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Preface
This year's fourth issue of the University's "Disputationes Scientifiicae
Universitatis Catholica in Ružomberok" offers a wide variety of studies in the
field of social sciences, humanities and the natural sciences.
Sabina Janik deals with the re-socialization activities of youth
education centers in Poland. Legal protection for children is described by
Lýdia Lešková and Andrea Havrillayová. Lucia Ludvigh Cintulova, Pavol
Tomanek, Daniela Bakova and Katarina Bundzelová explore the use of social
service therapies in working with mentally handicapped clients. Michaela
Hromkova, Miriam Slaná and Katarina Molnárová Letovancová investigate
and describe how parents of children with Duchenne muscular dystrophy
perceive the impact of a child's illness on the life of the whole family. Anna
Bochenska-Brandt writes about living and learning with all the senses as
a didactic concept. The life in the Comenius Institute for Education of
Abandoned Youth in Košice in the first half of the 20th century is dealt with
by Helena Orieščiková. Bohuslav Stupák focuses on winter physical activities
and their use in primary education of socially disadvantaged pupils. Božena
Švábová points out the development of children's activity and creativity
through dramatic activities and work with the literary text, characterizing
dramatic plays as the basic construction element of the dramatic product –
children's theater.
Peter Sušienka deals with the processing of the Red Army from the
village of Terchová in the direction of Žilina in spring 1945. Criterion of
Truth and Truth; truth as hiding and uncovering; the search for scientific truth
in the natural world is the subject of Štefan Šrobár article. Katarína Vilčeková
will unveil the work “Memory and the Way” by Móric August Beňovský.
Radoslav Kvasničák and Denisa Kuricová describe specific beetle
cenoses in selected meadow fertilizers located in the intravilan and extravilan
of Trnava.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
Translation: doc. Andrey Kraev, CSc.
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Predhovor
Štvrté tohtoročné číslo univerzitného časopisu „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok“ ponúka pestrú paletu štúdií
z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied.
Sabina Janik sa zaoberá resocializačnou činnosťou mládežníckych
vzdelávacích centier v Poľsku. Sociálnoprávnej ochrane detí sa venujú Lýdia
Lešková a Andrea Havrillayová. Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Tománek,
Daniela Baková a Katarína Bundzelová skúmajú využitie terapií v sociálnych
službách pri práci s mentálne postihnutými klientmi. Michaela Hromková,
Miriam Slaná a Katarína Molnárová Letovancová zisťujú a popisujú, ako
rodičia detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne vnímajú dopad ochorenia
dieťaťa na život celej rodiny. Anna Bochenska-Brandt píše o žití a učení sa
všetkými zmyslami ako o didaktickom koncepte. Životom v Komenského ústave
pre výchovu opustenej mládeže v Košiciach v prvej polovici 20. storočia sa
zaoberá Helena Orieščiková. Bohuslav Stupák sa venuje zimným telovýchovným
aktivitám a ich využitiu v primárnej edukácii sociálne znevýhodnených žiakov.
Božena Švábová poukazuje na rozvoj aktivity a tvorivosti detí dramatickými
aktivitami a prácou s literárnym textom, charakterizuje dramatické hry ako
základný výstavbový prvok dramatického produktu – detského divadla.
Peter Sušienka sa zaoberá postupom Červenej armády od obce
Terchová v smere na Žilinu na jar roku 1945. Kritérium pravdivosti a pravda;
pravda ako skrytosť a odkrývanie; hľadanie vedeckej pravdy v prírodovede sú
témy, ktorým sa venuje Štefan Šrobár. Katarína Vilčeková rozoberá dielo
Pamäti a cesty, ktorého autorom je Móric August Beňovský.
Radoslav Kvasničák a Denisa Kuricová popisujú pratikolné cenózy
chrobákov vo vybraných lúčnych biotopoch situovaných v intraviláne a extraviláne mesta Trnava.
PaedDr. Ján Gera, PhD.
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Resocialization in the Youth Education Centers in Poland
Resozialisierung von Jugendbildungszentren in Polen
Resocializačná činnosť mládežníckych vzdelávacích
centier v Poľsku
Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych w Polsce
Sabina Janik
Abstract
The rehabilitation process implemented in educational work with
juveniles placed in Youth Educational Centers is the subject of the
author’s engagements.The author draws attention to the fact that the
Polish rehabilitation process,compared to the other countries of Europe
and the United States,is more modest in terms of measuresfor dealing
with juveniles. In Poland the dominant measure applied are rehabilitation
centers, operating 24 hours a day. The author emphasizes the lack of
a comprehensive family support policy, including, among others,
diversification of the educational and economical potential of the families.
Referring to the analysis of official documents, the author indicates a lack
of coherent concept for juvenile’s rehabilitation and, therefore, the author
finds the need of inter–ministerial comprehensive activities aimed at
developing complementary models of the minors rehabilitation process.

Keywords: Resocialization activity. Minior. Youth educational centres.
Na przełomie XX i XXI w. nastąpiło odejście od modelu państwa
opiekuńczego wobec osób, w których sąd rodzinny zastosował środek
wychowawczy w postaci umieszczenia ich w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym, na rzecz modelu jurydycznego. Coraz częściej eksponuje się
zagrożenia ze strony nieletnich oraz wskazuje, że „w miejsce nieletniego
zagrożonego przez negatywny wpływ społeczny, a więc wymagającego
pomocy, pojawił się nagle nieletni zagrażający innym, który ponosi
odpowiedzialność za swoje uczynki i wymaga surowego traktowania.”1
1

