
Wstęp
Aktywność fizyczna w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna,
ponieważ ma duże znaczenie w walce z nadwagą i poprawą zdrowia. Jest to
również czynnik, który kształtuje zdrowie u młodych ludzi. Bardzo dobrze
znane są związki pomiędzy aktywnością fizyczna, a innymi czynnikami, które
powodują poprawienie lub pogorszenie kondycji fizycznej. Często zdajemy
sobie sprawę z zależności, które występują między aktywnością fizyczną,
a chorobami układu krążenia i różnymi dolegliwościami. Aktywność fizyczna
jest określana przez Caspersena, Powella i Christensona jako wszelki ruch
ciała wykonywany poprzez mięśnie szkieletowe i to one powodują wysiłek
energetyczny. Natomiast Howley i Franks zakładają, że aktywność fizyczna
ustosunkowuje się do ruchów ciała wykonywanych poprzez mięśnie szkieletowe
i potrzebnemu wydatku energetycznego na takim poziomie, który dostarcza
wszelakie korzyści zdrowotne. Ważne jest również to, że aktywność fizyczna
decyduje o zachowaniu człowieka oraz powinna być oceniana w rzeczywistych
sytuacjach życiowych, w przeciwieństwie do innych cech motorycznych lub
fizjologicznych, które recenzuje się poprzez tworzenie nienaturalnych często
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bardzo wystandaryzowanych i laboratoryjnych warunków pomiaru. (W. Osiński,
2003, str. 320)
Sprawność fizyczna jest określeniem bardzo szerokim, ponieważ
powiązana jest ze stanem i kondycją całego ciała człowieka. Możliwe jest
określenie jej jako aktualną zdolność do wykonywania różnorakich czynności
motorycznych, które określają zaradność człowieka w życiu. Pomimo
zdolności ruchowych niezbędna jest do tego prawidłowe funkcjonowanie
narządów oraz wydolność funkcji ustroju jak i udoskonalenie cech motorycznych,
prawidłowa motywacja i niekiedy odpowiednie cechy budowy. Analogiczną
definicją sprawności ruchowej, możemy uznać poziom opanowania naszego
ciała oraz jako zdolność kierowania mechanizmem ruchu. Poziom ten
możemy uznać jako zbiór nabytych cech lub zdolności i jest on skutkiem
personalnych doświadczeń i należnego stanu rozwoju układu motorycznego.
Oba te terminy są powiązane, jednakże nie są one identyczne i zdolność ich
odróżniania umożliwia nam charakteryzacje motoryczności człowieka i lepsze
zrozumienie jej rozwoju. Obie te sprawności tworzą obraz człowieka i jego
osiągniecia, które posiada w zakresie postępu motoryki jaką już posiada.
(R. Przewęda, 1981, str. 179-180)
Kultura fizyczna jest jedną z ważniejszych dziedzin ludzkiego
funkcjonowania. Jej cele powstają ściśle z biologicznych i społeczno-obyczajowych potrzeb człowieka. Ogromne uznanie różnych rodzajów aktywności
ruchowej od dawna powoduje korzystne emocje, działa stymulująco, inspiruje
osoby danej grupy do zwiększonej troski o zdrowie poprzez aktywny udział
w rozmaitych sportach. (M. Bronikowski, 2002, str. 7) Według Z. Krawczyka
,,kultura fizyczna nie funkcjonuje wyłącznie w charakterze znaku we
wszystkich swoich przejawach, a zachowuje swoją wartość bezpośrednią jako
struktura czynności i wytworów o charakterze realizacyjnym’’ (M. Bronikowski,
2002, str. 7). Kultura fizyczna to również całokształt wytworów o postaci
materialnej i niematerialnej w obszarze dbałości o ciało i fizyczną działalność
człowieka, akceptowanie w niej walorów i wzorów zachowania, które zostały
uniezależnione, zaakceptowane i mogą być udzielone danemu środowisku.
(M. Bronikowski, 2002, str. 8)
Cel badań
Aktywność fizyczna towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie.
Ćwiczenia fizyczne mają wiele pozytywnych korzyści na zdrowie człowieka
i pomagają zwalczać choroby cywilizacyjne. Regularny wysiłek przynosi
pozytywne skutki nie tylko w sferze zdrowia fizycznego, ale również
psychicznego.
Głównym celem badań było przeanalizowanie stosunku uczniów do
aktywności fizycznej. W jaki sposób dzieci w Rzeszowie spędzają swój
wolny czas. Jak często podejmują aktywność fizyczną? Celem badań było,
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również ustalenie jak duży jest udział dzieci w zajęciach dodatkowych.
Podjęto próbę ocenienia sposobu żywienia i nawyków żywieniowych
ankietowanych.
Problemy badawcze
Głównym problemem badawczym jest uzyskanie odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Jaki stopień aktywności i sprawności fizycznej posiadają dzieci?
2. Czy nawyki żywieniowe dzieci są prawidłowe?
3. Jak dzieci spędzają wolny czas?
4. Jak często podejmowana jest przez badanych aktywność fizyczna?
5. Co dzieciom stoi na przeszkodzie do uprawiania aktywności fizycznej?
Hipotezy badawcze
Ze sformułowanych powyżej problemów badawczych wysuwają się
następujące hipotezy:
1. Każde dziecko ma inny stopień zaangażowania w aktywność fizyczną.
2. Dzieci w dzisiejszych czasach mają problemy z prawidłowym
odżywianiem się.
3. Większość wolnego czasu przeznaczają na czynności nie związane
z aktywnym trybem życia.
4. Podejmowana przez nich aktywność fizyczna wiąże się głównie
z lekcjami wychowania fizycznego i zajęciami dodatkowymi.
Wyniki badań
W badaniach wzięło udział 60 uczniów szkoły podstawowej.
Przebadane zostały dzieci uczęszczające do klas od 4 do 6.
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Wykres 1. Płeć uczniów.

Źródło: Opracowanie własne.
W grupie przebadanych uczniów, można stwierdzić, że kobiety
stanowią nieznaczną większość badanych, czyli 31 osób. A mężczyźni
stanowią 29 osób z 60 przebadanych.
Wykres 2. Deklarowana masa ciała.

Źródło: Opracowanie własne.
Z opracowania badań wynika, że większość osób, aż 20 odpowiedziało,
że waży w przedziale 35 kg-40 kg. Kolejna co do wielkość grupa wagowa to
41kg-45kg, w niej znalazło się 19 osób. 11 uczniów odpowiedziało, że waży
od 31 kg do 35 kg. Tylko 9 osób znajduję się w przedziale 46kg-50kg i jedna
osoba zdeklarowała, że waży ponad 51 kg.
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Wykres 3. Ilość osób, które dbają o swoje zdrowie i starają się zdrowo odżywiać.

Źródło: Opracowanie własne.
W kolejnych pytaniach zapytano uczniów o to czy dbają o swoje
zdrowie i czy starają się zdrowo odżywiać. W obu pytaniach ankietowani
odpowiedzieli jednoznacznie. Spodziewać by się można, że dla wszystkich
ankietowanych zdrowie i odpowiednia dieta będzie bardzo ważna. Jednakże
88 %, czyli 53 osoby odpowiedziały że dbają o swoje zdrowie i starają się
zdrowo odżywiać. Natomiast 12 %, czyli 7 osób zdeklarowało, że nie dbają
o swoje zdrowie i nie odżywiają się zdrowo. Co jest dość dobrym wynikiem,
gdyż dbanie o zdrowie powinno być priorytetem dla wszystkich, w szczególności
dzieci. Równie ważne dla organizmu jest zdrowe i zrównoważone odżywianie.
Odpowiednia dieta, pełna witamin i minerałów jest źródłem dobrego
samopoczucia i co najważniejsze prawidłowego rozwoju dzieci.
Wykres 4. Ilość spożywanych posiłków.

Źródło: Opracowanie własne.
Na pytanie dotyczące ilości spożywanych posiłków odpowiedzi były
podzielone. Najwięcej, aż 55 % ankietowanych uczniów odpowiedziało, że
spożywa 4 posiłki dziennie. Kolejną, co do wielkości grupą były osoby, które
spożywają 3 posiłki dziennie, aż 22 %. Tylko 16 % odpowiedziało, że spożywa
zalecaną liczbę posiłków, czyli 5 posiłków. Dwa posiłki dziennie spożywa
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zaledwie 7 % ankietowanych. Żaden z uczniów nie odpowiedział, że spożywa
tylko jeden posiłek dziennie.
Wykres 5. Ilość zdeklarowanych osób jedzących śniadanie przed wyjściem
z domu.

Źródło: Opracowanie własne.
Odpowiedzi dotyczące pytania o spożywaniu śniadań są podzielone.
Śniadania jako najważniejszy posiłek dnia powinien być przez każdego,
a w szczególności przez dzieci, spożywany codziennie. Tylko 44 %
ankietowanych odpowiedziało, że śniadanie je zawsze. Kolejne 38 %
zdeklarowało, że zazwyczaj spożywają śniadania, jednak zdarza im się wyjść
z domu bez wcześniej zjedzonego posiłku. Rzadko śniadanie spożywa, aż
15 % ankietowanych i tylko 3 % odpowiedziało, że nigdy nie spożywają
śniadania przed wyjściem z domu.
Wykres 6. Częstotliwość spożywania posiłków typu fast-food, chipsów,
napojów gazowanych.

Źródło: Opracowanie własne.
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Oceniając częstotliwość spożywania przez uczniów posiłków typu
fast-food i tym podobnych, można stwierdzić, że 50% ankietowanych
spożywa je kilka razy w tygodniu. Rzadziej niż raz w tygodniu tego typu
posiłki spożywa 25% uczniów. Codziennie niezdrowe jedzenie, spożywa
tylko 14% ankietowanych. Natomiast osoby, które zdeklarowały, że niezdrowego
jedzenia nie spożywają wcale jest tylko 6%. Te wyniki są dość niepokojące,
gdyż powszechnie wiadomo jak wiele negatywnych skutków powodują te
posiłki.
Wykres 7. Sposoby spędzania czasu wolnego przez ankietowanych.

Źródło: Opracowania własne.
W kolejnym pytaniu ankietowani odpowiedzieli na pytanie dotyczące
swojego wolnego czasu. Na pytanie ,,W jaki sposób najczęściej spędzasz
wolny czas?”. Odpowiadali następująco:
A) Czytam książki. Na to pytanie odpowiedziało tylko 7 % ankietujących.
B) Oglądam telewizję. Tylko 14 % uczniów zdeklarowało, że w wolnym
czasie ogląda telewizję.
C) Gram w gry komputerowe. Tej odpowiedzi zaznaczyło najwięcej
ankietowanych osób, ponieważ, aż 28 %.
D) Spotykam się z koleżankami lub kolegami. Ta odpowiedź, była
kolejną najczęściej zaznaczaną odpowiedzią. Odpowiedzi na nią
udzieliło 27 % uczniów.
E) Chodzę na zorganizowane zajęcia sportowe. Z tabeli powyżej można
wywnioskować, że tylko 12 % ankietowanych swój wolny czas
przeznacza na aktywność fizyczną.
F) Gram na instrumencie muzycznym. W tym pytaniu tylko 7 %
zadeklarowało, że w wolnym czasie zajmuje się muzyką.
G) Inne. W tej odpowiedzi udzieliło 5 % ankietowanych. Głównymi
sposobami spędzania wolnego czasu były: gra w piłkę nożną
i pomaganie w obowiązkach domowych.
Podsumowując te odpowiedzi można wywnioskować, że dzieci nie są
zainteresowane spędzaniem swojego wolnego czasu w sposób aktywny.

50

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 3

Uczniowie wolą ten czas przeznaczyć na granie w gry komputerowe
i spotykanie się z rówieśnikami.
Wykres 8. Liczba dni przeznaczonych na podejmowanie aktywności fizycznej.

Źródło: Opracowanie własne.
Z analizy danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika,
że rzadziej niż raz w tygodniu aktywność fizyczną podejmuje 8 %
ankietowanych. Raz lub dwa razy w tygodniu, aktywność fizyczną podejmuje
jeszcze mniej osób, zaledwie 7 %. Kolejną grupą osób, aż 37 %, były osoby,
które aktywność fizyczną podejmują trzy lub cztery razy w tygodniu.
Największą liczbą ankietowanych były osoby, które aktywność fizyczną
podejmują częściej, niż trzy lub cztery razy w tygodniu. Ta grupa ankietowanych
liczy, aż 48 % uczniów. Jak wynika z poprzedniej tabeli dzieci nie spędzają
swojego wolnego czasu na aktywność fizyczną. Mimo to ilość podejmowanej
aktywność fizycznej przez dzieci jest bardzo wysoka.
Wykres 9. Organizacje przez, które dzieci podejmują aktywność fizyczną.

Źródło: Opracowanie własne.
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Opierając się na powyższych danych, można stwierdzić, że największa
ilość uczniów bierze udział w zajęciach sportowych organizowanych przez
Szkolny Klub Sportowy (SKS). Jest to grupa 40 % ankietowanych. Jak wynika
z tabeli 8 % ankietowanych korzysta z zajęć oferowanych przez miejscowy
Klub Sportowy. W Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa (GOKiC) udział
w zajęciach dodatkowych bierze udział 28 % ankietowanych. Głównie są to
zajęcia artystyczne, takie jak tańce i zajęcia plastyczne. Z deklarowanych
odpowiedzi wynika, że 24 % osób nie bierze udziału w żadnych zajęciach
dodatkowych.
Wykres 10. Deklarowana liczba osób, która chciałaby więcej czasu
przeznaczyć na aktywność fizyczną.

Źródło: Opracowanie własne.
Rezultaty badań pokazują, że 80 % ankietowanych osób chciałoby
przeznaczać, więcej czasu na aktywność fizyczną. Pozostała część osób, czyli
20 % odpowiedziało, że nie chce mieć więcej czasu przeznaczonego na
aktywność fizyczną.
Przykrym zjawiskiem jest fakt, iż istnieje wiele czynników, które
powodują, że dzieci nie podejmują aktywności fizycznej. Poniżej znajdują się
wyniki, które przedstawiają powody pokazujące co dzieciom stoi na
przeszkodzie do podejmowania aktywności fizycznej.
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Wykres 11. Przeszkody powodujące brak czasu na aktywność fizyczną.

Źródło: Opracowanie własne.
Najczęściej wymienianym problemem jest nieumiejętność organizowania
wolnego czasu, aż 58 %. Kolejnym problemem jest brak towarzystwa, z którym
ankietowani chcieli by spędzać czas wolny, jest to 21 %. Kolejnymi mniejszymi
problemami jest brak funduszy 11 % i słaby stan zdrowia 4 %. Ankietowani
podawali, również inne przeszkody, między innymi: brak czasu i niechęć do
aktywności fizycznej, tylko 6 %.
Podsumowanie
Dzieci powinny posiadać świadomość, że poprzez aktywny styl życia,
częste uczęszczania w lekcjach wychowania fizycznego, zdobędą wiedzę
potrzebną do zdrowego trybu życia. Dzięki temu zyskają umiejętności, które
pozwolą im brać udział w kulturze fizycznej w życiu dorosłym. Poprzez
zajęcia w szkole uczą się nowych dziedzin sportowych, które mogą wykorzystać
w swoim wolnym czasie. Poznają nowe sposoby spędzania wolnego czasu
w taki sposób, aby był on korzystny dla regeneracji fizycznej i psychicznej
człowieka.
Aktywność fizyczna u dzieci powinna mieć różnorodne formy
i powinna być praktykowana przez wszystkie dni tygodnia. Powinna być
zwyczajną częścią dnia, może to być jazda na rowerze czy lekcja wychowania
fizycznego. Udział w niej powinny brać wszystkie dzieci, nie zważając na
możliwości sportowe. Lekcje wychowania fizycznego są powiązane
z konkretnymi ćwiczeniami. Celem ich jest wspomaganie procesu rozwoju,
przygotowanie ciała do wysiłku fizycznego i przekształcania się otoczenia.
Podczas tych zajęć dzieci uczą się nowych umiejętności ruchowych, poznają
nowe gry zespołowe, dowiadują się, również zasad współzawodnictwa. Są to
sposoby, które motywują dzieci do systematyczności.
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Tworzenie jakiegokolwiek schematu uczestnictwa dzieci w kulturze
fizycznej musi być on oparty na najważniejszej wartości ludzkiej, czyli
zdrowiu. Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników,
które kształtują zdrowie człowieka. Niestety w dzisiejszym świecie, który jest
pełen gwałtownych przemian technologicznych, ekonomicznych i politycznych
istnieje wiele przeciwstawnych czynników w sferze aktywności fizycznej.
Między innymi poprzez rozwój technologiczny i poprawie standardu życia
ludzie zmniejszają do minimum czynności lokomocyjne i wysiłek fizyczny.
Taki rozwój już od najmłodszych lat powoduje obezwładnienie dzieci przez
wiele godzin. Powstawanie nowych zagrożeń dla dzieci w miejscu gdzie
mieszkają powodują ograniczenie zabaw na powietrzu. Zbyt mała aktywność
fizyczna dzieci zaburza ich naturalny proces rozwojowy, poprzez zmniejszenie
spontanicznego dla dzieci wysiłku fizycznego.
Dzieci, dzięki częstej aktywności fizycznej mogą osiągnąć optymalny
poziom rozwoju fizycznego i zdrowia. Aktywność fizyczna jest również
głównym składnikiem prozdrowotnego stylu życia, które dziecko podtrzymuje
w późniejszym życiu. Jedną z największych zalet uprawiania aktywności
fizycznej jest to, że zmniejsza ona ryzyko zachorowania na choroby
cywilizacyjne.
Aktywność fizyczna jest pojęciem bardzo obszernym i stosunkowo
mało poznanym. Biorąc pod uwagę jej różnorakie przejawy, postacie
i intensywność ciężko ją zmierzyć. Skutki jej braków ukazują się po wielu
latach, a z przyczyn obfitości czynników, które oddziałują na zdrowie
i rozwój dzieci, rzadko można dowieść, że to właśnie brak aktywność
fizycznej jej przyczyną problemów zdrowotnych. Powody zbyt obniżonej
aktywności fizycznej dzieci są również bardzo zróżnicowane.
Ważnym czynnikiem w rozwoju dzieci jest aktywność wolnoczasowa.
Jest ona składnikiem zdrowego trybu życia. Coraz częściej się zdarza, że jest
ona wykorzystana w życiu codziennym. Ludzie zaczynają sobie zdawać
sprawę, że poprzez bezczynne odpoczywanie nie otrzymają żadnych korzyści.
Aktywność fizyczna jest prawidłową formą do osiągnięcia odprężenia
i relaksu. Poprzez spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny mamy
możliwość nawiązywania nowych kontaktów. Zaczynając od relacji z rodziną
w dzieciństwie. Poprzez uczestniczenie w rekreacji dzieci zdobywają pewną
wiedzę w różnorodnych dziedzinach sportowych.
W przeprowadzonych badaniach ukazano zaangażowanie dzieci do
aktywności fizycznej, ich sposoby spędzania wolnego czasu oraz to w jaki
sposób postrzegają swój poziom aktywności. Ankietowani odpowiadali na
pytania dotyczące ich nawyków żywieniowych.
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Impact of Alcohol Addiction on Life and Nursing Care
of Seniors Living in Senior Care Centre
Die Auswirkungen der alkoholischen Abhängigkeit
der Senioren über Leben und Erhöhung in sozialen
Dienstleistungen
Vplyv alkoholickej závislosti seniorov na život
a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb
Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Tománek, Szilvia Buzalová,
Katarína Bundzelová
Abstract
The paper is focused on an increasing number of seniors who are
addicted on alcohol while providing social services in a senior care
centre due to poor health conditions, suffering from disability, or the
need of helping care from another person, because they can not take
care of themselves. Alcohol addictions is not only about a set of
negative impacts on the physical health of the senior, but also means the
worse mental well-being, poor social status or low quality of life, on the
other hand, it causes an increased risk to the staff of the facility in
providing social services. Alcoholic addiction has been confirmed in
those seniors who have had previous past experience with alcohol
addiction or had been treated, the most of them do not overcome
negative traumas experienced in the past, have low motivation and low
resistance to mental stress and coping strategies. The most of seniors
declared good feelings connected with alcohol addiction giving them
space to relaxation, to escape from reality, or negative life feelings
associated with depression, anxiety, low self-esteem and loneliness.

Keywords: Addiction to alcohol. Senior addicted to alcohol. Social services.
Úvod
V príspevku sa venujeme problému závislosti seniorov na alkohole,
ktorým sú poskytované sociálne služby v reziduálnom zariadení, nakoľko sa
tento problém stáva alarmujúci a zvyšuje sa riziko recidívneho správania
v užívaní alkoholických nápojov, hoci sú zakázané v pravidlách zariadenia
sociálnych služieb. Ako najčastejšie spúšťače závislosti od alkoholu seniori
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uvádzali: strata zmyslu života, zmeny životných hodnôt, predchádzajúca
skúsenosť s alkoholom a opakované liečenia, pasivita a negativizmus, pocity
samoty, absencia životnej spokojnosti, nízka vnútorná motivácia, strata
kontroly a nekritické myslenie či pokrivený sebaobraz. Zo strany personálu
zariadenia sociálnych služieb boli identifikované tieto najdôležitejšie spúšťače
závislosti: životný štýl v minulosti, kríza v abstinencii užívania alkoholu,
strata kontroly a motivácie, psychotraumatické zážitky z minulosti, strata
rodinných väzieb a dysfunkčné vzťahy v rodine či odmietanie pravidiel
zariadenia.
Závislosť na alkohole u seniorov žijúcich v zariadení
Rozlišujeme dve skupiny seniorov závislých na alkohole. Stotožňujeme
sa s názorom Nešpora (2013), ktorý uvádza dve možnosti, ako došlo
k závislostiam pri užívaní psychoaktívnych látok u seniorov:
 K zneužívaniu psychoaktívnych látok došlo v priebehu staroby. Títo
seniori bývajú relatívne v lepšom stave a môže byť prítomná súvislosť
so záťažovou životnou udalosťou.
 Zneužívanie nastalo ešte v mladom veku a pretrváva do staroby.
U týchto seniorov sa prejavujú telesné i duševné problémy, poruchy
pamäti, ochorenia pečene, anémia, demencia a množstvo ďalších
následkov.
Mistoler (2014) vo svojej štúdii uvádza, že počet hospitalizovaných
pacientov nad 65 rokov v pražskom protialkoholickom centre pre problémy
s alkoholom bol rovnaký ako počet pacientov s infarktom. Z toho 2/3 seniorov
bolo závislých už v strednom veku. U 1/3 seniorov prebiehala liečba
priaznivejšie, s menším výskytom pridružených psychických porúch. Počet
závislých mužov je väčší v pomere k ženám, a to 6:1. Väčšina seniorov
konzumuje alkohol pre jeho chuťové vlastnosti, len 10 – 15 % mužov a 6 –
8 % žien oceňuje jeho upokojujúce alebo povzbudzujúce účinky. Výskyt
rizikového pitia vekom klesá, zlom nastáva po 55 roku života žien a 65 roku
života muža. Seniori preferujú mierne popíjanie v malých dávkach, nie sú
prítomné excesy typické pre mladosť. Závislosť od alkoholu má pozvoľný
kontinuálny priebeh, pričom pokusy o abstinenciu sú menej časté ako
u mladších vekových kategórií. Ťažko závislí od alkoholu umierajú podstatne
skôr a nedožívajú sa seniorského veku, ich život je kratší v priemere
o 16 rokov.
S názorom Mistolera na starších alkoholikov sa stotožňuje Bartošovič
(2006), ktorý tvrdí, že u starších ľudí je spôsob konzumácie alkoholu
rozdielny ako u mladších konzumentov. Požívanie alkoholu má viac-menej
pomalý, ale plynulý, permanentný priebeh, pričom absentujú excesy so stratou
kontroly. Muži požívajú alkohol častejšie ako ženy, ktorých konzumácia je
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často latentná a dochádza k neskoršej diagnostike. Seniori častejšie uprednostňujú
„ľahší alkohol“, ako napríklad víno a pivo, z čoho vyplýva, že konzumácia
alkoholu úzko súvisí aj so sociálnym statusom.
Medzi mechanizmy podieľajúce sa na vzniku závislosti zaraďujeme
(Benkovič, 2006) vlastnosti návykovej látky (alkoholu) a charakteristiku
osobnosti užívateľa alkoholu – aj keď neexistujú spoľahlivé znaky osobnosti
pre vznik závislosti, k predisponujúcim znakom patrí hlavne citová nezrelosť,
labilita, vôľová slabosť, nedostatočná sebadisciplína, preferovanie okamžitých
a ľahko dostupných pôžitkov, podceňovanie rizika a mnoho ďalších. Ohrozené
sú tiež osoby, vystavené častým a ťažkým stresom, jedinci s poruchami
osobnosti, jedinci s možnými genetickými predispozíciami (alkoholizmus
v rodine), najmä prvostupňoví príbuzní (Kolibáš, Novotný, 1996). Významné
sú tiež faktory prostredia, ako sú dostupnosť návykovej látky, postoj okolia,
spoločnosti k jej užívaniu (jej fungujúce pravidlá: „pije sa pri každej
príležitosti“, spoločenský tlak a ďalšie).
K takzvaným vybavujúcim a urýchľujúcim faktorom patria hlavne
stresy, psychotraumy, opakované a vážne konflikty a častejšie telesné a psychické
ochorenia (hlavne úzkostné a depresívne nálady). Príznaky závislosti vznikajú
biologickými aj psychologickými mechanizmami, ktoré sa však prelínajú.
Návykové vlastnosti všetkých drog, aj alkoholu, súvisia s ovplyvnením
funkcií dopamínových okruhov, vychádzajúcich z predného medzimozgu.
(In Benkovič, 2006)
Problematika alkoholizmu v starobe má svoje špecifiká. Častými
spúšťačmi na pitie sú opustenosť, osamelosť, „syndróm prázdneho hniezda“, ako
aj pocity nepotrebnosti a fyzickej nedostatočnosti. Býva tu už pridružených
viacero zdravotných problémov (hypertenzia, ischemická choroba srdca,
diabetes, bronchitídy a množstvo ďalších). V oblasti psychiky začínajúce, ale
aj progredujúce kognitívne deficity vo forme organických psychosyndrómov,
alebo až demencií.
Aj preto majú starí ľudia k svojej závislosti len zriedkavo kritický
postoj, zväčša už pitie ani neracionalizujú, ich motivácia k abstinencii býva
značne problematická a recidívy v pití časté (Žigová a kol., 2000). Starí ľudia
majú už podstatne nižšiu toleranciu na pitie alkoholu, nachádzajú sa často už
vo finálnych štádiách alkoholizmu. K sprievodným príznakom v ich správaní
patria hlavne poruchy v správaní a žiarlivosť (In Benkovič, 2006).
Liečba alkoholizmu.
Neexistuje zatiaľ žiadna kauzálna liečba závislosti od alkoholu.
Ochorenie má multikondicionálnu genézu, preto musí byť liečba komplexná (2).
V terapeutických cieľoch:
 kompenzujeme telesné a psychické poruchy, v dôsledku dlhodobého
pitia,
 snažíme sa o zmenu postoja pacienta voči alkoholu,
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 zvyšovať afektívnu a frustračnú toleranciu pacienta (možné dôvody
relapsu),
 zlepšovať sociálnu a profesionálnu integráciu, budovať nové vzťahy,
 reštituovať pôvodne autonómnu osobnosť, s ucelenou hierarchiou
hodnôt.
Nadradený je tu hlavný cieľ – úplná abstinencia.
Metódy výskumu a výskumná vzorka
Zber dát bol realizovaný na základe princípov vychádzajúc z metodiky
kvalitatívneho výskumu, ktorý je postavený na rozbore a výklade dát, medzi
ktorými sme hľadali vzťah a vytvárali jednotlivé kategórie, ktoré sa skladajú
do logických celkov. Je to metóda usudzovania alebo indukcie a je založená
na zásade opakovania. Zber dát sa realizoval v období od apríla do júna 2017,
analýza dát bola uskutočnená pomocou tvoreného kódovania a výsledky boli
zhrnuté do jednotlivých kategórií a kódov vypovedajúc najdôležitejšie
výskumné zistenia. Tento druh výskumu bol zvolený vzhľadom na potrebu
individuálneho prístupu, hlbšej analýzy a porozumenia alkoholovej závislosti.
Výskumné šetrenie sa realizovalo v zariadení pre seniorov v Borskom
Mikuláši, pomocou štruktúrovaných rozhovorov so 6 klientmi konkrétneho
zariadenia, skúmaní participanti boli vybraní na základe odporúčania odborného
personálu, ktorí mali vedomosť o závislostiach svojich klientov, preto bol
výber vzorky zámerný, aby sme dosiahli relevantnosť výpovedí. Výsledky
výskumu nemožno zovšeobecňovať, nakoľko sa týkajú len malej vzorky
participantov, ale ukazujú, že závislosť od alkoholu u seniorov sa stáva
zložitým a alarmujúcim problémom, nakoľko ide zväčša o seniorov, ktorí
nemajú pozitívne vzťahy s rodinnými príslušníkmi, rodinné väzby sú spretrhané,
alebo len veľmi ťažko spolupracujú s vedením sociálneho zariadenia.
Do výskumu sa zapojilo 6 z celkového počtu klientov v zariadení,
u ktorých sa preukázala alkoholová závislosť v prítomnosti alebo minulosti,
teda sú abstinujúcimi alkoholikmi. Išlo o mužov vo veku 60 – 66 rokov, ktorí
absolvovali v minulosti protialkoholické liečenia a pobyt v psychiatrickej
nemocnici na základe abúsu alkoholu.
Ciele výskumu a výskumné otázky
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, ako závislosť od alkoholu
determinuje život seniorov a poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych
služieb, títo predstavujú rizikovú sociálnu skupinu.
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Čiastkové ciele:
1. Poukázať na zhoršovanie sa starostlivosti o seniora pri vzniku alebo
opakovanej závislosti, ktorý žije v zariadení pre seniorov. Kvality
života seniorov so závislosťami, problém v sociálnej starostlivosti.
2. Analyzovať príčiny alkoholovej závislosti, ktorá sa objavuje u seniorov
žijúcich v zariadení.
3. Analyzovať sociálne a zdravotné dopady závislosti od alkoholu na
život seniora.
Na základe stanovených cieľov sme pri zbere dát vychádzali z týchto
výskumných otázok:
1. Aké sú spúšťače alkoholovej závislosti u seniorov?
2. Aké najvážnejšie zdravotné riziká vznikajú pri alkoholovej závislosti
seniorov?
Výsledky
V tejto časti sa budeme detailne venovať výsledkom výskumu, ktoré
sme identifikovali na základe rozhovorov so seniormi žijúcimi v zariadení
sociálnych služieb, ktorí majú skúsenosť s užívaním alkoholu, absolvovali
protialkoholickú liečbu, dostali sa do štádia recidívy a opakovane v ich živote
dochádza k nadmernému pitiu alebo straty kontroly nad pitím alkoholických
nápojov.
VO1: Čo je spúšťačom opätovnej alkoholovej závislosti u seniorov?

Kody – segment

Kategórie
Klienti Spúšťače z pohľadu
klienta
Ján
Zhoršenie
zdravotného stavu
Jozef
Marek
Anton
Ján II.

Peter

Spúšťače z pohľadu
personálu zariadenia
Ťažkosti
s kontrolovaným
užívaním alkoholu
Strata záujmov
Nezáujem,
a životných hodnôt
deštruktívne správanie
Psychiatrická
Demotivácia, apatia,
osobnosť
depresie
Strata zmyslu života, Ochorenie, alkohol
predchádzajúci
užívaný na zmierživotný štýl
nenie príznakov
Nespracované
Rastúca tolerancia
zážitky, skúsenosti, užívania alkoholu
psychotraumy
Snaha zabudnúť,
Nespracovanie tráum
frustrácia, depresie
a problémov, pocity
viny
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Spúšťače z pohľadu
rodinných príslušníkov
Silná túžba po alkohole,
strata kontroly
Strata sociálneho statusu
a kontaktov
Dehumanizácia vlastnej
osobnosti
Zdravotný stav, bolesti,
depresie
Psychotraumy
z minulosti, dysfunkčná
rodina
Dysharmónia
a dysfunkčnosť v rodine
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Na základe výpovedí participantov výskumu môžeme rozdeliť
spúšťače závislosti od alkoholu u seniorov žijúcich v zariadení pre seniorov
nasledovne:
1. Spúšťače z pohľadu seniora – klienta zariadenia: najčastejšie uvádzaním
dôvodom, prečo seniori začali opätovne užívať alkohol, je strata
kontroly, životných hodnôt a zmyslu života. Seniori potvrdzujú, že
život v zariadení ich nenaplňuje v takej miere, aby prežívali pocity
spokojnosti, šťastia a pohody, v spojení s dôsledkami psychotraumatických udalostí a negatívnych zažitých životných okamihov to môže
viesť k alkoholovej závislosti, ktorá je spojená so zhoršujúcim sa
zdravotným stavom.
2. Spúšťače z pohľadu personálu zariadenia: personál zariadenia potvrdil,
že závislosť od alkoholu sa objavuje u tých klientov, ktorí už boli
závislí, abstinovali a znovu u nich prepukla silná túžba po pití
alkoholu spojená so stratou sebakontroly, demotiváciou a deštruktívnym
správaním, ktoré prevažne vyplýva z minulého spôsobu života,
patologického životného štýlu a dysfunkčnosti v rodine.
3. Spúšťače z pohľadu rodinných príslušníkov: ako spúšťače často
popisovali odcudzenie od rodiny, dysharmónia a dysfunkčnosť
v rodine, narušené rodinné väzby, prežité psychotraumy, dehumanizácia
osobnosti seniora a nezáujem.
VO2: Aké najzávažnejšie zdravotné riziká vznikajú pri alkoholovej závislosti
seniorov?
Kody – segmenty

Kategórie
Srdcovocievne Psychiatrické
choroby
diagnózy
Alkoholické
kardiomyopatie
Rôzne druhy
arytmií srdca
vs. takychardia

Alkoholická
demencia

Arteriálne
hypertenzie

Alkoholické
delírium,
delírium
tremens

Alkoholická
paranoidná
psychóza

Choroby nervovej
sústavy
Alkoholická
myopatia

Choroby tráviacej
a močovej sústavy

Inkontinencia
vysokého stupňa,
Nefropatia
Poruchy nervového Pylorospazmus,
systemu:
ezofagitídy,
neuropatie,
gastritídy, vredová
epilepsia
choroba žalúdka,
Poruchy hlbokej
Cirhoza pečene,
citlivosti,
zofageálne varixy
chronické bolesti

Respiračné
choroby
a choroby kože
Bronchitída
Pneumónia
Ekzémy, ragády
Mykotické
ochorenia
Psoriáza

Na základe rozhovorov s klientmi a internej zdravotnej dokumentácie
seniorov sme identifikovali päť základných oblastí, v ktorých dochádza
u seniorov k zdravotným komplikáciám, definovali sme ochorenia, ktorými
trpia v súvislosti s dlhodobým užívaním alkoholu v spojení s vyšším vekom.
Za najzávažnejšie považujeme ochorenia nervovej sústavy, ktoré sú často
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spájané s rôznymi formami neuropatie, niektorí seniori v dôsledku užívania
alkoholu trpia nespavosťou, väčšou nervozitou, epilepsiou či chronickými
bolesťami. Zásadným je ochorenie alkoholická myopatia – ide o poškodenie
svalov pri veľkej dávke alkoholu – ťažké ochrnutia a opuchy svalov, ktoré
vedú k imobilite seniorov alebo väčšej odkázanosti na pomoc druhých. Na
druhom mieste sú to psychiatrické poruchy, najčastejšie ide o alkoholické
delíriu, alkoholickú demenciu a rôzne druhy alkoholických psychóz, ktoré sa
potvrdili u všetkých šiestich seniorov. Ďalej sem patria choroby tráviacej
a močovej sústavy – u všetkých bola potvrdený vysoký stupeň inkontinencie,
prostaty a cirhózy pečene v spojitosti s rôznymi metabolickými poruchami.
Inú skupinu chorôb v súvislosti s užívaním alkoholu tvoria srdcovocievne
choroby a samozrejme respiračné choroby, ide najmä o rakovinu pľúc,
bronchitídy a pneumónie – tie sa vyskytli u všetkých seniorov v zariadení.
Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nadmerné pitie v staršom
veku môže mať aj mnoho ďalších negatívnych dopadov, ktoré sú spojené
s kontraindiáciou pri užívaní liekov na predpis a požívaním alkoholických
nápojov či fajčením. Dochádza k výrazným komplikáciám liečby zdravotných
problémov a ochorení seniora, pričom túto liečbu zhoršujú pridružené
závislosti, ako aj rada zdravotných problémov spojených s alkoholizmom.
Diskusia
Výskum bol zameraný na sledovanie spúšťačov, ako aj zdravotných
a sociálnych dopadov u seniorov, ktorí žijú v zariadení sociálnych služieb
a stali sa nadmernými užívateľmi alkoholu, nad ktorým stratili kontrolu. Na
prvom mieste v závislosti sa ukázal alkoholizmus spojený s opakovanými
recidívami a protialkoholickými liečebnými programami.
V rebríčku látkových závislostí na druhom mieste vedie tabakizmus
alebo nikotinizmus, ktorý patrí do kategórie najrozšírenejšej toxikománie
u seniorov práve v spojení s pitím alkoholických nápojov. Môžeme konštatovať,
že je to jav, ktorý si každoročne vyžiada nespočetné množstvo obetí všetkých
vekových kategórií, pričom fajčiarov a závislých od alkoholu ustavične
pribúda a vek závislých od tabaku je stále nižší, faktom zostáva, že neobchádza
ani seniorov.
Za vznik závislosti je zodpovedný nikotín. Ten je účinkom tepla
z cigarety vyplavený do mozgu v priebehu 10 sekúnd, pričom sa vyplavuje
dopamín, ktorý úzko súvisí s náladou. Čím viac je obsiahnutý v mozgu, tým
lepšie sa fajčiar cíti. Postupne sa z mozgu dopamín vyplaví a fajčiar opäť
pociťuje nutkavú túžbu zapáliť si cigaretu. V podstate je to začarovaný kruh.
Ak telo nikotín nedostane, človek sa začne cítiť zle, je nervózny, nesústredený,
má abstinenčné príznaky (Chovanec, Billá, 2013).
Poruchy vyvolané užívaním alkoholu sa u starších ľudí objavujú
častejšie u mužského pohlavia (čo potvrdzuje aj naša výskumná vzorka
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6 mužov – seniorov závislých od alkoholu) a u osôb, ktoré žijú osamote alebo
sú rozvedené, a preto sociálne izolované. Pričom pri senioroch je nutné
rozlišovať dve skupiny závislých, jednu skupinu predstavujú osoby, ktoré
nadmerne užívali alkohol celý život (z našej vzorky to boli 4 seniori so
skúsenosťou s alkoholom v minulosti), a osoby, u ktorých sa nadmerné pitie
alkoholu začalo vo vyššom veku (z našej vzorky 2 seniori, ktorí začali piť
z dôvodu straty zmyslu životu, pokrivených hodnôt a pocitu samoty).
(Gambert & Albrecht, 2005).
Seniori žijúci v zariadení sociálnych služieb priznali, že alkoholická
závislosť u nich vznikla kombináciou viacerých faktorov, pričom ako
najzávažnejší uviedli fakt, že už mali skúsenosť s alkoholom v minulosti,
majú z neho požitok, nedokážu sa kontrolovať, strácajú motiváciu, nezáleží
im na tom, čo s nimi bude, pretože sa cítia osamelí, trpia psychickými
problémami.
Tabuľka: Zhrnutie dopadov alkoholickej závislosti u seniorov
Kód
Osobnostné dôsledky
alkoholizmu

Psychosociálne dôsledky

Zdravotné dôsledky

Opakovanie liečby
a recidíva

Zoznam kategórií
Rozpad osobnosti
Zlá osobná hygiena
Degradácia hodnôt
Nezáujem a hostilita
Strata sebaúcty
Agresivita, impulzivita
Delikvencia a slovné útoky
Strata rodinných väzieb
Demotivácia, pasivita, negativizmus
Strata sociálneho statusu
Choroby CNS
Choroby močovej a tráviacej sústavy
Respiračné a kožné choroby
Srdcovocievne choroby
Krátkodobá
Dlhodobá
Pridružené závislosti

Početnosť
6
4
3
6
4
5
2
2
6
4
6
4
5
4
1
5
6

Výskumné zistenia ukázali najzávažnejšie dopady alkoholickej závislosti
u seniorov, ktoré môžeme rozdeliť do 4 základných oblastí: 1. osobnostné
dôsledky alkoholizmu viažuce sa prevažne k charakterovým vlastnostiam,
osobnosti a hodnotovej orientácii seniora; 2. psychosociálne dôsledky viažuce
sa k rodine, sociálnym vzťahom, správaniu a motivácii; 3. zdravotné dôsledky
obsahujú závažné ochorenia spojené s nadmerným pitím alkoholu; 4. opakované
liečebné programy a recidívy sa ukázali ako základný faktor pri opätovnom
objavení závislosti u seniora žijúceho v zariadení sociálnych služieb.
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Z výsledkov výskumu vyplýva, že je nutné prijímať opatrenia, ktoré
eliminujú vzrastúci alkoholizmus seniorov, predovšetkým tých, ktorí sa
ocitajú sami, strácajú zmysel života, trpia depresiami a stavmi úzkosti, či
chronickými stavmi, ktoré ich vedú k nadmernému pitiu. Zariadenia sociálnych
služieb čelia súboru neľahkých problémov spojených s alkoholovou závislosťou,
ktorá sa často viaže s ďalšími pridruženými ohrozeniami, ktoré vyplývajú zo
zdravotného stavu klienta, veku, jeho osobnostných čŕt, schopností zvládať
záťažové situácie či z neprekonaných životných tráum alebo patologického
životného štýlu v minulosti. Z tohto dôvodu odporúčame, aby personál
zariadenia venoval zvýšenú pozornosť pri diagnostikovaní závislostí a sledoval
prejavy závislosti u seniora, ktoré neskôr môže konzultovať s praktickým
lekárom navštevujúcim zariadenie. Naše výsledky výskumu sa stotožňujú
s príkladmi praktík, ktoré uvádza Nešpor (2004):
 je potrebné poznať druh návykovej látky a jej množstvo, ktorú seniori
užívajú, frekvenciu užívania a kombinácie s inými látkovými závislosťami, u seniorov je to zväčša tabakizmus, fajčenie alebo gambling,
 je nutné poznať emočné stavy, ktoré predchádzajú užívaniu alkoholu
a objavujú sa po jeho užití,
 treba brať do úvahy vonkajšie okolnosti pitia alkoholu – u seniora
zväčša ide o pocity samoty, izoláciu v spoločnosti, zdravotné problémy
spojené s chronickými bolesťami a ich zhoršovanie v dôsledku pitia
alkoholu, následky pitia v iných oblastiach života pri spolužití v zariadení
sociálnych služieb – najmä v oblasti zapájania sa do spoločných
aktivít, osobnej hygieny, starostlivosti o ošatenie či porušovanie
interného poriadku zariadenia,
 očakávané komplikácie pri snahe o abstinenciu seniora, môže ísť len
o krátkodobý úspech, ktorý môže opätovne prepuknúť do alkoholickej
závislosti,
 otázky na diagnostické znaky závislosti, ktoré treba odlišovať od
bežných prejavov diagnóz u seniora,
 túžba po alkohole, zhoršené sebaovládanie, strata kontroly, dehumanizácia osobnosti a deštrukcia vzťahov medzi personálom, klientmi
a rodinou seniora,
 vyššia tolerancia pitia, zanedbávanie záujmov, prehĺbenie pasivity,
demotivácie a prejavy agresívneho správania voči okoliu,
 otázky na predošlé pokusy o liečbu (čo sa osvedčilo a čo nie).
Záver
Je potrebné venovať lepšiu pozornosť patologickým prejavom, ktoré
sa objavujú u seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb, ide predovšetkým
o nadmerné pitie alkoholu, fajčenie, agresívne správanie, gambling či
porušovanie etických princípov a pravidiel fungovania zariadenia. Výskum
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ukázal, že muži s pribúdajúcim vekom majú sklon dávať si nejaký ten pohárik
navyše a stúpa počet prípadov nadmerného pitia alkoholu, riziko stúpa u tých
seniorov, ktorí sú odkázaní na reziduálnu starostlivosť, trpia samotou, depresiami
či sociálnou izoláciou, strácajú životné hodnoty, sebadôveru a sebakontrolu.
Prestáva im záležať na tom, ako budú vyzerať v očiach iných ľudí, čo sa
s nimi stane, aké to bude mať dôsledky na ich zdravie, pretože už aj tak trpia
rôznymi ochoreniami, chronickými bolesťami a alkohol im ponúka únik
z reality (aspoň na chvíľu).
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Interactions between Philosophy and Art
as an Important Educational Aspect
Wechselwirkungen zwischen Philosophie und Kunst
als wichtiger Bildungsaspekt
Interakcie medzi filozofiou a umením
ako dôležitý aspekt vzdelávania
Interakcje między filozofią a sztuką
jako istotny aspekt edukacyjny
Anna Janus
Abstract
The study takes up a significant problem which is the relationship between
philosophy, science and art. Nowadays, the method of communication
is an extremely important element in science, philosophy and art. Therefore,
the interaction of all aspects of intellectual life – science, philosophy
and art – allows us to find new spaces for the development of human
thought. It should be noted that philosophy, science and art differ from
one another depending on the subject, but also the means by which they
reflect, transform and express the world. In a sense, art, like philosophy,
reveals reality in its relation to man and presents man, his spiritual
world and relationships between people in their interaction with the
world. Man, as history shows, transforms the reality that exists around
him using such tools as work, art and philosophy. By observing the
coexistence of philosophy and art, the question arises as to how much
the artistic element needs a philosophical subsidy, and whether the
philosophy hidden in space illegible for contemporary man of treaties
does not need artistic, visual, communication support in the way of
expressing relevant content for him?

Keywords: Philosophy. Art. Science. Culture.
Wstęp
Jeszcze nie tak dawno estetyka, postrzegana jako filozofia sztuki,
uważana była za niezbyt udane dziecko dwóch wielkich rodziców: filozofii
i sztuki. Związane to było niewątpliwie z faktem, że filozofia w XX wieku
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osiągnęła status profesjonalnej i technicznej a jej istotnym celem stało się
odkrywanie najbardziej podstawowych struktur myśli, języka, logiki i nauki.
Filozoficzne pytania o sztukę stały się zatem dość peryferyjne, a znajdowane
odpowiedzi dość mętne i stanowczo zbyt zawiłe dla osób uwikłanych
w odkrywanie tajemnicy malarstwa, muzyki i literatury. Dostrzeganie relacji
między tymi dziedzinami jest w obecnych czasach tym bardziej istotne, że bez
wątpienia obie znalazły się dziś na marginesie polskiej edukacji, a przecież
odpowiednio wprowadzone do programu nauczania, mogłyby odegrać istotną
rolę w przemianach polskiej szkoły.
Starając się podkreślić wartość edukacyjną filozofii i sztuki należy
zauważyć, że filozofia, nauka i sztuka różnią się od siebie w zależności od
przedmiotu, ale także środków, za pomocą których odzwierciedlają,
przekształcają i wyrażają świat. W pewnym sensie sztuka, podobnie jak
filozofia, ujawnia rzeczywistość w jej stosunku do człowieka i przedstawia
istotę ludzką, jej świat duchowy i relacje między osobami w ich interakcji
ze światem. Jak zauważa M. Szajda: „od zarania dziejów sztuka wizualna
towarzyszy człowiekowi w jego przeżywaniu siebie, świata, drugiego człowieka.
Stała się ona sposobem nie tylko opisywania rzeczywistości ale także
komentowania jej, określania, kontestowania czy też promocji wybranych
lecz istotnych dla człowieka wartości”1. Człowiek zatem, jak pokazuje historia,
przekształcał istniejącą wokół siebie rzeczywistość posługując się takimi
narzędziami jak praca, sztuka a także filozofia.
Zasadniczo nie można wyobrazić sobie świata w znaczeniu czystej,
nietkniętej rzeczywistości, ponieważ wszędzie tam, gdzie żyjemy, spotykamy
się z rzeczywistością w znaczny sposób przekształconą przez człowieka.
Dlatego też istniejący świat przesiąknięty jest naszym podejściem do niego,
naszymi potrzebami, ideami, celami, ideałami, radością i smutkiem. Otaczająca
człowieka rzeczywistość jest częścią wiru naszego istnienia. W momencie
gdybyśmy usunęli ze świata ludzki pierwiastek mogłoby dojść do pustki
nieskończoności, gdzie wszystko pozostaje obojętne na wszystko inne. Natura,
rozpatrywana w oderwaniu od człowieka, staje się dla niego po prostu niczym,
pustą abstrakcją istniejącą w mrocznym świecie zdehumanizowanej myśli.
Cały nieskończony zakres naszych relacji ze światem wynika zatem z sumy
naszych interakcji z nim. Dlatego ważne jest, aby w działaniach edukacyjnych
rozważać otaczającą nas rzeczywistość poprzez gigantyczny historyczny
pryzmat nauki, filozofii i sztuki, które są zdolne ukazywać życie jako
burzliwy powiew myśli, która powstaje, rozwija się, ale i generuje całą paletę
1

M. Szajda, Wartość macierzyństwa i płodności w wizualizacji Wielkiej Macierzy w sztuce
prehistorycznej i wielkich cywilizacjach starożytności, w: Hierarchia wartości jako impuls
rozwojowy służący poznawczym, kognitywnym i interakcjonistycznym teoriom kształtowania
osobowości, pod. red. M. Szajdy, wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
2017, s. 136.
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postępujących po sobie sprzeczności. Warto więc zwrócić uwagę uczniów np.
na pojawiający się momentami sceptycyzm, który kierował uwagę człowieka
na coraz to inne elementy otaczającego go świata2.
Logiczne wydaje się, że młody, poddany procesowi edukacji człowiek,
poznający i uczący się opisywać wszechobecną rzeczywistość, nie może
pozostać głuchy na mądry głos prawdziwej filozofii, będącej istotną sferą
kultury jako źródła światopoglądu, tak jak żadna, rozwinięta emocjonalnie
osoba nie może pozostać obojętna na literaturę, poezję, muzykę, malarstwo,
rzeźbę czy architekturę. Oczywiście, wszystko to nie wyklucza uczestnictwa
w zdobywaniu wysoko wyspecjalizowanej wiedzy, ale nie można przeżyć
intelektualnie pełnego życia, jeśli odrzuca się filozofię i sztukę. Osoba, która
jest obojętna na te sfery, celowo skazuje się na przygnębiającą ciasnotę
perspektywy.
Zastanawiając się nad edukacyjnym wymiarem koegzystencji filozofii
i sztuki, które wspólnie mogłyby stanowić przedmiot już w starszych klasach
szkoły podstawowej, można zadać pytanie: na ile pierwiastek artystyczny
potrzebuje filozoficznego subsydium, a także czy sama filozofia ukryta
w przestrzeni nieczytelnych dla współczesnego człowieka traktatów, nie
potrzebuje artystycznego, wizualnego, komunikacyjnego wsparcia w sposobie
wyrażania istotnych dla siebie treści?
Filozofia wspierająca edukację w poszukiwaniu piękna
W szkołach ponadpodstawowych, w sposób bardzo pobieżny, młodzież
wchodząca w dorosłość uczy się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość,
intelektualnej otwartości, odporności na manipulację i uprzedzenie. Młodzi
ludzie, którzy poszukują własnej tożsamości, próbują siebie lepiej zrozumieć,
często sobie z tym nie radząc – a przecież już podstawy antropologii filozoficznej
pozwoliłyby im lepiej poznać siebie, uświadomić sobie własne problemy
i radzić ze słabościami. Filozofia w szkole doskonale pomaga stawiać
fundamentalne pytania egzystencjalne o sens życia, jego cel, o powinności
czy szczęście. Może być wsparciem w rozstrzyganiu dylematów moralnych:
być sobą czy podporządkować się grupie, ściągać czy być uczciwym itp. Żeby
uatrakcyjnić przekaz filozoficzny można włączyć do programu nie wspominanych
dotąd w szkołach filozofów i pójść drogą wielkich myślicieli starożytności,

2

Jak wskazuje M. Szajda: „W początkach narodzin filozofii myśliciele zwrócili swoją uwagę
na Kosmos. Zachwyt nad siłami natury sprawił, ze poszukiwali zasady wszelkiego istnienia.
Różnorodność (często sprzeczność) odpowiedzi dotyczących koncepcji świata powodowała
rosnący sceptycyzm wobec nauki. To między innymi wywołało wzrost zainteresowania
człowiekiem” – M. Szajda, Sztuka mądrości. Starożytność, t. 1, Wydawnictwo Akademii
Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 53.
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którzy starali się odkrywać tajemnicę piękna wizualnego, będącego domeną
sztuki wizualnej: malarstwa, rzeźby czy też architektury.
Dla starożytnych Greków malarstwo, architektura czy rzeźba były
taką samą sferą umiejętności jak budowanie okrętów czy też tkanie materiału.
Wyjątkiem była niewątpliwie muzyka i poezja, które dotyczyły głoszenia
myśli, a nie wytwarzania różnych rzeczy materialnych. Gorgiasz z Leontinoi3
(ok. 485-380 p. Ch.) mający szczególny wpływ na rozwój starożytnej estetyki
zauważył, że „poezja wywołuje w słuchaczu gwałtowną reakcję nacechowaną
określonymi uczuciami, daje oczyszczenie – przeżycie”4. Sokrates5 (ok. 470 –
399 p. Ch.) natomiast, analizując osobę artysty jako twórcy zauważył, że tym
różni się jego działalność od innych ludzkich prac, że dzięki swym działaniom
odtwarza przyrodę. W ten sposób sztuka stała się sposobem odzwierciedlania
otaczającego świata. Ateński mistrz, analizując rzeźbę człowieka jako dzieło
sztuki w płaszczyźnie ukazywania ciała, wskazywał także na umiejętność
odtworzenia duszy. Dzięki temu, jak podaje M. Szajda: „Sokrates zaproponował
koncepcję duchowego piękna, która sprzeciwiała się pitagorejskiej harmonii,
a wskazywała na rzeczywistość duchową”6. Uczeń Sokratesa, Platon7 (ok. 427 –
347 p. Ch.), podobnie jak jego nauczyciel, nie ograniczał widzenia piękna
jedynie do płaszczyzny estetycznej, ale rozciągał je na sferę moralną
i poznawczą. Arystoteles8 (ok. 384-322 p. Ch.) analizując kategorię piękna
w dziełach sztuki wyodrębnił natomiast jego właściwości: ład, proporcję
i wielkość9. Piękno wiązał z płaszczyzną przeżycia estetycznego, na które
składało się tak silne oddziaływanie, które mogłoby doprowadzić wręcz do
zniewolenia człowieka.
Żyjący parę wieków później Plotyn (204-270 r.) wskazywał, że
piękno jest odbiciem świata nadprzyrodzonego w świcie materialnym10.
Odrzucając klasyczne greckie definiowanie piękna związanego z symetrią,
proporcją i miarą, zaproponował ujęcie odnoszące się nie tyle do płaszczyzny
zmysłowej, ile umysłowej. Dlatego też jego rozumienie piękna zewnętrznego
prowadzi w konsekwencji do rozpoznania tego, co niewidoczne – czyli piękna
wewnętrznego.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych dobrze wiedzą, że świat
średniowiecza skupiony był przede wszystkim na zwróceniu się ku Bogu.
3