A. Gaberle, Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe),
Archiwum Kryminologii 2007 – 2008, t., 29 – 30, s. 306.
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Zgodnie z modelem jurydycznym nieletni jest osobą zdolną do
ponoszenia odpowiedzialności prawnej i można mu przypisać winę jako
sprawcy. W myśl prawa nieletni, mimo pozostawania na niższym niż dorośli
poziomie rozwoju psychicznego, społecznego i fizycznego, jest takim samym
przestępcą, jak osoba dorosła, lecz może być potraktowana łagodniej.
Umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym jest
jednym ze środków oddziaływania na nieletnich, którzy wchodzą w konflikt
z prawem lub ulegli demoralizacji. Środek ten powinien być stosowany przez
sądy rodzinne w szczególności w przypadku, gdy zostały wykorzystane już
inne możliwości wychowawcze takie jak: odpowiedzialny nadzór rodziców,
organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo
osoby godnej zaufania – udzielającej poręczenia za nieletniego, nadzór
kuratora, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, a także organizacji społecznej
lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym lub szkoleniowym. Kierowanie do MOW odbywa się na
podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu w ośrodku, we współpracy ze
starostami oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Współpraca
MOW z wymienionymi wyżej instytucjami ma miejsce zarówno na etapie
kierowania, jak i przyjmowania nieletnich, a także przenoszenia lub skreślania
ich z ewidencji ośrodków.
Zdaniem Wolana, skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych jest
uwarunkowana sprawnością organizacyjną placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych.
Uznał on, że wśród najlepiej rokującychna przyszłość modeli
kierowania organizmami gospodarczymi i społecznymi (zgodnie z teorią
organizacji i zarządzania) znajduje się koncepcja uczącej się organizacji, która
uwzględnia kategorię zmiany. Ucząca się organizacja zakłada odchodzenie od
prymatu części składowych do prymatu całości, od prawd absolutnych do
spójnych interpretacji, od jednostki do społeczeństwa, od rozwiązywania
problemów do ich tworzenia. W tym celu placówki resocjalizacyjne powinny
być profilowane pod kątem wykorzystania i wyzwalania potencjału twórczego
u wychowanków, stymulowania i ułatwiania rozwoju zainteresowań, uzdolnień
i oczekiwań samorealizacyjnych.Skuteczność oddziaływań profilaktycznowychowawczo-naprawcza powinna opierać się na prawidłowej diagnozie
problemów wychowanka, dostosowania strategii i metod pracy resocjalizacyjnej
co wymaga, z jednej strony daleko idącego otwarcia się placówek na środowiska
pozainstytucjonalne, z drugiej zaśzmiany formuły pracy metodycznej przez
permanentne dostarczanie i organizowanie pozytywnych sytuacji uczących
w środowisku otwartym.
Placówki resocjalizacyjne dla nieletnich powinny uwzględniać
w pracy takie podstawowe zasadyjak: poszanowanie godności wychowanka,
respektowania jego praw, prywatności, zasadę przyjaznej komunikacji,
wspierania kreatywnej aktywności, poszanowania wysiłku wychowanka,
zasadę odpowiedzialności wychowanka za swoje postępowanie, kooperacji
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i współpracy opartej na rozumieniu potrzeb rozwojowych wychowanka,
współodpowiedzialności wszystkich pracowników za rozwój potencjałów
wychowanka, zasadę kreatywności działań wychowawczo-edukacyjnych,
usprawniania warunków i organizacji instytucji, jawności działań wychowawczych i edukacyjnych, otwartości na środowisko społeczne.
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Polsce są prowadzone dla
dzieci i młodzieży:
 niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologicznopedagogicznej i resocjalizacji – jako resocjalizacyjno--wychowawcze
oraz
 niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji – jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.
Od 2004 roku MOW znajdują się w kompetencjach resortu MEN, ich
zakładanie i prowadzenie oraz zasady funkcjonowania określają przepisy
ustawy o systemie oświaty oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze.
Rozporządzenie określające zasady kierowania do młodzieżowych ośrodków
wychowawczych zostało wydane napodstawie przepisów ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1606), do zadań MOW należy eliminowanie
przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków
do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka, zgodnie
z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi; organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i udzielanie jej zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe; zapewnienie wychowankom pomocy w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu udzielaną w ramach zajęć zorganizowanych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy, odpowiednio
do ich indywidualnych potrzeb; rozwiązywanie określonych problemów
wychowawczych wychowanków w tym wychowanek będących nieletnimi
matkami; zapewnienie nieletniej wychowance w ciąży odpowiedniej opieki
oraz przygotowanie do roli rodzicielskiej oraz zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie budowania więzi i nawiązywania kontaktów
z dzieckiem po jego urodzeniu; wspieranie nieletnich matek w uczestniczeniu
w bieżącej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowaniu, chyba, że sąd
opiekuńczy postanowi inaczej, zgodnie z art. 96 § 2 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682);
współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w zakresie przeprowadzania
w ośrodku wizyt, o których mowa w Protokole fakultatywnym do Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
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traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r.
poz. 192), stanowiącym załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 25 maja
2005.
Celemrealizowanych zadań są: resocjalizacja i terapia, opieka, edukacja
i rozwój potencjałów twórczych, rozwiązywanie problemów emocjonalnych,
ułatwianie adaptacji społecznej. Zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne
i profilaktyczno-wychowawcze ukierunkowane są w szczególności na:
wspieranie wychowanków nowo przyjętych, rozwijanie mocnych stron
i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych, kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych oraz
przygotowanie ich dosamodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym
i aktywności zawodowej. Osiąganie celów odbywa się m.in. przez programy
wychowawcze i profilaktyczne z listy rekomendowanych dostępnych
w Banku Programów Profilaktycznych.
Najczęściej wybierane programy to: Trening zastępowania agresji wg
A. Goldsteina; Spójrz inaczej; Trzeci elementarz. Realizowane są także
programy autorskie, w szczególności dotyczące przeciwdziałania agresji
i przemocy wśród dzieci i młodzieży, oraz wynikające z programów
rządowych np. Bezpieczna i przyjazna szkoła za lata 2014–16. Niektóre
ośrodki uczestniczą w realizacji projektów adresowanych do młodzieży
z grup ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Według sondażu przeprowadzonego przez Wydział Resocjalizacji
i Socjoterapii ORE we wrześniu 2014 r. najczęstsze przyczyny umieszczenia
nieletnich w placówkach MOW to:
 nierealizowanie obowiązku szkolnego lub nauki (83,8 %),
 naruszanie zasad współżycia społecznego (62 %),
 stosowanie środków psychoaktywnych (59,8 %),
 popełnianie czynów zabronionych i karalnych (51,3 %),
 agresja i przemoc (46,2 %),
 ucieczki z domu, włóczęgostwo (42,1 %).
O demoralizacji nieletnich – zgodnie z treścią art. 4 § 1 ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich – świadczą w szczególności: naruszanie
zasad współżycia społecznego i popełnianie czynu zabronionego.
Umieszczenie nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
odbywa się również na tle zjawisk niezależnych od nich samych. Najczęściej
wymienia się przyczyny będące skutkiem wadliwej socjalizacji. Należą do
nich: zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, niskie kompetencje wychowawcze
rodziców, dysfunkcjonalność rodziny (uzależnienia, przestępczość, przemoc,
zaburzenia psychiczne, poważne problemy zdrowotne, ubóstwo ekonomiczne).
W MOW funkcjonują szkoły specjalne różnych typów dla uczniów
niedostosowanych społecznie: szkoła podstawowa specjalna oraz ponadpodstawowa szkoła specjalna (zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące i technikum). W uzasadnionych przypadkach mających znaczenie
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dla skuteczności procesu resocjalizacji wychowanka, za zgodą sądu rodzinnego
wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego może uczęszczać do
szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej poza ośrodkiem.
W krajach zachodnich zarysowuje się tendencja do ograniczania
liczby i wielkości placówek opieki instytucjonalnej, która jest droga i nieefektywna. Alternatywę dla tejże opieki, oprócz opieki zastępczej, stanowią
realizowane programy pomocy, ukierunkowane na rodzinę. Wśród nich
wymienia się: programy wspierania rodziny (family suport services);
programy działające w oparciu o rodzinę (family based services); intensywna
pomoc w utrzymaniu rodziny (intensiva family preservation services).
Obecnie w Ameryce Północnej, Australii i Europie bardzo mocno rozwija się
Whatworksmovementin corretions, którego celem jest zidentyfikowanie
skutecznych interwencji korekcyjnych.
Ze sporządzonej przez R. Oporę ekspertyzy dotyczącej rozwiązań
resocjalizacji nieletnich funkcjonujących w wybranych krajach Europy
wynika, że u podstaw systemów resocjalizacji leżą filozoficzne założenia
zakładające, iż nieletni jest osobą, którą, należy nieustannie wychowywać.
I tak, np. w Anglii i Walii instytucją koordynującą funkcjonujące systemu
w sprawach nieletnich jest Rada Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich
(niezależna od Ministerstwa Sprawiedliwości) Jej zadaniem jest m.in.
opracowywanie celów, standardów, systemowych koncepcji profilaktyki
i resocjalizacji nieletnich. Na poziomie lokalnym ważną funkcję pełnią
Zespoły do spraw Zapobiegania Przestępczości Nieletnich. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, kurateli
sądowej, służby zdrowia i innych instytucji działających w obszarze pomocy
dzieciom i młodzieży. Podejmują one działania z obszaru wczesnej interwencji
społecznych, diagnozują ryzyko, tworzą plany pracy z dzieckiem, współdziałają
w wykonywaniu sankcji orzeczonych przez sąd, czy sankcji nałożonych przez
policję. Środki pozostające w gestii policji to: porozumienie, ostrzeżenie,
warunkowe ostrzeżenie. Z kolei sąd może orzec: przekazanie nieletniego pod
nadzór Zespołu do spraw Zapobiegania Przestępczości, obowiązek podjęcia
określonej aktywności, naprawienie szkody, grzywna, umieszczenie w ośrodku
resocjalizacyjnym pobytu dziennego, godzinę policyjną, zakaz przebywania
w określonych miejscach, obowiązek poddania się testom na obecność
narkotyków lub alkoholu, zobowiązanie do terapii, obowiązek aktywności
edukacyjnej, poddania się leczeniu, udział w programach resocjalizacyjnych,
nadzór i kontrola, wsparcie społeczne.
W Niemczech zadania pomocy dzieciom i młodzieży realizowane są
przez Urząd do spraw Młodzieży, do którego zadań należy: wspieranie
wychowania w rodzinie, wspieranie dzieci w placówkach dziennego pobytu,
dzienna opieka nad dziećmi, ochrona praw dziecka, doradztwo w sytuacji
problemów wychowawczych, integracja dzieci niepełnosprawnych umysłowo.
Urząd ten działa na wszystkich szczeblach administracji państwowej od
lokalnego poprzez kraje związkowe a skończywszy na szczeblu federalnym.
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Urząd zajmuje się instytucjonalną pomocą młodzieży w pionie pomocy
społecznej. Do jego zadań należy zwłaszcza doradztwo i edukacja. Wobec
nieletniego może być orzeczony środek wychowawczy polegający na
ustanowieniu opiekuna wychowawczego lub pracownika opieki. Innym
środkiem jest umieszczenie w zakładzie wychowawczym o charakterze opieki
dziennej, opartym na metodach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Działalność
ambulatoryjna polega na dojeżdżaniu specjalistów do miejsc zamieszkania
klienta. Placówki stacjonarne przyjmują formy wielofunkcyjnych centrów.
Dla nieletnich zbliżających się do pełnoletniości przygotowywane są mieszkania
treningowe. Możliwa jest także działalność półstacjonarna, skierowana do
rodzin, którym potrzebne jest intensywne wsparcie w procesie wychowania,
bez konieczności izolowania członków rodziny. W przypadku konieczności
izolacji od środowiska rodzinnego i grupy rówieśniczej wychowankowie
objęci są intensywnym nadzorem pedagogicznym. Popularną formą resocjalizacji
nieletnich jest przeprowadzka nieletniego do innego kraju. W Niemczech nie
prowadzi się systematycznych badań nad oddziaływaniami realizowanymi
w instytucjach resocjalizacyjnych, ewentualnie każda instytucja, do której
trafił wychowanek samodzielnie monitoruje losy życiowe nieletnich.
We Francji wobec nieletnich stosowane są środki wychowawcze,
takie jak: upomnienie, oddanie nieletniego pod nadzór osobie godnej zaufania
lub organom pomocy socjalnej, umieszczenie w instytucji wychowawczej,
w zakładzie leczniczym lub leczniczo-wychowawczym lub umieszczenie
w internacie szkolnym. Mediacja jako metoda pracy wychowawczej ma na
celu naprawienie szkody. Inne środki wychowawcze to: wolność nadzorowana,
zawieszenie orzeczenia o karze wraz ze zobowiązaniem do naprawienia
szkody. Wśród kar orzekanych przez sąd grzywna może być stosowana wobec
nieletnich powyżej 16 roku życia, a kara więzienna orzekana w połowie