4
5

6
7
8
9
10

Zob. S. Consigny, Gorgias: Sophist and Artist, University of South Carolina Press, Columbia
2001.
M. Szajda, Sztuka mądrości. Starożytność, dz. cyt., s. 62.
Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, wyd. PWN,
Warszawa 2012, s. 86-104.
M. Szajda, Sztuka mądrości. Starożytność, s. 69.
Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, dz. cyt., s. 165-211.
Zob. Tamże, s. 255-274.
M. Szajda, Sztuka mądrości. Starożytność, dz. cyt., s. 103.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia Estetyki, t. 1, wyd. PWN, Warszawa 2009, s. 357-359.
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Łatwo będzie im więc zrozumieć, że skoro sacrum stało się wtedy wyznacznikiem
rozumienia tego co piękne, to podstawowym zadaniem sztuki było otwarcie
człowieka na transcendencję i ukazanie drogi prowadzącej do zbawienia –
w średniowieczu „sztuka była często dla twórców orężem w walce z ludzkimi
przywarami, ostrzeżeniem, że aby móc przebywać z Bogiem w wieczności,
należy przemienić swoje życie. Uświadamiała, że autorytet jest zawsze
relacją, między co najmniej dwiema istotami, z których jedna budzi uznanie
drugiej, relacją polegającą na inspirującym i konstruktywnym wpływie na
postępowanie osób. Takim autorytetem dla wielu [artystów] był Bóg, co
starali się uświadomić swoim odbiorcom, zamieniając swoje dzieła w swoiste
moralitety”11.
Omawiając w szkole zjawiska epoki Średniowiecza, nauczyciele
zwracają standardowo uwagę na fakt, że dualizm średniowiecznego świata
zbudowany został w jakiejś mierze na fundamencie dwóch przestrzeni:
sacrum stanowiącego o wartościach duchowych oraz profanum wskazującego
na płaszczyznę materialną życia ludzkiego. Przekaz ten zazwyczaj wspierany
jest analizą średniowiecznej przestrzeni sztuki, z komentarzem, że: „artyści
nie wymyślają, nie tworzą wartości – oni korzystając z wielkiego źródła jakim
jest wiara religijna raczej je jedynie przypominają. Posiłkując się zmysłowymi
środkami profanum kierują uwagę ku wartością sacrum, niczym ku oknu
przez które dostrzec można światło transcendencji”12. Za przykład jest
stawiany artysta, którego dzieła są swoistą syntezą sacrum i profanum –
Hieronim Bosch (1450-1515 r.)13, a któremu poświęca się zbyt mało uwagi
w odniesieniu do analizy jego odrealnionych, artystycznych wizji, będących
zawsze, pomimo wybujałej fantazji artysty, związanymi z postrzeganym przez
niego światem. Analizując dzieła średniowiecznego malarza warto zatrzymać
się na groteskowym, często moralizatorskim charakterze jego twórczości,
pełnej fantasmagorycznych stworzeń i przedziwnych przedmiotów, które dla
oglądającego je widza stawały się jak najbardziej prawdziwe i realne, budząc
z jednej strony nieprzenikniony zachwyt ale także prowadząc w kierunku
swoistego katharsis. Obrazy Boscha opowiadały zatem nie tylko o wydarzeniach
biblijnych, ale także o życiu codziennym, ukazując przy tym całą gamę

11

12

13

M. Szajda, Kreowanie autorytetu poprzez promocję wartości w komunikacji wizualnej,
w odniesieniu do wybranych dzieł sztuki, w: Kreowanie autorytetu poprzez efektywną
komunikację, pod red. M. Szajdy, wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa
2016, s. 20.
M. Szajda, Średniowieczna współistotowość transcendencji i materii. Tworzenie wartości
charakterystycznych dla sacrum w oparciu o zmysłowe środki profanum, w: Aksjonormatywny
aspekt relacji jako fenomen społeczny, kulturotwórczy i gospodarczy, pod red. M. Szajdy,
wyd. Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecinie 2017, s. 110.
Por. W. Gibson, Hieronymus Bosch, wyd. Thames and Hudson, New York 1973.
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ludzkich postaw”14, co pokazuje jak średniowiecze wykorzystywało sztukę do
służby religii, nadając jej bardzo często charakter moralizatorski.
W czasach nowożytnych, po prawie tysiącu lat związanych z poszukiwaniem piękna, myśl ludzka ponownie zwróciła się ku spuściźnie antycznej.
Warto pokazać młodzieży istotę przemiany południowej Europy, skupionej
wokół wskazań humanizmu, w kontekście rewolucyjnych wręcz kierunków
badań, związanych z nowym pojmowaniem sztuki i artysty, nie tylko
w odwołaniu się do tak popularnych twórców jak Leonardo da Vinci, wnuka
Boga. Mówiąc np. o renesansowej fascynacji filozofią i sztuką starożytną,
można szerzej wskazać na poszukiwanie piękna będące w jakiś sposób
obsesją artystów, takich jak np. Albrecht Dürer (1471-1528 r.)15. Wielki
mistrz pochodzący z Norymbergii szukając wskazań dla własnej działalności
artystycznej otwarty był przede wszystkim na bogatą myśl filozoficzną
zarówno w jej spuściźnie średniowiecznej, jak i nowej renesansowej tendencji
humanistycznej. W ten sposób łączył w swojej działalności nie tylko głębię
własnej duchowości z wymiarem artystycznym ale ponadto bogactwo myśli
filozoficznej będącej nauczycielką w kształtowaniu sztuki. Ma to dla edukacji
szczególny wymiar wychowawczy, bowiem düererowskie poszukiwanie
fenomenu piękna, jak wskazuje M. Szajda, ma dla młodych znaczenie jakie
niesie ze sobą: „obcowanie z dobrym dziełem, które A. Dürer wiąże z pięknem
estetycznym uchwytnym zmysłami przenosi człowieka na płaszczyznę
metafizycznej miłości. Mistrz z Norymbergii pisze wręcz o „odczuwaniu
miłości” która rodzi się poprzez piękno skomponowane przez twórcę. Ono
przez sferę zmysłów zachwyca ludzki rozum i dotykając płaszczyzny serca
rodzi w nim miłość”16. A. Dürer mając świadomość, że sztuka wizualna jest
szczególnym medium wykorzystał ją jako nośnik treści filozoficznych
ukazując człowieka i otaczający go świat w nowej perspektywie. Ta tendencja
wpisze się już na stałe w działania artystyczne nie tylko jego epoki ale
kolejnych wieków, czyniąc ze sztuki silny oręż do promocji istotnych dla
człowieka myśli.

14

15

16

M. Szajda, Egzystencjalna rola symbolu i alegorii w stylistyce średniowiecznej na podstawie
wybranych prac Hieronima Boscha, w: Rola symbolu w kształtowaniu świata wartości, pod
red. M. Szajdy, wyd. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2016, s. 11.
Zob. E. Panofsky, The Life and Art of Albrecht Dürer, Princeton University Press, Princeton –
New Jersey 1955.
M. Szajda, Od estetycznej do moralnej wartości piękna. Studium w perspektywie twórczości
Albrechta Dürera, w: Idea, myśli, działania ponad granicami i podziałami, pod red. K.
Bochańska-Włostowska, wyd. Fundacja A.R.T., Warszawa 2017, s. 70-71.
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Edukacyjny wymiar artyzmu w filozofii i filozofii w sztuce
Wprowadzając młodzież w świat myśli filozoficznej, nauczyciel
powinien zwrócić uwagę uczniów na zawarty w niej pierwiastek artystyczny.
Filozof, posiadając pewną wrażliwość na otaczający go świat, odkrywa
w sobie samym określony aspekt twórczy. Można powiedzieć, że musi on
posiadać w sobie dar wolnego, asocjacyjnego myślenia w integralnych
obrazach. Zasadniczo, nie można osiągnąć prawdziwej doskonałości twórczej
w żadnej dziedzinie, nie rozwijając zdolności postrzegania rzeczywistości
z estetycznego punktu widzenia. Bez tego cennego, intelektualnego pryzmatu,
przez który ludzie patrzą na świat, wszystko, co wykracza poza empiryczny
opis faktów, poza formuły i wykresy, może wyglądać dość mizernie
i niewyraźnie. Także prawdziwy artysta wezwany jest do budowania swojej
wiedzy filozoficznej, ponieważ o ile filozofia wprowadza człowieka w przestrzeń
swoiście pojętej abstrakcji, o tyle sztuka „uśmiecha się do wszystkiego”,
nadając filozofii integrujący, kolorowy obraz. Dlatego życie jest tak
skonstruowane, że człowiek do pełnej świadomości bogactwa własnej
egzystencji potrzebuje zróżnicowanych form aktywności intelektualnej, które
wzajemnie się uzupełniają i budują integralną percepcję świata oraz
wszechstronną orientację w nim.
Warto do wiedzy historycznej, czy przekazywanej na lekcjach języka
polskiego, wplatać elementy biografii wielu filozofów i pokazywać, jak wielu
z nich było głęboko zainteresowanych sztuką. Bardzo często pisali wiersze,
powieści, grali na instrumentach muzycznych, zajmowali się malarstwem czy
też rzeźbą17. Należy zauważyć, że również świat naukowców, zajmujących się
tak różnymi dziedzinami jak ekonomia, filozofia czy cybernetyka, nie czynił
z nich jedynie obojętnych racjonalistów, ale otwierał szczególne zapotrzebowanie
na szeroko pojętą sztukę. Uczniom trzeba pokazać, że kiedyś nie było w tym
nic zdumiewającego, ponieważ sztuka była i jest potężnym katalizatorem
takich zdolności jak przenikliwa intuicja, siła wyobraźni czy też talent
dzielenia się zdobytą wiedzą. Umiejętności te potrzebne są zarówno naukowcom
jak i filozofom.
Edukacyjny wymiar mieszania się filozofii i sztuki polega też na tym,
że jest to zjawisko wspólne dla wszystkich narodów, co wynika chociażby
17

Chociażby Albert Einstein poza tym, że zajmował się fizyką, grał na skrzypcach, z którymi
rzadko się rozstawał, bez względu na to, dokąd się udawał. Norbert Wiener, twórca cybernetyki,
zajmował się w wolnych chwilach pisaniem powieści. Charles Robert Darwin był bardzo
zainteresowany twórczością Williama Szekspira, czy też Johna Miltona. Niels Bohr rozczytywał
się w dziełach Johanna Goethego. Georg Hegel dokonał szczegółowego studium światowej
sztuki i nauki w czasach których żył. Na powstanie filozoficznych poglądów Karola Marksa
ogromny wpływ miała twórczość tak znanych pisarzy jak: Ajschylos, William Szekspir,
Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, czy też Honoré de Balzac. Ponadto sam pisał wiersze
i bajki.
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z prostych analiz ludowych powiedzeń, aforyzmów, opowieści czy legend,
które obfitują w dosadnie wyrażoną mądrość. Jeśli człowiek ma rozwijać
efektywne myślenie, nie może wykluczyć żadnej konkretnie ludzkiej cechy
z uczestnictwa w działalności twórczej. Dar percepcji, matematyczna i fizyczna
precyzja, przenikliwa obserwacja rzeczywistości, głębia analizy, otwarta na
przyszłość wyobraźnia, miłość życia – wszystko to staje się niezbędne, aby
móc uchwycić, zrozumieć i wyrazić kłębiące się w ludzkim umyśle fenomeny.
Czy zatem można sobie wyobrazić rodzącą się kulturę bez bogactwa
myśli filozoficznej lub też bez obecności dorobku artystycznego ujawniającego
się poprzez dzieła sztuki? Niewątpliwie cały świat ludzkich myśli i uczuć
byłby inny i nieporównywalnie biedniejszy. Atmosfera intelektualna, która
otacza człowieka od dzieciństwa, styl myślenia przenikający ludowe powiedzenia,
opowieści i pieśni, przeczytane książki, podziwiane obrazy i rzeźby, muzyka,
poznane światopoglądy to wszystko ukształtowało przyszłych filozofów,
artystów, czy też ludzi nauki. To właśnie kontakt ze skarbami sztuki przyczynił
się do powstania indywidualnego ja każdego człowieka, ucząc go myślenia
filozoficznego, postrzegania i przekształcania świata w sposób estetyczny.
Kształtowaniu umiejętności interpretacji, przewidzianemu w programach
szkolnych, służy zdolność sztuki do przekazywania informacji. Będąc
połączeniem ludzkich poznawczych i wartościujących postaw wobec
rzeczywistości, zapisanych w słowach, kolorach, plastycznych formach lub
melodycznie ułożonych dźwiękach, podobnie jak filozofia, ma głęboko
komunikacyjną funkcję. Poprzez sztukę ludzie oznajmiają sobie nawzajem
swoje uczucia, najbardziej intymne i przejmujące myśli. Wspólną cechą
sztuki i filozofii, służącą szeroko pojmowanej edukacji, jest więc bogactwo,
które zawiera w sobie substancję poznawczą, moralną i społeczną. Z tego
bogactwa wynikają istotne obowiązki obu dziedzin wobec społeczeństwa:
formowanie wrażliwości i poglądu na świat, ocena różnych wydarzeń,
racjonalna, rozumująca orientacja człowieka w otaczającym go świecie
i wreszcie rzetelna ocena samego siebie. Sztuka sama w sobie nie mogłaby
być nośnikiem takiej misji, gdyby w swoich dziełach nie posiadała obok
wydźwięku artystycznego, nade wszystko głębokiej wymowy filozoficznej.
I rzeczywiście, przez wieki wielcy pisarze, poeci, kompozytorzy, rzeźbiarze,
architekci, malarze byli nasyceni poczuciem wyjątkowej wagi filozofii.
Przypatrując się sztuce wizualnej, której szczególnym środkiem wyrazu jest
malarstwo czy też grafika, można dostrzec jak istotna w pracy twórczej
artystów jest myśl filozoficzna. Za przykład warto dać działania artystyczne
współczesnych twórców (jak chociażby prace Lexa Drewińskiego), w których
zauważa się, w jakim kierunku idą graficzne rozważania na temat roli
jednostki i ludzi w procesie rozwoju świata, wolności, a także konieczności,
świadomości i nieświadomości człowieczych zachowań. M. Szajda, analizując
relację jaka współcześnie zachodzi między sztuką a filozofią, pisze:
„w upowszechnianiu myśli filozoficznej nieodzowną rzeczą staje się
znalezienie najlepszego kanału komunikacyjnego. Powinien on spełniać
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wymogi współczesności a zarazem umożliwić zamierzony przez nadawcę
przekaz. Obecne społeczeństwo, wychowywane i porozumiewające się ze
sobą poprzez obrazy wizualne wyznacza nowe trendy dla rozwoju i komunikacji
myśli filozoficznej. Korzystając w komunikacji wizualnej z grafiki jako
bardzo osobliwego medium obserwuje się, że obecnie zarówno sztuka nie
może istnieć bez filozofii, jak i filozofia bardzo potrzebuje sztuki”18.
Pomimo jednak wielości związków pomiędzy sztuką i filozofią należy
zauważyć, że treść naukowa, filozoficzna, bez względu na to, w jak znacznym
stopniu wyraża się w dziele sztuki, stanowi jedynie jego specyficzny element.
Nigdy nie mówimy o żadnym dziele sztuki, bez względu nawet na jego
wybitną wartość artystyczną, jak o studium, podczas gdy twórcza praca
w filozofii jest nauką, dociekaniem i charakteryzuje się przede wszystkim nie
tyle artyzmem, ile naukowością. Oczywiście jej aspekt artystyczny jest
wysoko ceniony i ma więcej, niż czysto estetyczne znaczenie. Koroną
filozoficznych dociekań jest prawda obiektywna i przewidywania, podczas
gdy w sztuce jest to nade wszytko prawda artystyczna. Gdyby sztuka
wytwarzała tylko prawdy podobne do prawd naukowych, nie byłoby arcydzieł
światowej sztuki. Nieśmiertelność wielkich dzieł tkwi w sile ich artystycznego
uogólnienia, będącego swoistą syntezą relacji człowieka do świata i jego
relacji z bliźnimi.
Uczniowie często zwracają uwagę na to, że szczególną cechą sztuki
jest wyrażanie przez artystę własnego poglądu intelektualnego, własnej
wewnętrznej indywidualności. Prowadząc ich w kierunku pokazania, że
w każdej aktywnej twórczości, jakimkolwiek działaniu, które dotyka
i przekształca życie, osoba zawsze wyraża siebie, możemy zwrócić uwagę, że
im wyższy poziom kreatywności, w tym przypadku artystycznej, tym wyższy
poziom generalizacji, a więc uniwersalizmu, pomimo całej indywidualności
formy. Dlatego fenomenem, jakie niesie ze sobą dzieło sztuki, stworzone
przecież przez indywidualną osobę, jest możliwość odnalezienia w nim przez
innych ludzi własnej esencji. To sprawia, że dzieło jest naprawdę uniwersalne.
Myśl estetyczna nie jest najważniejszym elementem filozofii, ale
w filozofii, w porównaniu z innymi naukami, zasada estetyczna jest wyrażana
mocniej i pełniej. Przecież znaczna część prac filozoficznych została napisana
w formie poetyckiej i artystycznej. W rzeczywistości nie jest to przecież
poezja, lecz myśli filozoficzna wyrażona jako poezja. Wiele genialnych dzieł
filozoficznych jest tak dobrze napisanych, że służą one zarówno jako materiał
dla wystawiania wielkich sztuk teatralnych, jak i same z siebie stanowią
istotny element rozważań naukowych. Zainspirowani myślą estetyczną, wielcy
filozofowie okryli swoje głębokie myśli poetyckimi obrazami o zadziwiającej
trafności.
18

M. Szajda, Ikoniczność, obraz i znak w przestrzeni epistemologicznej człowieka jako medium
myśli filozoficznej, „Zarządzanie i Edukacja” (2016)109, s. 95.
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Oczywiście nie oznacza to, że filozofię można ostatecznie zredukować
do formy sztuki. Filozoficzne traktaty nie stają się dziełami sztuki, nawet jeśli
wyrażają się w barwnym i głęboko symbolicznym języku poezji, jak to często
bywało w czasach starożytnych. Dobrym przykładem są tu chociażby napisane
w formie dialogów dzieła Platona czy też Arystotelesa19. Posiadali oni barwny
światopogląd, a piękna forma ich dzieł budzi wciąż aktualny podziw. Podobnie
działo się i w czasach znacznie późniejszych. Analizując filozoficzne poglądy
francuskich materialistów XVIII wieku można zauważyć, że skonstruowane
przez nich dzieła są jednocześnie wspaniałymi dziełami sztuki, pełnymi
humoru, satyry i uszczypliwych dowcipów na temat religii czy też społeczeństwa.
W znacznym stopniu, poza obecnością elementu estetycznego
w filozofii, można dostrzec także filozoficzną zasadę w sztuce. Prawdopodobnie
najbliższą filozofii jest poezja, która ma szczególną siłę oddziaływania,
a także moc głębokich uogólnień dotyczących zarówno życia społecznego, jak
i indywidualnego, zjawisk moralnych oraz relacji zachodzących między
człowiekiem a światem. Metaforyczny język sztuki, czasami jakże daleki od
filozofii i innych nauk, jest niezbędnym warunkiem każdego nowego kroku
w nieznane. Na pewno elementem wspólnym dla filozofii i sztuki jest obecna
w ich przestrzeni sfera uogólnień. W filozofii mają one niezwykle szeroki,
praktycznie uniwersalny charakter. Kategorie ogólne są wzajemnie powiązane,
a jednocześnie odrębne pojęciowo. Z drugiej strony, w sztuce uogólnienia
związane są z samą strukturą artystycznego przekazu. Filozofia jest teoretyczna
od początku do końca, podczas gdy sztuka jest zmysłowa i wyobrażona. Myśl
filozoficzna odzwierciedla swój przedmiot w pojęciach, kategoriach, natomiast
sztukę charakteryzuje refleksja emocjonalna oraz transformacja rzeczywistości.
Nie znaczy to oczywiście, że sztuka, zwłaszcza w formie pisanej, wyrażanej
przez literaturę piękną, a jeszcze bardziej poprzez powieści, nie zawiera
żadnych pojęć. Na lekcjach języka polskiego pokazujemy uczniom jak np.
dzieła Fiodora Dostojewskiego są głęboko filozoficzne.
To samo dotyczy utworów Johanna Goethego, dla którego uczucia
a także filozoficzne rozumienie natury, wyrażone zarówno w formie artystycznej,
jak i analizie naukowej, były dziełem życia. Jego prace jako myśliciela były
nierozerwalnie związane z twórczością artystyczną. Komponując swoje dzieła
zawsze był on jednocześnie filozofem. Przykładem taki prac są chociażby
Prometeusz czy też Faust, gdzie jedność artysty i filozofa jest bezsprzecznie
widoczna. Czy możemy wyraźnie oddzielić filozoficzną i estetyczną sferę we
19

Przykłady dzieł Arystotelesa i Platona napisanych w formie poetyckiej: Arystoteles, Etyka
nikomachejska, tłum. D. Gromska, wyd. PWN, Warszawa 2007; Arystoteles, Metafizyka, tłum.
K. Leśniak, wyd. PWN, Warszawa 1983; Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra.
Poetyka, tłum. H. Podbielski, wyd. PWN, Warszawa 2004; Platon, Fajdros, tłum. W. Witwicki,
wyd. Antyk, Kęty 2002; Platon, Fedon, tłum. R. Legutko, wyd. Znak, Kraków 1995; Platon,
Gorgiasz. Menon, tłum. W. Witwicki, wyd. Antyk, Kęty 2002; Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona
Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, wyd. PWN, Warszawa 1984.
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wspomnianych dziełach? Niewątpliwie można stwierdzić, że żaden geniusz
nie mógłby stworzyć tak wybitnych dzieł bez syntezy filozoficznej, estetycznej
i naukowej.
Zatem należy zauważyć jak ważne dla procesu edukacyjnego jest
mówienie o sztuce, która estetycznie wyraża ludzki świat emocjonalnointelektualny, w kontekście jej otwartości na znaczący wpływ filozofii i innych
nauk. Światopogląd artysty w pewien sposób staje się elementem sztuki, choć
nie musi być jej nieodłącznym składnikiem. Możemy mówić o filozoficznej
treści sztuki, tak jak możemy mówić o estetycznym wymiarze filozofii.
Podobnie zresztą będzie także w relacji nauki i filozofii, kiedy naukowiec
zaczyna rozważać istotną naturę swojej nauki, jej wartość moralną czy też
odpowiedzialność społeczną. Są to właściwie pytania filozoficzne i nie
stanowią one części szczególnej natury danej nauki, ale istotne jest dla
oddziaływań wychowawczych, zwrócenie na ten aspekt uwagi. Podobnie jest
z refleksją artysty nad naturą sztuki czy też jej społecznym znaczeniem, które
zawsze oznacza otwarcie na filozofię i wiąże się z jej istotą – przenikaniem
wszystkich form myślenia, w tym także artystycznego. Bez niej żaden twórca
nie mógłby podjąć się właściwej próby generalizowania czy też identyfikowania
typowego dla danego faktu. Nie byłby w stanie dokonać oceny jakości
przedmiotu, zachować proporcji będącej istotnym elementem estetycznej
wyobraźni czy też zrozumieć sprzeczności życia w taki sposób, aby dać im
pełny wyraz w swojej pracy twórczej.
W interpretacji dzieł na lekcjach pokazujemy uczniom, że działalność
artysty, poza elementem spontaniczności, posiada w sobie także podążanie za
realizacją pewnego planu. Dodatkowo warto zauważyć, że działanie takie
niewątpliwie jest najbardziej efektywne wówczas, gdy talent kieruje się
światopoglądem, gdy artysta ma coś światu do powiedzenia. Natomiast traci
swoją skuteczność, gdy swoją aktywność twórczą opiera jedynie na przypadkowej
asocjacyjnej rozrywce. Wydaje się, że dzieła będące jedynie efektem ślepego
instynktu znacznie tracą na swojej sile przekazu filozoficznego.
Współcześnie metoda komunikacji jest elementem niezwykle istotnym
zarówno w nauce, filozofii jak i sztuce. Dlatego też interakcja wszystkich
aspektów życia intelektualnego – nauki, filozofii i sztuki, pozwala odnajdywać
nowe przestrzenie dla rozwoju myśli ludzkiej.
Podsumowanie
Wiele realizowanych w szkołach projektów artystyczno-edukacyjnych20
stanowi dobrą przestrzeń dla spotkania wiedzy merytorycznej z danego
przedmiotu, filozofii i sztuki. Prowadzą one do rozumienia świata w szerokim
20

Ł. Piwowar-Bagińska, Synergia nauki i sztuki w projektach artystyczno-edukacyjnych, w:
U. Szuścik i E. Linkiewicz (red.), SZTUKA — EDUKACJA — KULTURA. Z teorii i praktyki
edukacji artystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 312.
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kontekście kulturowym, co jest wyzwaniem nowoczesnej edukacji. Od dawna
jej zadaniem było zaznajamianie dzieci i młodzieży z interpretacją i znaczeniem
sztuk plastycznych oraz innych działań twórczych w kontekście kształtowania
osobowości i postrzegania rzeczywistości. Działania twórcze wykorzystywane
były i są nadal, jako istotny czynnik ułatwiający zrozumienie świata emocji,
myśli i doświadczeń stają się przestrzenią rzeczywistego dialogu człowieka
z człowiekiem, nauczyciela z uczniem. Włączenie szerszych treści filozoficznych
do edukacji artystycznej zdecydowanie zwiększy jej możliwości w przygotowaniu
dzieci i młodzieży do roli aktywnego odbiorcy i pomoże nauczycielom
zachęcić młodych do twórczego i aktywnego życia.
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Formation of the Komenski Institute in Košice
Bildung des Komenski-Instituts in Košice
Vznik Komenského ústavu v Košiciach
Helena Orieščiková
Abstract
After 1905, no written materials about the process of pre-school youth
were available. Also, the years 1906 – 1918 are also not documented,
because the First World War and its preparation disrupted both the
economic and educational system in the former Austro-Hungary. The
name of the famous pedagogue John Amos Comenius will immediately
tell us the purpose, why the institute with his name was founded for.
Unlike other educational institutes, Comenius Institute educated craftsmen,
giving to inmates the opportunity to acquire the necessary skills both
practical and theoretical in the field of his own choice. The Comenius
Institute was the only one of its kind in the Czechoslovak Republic, it was
a nation-wide institute, with inmates in "social care" and minor offenders
with the aim of further re-education.

Keywords: Comenius Institute of Košice. Youth rehearsals. Organization of
the Institute.
V texte je z dôvodu originality textu použitá terminológia z príslušného obdobia.
Komenského ústav bol ústavom s celoštátnou pôsobnosťou, kde boli
zastúpené všetky národnosti.1 Chovanci navštevovali ľudovú školu (nižší
stupeň národnej školy) a školu priemyselnú, boli vyučení v remesle, ktoré si
sami vybrali.
Správu ústavu vykonával správca (riaditeľ), ktorému bol pridelený
pokladník, kontrolór, ktorý bol zároveň aj správcom všetkých budov, kancelár
a iné potrebné kancelárske osoby. Správu všeobecnej a priemyselnej školy,
ako aj správu dielní vykonával technický správca (riaditeľ), ktorému boli
pridelené potrebné učiteľské a odborné sily, medzi nimi aj jeden inžinier.
1

SINNA, Stanislav. Prehľad vývoja a pôsobenie ústavu. In Komenského ústav v Košiciach
1919 – 1929. Košice : Štátna kníhtlačiareň, 1920. s. 13 – 18.
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Pre každých 30 chovancov bol ustanovený jeden učiteľ, pre 5 chovancov
pracujúcich v dielňach jeden dielenský vedúci, ale len jeden vedúci robotník.
Ústav bol podriadený odboru pre sociálnu starostlivosť. Dozor nad
školstvom mal školský odbor, nad technickým výcvikom odbor pre verejné
práce, nad mladými previnilcami hlavný štátny zástupca v Košiciach.
Dovtedajší úradníci a zamestnanci štátnej polepšovne v Košiciach
mali právo žiadať o miesto v novoorganizovanom ústave a po zverejnení
konkurzov pri rovnakej kvalifikácii mali prednosť pred inými žiadateľmi.
Organizácia ústavu
Nariadením vlády Československej republiky č. 609/1919 bolo zrušené
nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 22. februára
1919 č. 136 Z. z. a nariadení. Toto nariadenie hovorilo o premene štátnej
polepšovne v Košiciach. Štátna polepšovňa (Állami javitö nevelö-intezet)
bola premenovaná na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže.
Uznesením uhorského kráľovského ministerstva spravodlivosti z roku
1896 bol v Košiciach zriadený Štátny nápravnovýchovný ústav. V roku 1903
bola založená Košická kráľovská polepšovňa (kráľovská = štátne zariadenie).
Bola prvou inštitúciou tohto druhu na Slovensku. Vykonávala prevýchovu
zanedbaných a mravne narušených maloletých chlapcov. Taktiež sa tu
vykonávala aj prevýchova mladistvých previnilcov na základe rozhodnutia
súdu.2 Žiadosť podávali rodičia alebo orgány starostlivosti o mládež.
Nariadením o premene Štátnej polepšovne v Košiciach (č. j. 284/19
Sp.) sa zmenil jej názov na Komenského ústav pre výchovu opustenej
mládeže.3
Mešťanostovi Košíc bolo uložené, aby ihneď začal jednanie s majiteľmi
pozemkov, aby ich bezplatne uvoľnili. Za to im boli prisľúbené výsady.
Počítalo sa s tým, že pre tento účel bude stačiť výmera 5 – 6 katastrálnych
honov (poľnohospodárskych parciel).
Rada mesta Košice dňa 27. februára 1897 uvoľnila omnoho väčšiu
výmeru. Už 19. mája 1900 bola uzavretá zmluva so staviteľmi Arpádom
a Gejzom Jakabom o výstavbe polepšovne (reedukačného centra). Zaviazali
sa, že stavbu dokončia do 1. 10. 1901, čo bolo aj splnené.