wymiaru kary dorosłych. Kara więzienna może być orzekana w zawieszeniu
w połączeniu z nadzorem wychowawczym. Do stosowanych kar należy
również praca na rzecz dobra ogólnego – w zamian za pozostanie na wolności
osoba odpracowuje określoną ilość godzin na rzecz społeczności lokalnej. We
Francji utworzono również zakłady wychowawcze ze wzmożonym rygorem
wychowawczym. Są to placówki, w których umieszcza się pięciu nieletnich,
nad którymi nadzór sprawuje czterech wychowawców. Wyjścia z nich są
ograniczone.
W Anglii i Francji odnotowuje się niższy wskaźnik powrotu do
zachowań przestępczych po zastosowaniu środków alternatywnych do
izolacyjnych. Zakłada się, że praca na rzecz dobra ogólnego nie tylko pozwala
uniknąć izolacji sprawcy zastępując kontrolę nad nim w warunkach izolacyjnych
kontrolą społeczną w otwartym środowisku. Stwarza to sprawcy przestępstwa
szansę na zmianę postawy z antyspołecznej na prospołeczną, wdrażając go
w normy panujące w określonej społeczności lokalnej. W zakładach wychowawczych w pracy resocjalizacyjnej często wykorzystuje się programy oparte
na pedagogice przyrody.
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W związku z deprywacją społeczną i kulturową nieletnich projektowane
programy resocjalizacyjne zakładają, że struktura społeczna powinna umożliwiać
równy dostęp do konsumpcji wszystkim członkom społeczeństwa.
W Stanach Zjednoczonych trudno jest mówić o jednym systemie
resocjalizacji nieletnich. Każdy ze stanów w różny sposób postępuje z nieletnimi
zdemoralizowanymi lub zagrożonymi demoralizacją. Celem wspólnym instytucji
zajmujących się jednostkami niedostosowanymi społecznie, jest dbanie
o właściwy rozwój społeczny podopiecznych i zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego. Postępowanie z nieletnimi nieprzestrzegającymi przyjętych norm
społecznych uzależnione jest od wielu specjalistów, takich jak policjanci,
pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, i psycholodzy. W USA realizowane są
programy diversion, które mają na celu wzięcie przez nieletniego odpowiedzialności za własne zachowanie i realizację przydzielonych mu zadań, takich
jak wykonanie prac społecznie użytecznych, naprawienie szkód czy przeproszenie osoby pokrzywdzonej. Do programów diverson mogą być skierowani
nieletni w ramach zawartego z nimi kontraktu, wobec których podjęto
formalne postępowanie. Zamknięte instytucje resocjalizacyjne przede wszystkim
koncentrują się na edukacji i przygotowaniu do zawodu. Dodatkowo wychowankowie uczestniczą w programach psychokorekcyjnych w zależności od
przejawianych zachowań problemowych. Instytucje resocjalizacyjne prowadzone
są przez władze lokalne ale także prywatne Istnieją różne rodzaje tych
instytucji. Ich charakter zależy od właściwości podopiecznych, specyfiki
oddziaływań oraz stopnia izolacji. Wyróżnia się następujące instytucje: dzienne
centra terapii, otwarte i półotwarte placówki resocjalizacyjne, zamknięte
placówki resocjalizacyjne. Warto podkreślić, że niektóre instytucje bazują na
założeniach systemu rodzynkowego. Oznacza to, że całodobowa placówka
resocjalizacyjna ma charakter otwarty. Organizacja pracy wychowawczej
polega na tym, że część wychowawców pełniących rolę rodziców mieszka
z wychowankami przez całą dobę a pozostali pracownicy pracują rotacyjnie.
Placówka liczy od pięciu do piętnastu podopiecznych, którzy do placówki
kierowani są na podstawie orzeczenia sądu lub interwencji służb socjalnych.
Wśród tych placówek niektóre mają charakter terapeutyczny. Dąży się do
tego, aby młodzież z tych placówek miała najwięcej kontaktu ze środowiskiem
lokalnym. Z tego powodu uczęszcza ona do lokalnych szkół, uczestniczy
w wydarzeniach kulturalnych i innych aktywnościach.
Artykuł 1 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, ze zm.) definiuje nieletnich
jako osoby:
 do 18. roku życia – w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji,
 do 13. roku życia – w zakresie postępowania w sprawach o czyny
karalne,
 nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia – w zakresie wykonywania
środków wychowawczych lub poprawczych.
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Zadania i zasady funkcjonowania młodzieżowych ośrodków
wychowawczych regulują m.in. następujące dokumenty:
W pierwszej kolejności należy wymienić Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz
Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. NR 120, poz.
526, ze zm.). Pozostałe najważniejsze akty prawne – patrz aneks.
Funkcjonujące w Polsce placówki resocjalizacyjne mają charakter
totalny, co przejawia się zarówno w podziale na wychowawców (kadra ośrodka)
jak i wychowanków, w systemie kar i nagród, standaryzacji i depresjonalizacji
(jednakowe traktowanie wychowanków), a także w architekturze samego
budynku. Według Ervinga Goffmana2 istota instytucji totalnych wynika
z jedności miejsca, czasu i akcji, gdyż cała aktywność jednostki odbywa się
w ograniczonej przestrzeni życiowej, zgodnie z odgórnym narzuconym
regulaminem, w toku bezpośredniej komunikacji z udziałem tych samych
i ograniczonych w liczbie członków, którzy rytualnie i w sposób ściśle
zaplanowany wykonują te same lub podobne czynności, podlegające ścisłej
kontroli i mające charakter przymusowy
Mając na uwadze społeczną i indywidualną wagę problemu, jakim
jest resocjalizacja nieletnich, Najwyższa Izba Kontroli podjęła próbę
uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy działalność resocjalizacyjna prowadzona
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w Polsce jest skuteczna,
a także na ile pomoc oferowana wychowankom po opuszczeniu placówek
umożliwia im akceptowane społecznie i zgodne z prawem funkcjonowanie
w społeczeństwie.
W tym celu NIK dokonała kontroli funkcjonujących w Polsce MOW.
Badania trwaływ okresie od 1 lutego do 20 czerwca 2017 roku, w wyniku
kontroli ustalono, że na dzień 30 czerwca 2017 roku w Polsce funkcjonowało
ogółem 96 młodzieżowych ośrodków wychowawczych w tym: 76 MOW typu
resocjalizacyjno-wychowawczego (44 dla chłopców, 23 dla dziewcząt, 9
koedukacyjnych); 16 MOW typu resocjalizacyjno-wychowawczego oraz
resocjalizacyjno-rewalidacyjnego (10 dla chłopców, 6 dla dziewcząt); 4
MOW typu resocjalizacyjno-rewalidacyjnego (dla chłopców).
W roku szkolnym 2016/17 wszystkie placówki dysponowały łącznie
ok. 5.830 miejscami. 30 czerwca 2017 roku przebywało w nich 4.701 nieletnich,
a na umieszczenie oczekiwało 264 nieletnich.
Z przeprowadzonej kontroli NIK wynika, że system resocjalizacyjny,
w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie gwarantuje
nieletnim skutecznej resocjalizacji. Główne przyczyny skierowania do MOW
objętych kontrolą toproblemy wychowawcze, wymuszenia i kradzieże,
agresja i przemoc, uzależnienie od nikotynyi leków, zażywanie środków
2

E. Goffman, Instytucje totalne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011., s. 80.
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odurzających i psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu, ucieczki z domu,
wagarowanie, niedostosowanie się do dotychczasowego środka wychowawczego,
udział w destrukcyjnych subkulturach i sektach, przedwczesne podejmowanie
życia seksualnego. W działalności resocjalizacyjnej młodzieżowych ośrodków
wychowawczych występują bariery ograniczające skuteczne eliminowanie
przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego nieletnich. Zidentyfikowane
przez NIK przeszkody w znacznym stopniu utrudniają powrót wychowanków
do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie. I tak, systemowi
resocjalizacji prowadzonemu przez MOW brakuje placówek wyspecjalizowanych
w rozwiązywaniu specyficznych dysfunkcji wychowanków. Do tych samych
ośrodków kierowani są nieletni o różnym stopniu zdemoralizowania, poziomie
agresji, a także wymagający terapii uzależnień. W placówkach przebywają
również nieletnie w ciąży, a także matki z dziećmi. W poszczególnych
ośrodkach poza działalnością edukacyjno-wychowawczą realizowano programy
i projekty, których celem było m.in. wykształcenie prawidłowych postaw
społecznych, podnoszenie samooceny i poziomu edukacyjnego wychowanków.
Ośrodki podejmowały współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz rodziny. Natomiast kontakty z sądami
i opiekunami prawnymi ograniczały się jedynie do wymiany korespondencyjnej
i rozmów telefonicznych. W kontrolowanych MOW brakowało adekwatnej
do potrzeb wychowanków opieki psychologiczno-pedagogicznej. W siedmiu
spośród 11 ośrodków, w których na koniec grudnia 2016 roku było więcej niż
36 wychowanków, nie zwiększono w wymiarze dostosowanym do liczby
nieletnich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa
i pedagoga. W prowadzonym procesie resocjalizacyjnym nie wykorzystano
potencjału Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
W ponad 30 % objętych badaniem, IPET- y nie zostały określone tak istotne
zagadnienia jak: działania wspierające rodziców wychowanka, zakres
współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami, działania z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz sposobu ich realizacji, zajęcia
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne odpowiednieze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
Brak określenia w IPET wskazanych elementów uniemożliwia zdiagnozowanie
i zindywidualizowanie wszystkich istotnych oddziaływań resocjalizacyjnych
i terapeutycznych dla poszczególnych wychowanków. W toku kontroli NIK
ustaliła, że system pomocy dla usamodzielniających się wychowanków,
świadczony w ramach IPU, nie przyniósł zakładanych efektów. Do ośrodków
pomocy rodzinie zgłosiło się 129 wychowanków (60 %) spośród 215 objętych
badaniem NIK, 30 % z nich zaprzestało realizacji IPU, pracę podjęło ponad
40 % (dane z ZUS). Natomiast osoby pełniące rolę opiekunów usamodzielnienia
pełnili ją do momentu pobytu w ośrodku. Usamodzielniający się wychowankowie
do czasu ustanowienia opiekunów spoza MOW pozostawieni zostali w istocie
bez pomocy. Inną barierą w przebiegu procesu resocjalizacyjnego był brak
możliwości kontynuowania rozpoczętego etapu edukacji przez wychowanków,
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którzy skończyli 18 lat. Osoby pełnoletnie, przebywające w MOW, mogą się
uczyć jedynie do zakończenia danego roku szkolnego. Co odbiera wielu
wychowankom szansę na zdobycie wykształcenia czy podjęcia pracy.
W momencie powrotu do domu rodzinnego często obarczonego dysfunkcjami,
nie podejmują oni ani nauki ani pracy co nie ułatwia reintegracji społecznej.
Z pozyskanych przez NIK informacji z SIO i ZUS oraz KRKwynika, że
spośród 418 byłych wychowanków objętych badaniem, pracę pojęło 202
(48,4 %), naukę 150 (35,9 %), a pracę i jednocześnie naukę 73 (17,5 %).
Natomiast w przypadku 139 (33,3 %) osób nie odnotowano aktywności
w badanych dziedzinach. Analiza danych wykazała również, że naukę i pracę
podejmował większy odsetek byłych wychowanków skreślonych w wyniku
osiągnięcia pełnoletniości, niż w wyniku ucieczki. W konflikt z prawem
weszło 32 % objętych badaniem wychowanków, którzy opuścili MOW
w latach 2012 – 2016. Im więcej lat mijało od opuszczenia ośrodków tym
większy odsetek łamał prawo. W przypadku objętych badaniem 70 wychowanków skreślonych z ewidencji w 2012 r., w konflikt z prawem popadło aż
60 %. W związku z krytycznymi uwagami Rzecznika Praw Dziecka w odniesieniu
do stosowania pracy jako kary wobec wychowanków, niektóre MOW wykreśliły
ją z katalogu kar a nawet zrezygnowały z niej całkowicie. NIK zauważa, że
praca może być źródłem rozwoju zainteresowań, uczy dbałości o dobro
wspólne i wzmacnia poczucie wartości wychowanka. NIK zwraca uwagę na