2

3

HORŇÁK, Vladimír, KOLLÁROVÁ Ema, MATUŠKA Ondrej. História starostlivosti o ľudí
s postihnutím a narušením v európskom kontexte. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity,
2016. 259 s.
Štátny archív v Nitre (ďalej ŠAN), fond (ďalej f) Komenského ústav v Košiciach. Kartón
(ďalej k) 68, č. j. 1-1581.
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Pôvodný zámer Ministerstva spravodlivosti, aby mala polepšovňa
(reedukačné centrum) 120 miest, bol zmenený, pretože v tom čase mala
kriminalita mládeže stúpajúcu tendenciu. Pôvodná kapacita bola zvýšená na
240 chovancov. Keďže vyčlenená parcela bola malá, boli vykúpené ďalšie
pozemky, časť z nich bola vyvlastnená.4
Ústav sa rozprestieral na ploche 30 katastrálnych jutár (katastrálne
jutro, lebo katastrálny hold nahradilo uhorské jutro – katastrálne jutro bolo
5753,6 m2, t. z.1600 štvorcových siah, 1 uhorské jutro bolo 4 316 m2, čiže
1200 štvorcových siah). Z toho bolo určených 15 jutár na zeleninovú
a kvetinársku záhradu a škôlku, a 2 ½ katastrálnych jutár na ovocný sad.
Zvyšná plocha bola zastavaná pavilónmi, ktoré samy osebe tvorili peknú
osadu.5
Československá vláda na svojom zasadnutí z 22. februára 1919
vydala pod č. 136 Z. z. a n. /1919 nariadenie, ktorým zmenila názov ústavu na
Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže. Po vydaní tohto nariadenia
sa začalo s organizačnou prestavbou ústavu. Vedenie a hospodárenie ústavu
dostal za úlohu prebudovať poručík československej armády Edmund Borek.
Reorganizáciou technického vzdelávania a výcviku v dielňach a v škole bol
poverený technický správca Kašpár Baluška – Meszáros, odborný učiteľ.6
Pevnej organizácii sa dostalo ústavu až vládnym nariadením zo dňa
14. novembra 1919, č. 609, Z. z. a n., ktorým bolo predchádzajúce nariadenie
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska z 22. februára 1919, č. 136 Z. z.
a n. zrušené a ústav prešiel do správy ministerstva pravosúdia, čo sa stalo
1. decembra 1919.7
Nariadenie československej vlády zo dňa 14. 11. 1919 číslo 609 Z. z.
a n. určilo, že jedna tretina všetkých chovaneckých miest v ústave bola
vyhradená ministerstvu sociálnej starostlivosti pre výchovu mládeže osirelej,
opustenej a mravne skazenej (majúcej morálne nedostatky).
Ku konsolidácii ústavu bola potrebná jednota vedenia, preto bol
ministerstvom spravodlivosti poverený hlavnou správou nový vedúci ústavu.
Stal sa ním Dr. Bělohlávek, ktorý bol povolaním sudca. Ten do ústavu
nastúpil 1. septembra 1919. Dovtedajší správca Borek odišiel 11. septembra
toho istého roku.

4

5

6

7
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V pavilóne, ktorý počas panovania Maďarov slúžil na prednášky
a koncerty, boli ubytovaní vojnoví invalidi. Pre účely chovancov slúžili iba
4 pavilóny a k tomu budova, kde v tom čase sídlila správa ústavu a pavilón,
v ktorom bol byt pre riaditeľa a 2 učiteľov. Ústavná kuchyňa bola umiestnená
v primitívnej budove vedľa šopiek na palivo, varilo sa v nej v dvoch kotloch.
Jedlo sa muselo donášať do vzdialených pavilónov.8
Ústav bol podľa nariadenia ministra s plnou mocou pre správu
Slovenska zo dňa 22. februára 1919 č. 136 Z. z. a n. používaný na:
I. polepšovaciu výchovu mladých previnilcov, ktorí boli rozhodnutím
riadneho trestného súdu alebo súdu pre mladistvých určení k trestu na
slobode alebo k polepšujúcej výchove,
II. výchovu iných maloletých:
a) opustených, vo výchove zanedbaných alebo mravne ohrozených
(majúcich morálne nedostatky),
b) mladistvých osôb už trestaných alebo mravne porušených (s narušenou
morálkou), ak bola ohľadom nich vyslovená potreba polepšovacej
výchovy sirotskou alebo policajnou vrchnosťou, alebo to žiadali ich
rodičia, zákonný zástupca, spolok alebo iný podobný ústav, ktorý sa
počas súhlasu československej vlády staral o mládež. Počet chovancov
skupiny II. nesmel prekročiť tretinu všetkých miest.
Úlohou Komenského ústavu bolo zabezpečiť výchovu mládeže na
Slovensku, ktorá nemala rodičovskú alebo inú starostlivosť, ako aj mládeže
zanedbanej, ktorej rodičia neboli schopní výchovy detí a takých detí, ktoré
podľa rozsudku úradu správneho alebo súdneho mali byť dodané do polepšujúcej
výchovy.
Podľa tohto právneho základu sa prijímali do ústavu chovanci od 8 –
15 rokov, a to:
 opustení, bez rodičov, bez otca alebo matky,
 deti zanedbané, a to:
a) na žiadosť rodičov,
b) z nariadenia politického úradu,
c) na základe súdneho rozhodnutia.
Mladí previnilci boli prijímaní do prevýchovného procesu až po 18. roku.
Chovanci mohli byť správou ústavu prijatí len so súhlasom ministra s plnou
mocou pre Slovensko.9

8

9
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Podľa tohto právneho základu boli prijímaní chovanci mužského
pohlavia, ktorí mali domovské právo v niektorej obci Československej
republiky, vrátane územia Podkarpatskej Rusi. Po 21. roku nemohli byť
chovanci v ústave držaní proti svojej vôli.
K prosbe o prijatie do ústavu bolo nutné pripojiť osobné doklady
chovanca. Po doručení prosby sa čakalo na súhlas riaditeľstva na dodanie
chovanca do ústavu. Potrebný bol:
1. rodný list,
2. domovský list na dôkaz toho, že chlapec má domovskú príslušnosť
v niektorej obci v Československej republike,
3. lekárske svedectvo vystavené v obciach okresným a v mestách policajným
lekárom o tom, že chlapec je po stránke telesnej a duševnej úplne zdravý,
netrpí žiadnou infekčnou chorobou a v kraji, odkiaľ má byť prijatý, nie je
žiadna epidémia,
4. posledné školské svedectvo,
5. rozsudok, nález úradu, uznesenie sirotskej vrchnosti či osvedčenie spolku,
starajúceho sa o výchovu mládeže, z akých dôvodov je nutné prijatie
chovanca do ochrannej výchovy; bolo potrebné vyznačiť všetky zlé činy či
sklony chlapca,
6. svedectvo o majetkových pomeroch rodičov, eventuálne zákonných
povinníkov (zákonných zástupcov) s vyznačenou výškou akýchkoľvek
príjmov dospelých členov rodiny, aby mohlo byť stanovené, či a akým
spôsobom môže byť na chlapca prispievané. Tento doklad nebolo potrebné
predložiť vtedy, ak sa žiadateľ zaviazal, že ponesie zo svojho celý náklad
dennou čiastkou 10 Kč, 60 hal.,
7. prehlásenie rodičov, tútora, či uznesenie sirotskej vrchnosti, že sa rodičovská
moc prenáša na riaditeľstvo ústavu do tej doby, pokiaľ bude nutné, aby bol
chlapec v ústave držaný, a že sa po istú dobu vzdávajú akéhokoľvek vplyvu
na chlapca.10
Keď už ministerstvo o žiadosti rozhodlo, poslalo riaditeľstvu ústavu
spisy, ústav vyrozumel príslušnú vrchnosť a tá priviedla mladistvého do
ústavu. Ak mal chovanec trvalú, nákazlivú chorobu, museli byť urobené
opatrenia, aby bol bez ujmy na svojom zdraví vrátený tam, odkiaľ prišiel.
Náklady na cestovné hradil lekár, ktorý vystavil nesprávne svedectvo
o zdraví.
Riaditeľ ústavu prevzal každého chovanca, podľa dokumentov zistil
jeho totožnosť. Potom vydal sprievodcovi potvrdenie o prijatí chovanca do
ústavu. Chovanec bol očistený, prezlečený, odvážený, odfotografovaný
(daktyloskopovaný) a bol odvedený na pozorovacie oddelenie.

10
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Oblečenie chovancov pozostávalo z farebnej košele, obliečok na
paplóny, onucí, farebnej vreckovky, nákrčníka, kabáta, vesty, nohavíc, čapice
a topánok. V zime dostali aj bavlnené tričko.11
Oblečenie chovancov pozostávalo aj zo sviatočného oblečenia:
bielizeň – spodky, košeľa, ponožky a šedočierna súkenná uniforma. K tomu
patrili celé čierne topánky. V zime dostávali dlhý čierny kabát tej istej farby
a materiálu.
Do práce chodili chovanci v podobných uniformách. Boli to staršie
a obnosenejšie uniformy, ktoré zostali po prepustených chovancoch. Pracovné
šedé plátenné uniformy slúžili na prácu v letných mesiacoch. Osobná bielizeň
a uterák boli vymieňané chovancom raz za týždeň. Vreckovky podľa potreby
aj častejšie, posteľná bielizeň raz za mesiac.12
Riaditeľstvo ústavu kládlo preto mimoriadny dôraz na výber
pestúnov, lebo skúsenosti mali veľký vplyv na chovancov, s ktorými sa trvalo
a bezprostredne stretávali. Chovanci prijímali ponaučenie a dohovor od
pestúna lepšie, keď v ňom videli otcovského priateľa, ako od učiteľa v škole
alebo vedúcich úradníkov. Pestún mal možnosť najrozmanitejším spôsobom
nenápadne chovancovi vštepovať mravné zásady a pôsobiť na rozvoj citu.
Preto bolo dôležité približovať život chovancov v družinách životu chlapcov
v rodinách, aby v pestúnovi videli svojho otca, v chovancoch svojich bratov.
Povojnové pomery nepripúšťali možnosť vhodnej voľby pestúnov na základe
verejnej súťaže, pretože bola vysoká nezamestnanosť a hlásili sa aj ľudia,
ktorí neboli kvalifikovaní, ale potrebovali prácu. Iným problémom bol
nedostatok zákonov upravujúcich celý súbor otázok sociálnej starostlivosti
o mládež. Stále neboli spracované také stanovy ústavu, ktoré tieto zákony
predpisovali.
Ústav nemal vhodné miestnosti pre uskutočňovanie zásady individualizácie tak, aby boli chovanci rovnakých pováh a mravného stupňa
zoskupení do menších družín, aby mohla byť odborne uskutočňovaná
výchova, a tým by bolo umožnené poznanie každého jednotlivca a jeho
duševných pohnútok. Ústav mal v tom čase 16 siení na ubytovanie chovancov,
po štyri siene v každom pavilóne. V každej sieni mohlo byť ubytovaných až
25 chovancov. Slúžila na spanie, tiež ako jedáleň a obývacia miestnosť.
Rozdelenie chovancov v oddelení A na disciplinárne triedy bolo
uskutočňované na základe týchto kritérií:
I. Každý novoprijatý chovanec bol vyskúšaný a lekársky prehliadnutý.
Zaradili ho do II. triedy, kde bol tri mesiace. Počas tejto doby bol
pozorovaný a vedený tak, aby nastúpil cestu k svojmu polepšeniu
a zvykal si žiť ako človek. Zvolil si svoje záľuby a podľa svojich
11
12
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schopností aj remeslo. Mal dokázať, ako je ochotný spolupracovať pri
nápravných snahách. Pre niektorých chovancov bolo najvhodnejšie
ponechať ich na dobu určitú po príchode do ústavu osamote pri primeranom
zamestnaní. Pod vplyvom vychovávateľa mohli premýšľať o svojom
predchádzajúcom živote. Mali príležitosť osamote uvažovať o pokynoch
a radách, ktoré im naznačovali novú cestu do šťastnejšieho života. Toto
však ústav nemohol využívať.
II. Ak sa chovanec osvedčil v II. triede, postupoval do III. disciplinárnej
triedy, ktorá mu poskytovala mnoho výhod a pomaličky ich privádzala
k vedomiu a presvedčeniu, že ide vážne o jeho morálnu záchranu
a budúcnosť. Chovanci dostali slušný oblek, mohli nosiť golier a mašľu,
chodili na spoločnú vychádzku, na poučné a zábavné predstavenia
v ústave s dozorom aj mimo neho, a ak mali schopnosti, mohli účinkovať
v divadelných predstaveniach a produkciách usporadúvaných v ústave
učiteľským zborom, zúčastňovať sa exkurzií do významných podnikov
a škôl. Preto trval pobyt chovanca v III. disciplinárnej triede dlhšiu dobu.
Vychovávateľ mohol navrhnúť chovanca na preradenie do oddelenia
polepšených.
III. V tomto oddelení boli chovanci, u ktorých sa dalo počítať s mravnou
(morálnou) spoľahlivosťou a u ktorých sa prejavila nádej, že po
prepustení z ústavu v občianskom živote si svoju existenciu poctivo
obhája. Okrem výhod v tretej disciplinárnej triede mali chovanci
v oddelení pre polepšených dovolené chodiť ojedinele v nedeľu
popoludní na voľnú vychádzku, počas sviatkov sa im dovoľovalo
navštíviť svojich rodičov, príbuzných alebo známych, posielali sa na
doučenie k súkromným majstrom, ústav nebol pre nich nejakou
detenciou, ale skôr učňovským útulkom, poskytujúcom im všetko po
stránke morálnej, vzdelávacej spolu s dokonalým praktickým výcvikom
v dielňach ústavu.
IV. Z chovancov, ktorí ešte nedosiahli 15 rokov veku a boli do ústavu
poslaní na polepšovaciu výchovu, zakladali sa stredné družiny, v ktorých
sa zvlášť viedli a vychovávali s ohľadom na ich individualitu a vek, a tak
bolo zabránené, aby neboli ubytovaní so staršími chovancami, niekedy
18 – 30-ročnými.
V. Pre chovancov, ktorí hrubo porušili domáci poriadok, bolo zriadené
kárne oddelenie – oddelenie s ostrejšou disciplínou a donucovacími
prostriedkami. Prichádzali tam chovanci na dobu neurčitú, po riadnom
vyšetrení ich prečinu. Chovanec prepustený z kárneho oddelenia strácal
najmenej na štvrť roka všetky výhody, ktoré používal predtým, ako bol
zaradený do III. triedy.
VI. Ak chovanec neprejavoval žiadnu snahu pre polepšenie alebo chuť do
učenia remesla, bol zaradený do I. disciplinárnej triedy a určený na
donucovaciu prácu tak domácu, ako aj záhradnú s prísnym dozorom
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a bez všetkých výhod, pričom sa neustále pokúšali o jeho nápravu. Podľa
údajov k 31. decembru 1921 bolo v II. disciplinárnej triede 20 chovancov
v 7 družinách.
V B oddelení sociálnej starostlivosti boli chovanci roztriedení do
8 družín. Pre toto rozdelenie sa bral do úvahy vek chovancov, školská trieda,
ktorú navštevoval, a vrodené duševné dispozície. Chovanci, žiaci do 14. roku
boli ubytovaní v troch družinách, chovanci – učni vo veku 14 – 16 rokov
v dvoch družinách a ostatní starší tiež v dvoch družinách. Ak boli niektorí
mravne skazení (mali morálne nedostatky), boli daní do zvláštnej družiny, kde
sa im venovala zvláštna starostlivosť a vychovávali sa individuálne. Boli
držaní pod prísnejšou kontrolou. Pre nedostatok miesta nebolo možné realizovať
vhodnejšie opatrenia, aby aj v oddelení sociálnej starostlivosti boli dve
družiny – pre chlapcov mravne skazených (majúcich morálne nedostatky), a to
jedna pre chlapcov mladších a druhá pre starších. Preto sa odporúčalo
umiestňovať v oddelení B len takú mravne skazenú (s morálnymi nedostatkami)
mládež a chovancov, ktorí boli v tom čase v ústave ako siroty, opustení, alebo
mravne zachovalí (bez morálnej chyby). Ostatní boli vyradení tak, že
školopovinní chovanci do 14. roku boli umiestnení ministerstvom sociálnej
starostlivosti v iných ústavoch, starší a dobrí chovanci – učni boli daní na
doučenie k súkromným majstrom.
Ak prišiel nový chovanec, mal pri výbere povolania možnosť vlastnej
voľby, ak sa remeslu dlhšie nevyučoval. Chovanec prešiel všetkými dielňami
a do troch dní sa mal rozhodnúť, ktorému remeslu sa chcel vyučiť. Často sa
stávalo, že si chovanec vybral remeslo, ktoré nezodpovedalo jeho telesnej
alebo duševnej spôsobilosti. V takomto prípade sa snažil pedagogický riaditeľ
presvedčiť chovanca o nevhodnosti výberu. Taktiež sa stávalo, že pri výbere
remesla rozhodovali aj postranné úmysly chovanca, nie jeho vlastná záľuba.
Tak sa napríklad veľa chovancov hlásilo do pekárne, aby sa mohli do sýtosti
najesť chleba a pečiva, alebo prejavili veľkú záľubu v záhradníctve v čase,
keď dozrievalo ovocie, alebo aby mali lepšiu možnosť na útek.
Ak bolo zjavné, že si chovanec zvolil nevhodné remeslo alebo boli
odhalené jeho postranné úmysly, alebo sa nevedel rozhodnúť, na návrh
pedagogického zamestnanca, lekára a domácej porady sa rozhodlo, akému
remeslu sa mal chovanec vyučiť. Prihliadalo sa pritom na jeho telesné a duševné
spôsobilosti, školské vzdelanie, povolanie otca, zvláštne schopnosti, náklonnosti
chovanca a pod.
Skúšobná doba trvala šesť týždňov. Ak sa preukázalo, že chovanec
nemal na pôvodne zvolené remeslo schopnosti alebo neprejavoval záujem,
alebo inklinoval viac k inému remeslu, jedenkrát bola prípustná zmena.
Chovanec, ktorý neprejavil dlhšiu dobu záujem o remeslo, alebo
nemal schopnosti a zlyhali všetky prostriedky slúžiace na to, aby chovanca
povzbudili k vyučeniu sa remeslu, pridelili ho priamo na oddelenie, v ktorom
pod dohľadom vykonával nádennícke práce (pomocní robotníci, robotníci bez
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povolania). Na toto oddelenie sa prideľovali na prechodnú dobu za trest aj
chovanci, ktorí sa učili remeslu, avšak vykonali nejaký priestupok. Preto sa
toto oddelenie volalo kárnym (disciplinárnym) oddelením.13
Paragraf 6 v právnom základe píše, že chovanci určení na polepšovaciu
výchovu museli byť ubytovaní úplne oddelene od ostatných chovancov. Na
čele ústavu bol vrchný riaditeľ, menovaný bol ministrom spravodlivosti a bol
mu bezprostredne aj podriadený. Menovanie bolo po dohode s ministerstvom
sociálnej starostlivosti. Ostatný personál podliehal vrchnému riaditeľovi.
Úradníkov a stálych ustanovených zriadencov menoval na návrh vrchného
riaditeľa minister spravodlivosti po dohode s ministrom sociálnej starostlivosti.
Pomocné sily prijímal a prepúšťal vrchný riaditeľ ústavu.14
Roky 1919 – 1945
Pred postupujúcou maďarskou armádou evakuovali všetky československé štátne úrady. Začiatkom júna 1919 odišiel Komenského ústav do
Uherského Hradišťa na Moravu.
Evakuácia ústavu neprispela k dobre začínajúcej sa konsolidácii
pomerov v ústave. Prvá etapa činnosti Komenského ústavu bola poznamenaná
vyčerpávajúcou prácou na udržanie poriadku a bezpečnosti počas dislokácie
chovancov a ich evakuácie do Uherského Hradišťa. Vlastná činnosť zamestnancov
bola zameraná na stráženie chovancov v nevyhovujúcich, dočasne pridelených
objektoch väznice v Uherskom Hradišti. Po stiahnutí sa maďarskej armády na
maďarské územie sa Komenského ústav koncom júla 1919 opäť vrátil do
Košíc. Ústav bol však úplne vyplienený.
Po vyrabovaní ústavu a po značnom poškodení objektov nastala
rekonštrukcia spojená s výstavbou nových ubytovacích priestorov pre
chovancov a ústavný personál. Zamestnanci vynakladali nadmerné úsilie, aby
uviedli ústav čo najskôr do normálneho chodu.
Prvou úlohou nového vedenia Komenského ústavu bolo odovzdať do
15. marca 1919 všetkých chovancov z Maďarska späť do Maďarska a chovancov
zo Slovenska zaregistrovať ako základný stav Komenského ústavu v Košiciach.
Pri tejto akcii vznikali neustále dislokačné problémy a trenice, pretože v otázke
presného vytýčenia československo-maďarských štátnych hraníc bolo ešte
dlho veľa nejasností.
Dňa 15. februára 1919 nastúpil do Komenského ústavu ako hospodársky
správca prvý československý zamestnanec – Edmund Borek. Úlohou novej
správy bolo vykonať obnovu ústavu tak, ako to bolo určené nariadením
z 22. februára 1919, do 15. marca toho istého roku. Preto boli chovanci,
13
14
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maďarskí príslušníci, odoslaní do Maďarska (asi 60) a ponechaní boli len
chovanci slovenskej národnosti (asi 40). Vedenie ústavu s maďarským
personálom bolo ťažké, prejavovali sklon ku komunizmu, niektorí odopreli
sľub vernosti, preto sa muselo 15. mája 1919 pristúpiť k prevzatiu ústavu do
československej správy.
Vedeniu ústavu pri realizovaní plánov prekážal aj fakt, že v areáli sa
stále nachádzala košická štátna nemocnica a ďalšie objekty patrili štátnej
invalidovni.15
Prvé kroky Komenského ústavu boli takto poznačené neustálymi
nedorozumeniami. Postupne odchádzal maďarský výchovný personál,
nahrádzali ho noví, československí pracovníci, zväčša nezaškolení, bez
odbornej kvalifikácie, čo nemalo na chovancov dobrý vplyv.
V ústave sa preto naplno rozbehli doškoľovacie kurzy pre mladých
a nových nekvalifikovaných zamestnancov. Tak vznikli kurzy pre dozorcov
a pestúnov, ktoré boli najdôležitejšie pre prácu v ústave. Vznikali aj kurzy
zdravotnícke a remeselné. Ústav sa pomerne rýchlo skonsolidoval, z počiatočných 25 budov ich bolo 50. K ústavu bolo pozemkovou reformou pričlenené
aj hospodárstvo v neďalekej Opačke. Rozprestieralo sa na ploche 220 hektárov
ornej pôdy. Z intenzívneho prístupu k práci v poľnohospodárstve sa tu stalo
vzorové gazdovstvo, na tú dobu s pokrokovým obhospodarovaním pôdy.
Často súťažilo s okolitými poľnohospodárskymi závodmi. Na gazdovstve
pracovali telesne zdatní chovanci, majúci zmysel pre prácu v poľnohospodárstve.
Vedúcim poľnohospodárstva v Opačke bol Jozef Vonásek.
Hospodárstvo v Opačke mal ústav najskôr v prenájme, koncom roka
1928 však prešlo do vlastníctva československého štátu. Hospodárstvo
získané z pozemkovej reformy pod vedením hospodárskeho správcu Jozefa
Vonáska, skúseného praktického hospodára z Ruska, prosperovalo a prinášalo
pekný zisk pre ústav. Hospodárstvo zásobovalo ústav mliekom a poľnohospodárskymi plodinami. Poľnohospodárskymi inštitúciami bolo hospodárstvo
uznané ako vzorný štátny statok. Pracovali na ňom chovanci, čím sa vychovával
poľnohospodársky dorast, čo nebolo pre slovenské pomery bez významu.16
Kapacita Komenského ústavu bola vtedy cca 450 chovancov. Túto
bolo možné ubytovacími možnosťami zvýšiť až na 720 chovancov. Tento stav
bol dosiahnutý v čase, keď Komenského ústav prichýlil z Viedne vykázaných
Čechov a Slovákov.17
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Keď boli Košice obsadené domácim vojskom, ústav zabralo jednak
ministerstvo zdravotníctva, ktoré tam zriadilo verejnú nemocnicu, jednak
ministerstvo sociálnej starostlivosti, ktoré tu v dvoch pavilónoch určených na
ubytovanie zriadilo útulok pre siroty vo veku 10 – 18 rokov. V hudobnom
pavilóne boli umiestnení vojnoví invalidi.
Školopovinní chovanci (podľa vtedajšieho maďarského zákona do 12
rokov) navštevovali ľudové školy pôvodne v meste, potom bola pre nich
zriadená ústavná elementárna škola. Chovanci starší ako 12 rokov sa učili
jednotlivé remeslá v nedostatočne vybavených dielňach. S nimi navštevovali
spoločne dielne aj vojnoví invalidi.18
V tomto čase sa ústav odčlenil z priamej nadriadenosti ministerstva
sociálnej starostlivosti a prešiel dňom 1. Decembra 1919 pod právomoc
ministerstva pravosúdia. V novovytvorenej koncepcii mal ústav dve samostatné
oddelenia:
 oddelenie sociálnej starostlivosti,
 oddelenie justičné.
Preto sa chovanci delili na dve hlavné oddelené skupiny:
A. Mládež súdom určenú buď k polepšovacej výchove, alebo k trestu na
slobode, ktorý si tu súčasne odpykávali, a mládež odsúdenú. Toto
oddelenie podliehalo ministerstvu spravodlivosti.
B. Skupinu jednotlivcov určenú pre sociálnu starostlivosť – pre mládež
mravne (morálne) bezchybnú (osirelú, opustenú, chudobnú), mládež
mravne skazenú (s morálnymi nedostatkami), ak nebola súdom k nútenej
výchove odsúdená.19
Po vytvorení justičného oddelenia – v decembri 1919 prišiel z pankráckej
väznice do Komenského ústavu transport mladistvých odsúdencov, ktorí boli
prvými chovancami justičného. S nimi boli do ústavu preložení aj prví
kvalifikovaní dozorcovia na čele s inšpektorom Havrdom. Takto vznikli
v Komenského ústave dva ústavy, obidva samostatne a oddelene organizované.
Zabraňovalo sa tak možným zlým vplyvom starších chovancov justičného
oddelenia na mladších chovancov oddelenia sociálneho. Obidva ústavy boli
pod jedným vedením. Svojou štruktúrou sa stal Komenského ústav zmiešanou
polepšovňou s celoštátnou pôsobnosťou.20
Obava, že styk chovancov mravne skazených (s morálnymi chybami)
a mravne bez chýb (morálne bez chýb) bude mať na druhých zlý vplyv, sa
nepotvrdila. Naopak, bolo mnoho prípadov, kedy boli chlapci mravne skazení
18
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(s morálnymi nedostatkami) preložení do skupiny mravne bezúhonných
(morálne bez chýb), ktorí svoju mentalitu zmenili vo svoj prospech a prispôsobili
sa úplne mravnej (morálnej) úrovni chlapcov bez mravných (morálnych)
nedostatkov. Z toho vyplýva, že ústav nemal s trestnicou nič spoločné a že aj
u malého percenta chlapcov, ktorí si tu odpykávali trest na slobode, nebol
smerodajný samotný výkon trestu, ale možnosť nadobudnutia potrebných
mravných (morálnych) základov.21
Vyučovanie v elementárnej a pokračovacej škole prebiehalo pre
učňov v 2 učebniach, z ktorých jedna bola umiestnená na I. poschodí
administratívnej budovy, pre druhú bola získaná miestnosť v nemocnici.
Vyučovanie bolo aj v oddeleniach, kde boli ubytovaní chovanci a aj v jednej
časti ústavného kostola (evanjelická kaplnka). Toto bola úplne nešťastná
myšlienka – umiestniť takmer pod jednu strechu nemocnicu a výchovný ústav
pre siroty a mravne skazenú (s morálnymi chybami) mládež.
V nemocnici – bola to všeobecná nemocnica s oddeleniami chirurgickým
a interným, ale aj venerickým, dokonca aj infekčným, ktoré bolo umiestnené
vo zvláštnom drevenom domčeku bližšie k ústavným koniarňam, bolo
zamestnané množstvo personálu, vrátane ošetrovateliek, ktoré podliehali
disciplinárnemu vedeniu riaditeľa nemocnice, nie ústavu. Pacientov v nemocnici
navštevovalo denne niekoľko desiatok príbuzných a rôznych návštevníkov.
Pacienti sa sami, ak im to zdravotný stav dovolil, prechádzali po areáli. Na
oddelení venerickom bolo na liečení množstvo cigánov, ktorých denne
navštevovali celé skupiny cigánov, vrátane žien a detí. Aj pacienti z infekčného
oddelenia sa potulovali po areáli. Za takýchto podmienok nebolo možné
zamedziť styku chovancov s rôznymi nežiaducimi živlami.
Práca bola veľmi náročná, chýbalo takmer všetko. Neboli učebné
pomôcky, nástroje, ani potrebný odev pre chovancov – bielizeň a čo bolo
najhoršie, ani peniaze na investície a výplatu zamestnancov. Otázka
zamestnancov bola jedna z najpálčivejších problémov ústavu. V tej dobe
nebolo ešte rozhodnuté, komu ústav patril – či do rezortu sociálnej starostlivosti
alebo ministerstvu spravodlivosti. Nebolo žiadnych zásad, či mali byť pestúni
v oddelení sociálnej starostlivosti platení z rozpočtu ministerstva sociálnej
starostlivosti alebo spravodlivosti, a aké malo byť ich služobné postavenie.
Existovali rôzne kategórie zamestnancov (majstri v dielňach, ktorí boli podľa
maďarskej úpravy v stave podúradníkov alebo úradníkov a pestúni v kategórii
zriadeneckej). Bol absolútny nedostatok najmä dielenských zamestnancov.
Tým značne trpel výcvik chovancov v remesle. Nedostatok peňazí vyriešil
riaditeľ ústavu úverom preto, aby mohol dať zamestnancom aspoň zálohu na
plat a chovancom zaplatil za jedlo a šatstvo. Neskôr sa financie vyriešili tým,
že ministerstvo spravodlivosti nieslo celkový náklad na ústav a ministerstvo
sociálnej starostlivosti prispievalo 1/3 k tomuto nákladu za svojich chovancov.
21
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Tým sa dostala finančná otázka do pravidelných koľají. Po roku 1920 už bolo
možné zostaviť približný rozpočet. Bol prijatý nevyhnutný počet zamestnancov,
zabezpečený najnevyhnutnejší odev pre chovancov, potrebné náradia pre
dielne, aby sa mohlo začať s najnevyhnutnejšími prácami v dielňach. Po
Maďaroch zostala veľká tkáčska dielňa, ktorej vybavenie nevyhovovalo
chovancom ústavu, preto bola zlikvidovaná a na jej mieste sa rozšírila dielňa
zámočnícka a inštalatérska. Inak bolo v prevádzke celkom 21 remeselníckych
dielní.
Ústav vykonával tiež osvetovú prácu. Chovanci prezentovali rôzne
divadelné predstavenia s dobročinným účelom, verejnými telocvičnými
produkciami propagovali telovýchovu, s bábkovým divadielkom chodili po
vidieku, na východnom Slovensku sa zúčastnili prvého československého
kultúrneho roka.
Ústavu tiež zostala aj čestná úloha. Z Viedne prijal od Českého srdca
a Červeného kríža celé transporty detí – Čechov a Slovákov, ktorí odrazu
zostali bez domova. V Komenského ústave našli nielen útulok, ale aj domov.
Krátko na to bol do ústavu dosadený pedagogický riaditeľ Prát, ktorý
prevzal starostlivosť o výchovu a vyučovanie chovancov. Bol to naslovovzatý
odborník v ústavnej starostlivosti, muž zlatého srdca, železnej vôle a vytrvalosti.
Organizácia ústavného školstva bola teda v rukách osvedčeného
pedagogického riaditeľa Konráda Práta. Bol nielen dobrým vychovávateľom,
ale aj neobyčajným obetavým priateľom všetkých chovancov bez rozdielu.
Do Komenského ústavu nastúpil 24. októbra 1919, do penzie odišiel 30. júna
1924. Od 10. mája 1928 bol hlavným ústavným učiteľom Bohumil Hlobil,
ktorý bol predtým správcom Hviezdoslavovej štátnej ľudovej školy v Košiciach.
Duchovnú správu mal od roku 1920 na starosti duchovný správca Otto
Kosatík.
V ústavnej škole navštevoval každý školopovinný chovanec ľudovú
školu, vo zvláštnom oddelení nadobúdali potrebné školské vedomosti primerané
k ich schopnostiam analfabeti. Chovanci ako učni navštevovali učňovské
školy a cvičili sa v odborných náukách. Žiadny z chovancov nebol zanedbaný,
návšteva škôl bola povinná.
Vyučený chovanec odchádzal z ústavu s výučným listom, podpísaným
mestským notárskym úradom alebo s tovarišským listom, vystaveným úradnou
komisiou pre skúšky tovarišské. Tieto boli zavedené v roku 1928, do konca
roka zložilo tovarišské skúšky 6 chovancov. Vedomosti chovancov boli pri
skúškach veľmi dobré, mali zručnosť v remesle, nijako nezaostávali za
zručnosťami učňov vyučených mimo ústavu. Tovarišské skúšky boli pre ústav
najlepším dôkazom toho, že chovanec bol v ústave riadne pripravený pre
život, a tým boli vyvrátené všetky útoky na ústav z kruhov živnostenských,
ktoré vyvrcholili tým, že spoločenstvo odoprelo vystavovať výučné listy pre
chovancov z ústavu.
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Inteligentnejší chovanci, ktorí mali zmysel pre záhradníctvo, boli
vyškolení v ústavnom záhradníckom podniku, na čele ktorého stálo 5 záhradníkov a niekoľko pomocných záhradníkov. Hlavným záhradníkom bol od
roku 1920 Fejtek. Odborné vedenie ústavného záhradníctva dokazovali
početné diplomy získané na záhradníckych a ovocinárskych výstavách.
V septembri roku 1928 dostali na výstave ovocia a kvetín v Trenčíne striebornú
medailu. V priemere 60 – 70 % chovancov sa považovalo po opustení ústavu
za „napravených“.22
Snaha vedenia ústavu o návrat k predvojnovému stavu musela ustúpiť
záujmu o zriadenie Veterinárnej fakulty v Košiciach, ktorá postupne prebrala
objekty ústavu a ten sa (1949) presťahoval do Trenčína ako Štátny ústav pre
mladistvých. Ústav sa z Trenčína neskôr presťahoval v roku 1951 do Hlohovca
ako Štátny ústav pre mladistvých.
Dnes je v Košiciach v priestoroch bývalej polepšovne od roku 1949
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.23
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Professionalism of a Special Education Teacher
for Persons with Conduct and Behavioural
Disorders – Challenge for Life Long Learning
Professionalität des Sonderpädagogen für Kinder
mit psychosozialen Störungen – Herausforderung
für lebenslanges Lernen
Profesionalita špeciálneho pedagóga etopéda – výzva
pre celoživotné vzdelávanie
Jarmila Žolnová
Abstract
Legislative support for continual education of a special education teacher.
Requirements for professionality of a special educationt eacher for persons
with conduct and behavioural disorders, needs of practice. Survey on
expectations of students of special education on improvement of
profession quality through continual learning. Analysis of accredited
continual educational programes for special-educational practice.

Keywords: Profession. Special education teacher for persons with conduct
and behavioural disorders. Continual learning.
Úvod
Špeciálny pedagóg etopéd je pedagogickou profesiou s pregraduálnou
prípravou na pedagogickej fakulte v študijnom odbore Špeciálna pedagogika
na Prešovskej univerzite v Prešove. Absolvent získava kvalifikačné predpoklady
pre prácu v podmienkach špeciálnych výchovných zariadeniach, ktorými sú
liečebno-výchovné sanatórium, diagnostické a reedukačné centrum alebo ako
pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec na školách hlavného prúdu
vzdelávania. Tento široký záber možností pracovného uplatnenia vedie
k otázke, aká je pregraduálna a kontinuálna príprava špeciálnych pedagógov –
etopédov?

99

Žolnová, J.:
Profesionalita špeciálneho pedagóga etopéda – výzva pre celoživotné vzdelávanie

Pregraduálna príprava špeciálnych pedagógov
Hodnotenie špeciálnych pedagógov sa realizuje interným hodnotením
riaditeľom a externým hodnotím je kariérny rast (Mentej, 2012) počas výkonu
povolania. Absolvent pregraduálnej prípravy vstupuje do edukačného procesu
ako začiatočník. Penzum poznatkov aplikuje v edukačnom procese pod
vedením skúseného pedagóga. Pregraduálna príprava je integráciou teoretických
základov prezentovaných povinných, povinne voliteľných a odporúčaných
výberových predmetov. Semináre a cvičenia sa realizujú formami aplikácií
teoretických východísk, výskumov prednášajúcich formou aktívnych metód
učenia sa. Študenti si na seminároch modelujú špeciálno-pedagogické situácie,
vyučovacie hodiny, diskutujú o prednášaných témach. Sú disciplíny, ktoré
praktizujú v denných centrách pre klientov so zdravotným znevýhodnením.
Špeciálno-pedagogické, medicínske a patopsychologické disciplíny tvoria 56 %
povinných jednotiek. K bazálnym špeciálno-pedagogickým etopedickým
predmetom zaraďujeme pedagogiku psychosociálne narušených, edukáciu
žiakov s poruchami správania, penologickú pedagogiku, základy subdisciplín
špeciálnej pedagogiky, špeciálnopedagogickú diagnostiku, manažovanie
inkluzívnej triedy, výchovu detí s problémovým správaním v materskej škole,
výchovu detí s problémovým správaním a mentálnym postihnutím, výchovu
detí s hyperkinetickou poruchou správania, so syndrómom CAN. Študenti na
seminári programovania prezentujú učebné projekty, na hodinách etickej
výchovy, sociálno-komunikačnom výcviku zážitkovo využíva metódy z pohľadu
aktuálnych potrieb prosociálnosti a sociálnych zručností detí. Študenti sa učia
pracovať s osobnou a pedagogickou dokumentáciou. Neoddeliteľnou súčasťou
štúdia je priebežná a súvislá špeciálno-pedagogická prax, realizovaná od
letného semestra prvého ročníka bakalárskeho štúdia v cvičných špeciálnych
výchovných zariadeniach a v školách v podieli 16 % za semester (Čekanová,
2016). Prax je zostavená tak, aby si študent vytvoril ucelený prehľad o špeciálno-pedagogickej edukačnej realite a prostredníctvom výstupov a pozorovaní
realizuje pod vedením cvičného pedagóga. Sebareflexiu praxe a teoretické
poznatky študent integruje do záverečnej štátnicovej skúšky pred štátnicovou
komisiou. Kosová (2005) poukazuje na teoretické formálne poznatky, ktoré
pedagóg zvláda v edukačnom procese v rôznej kvalite. V pregraduálnej
príprave má študent integrovať medziodborové poznatky do metodiky
vyučovacích predmetov. Špeciálny pedagóg tieto teoretické znalosti integruje
i do intervenčných postupov pre individuálnu prácu so žiakmi so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Aplikačná rovina sa overuje prostredníctvom
modelových vyučovacích hodín na seminároch, na praktických výstupoch.
Jedinečnosť a dynamickosť školského života na cvičných školách stavia
študentov do znovu nových edukačných situácií, ktoré špeciálny pedagóg
s odbornou zdatnosťou zvláda v priebehu rokov praxe. Zmeny v koncepciách
školského systému a ich praktická realizácia tvorí výstupy, ktoré nie vždy
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a nie všetky sú odbornou verejnosťou s vážnosťou prijímané. Reformné
požiadavky nie sú napĺňané dostatočne vysokoškolskou prípravou. Budúci
„učitelia nie sú dostatočne pripravovaní na úlohu samostatných, flexibilných
tvorcov a realizátorov školského kurikula, schopných priebežne integrovať
prebiehajúce systémové zmeny do práce“ (Zimenová, 2011 s. 57). Rada
Európy v Štrasburgu 2001 predkladá: Manuál o miestnych samosprávach, kde
upozorňuje a očakáva najmä od miestnych orgánov, aby akceptovali, že
tradičné zariadenia a metódy, ktoré sa používali pri riešení kriminality
mladistvých, už nie sú vhodné. Všetko – školy, súdy a špecializované inštitúcie,
ako aj ich personál – by mali byť prehodnotené z hľadiska zlepšenia situácie
(Vajová, 2009).
Vybrané kompetencie špeciálneho pedagóga – etopéda
Špeciálny pedagóg vo funkcii školského špeciálneho pedagóga realizuje
cielenú, odbornú podporu integrovaným žiakom a všetkým ostatným žiakom,
ktorí potrebujú krátkodobé i dlhodobé podporné opatrenia (Kaleja, Zezulková,
Adamus, Mühlpachr, 2015). K základným atribútom profesie učiteľa patrí
i autonómia v rozhodovaní, náročnosť expertných schopností (Kosová, 2005),
ktoré pedagóg preukazuje v edukačnej realite. Pedagóg posudzuje sám, aké
postupy v práci bude voliť. Súčasne je viazaný cieľmi a obsahom, ktoré vedú
k uniformite používaných metodických postupov, metód, foriem práce.
Expertná činnosť v profesii špeciálneho pedagóga – etopéda sa zvýrazňuje
v riešení náročných výchovných situácií. Musí byť súčasťou konfrontovaných
náročných situácií. Tvorí komplexné stratégie, spolupracuje so všetkými
pedagogickými pracovníkmi školy, vytvára preventívne opatrenia a vypracováva
komplexný prístup (Vajová, 2010). Má odlišovať náročnú situáciu pre žiaka,
pre možnosť použitia pedagogických, špeciálnopedagogických postupov.
Postupy citlivo reagujú na okolnosti vzniku, prejavu a dôsledkov situácie.
Rozhodnutie sa pre postup riešenia má rešpektovať dôstojnosť žiakov, ich
a svoju bezpečnosť a vytvárať priestor pre učenie sa.
Špeciálny pedagóg podporuje žiaka v pozitívnych prejavoch, rešpektuje
individualitu a necháva mu priestor na samostatné rozhodovanie. To si vyžaduje
byť hlboko vnútorne presvedčený o podstate dobra a veriť v pozitívnu zmenu
žiaka. Vyžaduje sa od neho, že bude žiakov so psychosociálnym narušením
vychovávať, prevychovávať a vzdelávať bez predsudkov, spravodlivo
a kompetentne (Žolnová, 2013). Pozná zákonitosti psychosociálneho vývoja,
vie identifikovať riziká vývoja a pozná potenciál rozvoja. Diagnostiku
pokladá za východisko aj pre zostavovanie intervenčných postupov pre
zvyšovanie kvality učenia sa. Vie zostaviť a realizovať individualizované
projekty na základe špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Svoj
profesijný rozvoj si vie plánovať a napĺňať ho, prospieva profesionálnemu
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rozvoju ostatných pedagogických zamestnancov. Dobré fyzické i psychické
zdravie je pre túto prácu nevyhnutné. Nie vždy sú pracovné podmienky
špeciálneho pedagóga také, aby sa harmonizovali jeho fyzické a duševné sily
v prospech zvládnutia pracovných povinností. Navonok sa disharmónia môže
prejaviť fyzickými ťažkosťami, psychickými a emocionálnymi prejavmi.
Vzniká obvykle následkom dlhodobej nerovnováhy medzi investíciou do
práce a ziskom z nej (Matoušek a Kraftová 2003). Podľa Kalhousa, Obsta et
al. (2002, In: Turek 2008) za jeden z možných spôsobov prevencie vyhasínania
pedagóga je ďalšie vzdelávanie, čerpanie študijného voľna bez straty
pracovného miesta.
Profesijne sa špeciálny pedagóg rozvíja formou kontinuálneho
vzdelávania alebo sebavzdelávaním. Kontinuálne vzdelávanie je poskytované
akreditovanými vzdelávacími programami rôznymi inštitúciami, ako je škola,
školské zariadenie, cirkev, vysoká škola, vzdelávacia organizácia a právnická
osoba. Škola a školské zariadenie môže poskytovať adaptačné, aktualizačné
a špecializačné vzdelávanie. Ostatné inštitúcie poskytujú aj inovačné, funkčné
a kvalifikačné vzdelávanie (Vyhláška č. 445/2009 Z. z.). Obsahom akreditovaného vzdelávania je prehlbovanie, rozvíjanie a uplatňovanie zmien v koncepcii
výchovy a vzdelávania v maximálnom rozsahu 10 mesiacov. Inovačné vzdelávanie poskytuje inovácie v predmetoch, v pedagogických, psychologických
a v poznatkoch potrebných na výkon profesie. Ministerstvo školstva vedy
výskumu a športu na svojej stránke zverejňuje programy kontinuálneho
vzdelávania.
Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy
pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov škôl a školských zariadení, vymedzuje kompetenčný profil
špeciálneho pedagóga ako začínajúceho a samostatného špeciálneho pedagóga
v oblastiach práce s dieťaťom, odbornej činnosti a profesijného rozvoja.
V oblasti profesijného rozvoja sa predpokladá, že špeciálny pedagóg sa stotožňuje
s profesijnou rolou a vie sebarozvoj plánovať a realizovať. Systémová požiadavka
celoživotného vzdelávania je pre špeciálneho pedagóga nevyhnutnosťou
v jeho kariérnom raste a v práci so žiakmi.
Požiadavky študentov na profesijný rozvoj formou
kontinuálneho vzdelávania
Cieľom sondy bolo u študentov externého štúdia v odbore špeciálna
pedagogika analyzovať záujmové požiadavky na ďalšie vzdelávanie sa
formou kontinuálneho vzdelávania.
Súbor respondentov tvorilo 90 študentov študujúcich v externých
študijných programoch – pedagogika psychosociálne narušených, špeciálna
pedagogika a doplňujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky. Študenti boli
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v pedagogickom pracovnom pomere. Zastúpenie žien v súbore bol 98 % a 2 %
tvorili muži. Odpovede respondentov boli zisťované technikou pološtruktúrovaného dotazníka. Zber dát prebiehal v letnom semestri akademického roka
2016/2017 a 2017/2018.
Analýza, interpretácia výsledkov
Témy, o ktoré respondenti majú aj po ukončení pregraduálneho
vzdelávania záujem a chcú si prostredníctvom nich aktualizovať alebo
inovovať kompetencie, sú zamerané na oblasti, ktoré sú rozpracované
v teoretickej príprave. Dominujúcou témou je komunikácia v edukačnom
procese. Všetci respondenti, ktorí pracujú v špeciálnych predškolských
zariadeniach, uvádzali potrebu prakticky precvičovať metódy rozvoja reči,
používania augmentatívnych komunikačných metód u detí so zdravotným
znevýhodnením s dôrazom na deti s mentálnym postihnutím. Na druhom
mieste s veľkým rozdielom od dominantnej témy bolo vzdelávanie sa
v metodikách vyučovacích predmetov. Respondenti nastolili záujem o inovačné
metódy práce so žiakmi s postihnutím na oblasti Jazyk a komunikácia, Človek
a svet práce, Zdravie a pohyb. Individuálnu špeciálnopedagogickú intervenciu
chcú aktualizovať a rozvíjať v oblastiach práce so žiakmi s poruchou autistického
spektra (PAS), so špecifickými poruchami učenia (ŠPU), s hyperkinetickou
poruchou. Najmenej zastúpenou požiadavkou je práca s inkluzívnou triedou.
Nízky záujem o tému môže byť výsledkom dostačujúceho formálneho
vzdelania, alebo špeciálnopedagogická práca v prostredí škôl hlavného prúdu
vzdelávania nie je pre špeciálnych pedagógov prioritou a je v praxi dostatočne
zvládaná? Analyzovaný výstup môže tiež naznačovať, že respondenti súboru
nie sú súčasťou tímu odborných zamestnancov škôl hlavného prúdu vzdelávania
a v praxi neriešia podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami individuálne začlenenými. Súčasné smerovanie vzdelávania
všetkých žiakov v hlavnom prúde vzdelávania nastoľuje ďalšie skúmanie
(tabuľka 1), rozšírené o ďalšie premenné.
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Tabuľka 1: Požiadavky študentov na ďalšie vzdelávanie
Téma
Komunikácia
Metodika vyučovania predmetov
Zvládanie konfliktov v triede
Edukácia žiakov s PAS
Edukácia žiakov so ŠPU
Počítače v edukácii
Práca s rodinou
Edukácia žiakov s hyperkinetickou poruchou
Inkluzívne vzdelávanie
Žiadne ďalšie vzdelávanie
Spolu

Odpovede N
48
18
17
16
10
9
8
7
3
3
139

V otvorenej otázke sa respondenti mali možnosť voľne vyjadriť
k ďalšiemu profesijnému vzdelávaniu. Ich odpovede sme roztriedili do
návrhov:
 vzdelávanie má prebiehať raz za dva roky pravidelne počas špeciálno-pedagogickej praxe,
 prepájať teóriu s praxou a možnosť absolvovať programy s praktickými
cvičeniami,
 programy kontinuálneho vzdelávania majú reagovať na potreby praxe,
 chýbajú programy pre vychovávateľov,
 lektormi majú byť odborníci z prostredia škôl, špeciálnych výchovných
zariadení.
Zistené skutočnosti poukazovali na rôznorodosť požiadaviek respondentov v obsahu ďalšieho vzdelávania. Na otázku, ako dlho sa chcú vo zvolenej
oblasti vzdelávať, vypovedali všetci respondenti (N 90) maximálne o jednom
roku štúdia. Nosnou myšlienkou je potreba odborných sebareflexií, hľadanie
efektívnych edukačných riešení v pracovných skupinách kontinuálneho
vzdelávania. Prípadová štúdia, stratégia učenia a myslenia EUR, diskusie,
riešenie problémových úloh a iných heuristických metód považujeme za
adekvátne metódy lektorovania špeciálnych pedagógov. V súlade s názormi
respondentov pozitívne korelujeme s názorom Pavlova (2011, s. 66). Za
dôležité považuje používanie metód a foriem kontinuálneho vzdelávania,
„... ktoré stimulujú pedagógov k sebareflexii, uvedomenia si vlastnej stratégie
vyučovania, artikulovaniu individuálneho poňatia výučby, k vzájomnej výmene
skúseností, ich syntetizácii a konštruovaniu ciest na sebaporozumenie žiakom
a kolegom navzájom“.
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Záver
Prezentovanými zisteniami sme poukázali na požiadavky študentov,
ktorí svoje potreby profesijného rozvoja plnia formalizovaným vzdelávaním,
oblasť svojho odborného záujmu chcú rozvíjať v ďalšom vzdelávaní. Ich
požiadavky na ďalšie vzdelávanie reflektujú edukačnú prax. U predkladateľov
programov kontinuálneho vzdelávania je priestor pre lektorovanie s použitím
metód, ktoré budú respondentov motivovať k sebareflexii a ku skvalitneniu
špeciálno-pedagogickej práci.
Bibliografia
ČEKANOVÁ, T. 2016. Špeciálnopedagogická prax na Pedagogickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1664-6.
KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E., ADAMUS, P. aMÜHLPACHR, P. 2015.
Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta verějných politik, 2015.
ISBN 978-80-7510-192-1.
KOSOVÁ, B. 2005. Profesionalita učiteľa – učiteľ ako expert. In Jandová, R.
(Eds.) Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání.
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005.
s.102 – 106. ISBN 80-7040789-1.
MATOUŠEK, O. a KRAFTOVÁ, A. 2003. Mládež a delikvence. Praha:
Portál. ISBN 80-7178-771-X.
MENTEJ, A. 2012. Zhrnutie. In Mentej, A., Pokorný, M. (Eds.) Súhrnná
správa o stave hodnotenia školského systému, škôl, učiteľov a žiakov
v Slovenskej republike. Bratislava: NÚCEM, 2012. s. 6.
ISBN 978-80-89638-00-0.
PAVLOV, I. 2011. Profesijný rozvoj učiteľov – hľadanie optimálneho
modelu? In Kaščák, O., Pupala, B. (Eds.) Škola – statický element
v sociálnej dynamike. Trnava: Iuria Edition, 2011. s. 61 – 66.
ISBN 978-80-8078-459-1.
TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava: IuraEdition, 2008.
ISBN 978-80-8078-198-9.
VAJOVÁ, M. 2009. Delikvencia mládeže. In Tradície a inovácie vo výchove
a vzdelávaní modernej generácie učiteľov II : Sociálna, špeciálna
a liečebná pedagogika. Krupová, I., Akimjaková, B (ed). Ružomberok:
KU, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, 2009.
s. 167 – 173. ISBN 978-80-8084-515-5.
VAJOVÁ, M. 2010. Prevencia kriminality mládeže. In Týždeň vedy a techniky
na PF KU v Ružomberku : Zborník prednášok z týždňa vedy a techniky.
Ružomberok 2. – 6. novembra 2009. Ružomberok: Verbum –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. s. 226 – 230.
ISBN 978-80-8084-555-1.

105

Žolnová, J.:
Profesionalita špeciálneho pedagóga etopéda – výzva pre celoživotné vzdelávanie

ZIMENOVÁ, Z. 2011. Základná línia vzdelávacej politiky na Slovensku a jej
reflexia vo verejnej diskusii. In Kaščák, O. a Pupala, B. (Eds.) Škola –
statický element v sociálnej dynamike.Trnava: Iuria Edition, 2011.
s. 55 – 60. ISBN 978-80-8078-459-1.
ŽOLNOVÁ, J. 2013. Základy pedagogiky psychosociálne narušených.
Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013.
ISBN 978-80-555-0842-9.
Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre
jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

106

Humanities and Arts
Humanwissenschaften und Kunst
Humanitné vedy a umenie

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 3

Evangelizing and Catechization Mission
of the Christian Family
Die evangelistische und katechetische Mission
der christlichen Familie
Evanjelizačné a katechizačné poslanie
kresťanskej rodiny
Monika Kubatková
Abstract
Salvific mission of the Church is not realized only by the priests, but
the essential role is played by lay persons, especially in the field of
evangelization. A particular area of evangelization and catechization is
a family, not only as a suitable object for this purpose, but especially as
an important subject of evangelization. Parents are the first evangelizers
and principal educators of their children from an early age and those in
this task are difficult to replace. Through parents the children are formed,
but also through children the parents are formed. The paper analyzes
some specific ways and forms of evangelistic services in the conditions
and circumstances in which the family may bring the Gospel message.