brak monitorowania losów byłych wychowanków, na 14 objętych badaniem
tylko dwie placówki prowadziły systemowy monitoring. Monitorowanie
i analizowanie pozyskanych danych o byłych podopiecznych powinno
stanowić przesłankę do oceny skuteczności podejmowanych działań resocjalizacyjnych. W badaniu odnotowano zróżnicowaną liczbę ucieczek, która
w latach 2012 – 2016 wynosiła od dziewięciu w Koźminie do 502 w Renicach.
Do głównych przyczyn należały: nieumiejętność odnalezienia się w rzeczywistości instytucjonalnej, tęsknota za rodzinąi znajomymi, uzależnienie od
środków psychoaktywnych, niewyrażanie zgody na urlop przez dyrektorów
placówki, konflikty z innymi wychowankami. Doprowadzenia do MOW
w latach 2015 – 2016 kształtowały się na poziomie od 46 % do 66 %. Tym
samym niemal połowa nieletnich trafiła do MOW dopiero po upływie od
160 do 204 dni, a w skrajnych przypadkach po ponad dwóch latach od
postanowienia sądu o umieszczeniu ich w MOW. W konsekwencji okres
resocjalizacji ulegał skróceniu. Kolejną wykazaną nieprawidłowością są
problemy dotyczące współpracy z sądami i opiekunami prawnymi, np.
uchylanie środka wychowawczego bez opinii MOW, opóźnienia w opiniowaniu
wniosków urlopowych, brak postępowań resocjalizacyjnych wobec nieletnich
o nagannym zachowaniu, trudności w pozyskiwaniu zgody na niezbędne
badania i leczenie oraz uzyskiwaniu wniosków koniecznych do wydania
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W dwóch ośrodkach wykazanobrak wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania nieletniego, a w trzech
nie sporządzono ich dla części objętych badaniem w skutek tego odnotowano
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brak informacji na temat rezultatów oddziaływań naprawczych. Ponadto
zastrzeżenia budzą wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny, nieskuteczny
nadzór nad MOW, naruszenie godności osobistej wychowanków.NIK dostrzega
wysiłek dyrektorów badanych placówek i wychowawców na rzecz resocjalizacji
oraz docenia podejmowane przez nich działania. Chociaż realizowane programy i
projekty ukierunkowane na wzmocnienie efektów procesu resocjalizacji
mogły mieć pozytywny wpływ na postawę wielu nieletnich, to wciąż około
30 % spośród byłych wychowanków, których los zbadała NIK, wchodziło
w konflikt z prawem.
Stanowisko w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu MOW
przedstawił także Rzecznik Dziecka M. Michalak. W wystąpieniu do Minister
Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2018 roku nadmienił, że od 2011 roku
wskazuje w wystąpieniach do kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej na
konieczność doskonalenia poczynionych działań aby zapewnić właściwy
przebieg procesu wychowawczego oraz realizację przynależnych wychowankom
praw.W oparciu o analizy spraw prowadzonych w biurze Rzecznika dostrzega
się następujące problemy: brak ośrodków wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu
specyficznych dysfunkcji wychowanków; brak sporządzania indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych w celu realizacji nałożonego prawem
obowiązku, a nierzeczywistej pomocy nieletnim polegającej na zaplanowaniu
zindywidualizowanych oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych; brak adekwatnej do potrzeb wychowanków
opieki psychologiczno-pedagogiczne przekraczanie maksymalnej liczby 12
wychowanków w grupach wychowawczych i 16 uczniów w oddziałach
szkolnych; umieszczanie w regulaminach ośrodków kar mogących naruszać
bądź naruszających prawa dziecka (np. upomnienie lub nagana wobec całej
społeczności ośrodka, karanie poprzez pracę); niesporządzanie pełnych
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania nieletniego; nieadekwatna
do potrzeb koordynacja działań pomocowych; nierealizowanie programu
usamodzielnienia lub jego mała skuteczność ze względu na brak indywidualnego podejścia do dziecka; niedostateczna współpraca z opiekunami
prawnymii placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; brak monitoringu
losów byłych wychowanków w celu wykorzystywania pozyskanych na ich
temat informacji do oceny skuteczności działań podejmowanych w ośrodkach.
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka problemy te powinny zostać szybko
rozwiązane, ponieważ w przeciwnym razie do MOW nadal będą trafiać nieletni
o różnym stopniu zdemoralizowania, poziomie agresji, czy wymagający terapii
uzależnień. Nadal małoletnie matki będą rozdzielane ze swoimi dziećmi
lub też ich proces resocjalizacyjny nie będzie kontynuowany, jeżeli sąd
postanowi o odroczeniu lub przerwaniu wykonywania środka wychowawczego
(na podstawie art. 71 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu
w sprawach nieletnich). Każda z tych sytuacji, zdaniem Rzecznika pozostaje
w sprzeczności z pojęciem dobra dziecka. W trosce o właściwy przebieg procesu