Keywords: Evangelization. Catechization. Family. Church.
Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva
a dobro spoločnosti. Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia vlastných detí
a majú na tomto poli základnú kompetenciu: „sú vychovávateľmi, pretože sú
rodičmi.“1
Úlohou nás kresťanov je brániť pôvod a význam manželstva, navrátiť
mu plnú hodnotu a úctu. Potvrdzujú to aj slová Jána Pavla II. v apoštolskej
exhortácii Familiaris consortio: „V terajšej historickej chvíli, keď rodinu
napádajú početné sily, ktoré sa usilujú rozvrátiť alebo aspoň pokriviť, Cirkev
si uvedomuje, že dobro spoločnosti i jej vlastné dobro je tesne zviazané
s dobrom rodiny. Preto pociťuje veľmi živo a naliehavo svoje poslanie hlásať
všetkým Boží plán o manželstve a rodine, zaisťovať im plnú životnosť spolu
s ľudským a kresťanským zdokonaľovaním, a tak prispievať k obnove
1

Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolský list rodinám. Trnava : SSV. 1994, s. 70.
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spoločnosti i samého Božieho ľudu“.2 Cirkev má teda povinnosť zdôrazňovať
učenie o vernosti a nerozlučiteľnosti manželského života, zdôrazňovať význam
a poslanie rodiny, zvlášť keď mnohí manželstvo odmietajú a dehonestujú ho.
Rodina a manželský zväzok majú vytvárať optimálne prostredie pre výchovu
svojich detí.
Súčasná doba priniesla mnohé negatívne javy týkajúce sa rodín.
Tradičné chápanie rodiny stráca veľkou rýchlosťou svoje opodstatnenie
a svoje nezastupiteľné miesto, ktoré zastáva v spoločnosti. Táto situácia sa
prejavuje rastom počtu nezosobášených párov, slobodných matiek, predovšetkým
však stupňujúci sa nárast rozvodov. Rozvod sa stal úplne spoločensky
prijateľnou záležitosťou, považovanou za veľmi ľahko dostupný a rázny
spôsob riešenia vzniknutých manželských problémov. Inou skutočnosťou je,
že aj katolícki veriaci žijú v rodinách, ktoré sa nezrodili zo sviatostného
manželstva, ďalej sú to rodiny rozvedených a znova zosobášených občianskym
spôsobom. V súčasnosti sme často svedkami aj toho, ako verejná mienka
prejavuje viac úcty a uznania tým, ktorí majú úspech v kariére, ako vzorným
matkám či otcom rodín.
Každý kresťan na svojom mieste a v spoločnosti, v ktorej žije, má
plniť svoje poslanie hlásateľa Božej lásky. V dnešnej pluralitnej spoločnosti je
veľmi podcenený význam rodiny, ako základný kameň zdravej spoločnosti. Je
preto jasné, že rodina zohráva veľký podiel na živote a evanjelizačnom
poslaní Cirkvi. Účasť na jej spásonosnom poslaní sa uskutočňuje v dvoch
smeroch. Najprv je to smerom dovnútra rodiny vzájomným sebaposväcovaním
sa jednotlivých členov rodiny, vydávaním svedectva, spoločnou modlitbou
a rodinnou evanjelizáciou a katechézou. Smerom navonok znamená podieľanie
sa rodiny na živote farnosti, na jej liturgickom živote, katechéze, evanjelizácii
a na apoštolských dielach, ktoré sa vo farnosti nachádzajú.3 Rodiny sú dnes
viac akokoľvek predtým povolané odovzdávať evanjeliové hodnoty svojim
deťom a svojou žitou vierou podnecovať iných k rovnakému kresťanskému
spôsobu života.
Rodina – aktívny subjekt evanjelizácie
Mimoriadna Synoda o rodine rozprúdila a priniesla mnoho podnetov
a výziev vzhľadom na rodinu v kontexte novej evanjelizácie. Nespochybniteľným
faktom je, že za „hlásanie evanjelia je zodpovedný celý Boží ľud, každý
podľa jeho vlastnej služby a charizmy. Bez radostného svedectva manželov
a rodín, domácich cirkví, by hrozilo, že hlásanie, i keby bolo pravdivé, bude
nepochopené alebo sa utopí v množstve slov, ktoré charakterizuje našu
2
3

JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Familiaris consortio. Trnava : SSV. 1993, s. 10.
Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia Familiaris consortio. Trnava : SSV. 1993,
čl. 50 – 51.
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spoločnosť (porov. Novo millennio ineunte, 50). Synodálni otcovia niekoľkokrát
zdôraznili, že katolícke rodiny sú v sile milosti sviatosti manželstva povolané
stať sa v pastorácii rodín aktívnymi subjektmi“.4
Súčasný stav rodín je hlboko poznačený oslabením hodnoty manželstva
a rodiny. Sobášnosť klesá, rozvodovosť stúpa. Pretrváva trend neuzatvárať
manželstvo, ale žiť v spoločnej domácnosti „bez papiera“, čo jasne ukazuje,
že najmä mladá generácia nechápe duchovný význam a hodnotu sviatostného
manželstva. Je badateľné, že dnešná rodina, ktorá sa snaží byť kresťanskou,
veľmi potrebuje prehlbovať duchovný život, aby čelila nepriaznivej duchovnej
atmosféry doby.
Jednou z hlavných charakteristík moderného života je dynamika,
ktorá človeku dáva šancu realizovať svoje vlastné predstavy, byť slobodný,
žiť svoj život samostatne a s vlastnými silami. Pri takomto štýle života najmä
mladý človek nechce byť ničím a nikým viazaný, ani zamestnávateľom, ani
človekom, ani rodinou, ani náboženstvom a Bohom. Na jednej strane sa mladí
vyhýbajú možnosti založiť si rodinu a viazať sa manželstvom, na druhej
strane práve títo moderní ľudia, kladú na popredné miesto v rebríčku svojich
hodnôt práve rodinu. Rodina je tá, ktorá sa vyznačuje stabilitou a láskou,
ktorá dáva prístrešie pre dušu, je pre psychické prežitie najdôležitejšia.
Zostáva príbytkom pre dušu človeka, ale zostáva základným a nezastupiteľným
prostredím aj v diele odovzdávania viery.5 Rodina je „prvou školou kresťanského
života a školou plnšej ľudskosti“,6 je miestom, kde mladé generácie dospievajú
k osobnej a spoločenskej zrelosti. Z náboženského hľadiska je rodina
významným miestom formovania a evanjelizácie.
„Kresťanská rodina je domácou Cirkvou. Podobne ako celá Cirkev,
by mala byť miestom, kde pravda evanjelia je pravidlom života a darom, ktorý
členovia rodiny prinášajú širšiemu spoločenstvu. Rodina nie je jednoducho
predmetom pastoračnej starostlivosti Cirkvi, ale je aj jedným z jej najúčinnejších
vykonávateľov evanjelizácie. Kresťanské rodiny sú dnes povolané dosvedčovať
evanjelium v ťažkých časoch a okolnostiach, keď sama rodina je ohrozovaná
spleťou rôznych síl. Aby mohla byť kresťanská rodina v podobných okolnostiach
uskutočňovateľom evanjelizácie, potrebuje byť skutočne rýdzou „domácou
Cirkvou“, žijúc v pokornej láskavosti svoje kresťanské povolanie.“7

4

5

6
7

TLAČOVÁ KANCELÁRIA BISKUPOV SLOVENSKA: Kompletný text záverečnej správy
mimoriadnej synody biskupov. [online] 2014. [cit. 20.1.2017] Dostupné:
<http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022030>.
Porov. KYSELICA, J.: Rok viery a jeho nové podnety pre život farností a veriacich. In: Viera
a život. roč. XXIII. č. 1, 2013, s. 7.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava : SSV, 1998, čl. 1657.
JÁN PAVOL II.: Posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in Asia. Trnava : SSV. 2000,
čl. 46.
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Rodina má významné miesto v evanjelizačnom poslaní Cirkvi. Je
subjektom evanjelizácie a apoštolátu detí cez náboženskú výchovu a katechézu.8
Kresťanskí manželia sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí. Ich
úlohou je dávať najavo a vlastným životom potvrdzovať nerozlučnosť
a svätosť manželského zväzku, kresťansky vychovávať potomstvo, chrániť
dôstojnosť a nezávislosť rodiny. Viera v Boha potvrdzovaná v rodine slovom
i príkladom svedčí o duchu evanjelia. V rámci jedného poslania cirkvi
ohlasovať evanjelium sa rodí aj evanjelizačné poslanie rodiny. Viera sa
v rodine umocňuje počúvaním Božieho slova, čítaním Biblie a modlitbou.
Evanjelizácia sa prehlbuje individuálnou a spoločnou modlitbou, prijímaním
sviatosti zmierenia a Eucharistie. Rodina evanjelizuje každodenným životom
vernosťou a zapojením sa do služieb deťom a ostatným.9 V rodinách je
neustále potrebné pestovať vedomie potreby apoštolátu rodín pre Cirkev.
Rodiny svojim apoštolátom, najmä príkladom vlastného života, podnecujú
k viere nielen iných ľudí, ale aj členov vlastnej rodiny. Ak rodičia nepodnecujú
deti svojím správaním k životu podľa evanjelia, sú účastníkmi vytrácania
viery zo života Cirkvi i národa. Aby sa táto viera nevytratila z rodinného
a spoločenského života, dôležitým prvkom je spoločné čítanie Svätého Písma
a jeho uskutočňovanie vo svojom živote.10 Odovzdávať vieru svojim deťom je
okrem odovzdávania lásky podstatnou a hlavnou súčasťou manželského
života. Ak v tomto procese odovzdávania viery rodičia zlyhajú, žiadna inštitúcia
ich nemôže nahradiť. V rodine je najčastejším spôsobom evanjelizácie slovo,
živý príklad otca a matky, modlitba rodičov za deti, ale aj spoločná modlitba
rodičov s deťmi.
Rodina ako domáca cirkev poskytuje konkrétne návrhy, ako uviesť do
praxe vlastnú misiu rodiny:
 najdôležitejšie je v rodinných vzťahoch atmosféra a spôsob života,
ktorý sa v rodine utvára. Má to byť atmosféra očistená a sprevádzaná
vierou. Kresťanskí rodičia utvárajú túto vieru najmä tým, že prenechajú
miesto Bohu, aké mu v ich živote zodpovedá. Týmto smerom
vdychovaná atmosféra bude formovať všetkých v rodine, a to najmä
deti;
 Božia prítomnosť prijatá vierou, má byť zvnútornená a vyjadrená
formou modlitby, ktorá umožní dieťaťu viesť dialóg s Bohom.
Rodičia môžu dieťa učiť modlitbe stíšením, gestami, prejavmi
a slovami;
8

9

10

ŠTEFÁK, R.: Nová evanjelizácia v chápaní a náuke Jána Pavla II. Bratislava : Christian
Project Support, s.r.o., s. 175.
Porov. ŠMIDRIAK, O.: Perspektívy pastorácie na Slovensku. Ružomberok : Verbum. 2011,
s. 256.
Porov. ĎURIKOVIČ, V.: Evanjelizácia rodín v súčasnej farnosti. In Nová evanjelizácia.
2. roč. Trnava : Dobrá kniha. 1993, s. 50 – 51.
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 rodinná katechéza predchádza, sprevádza a obohacuje každú inú
formu katechézy. Dnes nadmerným aktívnym životom rodičov táto
príležitostná katechéza chýba alebo sa úplne vytráca. Rodičia nemajú
čas na deti;
 rodina je miestom výchovy ku kresťanskému svedomiu. Vychovávať
vo viere a kresťanskej morálke znamená pripravovať na prorockú
úlohu v určitých oblastiach života, pretože evanjeliové hodnoty
a hodnoty platné v dnešnej spoločnosti neustále na seba narážajú.
Kresťanská morálka je žitá viera a podnecovať tento kresťanský
spôsob života znamená odovzdávať vieru. Najlepšie to môže robiť
práve rodina;
 rodičia, aj keď sú prvými vychovávateľmi svojich detí, nie sú schopní
urobiť všetko sami, potrebujú inštitúcie, ktoré im pomáhajú v koordinácii,
a tými je predovšetkým škola a farské spoločenstvo.11
Farské spoločenstvo ako dôležité prostredie evanjelizačnej činnosti je
miesto, kde rodina žije, pôsobí a rozvíja sa. Na okolie vplýva rodina rôznymi
spôsobmi, najmä stabilitou, súdržnými vzťahmi, ale aj životným štýlom. Vplyv
na okolie má aj rodinný program, ktorého základom sú správne kresťanské
hodnoty. Tento program rodiny je zameraný na dosiahnutie posledného cieľa,
večného života. Jeho napĺňanie sa realizuje jednotlivými členmi na základe
ich schopností sledujúc kresťanské vzory. V neposlednom rade má na okolie
vplyv duchovný a morálny rozmer rodinného života. Okolie si všíma rodinu,
či sa zúčastňuje na živote farnosti, ako sa zapája do aktivít cirkevného života,
či sa zúčastňuje na bohoslužbách, pobožnostiach, púťach. Rozvinutý duchovný
život privádza veriacu rodinu do výhodnejšieho postavenia voči neveriacim
rodinám.12 Ján Pavol II. povzbudzuje kresťanské rodiny k vytváraniu a formácii
rôznych skupín a spoločenstiev a k ich aktívnemu zapájaniu do týchto
združení, ktorých úlohou je pomáhať rodinám k duchovnému rastu.13
Evanjelizačná úloha kresťanskej rodiny je zvlášť potrebná a naliehavá
na miestach, kde sa protináboženská legislatíva usiluje prekaziť výchovu vo
viere, respektíve tam, kde narástla neviera alebo sekularizmus prenikol do
takej miery, že prekáža v skutočnej náboženskej činnosti. Domáca cirkev je
jediným prostredím, kde deti a mládež môžu dostať hodnovernú katechézu
o najzákladnejších pravdách. Rodina má špecifický spôsob evanjelizácie, a to
nie prostredníctvom veľkolepých prednášok alebo teoretických lekcií, ale
11

12

13

Porov. KYSELICA, J.: Rok viery a jeho nové podnety pre život farností a veriacich. In: Viera
a život. roč. XXIII. 2013, č. 1, s. 8.
Porov. KOVAČIČ, V.: Formovanie okolia kresťanskou rodinou. In Nová evanjelizácia. Trnava :
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113

Kubatková, M.:
Evanjelizačné a katechizačné poslanie kresťanskej rodiny

prostredníctvom každodennej lásky, jednoduchosti, praktizovania a každodenného svedectva. Touto pedagogikou odovzdáva najdôležitejšie hodnoty
evanjelia. Služba manželov a kresťanských rodičov evanjeliu je vo svojej
podstate cirkevnou službou. To znamená, že je zakorenená v jedinom poslaní
Cirkvi a je od neho odvodená, a tak je zacielená na budovanie Kristovho tela.
Preto služba evanjelizácie rodiny musí byť spätá so službami evanjelizácie
a katechézy diecézy a farnosti a musí s nimi zodpovedne harmonizovať.
Evanjelizačné úsilie Cirkvi musí smerovať k zvýšenej starostlivosti o rodinu
a manželov aj vzhľadom k negatívnemu trendu stúpania rozvodovosti a celkovej
kríze manželstiev a rodín. Cirkevný charakter si vyžaduje, aby evanjelizačné
poslanie kresťanskej rodiny obsahovalo misionársku a katolícku dimenziu
v plnom súlade s univerzálnym Kristovým príkazom: „Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). Preto niektorí rodičia
sa môžu cítiť byť volaní, aby Kristovo evanjelium priniesli „až po samý kraj
zeme“ (Sk 1, 8), ako sa to udialo v prvých kresťanských spoločenstvách.
V každom prípade v samotnom rodinnom prostredí sa musí realizovať
misionárska činnosť v ohlasovaní evanjelia neveriacim a vzdialeným príbuzným
alebo rodinám, ktoré nežijú v manželskej zhode.14
V súčasnej kultúre zohrávajú aj masmédiá zvláštnu zodpovednosť pri
vydávaní svedectva o pravde, o rodine, o živote, o ľudskej dôstojnosti. Ponúkajú
neslýchané možnosti pre dobro, no zároveň otvárajú hlboké možnosti zla.
Ideálna pôda pre šírenie postmoderných myšlienok je dnešná premedializovaná
kultúra s ponukou zdeformovaných a nepravdivých ideológií, ktoré sa týkajú
života, rodiny, mravného správania i náboženstva. Médiá často prezentujú
nevhodné spôsoby vykreslenia rodiny a rodinného života, nekriticky sa v nich
predstavuje nevera, mimomanželské sexuálne styky a absencia morálneho
a duchovného chápania manželského zväzku, podporuje sa rozvod, antikoncepcia,
interrupcie a homosexualita.15 Preto je nevyhnutné, aby rodičia usmerňovali
a vychovávali svoje deti ku kritickému a objektívnemu posúdeniu vecí,
ovplyvňovali výber programov, ale súčasne aj cez komunikačné prostriedky
boli evanjelizátormi, ktorí budú chrániť spoločné dobro, obhajovať ľudskú
dôstojnosť a posilňovať úctu voči potrebám rodiny.
Vplyvom sekularizácie a konzumného spoločenského života sme dnes
svedkami ohrozenia a úpadku tradičných duchovných i morálnych hodnôt.
14
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Jedným z nich je znesvätenie sviatočného dňa. Dnešný svet vymazáva
kresťanský charakter nedele a jej svätenia, poníma ich ako obyčajné dni
voľna. Obnova svätenia nedele a sviatkov je v kresťanských rodinách
duchovnou požiadavkou a náboženskou povinnosťou. Je to výzva vydávať
zreteľnejšie svedectvo, odovzdávať duchovné hodnoty a autenticky prežívať
najmä kresťanskú nedeľu ako jeden z najdôležitejších znakov identity viery.
Svätením nedele a účasťou na bohoslužbe majú kresťania zjavovať, že patria
do Cirkvi. Kresťanské rodiny musia brániť nedeľu a zasadzovať sa za jej
striktné svätenie, aby neskončila ako deň „prázdny od Boha.“16
Kresťanská rodina sa stáva evanjelizačným spoločenstvom do tej
miery, do akej sama prijíma evanjelium a dozrieva vo viere. „Okrem toho
rodina sa má stať práve tak ako Cirkev prostredím, v ktorom sa evanjelium
uplatňuje a z ktorého vyžaruje. Preto v rodine, ktorá si je vedomá tejto úlohy,
všetky jej zložky a rysy ohlasujú evanjelium a súčasne sú evanjelizované.
Rodičia nielenže učia svoje deti evanjelium, ale aj na nich môžu zo strany detí
pôsobiť vplyvy života podľa evanjelia. Takáto rodina sa stáva hlásateľkou
evanjelia aj v mnohých iných rodinách a v celom svojom životnom prostredí...“17
Katechizačné poslanie rodiny
Dieťa sa utvára živou vierou, vyjadrenou v praxi, uskutočňovanou
každodenným životom rodiny, ale úplne prirodzene. Katechetická činnosť
v rodine má osobitný, a v nepochybnom význame nenahraditeľný charakter.
Výchova k viere vykonávaná rodičmi musí začať už od najútlejšieho veku
detí. Rozvíja sa postupne, keď si členovia rodiny navzájom pomáhajú rásť vo
viere vďaka kresťanskému príkladu, často tichému, ale vytrvalému – v rytme
každodenného života podľa evanjelia. Je účinnejšia, ak rodičia zdôrazňujú
kresťanský alebo náboženský obsah rodinných udalostí, predovšetkým prijatie
sviatostí, slávenie veľkých liturgických sviatkov, narodenie dieťaťa, smútočné
udalosti. Kresťanskí rodičia sa v rodinnom kontexte usilujú sledovať a rozvíjať
metodickejšie formovanie, ktoré dostali inde. Fakt, že pravdy o hlavných
otázkach viery a kresťanského života sa takto znova obnovia v rodinnom
ovzduší, preniknutom láskou a úctou, často umožní dať deťom rozhodujúcu
orientáciu, ktorá pretrvá po celý život. Sami rodičia budú mať prospech
z vynaloženého úsilia, pretože v takom katechetickom dialógu každý dostáva
i dáva.
Rodinná katechéza teda predchádza, sprevádza a obohacuje každú inú
formu katechézy. Kresťanskí rodičia sa nikdy dostatočne nevynasnažia
pripraviť sa na takú službu katechézy svojich detí, aby ju konali s neúnavnou
16
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horlivosťou. Rovnako treba povzbudzovať osoby alebo inštitúcie, aby pomocou
osobných stykov, stretnutí alebo schôdzok a najrozličnejšími pedagogickými
prostriedkami pomáhali rodičom plniť ich úlohu, čím preukazujú katechéze
neoceniteľnú službu.18 Z tohto fundamentálneho textu apoštolskej exhortácie
Catechesi tradendae môžeme vyzdvihnúť základné prvky pre rodinnú katechézu:
svojou povahou je priam nenahraditeľná; musí začať od najútlejšieho veku;
má byť doprevádzaná vzájomným príkladom a inšpirovaná evanjeliom; jej
obsahom je Božie slovo, liturgia a každodenný život. Táto katechéza musí byť
podporovaná rôznymi inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s rodinou a jej
členmi.
Dnes nadmerným aktívnym životom rodičov táto príležitostná katechéza
chýba alebo sa úplne vytráca. Rodičia nemajú čas na deti. Vychovávať vo
viere a kresťanskej morálke znamená pripravovať na prorockú úlohu v určitých
oblastiach života, pretože evanjeliové hodnoty a hodnoty platné v dnešnej
spoločnosti neustále na seba narážajú. Kresťanská morálka je žitá viera
a podnecovať tento kresťanský spôsob života znamená odovzdávať vieru.
Najlepšie to môže robiť práve rodina. Rodičia, aj keď sú prvými vychovávateľmi
svojich detí, nie sú schopní urobiť všetko sami, potrebujú inštitúcie, ktoré im
pomáhajú v koordinácii, a tými je predovšetkým škola a farské spoločenstvo.
Záver
Výzva, ktorú nám dnes pluralitná spoločnosť adresuje, je byť
autentickým kresťanom, nanovo spoznať a žiť svoju skutočnú vieru, pravú
totožnosť kresťana na základe Ježišovho evanjelia. Byť kresťanom znamená
žiť skutočný evanjeliový život, skutočný kresťanský život, ktorý značí vrátiť
sa k svojim prameňom. Vrátiť sa k Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu, vrátiť sa
k Božiemu slovu a k Duchu Svätému, v ktorom môžeme nanovo spoznávať
Ježiša Krista a žiť autenticky jeho evanjelium. Pápež Benedikt XVI. zdôraznil,
že „budúcnosť Cirkvi môže a bude vychádzať zo sily tých, ktorí majú hlboké
korene a žijú z čistej plnosti svojej viery.“19 Pluralitná spoločnosť je pre nás
výzvou žiť z plnosti svojej viery. Byť podľa evanjelia – svetlom sveta, kvasom,
soľou, láskou, svedectvom pravdy, spoločenstvom ľudí, ktorí majú jedno
srdce a jednu dušu, ktorí sa navzájom delia o to, čo majú a čo sú, ktorí sa
navzájom milujú (porov. Mt 5, 13 – 14, 13,33). Napriek tomu, že základným
a nezastupiteľným prostredím odovzdávania viery vždy bola a zostane rodina,
ako prvý vykonávateľ evanjelizácie a katechizácie, vydávať dôveryhodné
svedectvo evanjelia patrí nielen jednotlivcom, ale rovnako autenticky katolícke
majú byť školy, univerzity, nemocnice, charitatívne inštitúcie. Uprostred
18
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Porov. JÁN PAVOL II.: Catechesi tradendae. 1979. Saleziánske katechetické stredisko.
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modernej doby je nevyhnutné hľadať nové spôsoby či nové príležitosti
komunikácie, ktoré sa stanú základom pre ohlasovanie evanjelia terajšej
i budúcej generácie. Hlásať evanjeliové posolstvo ľuďom našich čias je výzva
nemenná, menia sa iba spôsoby hlásania evanjelia prispôsobené schopnostiam
a požiadavkám doby. Pre ohlasovanie a šírenie evanjelia je nevyhnutné
ponúknuť základné prejavy života viery: lásku, svedectvo, ohlasovanie,
slávenie, počúvanie, zdieľanie. Závisí od každého z nás, či naše srdcia
a životy budú ochotnými miestami pre Božie pôsobenie a či budeme verní
poslaniu vnášať evanjelium a prinášať Krista do každej ľudskej činnosti
a spoločnosti.
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Can Philosophy be Christian?
Kann Philosophie christlich sein?
Môže byť filozofia kresťanská?
Štefan Šrobár
Abstract
Searching for the most universal background of philosophy, we can
reach the conclusion, that integral life is this background. Therefore
authentic and true philosophy is integral – life philosophy, or life
philosophy, including rational, outside rational and above rational
sphere. Certain characteristics or categories of integral life, so called
existential, result from life experiences. Those are integral – life faith,
hope and love. Areas of the highest transcendence of life are usually
hidden for a man and are voiced as a secret. The demonstration of life
philosophy, in which this philosophy tries to grasp, know and understand
the secret of transcendence and in particular the highest transcendence
of life, its revelation as well as its contents and truth of this revelation is
called religious philosophy. The philosophy that is discovered in the
centre of secret of integral life of the Christ and thus by this discovery
is principally co-determined, it is Christian philosophy. It reaches the
conclusion that every true philosophic thinking is at least implicitly
Christian. Christian philosophy is above all the philosophy of Good´s
revelation in Christ, the philosophy of love and in final result of Good´s
word. And the Christian philosophy presumes authentic religious (Jewish
in particular) and integral – life philosophy. Biblical contribution is not
positioned against Greek philosophy as "faith" against rational thinking,
but as a system of thinking with radically different structure. Christian
philosophy exists legitimately, but always only as integral part of
philosophy. It needs to be considered as demonstration of culminating
effort of philosophy. Christian philosophy creates systematic connection
between the philosophy and theology.

Keywords: Philosophy. Life, religious, Christian philosophy. Renewal of
thinking.
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Úvod
Kresťanská filozofia existuje, pretože existuje tiež pohanský pohľad
na svet, pohanské videnie skutočnosti, ktoré je nezlučiteľné s biblickým
pohľadom. Zjavenie zahrňuje isté implicitné metafyzické požiadavky, vyžaduje
istú metafyzickú základňu pripravenú prijať teologické posolstvo Písma. Toto
zjavené biblické posolstvo sa nemohlo vyjadriť v rámci ľubovoľnej metafyziky,
nemohlo sa vteliť do ľubovoľnej štruktúry myslenia. Napríklad platonizmus je
radikálne neschopný prijať a byť nositeľom biblickej zvesti o stvorení, vtelení
Božej prítomnosti vo svete. Aby k zjaveniu – to znamená vteleniu Božieho
slova do štruktúr ľudského myslenia a reči mohlo vôbec prísť, bolo treba, aby
sa tieto štruktúry dlho pripravovali prijať slovo živého Boha (Tresmontant
1998, 133 – 134).
Človek kladie otázky
Človek chce poznávať. Už malé dieťa trápi rodičov svojím stálym
prečo? Otázky človeka sú tesne späté s jeho existenciou. Sú podmienkou jeho
práce. Sprevádzajú ho od praveku, od čias, keď ešte len zbieral plody, cez
zamestnanie lovca, pastiera a poľnohospodára, až k dnešnému súčasníkovi
vedecko-technickej revolúcie. Kládol otázky sebe, iným ľuďom a veciam.
Spočiatku neboli vyjadrené slovami, ešte ich nemal, ale už mal naliehavú
potrebu poznať, aby poznanie umožňovalo konanie. Pýtanie sa stelesňovalo
v zvedavom pohľade, v napätom načúvaní, v tápavom pohybe. Pýtal sa očami,
ušami, rukami, všetkými zmyslami, a to ešte skôr, než si pre svoje otázky
vytvoril slová. Skúmal, ako si počínajú skúsenejší lovci, pozoroval, kam chodí
zver k napájadlám, aké stopy zanecháva v mäkkej pôde a v poraste, skúmal,
ktorá potrava je vítanou a ktorá je nebezpečnou hrozbou. Svojím hmatom
skúšal pružnosť dreva, ostrosť kamenných úlomkov a ich opracovateľnosť.
Prebudené zmysly objavovali merateľnosť diaľok a potláčali strach z neznámeho.
Človek sa pýtal iných svojho rodu, a tým sa utužovala ľudská pospolitosť
a rástol objem ľudských poznatkov. Človek si kládol otázky aj sám sebe, a tak
sám seba podnecoval k pozorovaniu a mysleniu. Pýtanie rástlo z nutnosti
uchovať existenciu a slúžilo jej. Zároveň však ľudská zvedavosť niesla človeka
k stále vyšším etapám jeho praktickej i teoretickej aktivity, od nástrojov
vyrobených z kostí a pazúrkov, až k lietadlám a letom k hviezdam. Existujú
však aj otázky iného druhu. Netýkajú sa bezprostrednej praxe (Popelová
1977, 17 – 18). Človek každej doby bol plný údivu, až žasol nad skutočnosťami
narodenia, lásky, smrti a podobne. Tieto otázky vždy boli a budú plné tajomstva,
a pred nimi neraz stál naplnený otázkami v spýtavom údive. V takomto
základnom postoji spytovania sa nachádzame pred naším vlastným životom,
i pred životmi druhých. Tento postoj môžeme približne vystihnúť takými
otázkami, ako sú: „Čo to má všetko znamenať? Čo je človek? Odkiaľ prichádza
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a kam smeruje?“ Alebo sa môžeme pýtať spolu s Kantom: „Čo môžeme vedieť?
Čo máme robiť? V čo môžeme dúfať?“ (Letz 2012, 61). Filozofom v plnom
slova zmysle nie je ten, kto len odovzdáva informácie o tom, ako sa doteraz
riešili isté veľmi všeobecné otázky bytia, prírody, spoločnosti, dejín a človeka,
ale ten, kto dokáže odhaliť isté nové, všeobecne pálčivé otázky týkajúce sa
situácie človeka a pomáhať hľadať ich zmysluplné riešenie (Machovec 2006, 30).
Životná, náboženská a kresťanská filozofia
Východiskom filozofie je predovšetkým rozumová, alebo širšie
intelektuálna sféra, charakterizovaná rozličnými skúsenosťami, ako aj
podmienkami a výsledkami týchto skúseností. No východiskom filozofie je aj
mimorozumová a nadrozumová sféra, a to opäť spolu so svojimi skúsenosťami,
ako aj s ich podmienkami a výsledkami.
Životná filozofia
Pri hľadaní toho najuniverzálnejšieho východiska filozofie s veľkou
presvedčivosťou možno dospieť k tomu, že týmto východiskom je integrálny
život. Vnútorné a bezprostredné formovanie filozofie integrálnym životom je
tou najširšou základňou pre formovanie pravej filozofie. Preto celý filozofický
kultúrny útvar má byť integrálno-životný, a pravá a opravdivá filozofia je
integrálno-životná filozofia, alebo skrátene životná filozofia (teda nie filozofia
života). Teda základným východiskom životnej filozofie je integrálny život,
zahrňujúci sféru racionálnu, mimoracionálnu i nadracionálnu. Integrálny život
sa priamo sprostredkováva rozličnými životnými skúsenosťami, ako aj
skúsenosťou všetkých týchto skúseností, to znamená integrálno-životnou
skúsenosťou. Zo životných skúseností vyplývajú určujúce charakteristiky, či
kategórie integrálneho života, takzvané existenciály. Sú nimi integrálno-životná viera, nádej a láska. Integrálny život vďaka svojej transcendencii
nám otvára čoraz vyššie a duchovnejšie oblasti. Oblasti najvyššej transcendencie
života sú pre človeka bežne skryté a ohlasujú sa mu ako tajomstvo. Životná
filozofia sa takmer spontánne usiluje aj rozumovo uchopiť toto tajomstvo, ako
aj poznať, čo sa v tomto tajomstve skrýva.
Náboženská filozofia
Ten prejav životnej filozofie, v ktorom sa táto filozofia usiluje
uchopiť, poznať a porozumieť tajomstvo transcendencie, a to najmä najvyššej
transcendencie života, jeho vyjavovanie, ako aj obsah a pravdu tohto
vyjavovania, nazývame náboženskou filozofiou. Náboženská filozofia je
vrcholným úsilím a prejavom každej pravej integrálno-životnej filozofie,
ktorým sa táto filozofia prepracovala až na prah tajomnej inverzie medzi
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metafyzickou a numinóznou skúsenosťou. Náboženská filozofia berie do
úvahy a reflektuje inherentnosť náboženského vo filozofickom myslení
i v jeho východiskách. Táto do značnej miery implicitná inherentnosť
náboženského je filozofickej povahy. Táto filozofia dospieva buď len
k otvorenosti voči možnosti Božieho zjavenia, alebo pokročí ešte ďalej
a vytvára inteligibilné predporozumenie pre toto zjavenie, alebo priamo sa
usiluje o jeho porozumenie. Z tohto hľadiska rozoznávame tri stupne
náboženskej filozofie:
a) Implicitne náboženská filozofia – východiská, štruktúra myslenia
a výsledky tejto filozofie nevylučujú možnosť vyjavenia transcendencie
vyššieho života, osobitne možnosť Božieho zjavenia. Inými slovami
túto možnosť neuvedomene otvárajú, no priamo na ňu neukazujú.
b) Explicitne náboženská filozofia – priamo ukazuje na možnosť
vyjavenia transcendencie vyššieho života, ako aj na možnosť Božieho
zjavenia, a vytvára inteligibilné predpolie pre poznanie a porozumenie,
vyplývajúce z tohto vyjavenia či zjavenia. Napriek tomu sa ešte
priamo kognitívne neorientuje na tajomstvo a na poznanie jeho
vyjavených či zjavených obsahov.
c) Revelačná náboženská filozofia – aktívne pristupuje ku gnozeologickej
problematike tajomstva, na základe vytvoreného inteligibilného predpolia
skúma samotné vyjavovanie a zjavenie, ďalej skúma vyjavené či zjavené
obsahovosti, ako aj otázku dosvedčovanej pravdy vyjaveného či
zjaveného. Tento najvyšší stupeň náboženskej filozofie sa tiež v literatúre
nazýva filozofia zjavenia (E. Simons).
Je tu potrebné osobitne zdôrazniť, že revelačná náboženská filozofia
predpokladá explicitne a implicitne náboženskú filozofiu a obdobne náboženská
filozofia sa nemôže rozvinúť a nie je ani legitímna bez životnej filozofie. Čím
je filozofia integrálno-životnejšia, tým má väčšiu šancu, aby vo svojom
vrcholovom úsilí dosiahla úroveň revelačnej náboženskej filozofie. Z uvedeného
ďalej vyplýva, že je nesprávne akýmkoľvek spôsobom oddeľovať náboženskú
filozofiu od filozofie ako celku a dokonca podceňovať význam ostatných
úrovní filozofického myslenia. Náboženská filozofia vychádza z toho, že Boh
je absolútne slobodný, a preto nekonečne prevyšuje všetky zákony, a všetko
svoje pôsobenie v stvorenstve, ktoré určil. Preto sa z hlbín tajomstva môže
vyjaviť úplne iným spôsobom, ako ho filozofia dovtedy poznala. Takéto
vyjavenie Boha, presahujúce ním stvorený status jeho vyjavovania skrze
stvorenstvo, je Božie zjavenie. Ide v podstate o sebazdelenie Boha a dosvedčenie
pravdy a autentickosti tohto sebazdelenia buď Bohom samým, alebo tými,
ktorých On splnomocnil. Náboženská filozofia odkrýva obsahovosť Božieho
zjavenia v dvoch smeroch:
– pozitívne ako najvyššie personálno (židovská a kresťanská náboženská
filozofia) alebo nadpersonálno (náboženské filozofie náboženstiev
Východu),
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– negatívne ako „priepasť Boha“ (náboženská filozofia eckhartizmu), ako
absolútne iné (náboženská filozofia niektorých smerov protestantizmu)
a konečne ako absolútna ničota (náboženská filozofia budhizmu).
Kresťanská filozofia
Filozofia, ktorá objavuje v strede tajomstvo integrálneho života Krista
a týmto objavom je zásadne spoluurčovaná, je kresťanskou filozofiou. Táto
filozofia vychádzajúc z porozumenia náboženskej filozofie, nielen tajomstvo
personálneho i nadpersonálneho Krista spredmetňuje a dejinne situuje, ale aj
naďalej ostáva tomuto tajomstvu otvorená. Toto tajomstvo sa nachodí nielen
za poznávanou predmetnosťou zjavenia Boha v Kristovi a samotného Krista,
ale aj v samotných východiskách a štruktúrach svojho myslenia. Dospieva
k záveru, že každé opravdivé filozofické myslenie je aspoň implicitne
kresťanské. Kresťanská filozofia sa nezameriava len na fenomén zjavenia
Boha v Kristovi, ale sa usiluje o porozumenie celého kontextu nevyhnutného
pre porozumenie tohto najvyššieho kľúčového fenoménu. Ukazuje sa, že
z tohto hľadiska je najdôležitejšie porozumenie Boha ako Lásky, to znamená
lásky v plnom bytostnom uskutočnení, a porozumenie pôsobenia Boha na
stvorenstvo a vo stvorenstve ako Božieho Slova. Preto kresťanská filozofia je
predovšetkým filozofiou Božieho zjavenia v Kristovi, filozofiou lásky
a filozofiou božského, a v konečnom dôsledku Božieho Slova. Pritom
kresťanská filozofia samozrejme predpokladá autentickú náboženskú (najmä
židovskú) a integrálno-životnú filozofiu. Podobne ako v prípade náboženskej
filozofie aj v jej prípade rozoznávame z hľadiska hĺbky a zjavnosti poznania
a porozumenia tri stupne:
a) Implicitne kresťanská filozofia – nevylučuje možnosť zjavenia
v Kristovi, no nijako uvedomene na túto možnosť neukazuje.
b) Explicitne kresťanská filozofia – možnosť zjavenia Boha v Kristovi
nielenže otvára, ale priamo na ňu ukazuje; vytvára tiež inteligibilné
predpolie pre poznanie a porozumenie takéhoto zjavenia, a to najmä
prostredníctvom filozofie božského Slova.
c) Revelačná kresťanská filozofia – aktívne pristupuje k poznaniu
a porozumeniu zjavenia Boha v Kristovi, a to aj na základe predchádzajúceho poznania a porozumenia Boha a ciest vedúcich k nemu,
no najmä pomocou filozofie Božieho Slova a filozofie lásky; je to
vlastne filozofia kresťanského zjavenia.
Revelačnú kresťanskú filozofiu možno odstupňovať takto:
Trinitárna kresťanská filozofia poznáva Boha lásky ako trojjediného
a túto trojjedinosť odkrýva vo stvorenstve, osobitne v človeku. Rozvíja aj
osobitosti filozofie Božieho Slova, filozofie Božieho Ducha, ako aj filozofie
Otca porozumeného ako „paradigmu“ či „pratvár“ Transcendencie. Boh ako
absolútna Láska nemôže sa chápať ako jednoosobný, lebo ontologickým
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predpokladom lásky je slobodný dialóg dvoch a viacerých osôb. Dá sa
ukázať, že v prípade nekonečného Boha v tejto jednote dialógu Lásky si plne
vystačia tri božské Osoby, ktoré sú praobrazom pre reálnu možnosť každej
osobnej lásky, ktorá je predovšetkým láskou medzi osobami. Teda vždy ide
o lásku dyadickú, trinitárnu až komunitárnu.
Kristovská filozofia skúma všetko cez kristovskú prizmu a v kontexte
novej kristovskej skutočnosti. Primárne nedospieva ku Kristovi na základe
biblických údajov, ale na základe samotných filozofických, antropologických
a filozoficko-dejinných zistení. Teda dospieva ku Kristovi nezávisle od teológie
filozofickou reflexiou integrálneho života, jeho transcendencie a existenciálov
viery, nádeje a lásky, ako aj personálnej štruktúry reality. Z pohľadu kresťanskej
filozofie máme v zásade dve úrovne kresťanských metafyzík: implicitne
kresťanské metafyziky, ktoré sú akýmsi predpolím vyššej úrovne kresťanských
metafyzík, a tými sú genuínno kresťanské metafyziky. V nich sa aj podstata
darovania a darcu plne zexplicitňuje. Genuínno kresťanská metafyzika je taká
metafyzika, v ktorej kresťanskosť, kresťanské, to znamená christicum, je v ich
základe (aspoň implicitne) od počiatku dané, či dokonca darované, je im teda
vrodené (ingenitus, innatus), a preto pravé, rýdze, nefalšované (genuinus),
s inými náboženskými vplyvmi nezmiešané. Genuínno kresťanská metafyzika
je akási meta – metafyzika, ktorá privádza do syntézy kresťanskú filozofiu
a teológiu cez jeden spoločný implicitne metafyzický základ. Filozofia,
osobitne kresťanská filozofia a teológia sú zjednocované a vnútorne premostené
z dvoch strán a týmto ich zjednocovateľom a premosťovateľom je práve
genuínno kresťanská metafyzika. Prvou takouto stranou je predreflexívny
implicitný základ, ktorý má aj charakter darovanej danosti, teda zjavenia
a i zjavujúcej sa bytosti, čiže zjavovateľa (Letz 2012, 48 – 55).
Kresťanská filozofia vyžaduje obnovu myslenia
Protiklad nie je medzi vierou a rozumom, ale medzi dvojakým typom
racionality. Biblický prínos sa nestavia proti gréckej filozofii ako „viera“ proti
racionálnemu mysleniu, ale ako systém myslenia s radikálne odlišnou štruktúrou.
Formy biblického myslenia sú od počiatku nezlučiteľné s kategóriami gréckeho
myslenia. Ani problémy sa nestavajú rovnako. Zo sveta helénskeho myslenia
možno do sveta Biblie prejsť len tak, že sa opustí problematika gréckych
filozofií, a že sa podstatne transformujú vzťahové osi a súradnicové sústavy.
Táto transformácia otvára novú dimenziu. Metafyzika zmyslovej skutočnosti,
ako je implikovaná v biblických rozprávaniach, sa obracia proti zakoreneným
postojom gréckeho myslenia voči skutočnosti, času, mnohosti a vznikaniu.
Biblická metafyzika a novoplatonizmus sa uberajú opačným smerom. Hlboký
dualizmus gréckeho myslenia vidí v hlavných témach pôvodného biblického
prínosu neprijateľné paradoxy. Grécky intelekt nemôže prijať myšlienky,
v ktorých sa prejavuje špecifická orientácia biblickej tradície, lebo tieto
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myšlienky sa priečia jeho najvnútornejším návykom a zámerom. Prechod od
problematiky gréckych filozofií do myšlienkového sveta Biblie vyžaduje
totálnu obnovu myslenia. Túto obnovu pôsobí Duch (Ef 4, 23). Kresťanská
filozofia je myslenie, ktoré vychádza z tejto obnovy. Pokiaľ by sme filozofiou
rozumeli len filozofiu grécku, potom by žiadna kresťanská filozofia nemohla
existovať. Keď chápeme „rozum“ len ako kategóriu helénskeho myslenia,
potom biblický prínos určite nie je „racionálny“. Všetko závisí od toho, či
formy helénskeho rozumu sú formami ľudského rozumu. Kresťanská filozofia
sa vyznačuje tým, že pojmy biblického prínosu nezbavuje obsahu len preto, že
intelekt, ktorý, ako hovorí Bergson „prirodzene nerozumie životu“, tieto
pojmy ťažko asimiluje. Proti viere ako „duchovnému chápaniu“ stojí hlúposť
a zatvrdlivosť ako úchylky srdca, vychádzajúce zo skrytej voľby „srdca“
v oblasti prvotnej slobody. Protiklad viery a rozumu je myšlienka filozofov,
ktorí štruktúru a kategórie helénskeho myslenia „realizovali“ a nechápu, čo
znamená obnova mysle Duchom, ako ju prináša evanjelium a krst. Zjavenie
zahrňuje isté implicitné metafyzické požiadavky, vyžaduje istú metafyzickú
základňu pripravenú pre teologické posolstvo Písma (Tresmontant 1998,
128 – 133).
Záver
Na záver možno povedať, že náboženská či kresťanská filozofia
existuje legitímne, no vždy len ako integrálna súčasť filozofie. Treba ju však
považovať, ak je autentická, za prejav vrcholového úsilia filozofie. Náboženskou,
respektíve kresťanskou filozofiou sa filozofia dopracúva k tomu najhlbšiemu
poznaniu a porozumeniu tajomstva v rámci možností ľudskej inteligencie,
pričom okrem iného vytvára funkciu systémového prepojenia medzi filozofiou
a teológiou. Filozofia, osobitne kresťanská filozofia, poznáva svoj ideál
v oslobodení od gnostického a scientistického zajatia a ďalej tento ideál
rozvíja predovšetkým na základe biblického myslenia.
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The Beetles (Coleoptera) and their Fidelity
to the Flowering Vegetation on the Site of Oravska
Magura (CHKO Horna Orava, North Slovakia)
Die Käfer (Coleoptera) und seine engagierte (Treue)
nach Choriotop der Blütenpflanzen in der Orava Magura
(CHKO Horna Orava, Nord Slowakei)
Chrobáky (Coleoptera) a ich viazanosť (fidelita)
na choriotop kvitnúcich rastlín v oblasti Oravskej
Magury (CHKO Horná Orava, Severné Slovensko)
Radoslav Kvasničák, Patrícia Dzureková
Abstract
The aim of this paper is to determine the fidelity of beetles on the choriotop
of the flowering plants in selected mountain meadows at Oravska Magura
(Magurka, 1 107 Meter, in: CHKO Horna Orava, North Slovakia). In the
study area were chosen two habitats (A – 620 Meter, B – 655 Meter) which
represented the flowering herbs of the families: Asteraceae, Ranunculaceae,
Fabaceae, Apiaceae and Lamiaceae. The entomological material we
acquire method with use the exhaustor and slipping grasslands during
the vegetation period (May – October) in the year 2014. We counted
approximately 373 ex. of beetles. They belong to 11 different species
originating from 6 different families. The dominant praticol families
were: Curculionidae 169 ex. (45,3 %), Buprestidae 79 ex. (21,2 %) and
Chrysomelidae 69 ex. (18,5 %). The eudominate species of beetles bound
to the flowering plants belong to the number with 58 ex. (15,5 %) of
Liparus glabrirastris (in Petasites hybridus), 52 ex. (13,9 %) Apion apricans
(in Trifolium pratense), 51 ex. (13,7 %) Anthaxia nitidula (in Hieracium
umbellatum) and 44 ex. (11,8 %) of Cassida viridis (in Lamium purpureum),
which are a occurrence on two mountain grasslands. The question remains
at selected sites to evaluate the quantitative and qualitative representation
of beetles, their dominance, seasonal dynamics, and cenothetic features
of the study area. The tables no. 2 and 3 shows the species representation
of beetles, their abundance (dominance), cenotic charakteristic and their
developmental and trophic binding to the flowering plant species.

Keywords: Beetles. Meadow. Fidelity. Flowering plants. Orava Region.
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Úvod
Viazanosť (fidelita) je jedným zo vzťahových znakov biocenózy,
ktorá vyjadruje istý stupeň vernosti, resp. viazanosti živočíšneho druhu
k určitému spoločenstvu rastlín. Tieto miesta výskytu živočíchov s vyššou
koncentráciou organizmov nazývame akčné miesta alebo choriotopy1. V rámci
horizontálnej stratifikácie biomasy prírodného prostredia sú vhodným objektom
na skúmanie v lúčnom spoločenstve rastlín práve entomocenózy. Tie sú viazané
na rastlinné spoločenstvá troficky, svojím vývinom, prípadne ich navštevujú
za účelom určitej činnosti, ako je striehnutie na korisť, príp. hľadanie tienistých
a oslnených miest2. V rámci prezentovaného výskumu poukazujeme na trofickú
a vývinovú fidelitu pratikolných druhov chrobákov viazaných na choriotop
kvitnúcich rastlín z čeľadí Asteraceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Apiaceae
a Lamiaceae. Ako modelové územie boli zvolené dve podhorské lúky (A –
lúka, B – ekoton lúka/les) s kvitnúcim bylinným porastom v lokalite Oravská
Magura (1 115 m n. m., CHKO Horná Orava). Už z minulosti sú u nás známe
údaje o druhovom zložení chrobákov a mravcov v oblasti CHKO Horná
Orava3, ako aj spracované výsledky v oblasti NP Babia Hora z poľskej strany4,
kde problematika fidelity lúčnych druhov koleopter nebola spracovaná.
V súčasnosti sú z oravského regiónu dostupné entomologické štúdie z oblastí
lesných rašelinísk (PR Tisovnica)5 a vrchovísk (PR Suchá Hora)6 zameraných
na štúdium epigeického spoločenstva chrobákov a mravcov7. Podobne na
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výskyt terestrických koleopterocenóz z čeľade Carabidae poukazuje aj
výskum z blízkeho okolia Kysúc (Stará Bystrica – Skríželné)8 situovaný
v smrekovo-jedľových monokultúrach lesného porastu, avšak bez skúmania
floristickej viazanosti. Hlavnou otázkou výskumu je na vybraných lúčnych
stanovištiach s rôznou nadmorskou výškou (A – 620 m n. m., B – 655 m n. m.)
vyhodnotiť kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov, ich dominanciu,
bionómiu, sezónnu dynamiku a cenotické znaky k študovanému územiu
a následne dokumentovať ich viazanosť (fidelitu) na choriotop modelových
druhov kvitnúcich rastlín.
Materiál a metodika
Na zber entomologického materiálu z kvitnúcich rastlín sme zvolili
metódu smýkania bylinného porastu a individuálneho zberu s využitím
exhaustora. Zberateľské metódy sme aplikovali na dvoch odlišných lúčnych
stanovištiach, situovaných v rôznej nadmorskej výške horskej oblasti Oravskej
Magury (CHKO Horná Orava). Stanovište A (620 m n. m.) reprezentoval
lúčny biotop a stanovište B (655 m n. m.) lúčny ekoton na hranici s lesom.
Oba lúčne biotopy boli na ploche štvorca 10 x 10 metrov v bylinnej etáži
zastúpené kvitnúcimi druhmi rastlín z čeľadí Ranunculaceae, Asteraceae,
Apiaceae, Lamiaceae a Fabaceae, ktoré sme v teréne determinovali pomocou
odbornej literatúry9. Počas vegetačného obdobia v roku 2014 (máj – október)
sme zbierali entomologický materiál v pravidelných mesačných intervaloch
v druhej dekáde mesiaca, s výnimkou mesiaca október, kedy sme zber
uskutočnili v prvej dekáde mesiaca z dôvodu optimálnych klimatických
podmienok. Pri každej návšteve lúčnych stacionárov sme postupne vykonali
na modelovom druhu kvitnúcich rastlín 10 smykov, ktorý sme taxonomicky
triedili s využitím exhaustora. Získaný koleopterologický materiál sme
usmrcovali octanom etylnatým a konzervovali v pilinách impregnovaných 5 %
formalínom. Po usmrtení jedincov sme získané vzorky determinovali pomocou
odbornej entomologickej literatúry10. Jednotlivé druhy chrobákov boli v rámci
vzorky kvitnúcich druhov rastlín označené identifikačným štítkom s príslušným
odborným názvom a usporiadané podľa determinačného kľúča11 do jednotlivých
čeľadí, čo umožňuje názorný systematický prehľad získaných druhov chrobákov
pri ďalšom zoocenotickom spracovaní v rámci skúmaného územia CHKO
8

9
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Horná Orava. Následne predmetom výskumu bolo porovnať pratikolné
spoločenstvá chrobákov na horských lúkach Oravskej Magury líšiacich sa
svojou nadmorskou výškou a lokalizáciou v teréne. Okrem kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy sme sa zamerali na stanovenie dominancie druhov,
sezónnej dynamiky a ich cenologickej charakteristiky k študovanému územiu.
Súčasťou výskumu bolo aj porovnanie početnosti výskytu (dominancie)
modelových druhov chrobákov viazaných na choriotop kvitnúcich rastlín
študovaných lúčnych biotopov Oravskej Magury.
Charakteristika študijných plôch
Študované územie sa nachádza v pohorí Oravskej Magury, konkrétne
na južnom svahu vrchu Magurka (1 107 m n. m.), v tesnej blízkosti Oravskej
priehrady. Tá ako umelá vodná nádrž poskytuje vhodné existenčné podmienky
pre vodné vtáky a ohrozených a vzácnych druhov živočíchov12. Podľa rádiového
vysielača na vrchole Magurky je ľahko identifikovateľný vrch, ktorý tvorí
dominantu širokého okolia a poskytuje výhľad na celú Hornú Oravu a okolité
pohoria (Obr. 1). Spomínaná oblasť bola vyhlásená v roku 1979 vyhláškou
MK SR č. 111/79 Zb. ako Chránená krajinná oblasť Horná Orava. Podľa
DFS13 a fytogeografického členenia patrí skúmaná lokalita do oblasti západokarpatskej flóry (Carpathicum occidentale) a do obvodu západobeskydskej
flóry (Beschidicum occidentale)14. Z hľadiska správneho a územného členenia
SR patrí geomorfologický celok Oravskej Magury do Žilinského kraja a do
okresu Námestovo. Skúmané územie lúčneho charakteru je situované
v extraviláne mesta Námestovo v blízkosti Slanickej osady a hlavnej cesty
vedúcej do mesta Tvrdošín (Obr. 2). Oba študované lúčne stacionáre sú
(vzdušnou čiarou) od seba vzdialené cca 1800 m a v rámci charakteru biotopu
sa odlišujú vertikálnou zonálnosťou s minimálnym prevýšením (35 metrov).
Ich výškový rozdiel je určený najmä charakterom biotopu (A – lúka, B –
ekoton lúka/les) a výskytom kvitnúcich rastlín, ktoré predurčujú rozdiely
v spoločenstvách pratikolných druhov chrobákov (Coleoptera) na porovnávaných
podhorských biotopoch.

12
13

14

TRNKA, A. et al. 2007: Horná Orava. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. 2007.
ZELENÝ, J., 1972: Návrh členení Československa pro faunistický výzkum. In.: Zprávy čs.
Spol. entomolog., 8, ČSAV, Praha, 1972. s. 3 – 17.
FUTÁK, J., 1972: Fytogeografický prehľad Slovenska. Rastlinstvo, živočístvo a fenológia,
Fytogeografické členenie Slovenska, Phytogeographical Division, Mapa č. 14, Slovensko 2,
Obzor, Bratislava, 1972, s. 431 – 482.
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Obr. 1: Pohľad na vrchol Magurky (1 107 m n. m.) ako súčasť Oravskej Magury (foto: autorka)

Mierka: 1 : 15 000

Obr. 2: Orientácia lúčnych stanovíšť (A – lúka vs. B – lúka/les) v lokalite južného svahu
Magurky (1 107 m n. m.) ako súčasť pohoria Oravskej Magury (CHKO Horná Orava)

Obe lúčne stanovištia sa nachádzajú na miernom svahu, suchšom
a výslnnom teréne s porastom kvitnúcich bylín z čeľadí Apiaceae, Lamiaceae
Ranunculaceae, Asteraceae a Fabaceae. Ich výmera (10x10 metrov) bola
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počas vegetačného obdobia (máj – október, 2014) ohraničená výstražnou
páskou, aby sa zabránilo potencionálnemu koseniu lúčneho porastu modelových
druhov rastlín. Stanovište A (620 m n. m.) je typickým lúčnym biotopom,
ktorý sa rozprestiera v blízkosti vodnej nádrže Oravská priehrada. Územie
medzi stanovišťom A a vodnou nádržou pretína hlavný ťah asfaltovej cesty
smerujúci do mesta Tvrdošín. Bylinná etáž je tvorená nasledovnými modelovými
druhmi kvitnúcich rastlín, ako iskerník prudký (Ranumculus acris), jastrabník
lesný (Hieracium umbellatum), rebríček obyčajný (Achillea millefolium),
bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), margaréta biela (Laucanthemum
vulgare), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), ďatelina lúčna (Trifolium
pratense), ďatelina plazivá (Trifolium repens), lucerna siata (Vicia sativa),
pŕhľava dvojdomá (Utrica dioica) a iné (Obr. 3). Stanovišťe B (655 m n. m.)
je lúčneho charakteru a je situované na horskom svahu v blízkosti ihličnatého
lesa. Od stanovišťa A je vzdialené vzdušnou čiarou približne 1,8 km
s prevýšením 35 metrov. Zo spodnej strany je ohraničené poľnou cestou, ktorá
vedie až na samotný vrch Magurky (1 107 m n. m.), na ktorej je umiestnený aj
televízny a rádiový vysielač. V stromovej etáži prevládajú jedľové smrečiny,
ako napr. smrek obyčajný (Picea abies), jedľa biela (Abies alba), borovica
čierna (Pinus nigra). V krovinnom poschodí dominuje jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia), čučoriedka lesná (Vaccinium myrtillus), trnka obyčajná (Prunus
spinoza) a baza čierna (Sambucus nigra). Z bylín tu rastie: deväťsil lekársky
(Petasites hybridus), iskerník prudký (Ranunculus acris), iskerník roľný
(Ranunculus arvensis), hluchavka purpurová (Lamium purpureum), pŕhľava
dvojdomá (Utrica dioica), bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), rebríček
obyčajný (Achillea millefolium) a ďalšie (Obr. 4).