25

Janik, S.:
Resocializačná činnosť mládežníckych vzdelávacích centier v Poľsku

edukacyjno-wychowawczego RzPDz zwrócił się do MEN o przeanalizowanie
poruszanych problemów i podjęcie działań mających na celu ich rozwiązanie.
Tak więc, analiza przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli
wyników badań, ujawnionych przez Rzecznika Praw Dziecka problemów
występujących w działalności resocjalizacyjnej MOW, a także w oparciu o dobre
praktyki NIK sformułowała 87 rekomendacji. A oto najważniejsze z nich:
 Minister Edukacji Narodowej powinien podjąć działania w celu
wyspecjalizowania kilkunastu w skali kraju, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, z uwzględnieniem podziału na placówki przeznaczone
dla wychowanków wymagających przeprowadzenia terapii w zakresie
uzależnień, opieki w związku z ciążąi macierzyństwem oraz wzmożonego
nadzoru ze względu na zachowania agresywne,
 Minister Edukacji Narodowej powinien przygotować i wdrożyć z innymi
organami władzy, rozwiązania umożliwiające pracownikom MOW
przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach kontroli rzeczy osobistych oraz wstępnych testów na zawartość alkoholu i innych środków
odurzających, za zgodą wychowanka i po wcześniejszym wyrażeniu
zgody przez opiekunów prawnych,
 Minister Edukacji Narodowej powinna zadbać o wypracowanie standardów postępowania dla osób pełniących rolę opiekuna usamodzielniania oraz możliwości weryfikowania wykonywanych przez nich
zadań,
 dyrektorzy i organy prowadzące MOW powinny w większym stopniu
zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze godzinowym adekwatnym do potrzebi liczby wychowanków, która pozwoli
na prowadzenie zindywidualizowanej i długofalowej terapii,
 dyrektorzy powinni monitorować losy byłych wychowanków co pozwoli
uchwycić mechanizmy skuteczności procesu resocjalizacji.
Konkludując, zauważyć należy, że polski system resocjalizacji nieletnich,
w porównaniu z wybranymi krajami Europy i Stanów Zjednoczonych, dysponuje
o wiele skromniejszymi środkami w zakresie postępowania z nieletnimi.
Zwłaszcza środków pozainstytucjonalnych, niewymagających zabierania
nieletniego z naturalnego środowiska życia. Różnice w funkcjonowaniu instytucji
pomocowych resocjalizacyjnych dotyczą także standardów pracy wychowawczej
i wykorzystania kapitału resocjalizacyjnego placówek MOW. Wspólnym
mianownikiem działalności resocjalizacyjnej wobec nieletnich w polskim
oraz wybranych krajach europejskich a także Stanów Zjednoczonych jest
nastawienie pracy resocjalizacyjnej na kształtowanie kompetencji społecznych,
edukacyjnych, zawodowych oraz rozwiązywanie konfliktów wychowawczych.
Polsce wiele osób trafia do MOW po wcześniejszym pobycie w instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Uważa się, że być może część z nich powinna od razu
zostać umieszczona w zakładach poprawczych. Większej koordynacji działań
wymaga obecność w jednej rodzinie kuratora sądowego, pracownika socjalnego,
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asystenta rodziny i wychowawców MOW. Ciągłość i spójność współpracy
podmiotów zajmujących się nieletnimi jest kluczowa dla uzyskania skutecznej
resocjalizacji i readaptacji społecznej nieletnich opuszczających placówki
MOW. Stąd pilna potrzeba prowadzenia całościowej polityki wsparcia rodziny
uwzględniającej m.in. zróżnicowanie potencjału wychowawczego i ekonomicznego rodzin.
Bibliografia
GABERLE, A. Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia
podstawowe). Archiwum Kryminologii 2007 – 2008, t. 29 – 30, s. 29 – 30.
GOFFMAN, E. Instytucje totalne. Sopot 2011, GWN, s. 80.
KANIOWSKA, T. Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w systemie oświaty. [w:]
Trendy nr 4/2015., s. 13 – 17.
KONOPCZYŃSKI, M.Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań
kreujących. Kraków: 2015, Impuls.
MUDRECKA, I. (red.). Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji
młodzieży niedostosowanej społecznie. Pedagogium Wyższa Szkoła
Nauk Społecznych, 2017.
STANIK, J. M., URBAN, B. Resocjalizacja. T. 1. Warszawa 2007,
Wydawnictwo Naukowe PWN.
KUBIAK, D., STANISZEK. Instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich
w Polsce. [w:] Resocjalizacja Polska 2012, nr 1.
SIEMIONOW, J. Analiza podejmowanych działań i uzyskiwanych rezultatów
w procesie resocjalizacji nieletnich. [w:] Resocjalizacja Polska 2014.
nr 3, s. 43.
SZWAST, M., WIŚNIEWSKA, K., WOLNY, M. (2014). Dzieci po drugiej
stronie muru. Raport z monitorowania placówek dla nieletnich.
Warszawa: 2014, HFPC.
WOLAN, T. Sprawność organizacyjna placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych w aspekcie reguł uczenia się przez doświadczenie (raport z badań).
[w:] F. Kozaczuk (red.)., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych,
Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 65– 83.
Dokumenty urzędowe
NIK (2017). Działalność resocjalizacyjna Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych. Ekspertyza.
NIK (2017). Systemy resocjalizacji nieletnich w wybranych krajach Europy
i Stanach Zjednoczonych. Ekspertyza.
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich przeprowadzonej przez Krajowy Mechanizm
Prewencji w latach 2008 – 2015. Biuletyn RPO 2014, nr 5.

27

Janik, S.:
Resocializačná činnosť mládežníckych vzdelávacích centier v Poľsku

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Dz. U.
z dnia 7 marca 2017 r. poz. 487.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
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MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji
SIO – System Informacji Oświatowej
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Social and Legal Protection of Children – Ensuring
the Best Interest of the Child
Sozialschutz von Kindern – Gewährleistung
des besten Interesses des Kindes
Sociálnoprávna ochrana detí – zabezpečovanie
najlepšieho záujmu dieťaťa
Lýdia Lešková, Andrea Havrillayová
Abstract
Social protection is the most complex system in which constituent
social policies with their systems of institutions, tools and relations are
implemented. Social and legal protection of children has its important
position in the frame of the social and legal protection and during the
development of society its history shows that it is continually forming.
Despite changes it goes through, the primary aim persists – to ensure
the best interests of the child in terms of national and international
legislative.

Keywords: A child. Best interest. Social and Legal Protection.
Úvod
Nedostatočné uspokojovanie potrieb a zlyhávajúce sociálne fungovanie
jednotlivcov a sociálnych skupín je predpokladom nevyhnutnej potreby
sociálnoprávnej ochrany so širokým diapazónom foriem prevencie. Sociálnoprávna ochrana detí prešla v historickom kontexte dynamickým procesom,
ktorý zaznamenáva takmer identický cieľ zohľadňujúci najlepší záujem
dieťaťa. Práva detí sú súčasťou ľudských práv, ktoré sa Európska únia a jej
členské štáty zaviazali rešpektovať v medzinárodných a európskych zmluvách,
vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa a v príslušných protokoloch,
v Cieľoch vývoja milénia, Európskeho dohovoru o ľudských právach
a Európskej charty o základných ľudských právach.
Dohovor OSN o právach dieťaťa v čl. 3 ods. 1 deklaruje najlepší
záujem dieťaťa ako „prvoradé hľadisko pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich
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sa detí, či už vykonávaných verejnými alebo súkromnými zariadeniami
sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.“ 1
Sociálnoprávna ochrana v historickom kontexte
Medzi významné dokumenty z histórie územia dnešnej Slovenskej
republiky môžeme zaradiť Všeobecný rakúsky zákonník, ktorý platil od roku
1918 za čias Rakúsko-Uhorska. Upravoval práva detí a bol sústredený tiež na
práva detí, ktoré boli narodené ako nemanželské. Významným zákonom
z oblasti starostlivosti o siroty bol rakúsky zákon o chudobe z roku 1868.2
V poriadku bývalej Československej republiky bola sociálnoprávna ochrana
upravená zákonom č. 69/1952 Zb. o sociálnoprávnej ochrane mládeže, ktorý
bol zrušený zákonom č. 94/1963 Zb. o rodine, pričom tento zákon do predmetu
právnej úpravy zahrnul aj problematiku sociálnoprávnej ochrany. Význam
z hľadiska starostlivosti o deti a mládež mal predovšetkým zákon č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení.3 Významným úspechom a posunutím sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately výrazne dopredu bolo prijatie dvoch zákonov,
a to zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele,4 ktorý ako prvý samostatne, komplexne a systematicky rieši
problematiku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a taktiež
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine.5
Od začiatku 20. storočia je sociálnoprávna ochrana vykonávaná
na miestnej úrovni sociálnymi pracovníkmi, ktorí zastupujú štát, pričom
takéto zastúpenie štátu sociálnymi pracovníkmi funguje nielen na Slovensku,
ale aj v iných vyspelých krajinách.6