Obr. 3: Stanovište A (620 m n. m.) ako trávnatý lúčny stacionár zastúpený porastom kvitnúcich
rastlín (foto: autorka, jún, 2015)
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Obr. 4: Stanovište B (655 m n. m.) ako lúčny ekoton lemovaný smrekovo-jedľovými
monokultúrami (foto: autorka, jún, 2015)

Výsledky a diskusia
Šesťmesačným výskumom realizovaným v roku 2014 na vybraných
stanovištiach (A – lúka, B – lúka/les) Oravskej Magury sme sledovali
kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov. Nakoľko boli pratikolné
druhy chrobákov zbierané výlučne na kvetoch lúčnych rastlín, evidujeme len
dominanté druhy koleopterocenóz viazané troficky a svojím vývinom na
choriotop kvitnúcich rastlín čeľadí Asteraceae, Ranunculaceae, Fabaceae,
Apiaceae a Lamiaceae. Počas zberov na stanovištiach sme získali celkovo 373
exemplárov (ex.) chrobákov, ktoré prislúchajú k 11 druhom (sp.) zo 6 čeľadí
(Tab. 1).
Tab. 1: Zistené čeľade s počtom jedincov (N), druhov (S) a ich dominancia (D)
Stanovište
Čeľaď
Buprestidae
Cerambycidae
Curculionidae
Chrysomelidae
Elateridae
Scarabaeidae

Spolu

N
9
22
102
55
11
199

A (lúka, 620 m n. n)
D%
S
4,5
1
11,1
1
51,3
3
27,6
2
5,5
1
100
8

D%
12,5
12,5
37,5
25,0
12,5
100

N
70
67
14
9
14
174

B (lúka/les, 655 m n. n)
D%
S
D%
40,2
2
28,6
38,5
2
28,6
8,0
1
14,3
5,2
1
14,3
8,0
1
14,3
100
7
100

N
79
22
169
69
20
14
373

Celkom
D%
S
21,2
2
5,9
1
45,3
4
18,5
2
5,4
1
3,8
1
100
11

Legenda: N – počet jedincov, S – počet druhov, D % – dominancia početnosti

Ako vyplýva z analýzy hodnôt v tabuľke č. 2 z kvantitatívneho
hľadiska nebol počet čeľadí na stanovištiach rovnaký. Vzniknuté rozdiely boli
pravdepodobne ovplyvnené vertikálnou zonálnosťou študovaných území, ich
lokalizáciou v rámci lúčno-lesného ekotonu, a tým aj floristickým zložením
kvitnúcich druhov rastlín podhorských lúčnych biotopov. Na stanovišti A
(620 m n. m.) s lúčnym porastom sme evidovali z celkového počtu 199 ex.
najpočetnejšie čeľade: Curculionidae 102 ex. (51,3 %), Chrysomelidae 55 ex.
(27,6 %) a Cerambycidae 22 ex. (11,1 %). Ostatné čeľade boli zastúpené
(Elateridae, Buprestidae) nižším počtom jedincov. Na stanovišti B (655 m n. m.)
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tvorenom lúčnym ekotonom v blízkosti lesa evidujeme nižší počet jedincov
(174 ex.). Medzi najpočetnejšie čeľade s počtom jedincov patrili: Buprestidae
70 ex. (40,2 %), Curculionidae 67 ex. (38,5 %) a čeľade Chrysomelidae
a Scarabaeidae so14 ex (8,0 %). Čeľaď Elateridae bola zastúpená 9 ex. (5,2 %).
Obdobné zistenia početnosti druhov evidujeme na stacionároch lúčneho
charakteru aj z kvalitatívneho hľadiska. Druhová diverzita pratikolných
chrobákov je pravdepodobne limitovaná rozdielnou nadmorskou výškou
skúmaných lokalít a trofickou a vývinovou fidelitou zistených druhov
(11 spp.) viazaných na fytocenózu sledovaných stanovíšť. Podobné zistenia
početnosti chrobákov evidujeme aj pri skúmaní vertikálnej zonálnosti
v oblasti horských lúk v CHKO Malé Karpaty15, kde Čermáková lúka
s vyššou nadmorskou výškou (604 m n. n.) bola zastúpená nižším počtom
jedincov (310 ex.) ako lúčny biotop v rekreačnej oblasti Modra – Harmónia
(308 m n. m.) situovaný v nižších nadmorských polohách (374 ex.). Na
fidelitu pratikolných koleopter upozorňuje aj výskum z detvianskej obce
Hriňová (CHKO Poľana)16, kde na podhorských lúkach vrchu Klopotovo
(601 m n. m.) bol skúmamý antropogénny vplyv kosenia lúčneho porastu. Na
neskosenom bylinnom poraste sme zaznamenali vyššiu početnosť jedincov
a druhov (396 ex., 45 sp.) ako na stanovišti ovplyvneným kosbou (272 ex.,
33 sp.). Následne na kvitnúcom poraste evidujeme aj trofickú viazanosť
pratikolného druhu Agroites ustulatus (f. Elateridae) na choriotop okolíkovitých
súkvetí rastlín z čeľade Apiaceae (Conium maculatum), čo sa potvrdilo aj
v prezentovaných zisteniach (v počte 20 ex., D = 5,4) výskumu.
Okrem kvantitatívno-kvalitatívneho rozboru sme stanovili hodnoty
druhovej dominancie, na základe ktorej sme zistené druhy zadelili do kategórií
dominancie. Zo získaných hodnôt dominancie druhov (Tab. 2) vyplýva, že
najvyššie hodnoty dominancie mali na oboch stanovištiach eudominantné
druhy (ED), ako Liparus glabrirastris (15,5 %) a Apion apricans (13,9 %)
z čeľade Curculionidae, Anthaxia nitidula (13,7 %) z čeľade Buprestidae
a Cassida viridis (11,8 %) z čeľade Chrysomelidae. Medzi dominatné druhy
(D) chrobákov viažucich sa na bylinný porast kvitnúcich rastlín patria
Otiorrhynchus niger (7,0 %) a O. ligustici (8,8 %) z čeľade Curculionidae,
Cryptocephalus sericeus (6,7 %) z čeľade Chrysomelidae, Anthaxia
quadripuncata (7,5 %) z čeľade Buprestidae, Strangalia maculata (5,9 %)
z čeľade Cerambycidae a Agriotes ustulatus (5,4 %) z čeľade Elateridae. Do
kategórie subdominantných druhov (SD) sme zaradili Cetonia aurata (3,8 %)
z čeľade Scarabaeidae. Kategória subrecedentných (SR) a recedentných (R)
15

16

KVASNIČÁK, R. – ŠTIAVNICKÁ, A., 2015. Ovplyvňuje vertikálna zonálnosť študovaného
územia skladbu koleopterocnóz v lúčnom biotope. Acta Facultatis Pedagogicae Universitas
Tyrnaviensis, Ser. B, 2015, č. 17, s. 16 – 34.
KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu spoločenstvá
chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae
in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2014, č. 3, r. XIV., s. 173 – 188.
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druhov nebola zastúpená (D < 2), nakoľko sme sa zamerali výlučne na
dominantné zastúpenie pratikolných koleopter viažucich sa vo väčšom počte
na choriotop modelových druhov kvitnúcich rastlín (Tab. 2).
Tab. 2: Systematický prehľad čeľadí a druhov chrobákov viazaných na choriotop kvitnúcich druhov
rastlín, ich dominancia a cenotické znaky

N

KD %

Cenotické
znaky
IH BCH

20

5,4 D

MF

PK

28

7,5 D

MF

SK

51

13,7 ED

MF

PK

22

5,9 D

MF

PK

Carduus acanthoides (LINNAEUS, 1753)
Lamiaceae

14

3,8 SD

MF

PK

Lamium purpureum (LINNAEUS, 1753)
Astraceae

44

11,8 ED

MF

PK

Hieracium murorum (LINNAEUS, 1753)
Astraceae

25

6,7 D

MF

PK

Petasites hybridus (LINNAEUS, 1753)
Apiaceae

58

15,5 ED

HF

PK

Achilleum millefolium (LINNAEUS, 1753)
Fabaceae

26

7,0 D

MF

AK

Trifolium pratense (LINNAEUS, 1753)
Medicago sativa (LINNAEUS, 1753)

52
33
373

13,9 ED
8,8 D
100

MF

PK

MF

PK

Ríša: Plantae

Rad: Coleoptera
Taxonomická skupina, taxón.

Taxonomická skupina, taxón

Elateridae

Apiaceae

Agriotes ustulatus (SCHALLER,1758)
Buprestidae

Conium maculatum (LINNAEUS, 1753)

Anthaxia quadripuncata (LINNAEUS, 1758)
Buprestidae

Hieracium umbellatum (LINNAEUS, 1753)

Anthaxia nitidula (LINNAEUS,1735)

Ranunculus acris (LINNAEUS, 1753)

Cerambycidae
Rutpela maculata (PODA, 1761)
Scarabaeidae

Astraceae

Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758)
Chrysomelidae
Cassida viridis (LINNEAUS, 1758)
Chrysomelidae
Cryptocephalus sericeus (LINNEAUS, 1758)
Curculionidae
Liparus glabrirostris (KUSTER,1849)
Curculionidae
Otiorhynchus niger (FABRICIUS, 1775)
Curculionidae
Apion apricans (HERBST, 1787)
Otiorhynchus ligustici (LINNEAUS, 1758)
Celkom:

Celkom

Astraceae
Ranunculaceae

Laucanthemum vulgare (LINNAEUS, 1753)

Astraceae

Legenda: A, B – študijné plochy; N – počet získaných jedincov, KD – kategórie dominancie:
ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná, IH – indikačná hodnota: HF –
hydrofil, MF – mezofil, BCH – bionomická charakteristika: PK – pratikol, SK – sylvikol, AK –
arborikol

Z cenotických znakov sme sa zamerali na indikačnú hodnotu
študovaného územia a na bionomickú charakteristiku koloepterocenóz. Oba
cenotické znaky bližšie poukazujú na vzťah jednotlivých druhov chrobákov
k študovanému územiu a zároveň stanovujú nevyhnutné limity pre zachovanie
podmienok významných spoločenstiev radu Coleoptera v danom biotope, na
ktorý sa daný druh viaže17. Tieto kategórie korešpondujú s údajmi popisujúcimi
17

GULIČKA, J., 1979: Ekológia živočíchov (scriptum). PrFUK, Bratislava, s. 21 a 121.
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bionómiu zisteného taxónu18, ale aj s výsledkami vlastných pozorovaní. Zo
zadelenia druhov chrobákov do jednotlivých indikačných hodnôt vyplýva, že
v ich druhovom spektre, vzhľadom na charakter prostredia, prevládajú
mezofilné chrobáky (MF). Ide o typické druhy osídľujúce takmer výhradne
lúčne spoločenstvá s mierne vlhkou klímou, prípadne mokrade alebo aj vlhké
pasienky. K mezofilným druhom sme zaradili všetky chrobáky zo získaných
čeľadí Elateridae, Buprestidae, Cerambycidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae
a Curculionidae. Evidujeme aj jediný hygrofilný druh (HF) Liparus glabrirostris
z čeľade Curculionidae, ktorého výskyt je limitovaný trofickou fidelitou na
listy a kvety rodu Petasites sp., ako typickej pobrežnej vegetácie horských
bystrín. Ako vyplýva z tabuľky 2 zadelenie jednotlivých druhov do bionomických skupín ukázalo, že študované podhorské biotopy (A – lúka, B –
lúka/les) poskytujú vhodné podmienky pre pratikolné druhy (PK). Vysokú
početnosť týchto druhov pripisujeme cenotickej viazanosti chrobákov
k fytocenóze študovanej lokality zloženej prevažne z kvitnúcich bylín a tráv
z čeľadí Ranunculaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae a Fabaceae.
Obdobné zistenia vývinovej fidelity evidujeme aj v oblasti svahov horských
lúk Veľkej Javoriny (907 m n. m., CHKO Biele Karpaty)19, kde výskyt
pratikolného druhu Rutpela (Strangalia) maculata je troficky a heliofíliou
viazaný na úborové súkvetia rastlín čeľade Asteraceae, čo sa potvrdilo aj
v našich zisteniach (Tab. 2). Okrem pratikolných zástupcov evidujeme aj
sylvikolný a arborikolný druh, ako Anthaxia quadripuncata. (SK) z čeľade
Buprestidae a Otiorhynchus niger (AK) z čeľade Curculionidae. Ich ťažiskom
rozšírenia v larválnom štádiu je prevažne jedľovo-bukový až smrekový
vegetačný stupeň, pričom ich imága už preferujú choriotop kvitnúcich rastlín
podhorských lúčnych oblastí (Tab. 2).
Súčasťou prieskumu bolo vyhodnotiť fidelitu (viazanosť) získaných
druhov chrobákov viazaných svojím vývinom na choriotop kvitnúcich rastlín.
Tá vyjadruje stupeň viazanosti konkrétneho zootaxónu k určitej fytocenóze,
ktorú tvoria najviac zastúpené (cenobiontné) druhy s výraznou trofickou
adaptáciou a úzkou ekologickou valenciou20. Vo výsledkoch uvádzame
prehľad eudominantných druhov (D > 10) chrobákov, ich charakteristiku,
18

19

20

ROUBAL, J., 1930: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl I, Učená
spoločnost Šafaříková, Praha, 527 s.
ROUBAL, J., 1936: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl II,
Učená spoločnost Šafaříková, Praha, 434 s.
ROUBAL, J., 1941: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi. Díl III,
Učená spoločnost Šafaříková, Praha, 363 s.
KVASNIČÁK, R. – SCHMIDTOVÁ, G., 2017: Ovplyvňuje slnečný svit (heliofília) skladbu
koleopterocenóz lúčneho biotopu? (Veľká Javorina, Biele Karpaty, Z Slovensko). Disputationes
Scientificae Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2017, č. 1, r. XVII.,
s. 133 – 153.
TRNKA, A. et al. 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnava, Acta Facultatis Paed. Univ.
Tyrnaviensis, 2006, s. 61 – 67.
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bionómiu21 a výskyt na lúčnych stanovištiach (A, B) modelových druhov
kvitnúcich rastlín z čeľadí Ranunculaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae
a Fabaceae. Výskyt dominantých druhov koleopter (D > 5) viazaných na
choriotop lúčnych rastlín je súčasťou fotodokumentácie autorky (Tab. 3).
Liparus glabrirostris (KUSTER, 1849)
Tvrdoň deväťsilový patrí medzi najväčších zástupcov čeľade Curculionidae s dĺžkou tela až 22 mm. Charakteristickým znakom druhu je predĺžený
nosec a s výraznou žltou kresbou na krovkách. Vyskytuje sa v horských
oblastiach v okolí močiarov a horských vôd. Najčastejšie žije na listoch
deväťsilu, ktorými sa živí. Podobne aj v našich zisteniach jeho početný výskyt
evidujeme na kvetoch a listoch deväťsila lekárskeho (Petasites hybridus,
f. Asteraceae, obr. 5).

Obr. 5: Liparus grabrirostris a jeho vývinová fidelita na listy a kvety pobrežnej vegetácie
deväťsila (foto:autorka, máj, 2015)

2014: stanovište B (ekoton lúka/les, 855 m n. m.) 58 ex. (33,3 %)
Cassida viridis (LINNEAUS, 1758)
Štítnatec zelený je bežný druh z čeľade Chrysomelidae. Charakteristicky
sploštené telo s výrazným štítom medzi krovkami je dlhé 7 – 9 mm. Jeho vývin
prebieha najčastejšie na hluchavkovitých rastlinách. Jeho zelené larvy, ktoré
majú po tele tŕňovité výrastky vyžierajú listy. Proces zakukľovania prebieha
v pôde. V našich zisteniach sme zistili jeho hojný výskyt na listoch hluchavky
purpurovej (Lamium purpureum, f. Lamiaceae, obr. 6).

21

REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: IKAR, a. s., 1997, s. 287.
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Obr. 6: Zelený druh štítnatca (Cassida viridis) a jeho trofická viazanosť na listy
hluchavkovitých rastlín (foto: autorka, júl, 2015)

2014: stanovište A (lúka, 820 m n. m.)

44 ex. (22,1 %)

Apion apricans (HERBST, 1787)
Nosáčik ďatelinový je bežný zástupca čeľade Curculionidae s charakteristickým predĺženým rostrom na hlave. Ide o malého chrobáka s veľkosťou
od 3 do 3,5 mm. Sfarbenie tela je čierne, holene a stehná nôh sú žlté. Výskyt
je častý na lúkach a pasienkoch. Larvy vyžierajú semená kvetov vikovitých
rastlín, ktorých súkvetia – hlávky zvyknú tým predčasne vädnúť. Jeho
eudominantné zastúpenie evidujeme na kvetoch ďateliny lúčnej (Trifolium
pratense, f. Fabaceae, obr. 7).

Obr. 7: Dospelce Apion apricans sa hojne vyskytujú na hlávkovitých súkvetiach bôbovitých
rastlín (foto: autorka, august, 2015)

2014: stanovište A (lúka, 820 m n. m.)

52 ex. (26,1 %)

Anthaxia nitidula (LINNAEUS, 1735)
Krasoň lesklý je príslušníkom čeľade Buprestidae. Jeho oválne telo
má dĺžku 5 až 7 mm. Charakteristickým znakom je sýtozelené sfarbenie
kroviek s lesklým štítom. Pohlavný dimorfizmus sa prejavuje v zafarbení
kroviek. Imága sa veľmi často vyskytujú na kvetoch iskerníkovitých rastlín na
okrajoch lesov a na lesostepných lokalitách. Našimi zisteniami sme potvrdili
trofickú fidelitu a heliofíliu na choriotop kvetu iskerníka prudkého (R. acris,
f. Ranunculaceae, obr. 8).
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Obr. 8: Pestrosfarbené krasone druhu Anthaxia nitidula ako bežný zastupcovia iskeníkovitých
rastlín (foto: autorka, august, 2015)

2014: stanovište B (ekoton lúka/les, 855 m n. m.) 51 ex. (29,3 %)
Rutpela maculata (PODA, 1761)
Fuzáč škvrnitý ako zástupca čeľade Cerambycidae je charakteristický
dlhými tykadlami a výstražným žltočiernym sfarbením kroviek. Živí sa peľom

aj časťami lupienkov kvetov. Larva žije v odumretom dreve. Jeho hojný
výskyt sme potvrdili na úboroch kvetov margaréty bielej (Laucanteum
vulgare, f. Asteraceae, obr. 9).

Obr. 9: Dospelce druhu Rutpela maculata preferujú pri heliofílii úborovité súkvetia margaréty
bielej (foto: autorka, júl, 2015)

2014: stanovište A (lúka, 820 m n. m.)
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Tab. 3: Obrazová fotodokumentácia dominantných zástupcov chrobákov viazaných na choriotop
kvitnúcich druhov rastlín a ich výskyt (dominancia) na stanovištiach A a B (foto: autorka, máj –
august, 2015)

Obr. 1: Crytocephalus viridis (f. Chrysomelidae)
in Hieracium murorum (f. Asteraceae)

Obr. 2: Otiorhynchus niger (f. Curculionidae)
in Achilleum millefolium (f. Apiaceae)

2014: A (lúka, 820 m n. m.)
2014: B (lúka, 855 m n. m.)

2014: A (lúka, 820 m n. m.)
2014: B (lúka, 855 m n. m.)

11 ex. (5,5 %)
14 ex. (8,1 %)

Obr. 3: Agriotes ustulatus (f. Elateridae)
in Conium maculatum (f. Apiaceae)
2014: A (lúka, 820 m n. m.)
2014: B (lúka, 855 m n. m.)

Obr. 4: Otiorhynchus ligustici (f. Curculionidae)
in Medicago sativa (f. Fabaceae)

11 ex. (5,5 %)
9 ex. (5,2 %)

2014: A (lúka, 820 m n. m.)

33 ex. (16,6 %)

Obr. 6: Anthaxia quadripuncata (f. Buprestidae)
in Hieracium umbelatum (f. Asteraceae)

Obr. 5: Cetonia aurata (f. Scarabaeidae)
in Carduus acanthoides (f. Asteraceae)
2014: B (lúka, 855 m n. m.)

17 ex. (8,5 %)
9 ex. (5,2 %)

2014: A (lúka, 820 m n. m.)
2014: B (lúka, 855 m n. m.)

14 ex. (8,0 %)
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Súčasťou výskumu bolo analyzovať aj sezónnu dynamiku sledovaných
jedincov chrobákov na stanovištiach počas vegetačného obdobia (V. – X.)
v roku 2014 (Graf 1). Dôraz sme kládli na sezónnu výskyt na stanovíštiach
A a B, ktoré boli limitované nadmorskou výškou (stanovište A – 820 m n. m.
a stanovište B – 855 m n. m.). Zo zistení vyplýva, že vertikálna zonálnosť
pozorovaných stanovíšť nezaznamenala výrazné rozdiely v počte získaných
jedincov, pričom stacionár A s nižšou nadmorskou výškou vykazoval vyššiu
početnosť jedincov (A – 199 ex.) ako stacionár B situovaný vo vyšších
polohách s abundanciou 174 ex. Uvedené rozdiely v početnosti boli
pravdepodobne ovplyvnené fytocenózou študovaných lokalít, nakoľko
stanovište A (820 m n. m.) bolo tvorené lúčnym biotopom a stanovište B
(855 m n. m.) situované na podhorskej lúke v blízkosti smrekovo-jedľového
lesa (ekoton lúka/les). To následne ovplyvnilo aj denzitu jedincov pratikolných
chrobákov viazaných troficky a vývinom na choriotop modelových druhov
kvitnúcich rastlín z čeľadí Ranunculaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae
a Fabaceae. Podobné zistenia vývinovej viazanosti chrobákov evidujeme aj
v bylinnej etáži podhorských lúk vrchu Klopotovo (601 m n. m., CHKO
Poľana) ovplyvnených kosením lúčneho porastu22.

Graf 1: Sezónna dynamika spoločenstva chrobákov

22

KVASNIČÁK, R. – GAJDOŠOVÁ, M., 2014: Ovplyvňuje kosenie lúčneho porastu spoločenstvá
chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu? Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae
in Ruzomberok, Verbum, Ružomberok, 2014, č. 3, r. XIV., s. 173 – 188.
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Priebeh krivky sezónnej dynamiky (Graf 1) v roku 2014 ukazuje, že
viditeľný nárast počtu jedincov sa postupne na oboch stanovištiach prejavuje
v mesiaci jún (A = 55 ex., B = 43 ex.), čo predstavuje o 42 jedincov viac ako
v predchádzajúcom mesiaci (máj: A = 27 ex., B = 29 ex.). Obe stanovištia
dosahujú svoje lokálne maximum v letnom mesiaci júl (A = 36 ex., B = 32 ex.),
čo je ovplyvnené optimálnymi klimatickými podmienkami a kvitnúcim
bylinným porastom, na ktorom bol entmologický materiál zbieraný. Následne
krivka početnosti jedincov v mesiaci august na stanovištiach klesá (A = 61 ex.,
B = 55 ex.), z dôvodu častých dažďových dní a následne limitujúcim
kvitnúcim bylinným porastom. V ďalších dvoch mesiacoch je abundancia
jedincov na výskumných plochách značne redukovaná (september: A = 12 ex.,
B = 11 ex.) až na hodnotu jesenného minima v mesiaci október (A = 6 ex.,
B = 5 ex.), kedy sa počet jedincov značne znížil, čo ovplyvnili nevhodné
klimatické podmienky (vlhkosť, oblačnosť, teplota) a nedostatočný kvitnúci
porast skúmaných podhorských lúčnych biotopov.
Na vybraných výskumných plochách (A – 820 m n. m., B – 855 m n. m.)
sme na základe výskytu pratikolných druhov chrobákov analyzovali aj
ekologickú stabiltu prírodného prostredia a stanovili stupeň diverzity podľa
Shannon – Weavera (d). Ide o kvantitatívnu vlastnosť každého spoločenstva,
kde druhová rozmanitosť vyjadruje pomer počtu druhov k počtu jedincov
v spoločenstve23. Hodnoty indexu diverzity poukazujú na vytvorenie vhodných
podmienok pre študovanú populáciu24. Index diverzity na jednotlivých
stanovištiach bol vyhodnotený s nasledovnými hodnotami (dA = 2,748;
dB = 2,457; d > 2). Vyššia hodnota diverzity bola zaznamenaná na stanovišti
A (820 m n. m.) výlučne lúčneho charakteru s nižšou nadmorskou výškou.
Hodnota poukazuje, že práve na tejto lokalite bol zistený väčší počet druhov
(8 sp.) viazaných vývinom na kvitnúce rastliny. Naopak, stanovište B
(855 m n. m.) situované v blízkosti lesa s prevýšením cca. 35 metrov vykazovalo
menej druhov (7 sp.). Zistené druhy chrobákov sú prevažne lúčneho charakteru,
preto sa domnievame, že práve lúčny porast kvitnúcich rastlín predstavuje
vhodnú ekologickú niku pre chrobáky, na ktoré sú heliofíliou (hľadanie
oslnených miest), troficky a svojím vývinom viazané. Z vypočítaných hodnôt
diverzity zároveň vyplýva, že obe skúmané lúčne lokality možno považovať
za ekologicky stabilné bez výrazných antropogénnych vplyvov, v ktorom sú
všetky zložky a abiotické vplyvy prostredia, ako aj človeka, vo vzájomnej
rovnováhe.

23

24

TOWNSEND, C. R. – BEGON, M. – HARPER, J., L., 2010: Základy ekológie (Essentials
of Ecology). Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 505.
TRNKA, A. et al. 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty. Trnava, Acta Facultatis Paed.
Univ. Tyrnaviensis, 2006, s. 61 – 67.
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Záver
Počas vegetačného obdobia (2014) sme sledovali vplyv viazanosti
(fidelity) spoločenstva chrobákov na choriotop lúčnych rastlín z čeľadí
Ranunculaceae, Asteraceae, Apiaceae, Lamiaceae a Fabaceae. Modelové
druhy rastlín boli vybrané na podhorských lúkach Oravskej Magury (Magurka
1 107 m n.m., CHKO Horná Orava). Zvolené lúčne plochy (A – 620 m n. m.,
B – 655 m n. m.) boli situované na výslnných svahoch s prevýšením cca 30
metrov. Metódou smýkania bylinného porastu sme na kvitnúcich rastlinách
získali 373 ex. chrobákov. Zistené jedince patria k 11 dominantným druhom
zo 6 čeľadí. Prevahu jedincov mali čeľade: Curculionidae 169 ex. (45,3 %),
Buprestidae 79 ex. (21,2 %) a Chrysomelidae 69 ex. (18,5 %). Druhy
chrobákov s najväčšou početnosťou viažucich sa na bylinný porast kvitnúcich
rastlín patria s počtom 58 ex. (15,5 %) Liparus glabrirastris (in Petasites
hybridus), 52 ex. (13,9 %) Apion apricans (in Trifolium pratense), 51 ex.
(13,7 %) Anthaxia nitidula (in Hieracium umbellatum) a 44 ex. (11,8 %)
Cassida viridis (in Lamium purpureum), ktorých výskyt evidujeme na oboch
stanovištiach podhorských lúk. Pre zistené druhy podávame v systematickom
prehľade (Tabuľka 2 a 3) ich sumárnu abundanciu v rámci fidelity na
príslušný druh kvitnúcej rastliny, indikačnú hodnotu a bionomickú kategóriu
charakterizujúcu typ prostredia. Pre stanovenie podobnosti skúmaných
lúčnych biotopov sme stanovili sezónnu dynamiku a použili štandardný index
diverzity, ktorý poukazuje na ekologicky vyvážené prostredie a stabilitu
študovaných lúčnych biotopov Oravskej Magury (CHKO Horná Orava).
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