1

2

3

4

5
6

OSN: Dohovor o právach dieťaťa. 1989. [online]. [citované 2018-07-26]. Dostupné na:
<https://cloud1.edupage.org/cloud/Dohovor-o-pravach-dietata.pdf?z%3ACbsqE09x9%
2BRJvQQFAJBNbHW1o 13w4aS6w3FjkUJRYnHXaegK%2FhcIg5lVBt%2Fh3vhB>.
Porov. TUHRINSKÁ, Katarína: História sociálnoprávnej ochrany detí na území SR. In:
OLOŠTIAK, Martin, CHOVANEC, Marek: 8. študentská vedecká konferencia. Zborník
plných príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 1135.
Porov. LEŠKOVÁ, Lýdia: Sociálny kurátor pre deti a sociálna práca. Prešov : Michal Vaško,
2012, s. 28 – 30.
Porov. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov.
Porov. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.
Porov. PTÁČEK, Radek, PEMOVÁ, Terezie: Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha :
Grada, 2012, s. 27.
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Legislatívny rámec sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na Slovensku
Právne predpisy pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately môžeme považovať ako východiskové pre výkon práce sociálneho
pracovníka pracujúceho v rámci orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele definuje sociálnoprávnu ochranu ako ,,súbor opatrení na zabezpečenie:
ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho
najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru; výchovy a všestranného
vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí; náhradného
prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.7 Tento
zákon výslovne zakazuje fyzické tresty deťom pri výkone sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, a taktiež ukladá povinnosť zamestnancom
tohto orgánu primerane postupovať a uplatniť vhodné metódy práce, ak im
bolo nahlásené takéto konanie. Zákonom sa taktiež zaraďujú nové metódy do
práce pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to
mediáciu, nové špecializované metódy práce a pomoc pre rodiny v krízových
situáciách a pomoc rodinám so špecifickými problémami.8
K vykonávaniu niektorých ustanovení zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele bola prijatá vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008
Z. z.9 Dôležitým zákonom pri ochrane práv a právom chránených záujmov
detí je zákon o rodine, ktorý výrazným spôsobom zabezpečuje ochranu nielen
detí, ale aj ich rodín.10
Vybrané medzinárodné dokumenty ochraňujúce práva detí a vytvárajúce
rámec pre zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa
Okrem zákonov, ktoré upravujú výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí na Slovensku, je nutné poukázať aj na systém medzinárodných
dohôd a dohovorov, ktoré majú významnú úlohu pri ochrane práv a právom
chránených záujmov detí.
7

8

9

10

Zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých Zákonov, čl. 1, § 1, ods. 2 a - c.
Porov. SCHAVEL, Milan: Využitie mediácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany. In SCHAVEL,
Milan. a kol.: Rodinná mediácia (súčasný stav – perspektívy) : zborník príspevkov a odborných
textov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Bratislave dňa 6.11.2014. Příbram :
Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015, s. 112 – 113.
Porov. Vyhláška č. 643/2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Porov. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Ochrana detí pred nepriaznivými vplyvmi je aj jednou z dôležitých
agend Európskej komisie, ktorá vo februári 2011 vytýčila program Európskej
únie v oblasti práv dieťaťa (IP/11/156). Program obsahuje zoznam 11 opatrení,
ktoré Komisia prijme v nasledujúcich rokoch. Cieľom iniciatívy je potvrdiť
pevný záväzok inštitúcií Európskej únie a členských štátov podporovať,
ochraňovať a napĺňať práva dieťaťa vo všetkých príslušných politikách
Európskej únie a premeniť ich na konkrétne výsledky.11 Sociálnoprávnu
ochranu detí v Európskej únii nezabezpečujú iba zákony, vyhlášky a nariadenia
konkrétneho štátu, ale aj spoločné dohovory a zmluvy členských štátov. Tieto
dokumenty majú zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu detí v každej krajine
Európskej únie. Kým v minulosti bola snaha členských štátov o ochranu práv
detí neusporiadaná, v súčasnosti môžeme vidieť v tejto oblasti výrazný pokrok.
Zavádzaním spoločných priorít a základov pre ochranu tých, ktorí patria
do skupiny najcitlivejších a zároveň najbezbrannejších v našej spoločnosti –
detí, vzniklo niekoľko dôležitých dokumentov, ktoré sú pre smerovanie
ochrany detí v jednotlivých krajinách smerodajné.12 Medzi tieto dokumenty
patrí: Charta základných práv Európskej únie, Lisabonská zmluva, Uznesenie
Európskeho parlamentu o osobitnom postavení problematiky detí v rámci
vonkajšej činnosti Európskej únie a Usmernenia na propagáciu a ochranu
práv dieťaťa. Ďalšími dôležitými dokumentmi pre ochranu práv detí sú
napríklad: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európsky
dohovor o právnom postavení detí narodených mimo manželstva, Európsky
dohovor o výkone práv detí, Dohovor o styku týkajúcom sa detí, Európsky
dohovor o osvojení detí, Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí
týkajúci sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti, Európska
sociálna charta a iné.
Charta základných práv Európskej únie bola prijatá v roku 2000 a je
záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie. Okrem iných nariadení,
ktoré obsahuje, je podstatný najmä článok č. 24, ktorý určuje, že sa musí vždy
brať prioritne do úvahy najlepší záujem dieťaťa. Na tomto princípe stojí aj
sociálnoprávna ochrana detí na Slovensku. Charta prisudzuje i právo dieťaťa
na prejavenie svojho názoru, pričom do úvahy sa berie aj jeho vek a vyspelosť.13
Toto právo sa vykonáva prostredníctvom kolízneho opatrovníka, ktorého
povinnosťou je, aby dal dieťaťu priestor na vyjadrenie svojho názoru. Ďalším
dôležitým bodom je, že dieťa má právo na to, aby mu bol umožnený styk
s oboma rodičmi, a to tak, aby bol pravidelný a priamy.
11

12

13

Porov. LEŠKOVÁ, Lýdia: Dieťa a rodina v kontexte sociálnoprávnej ochrany. In Efektívna
výučba sociálnoprávnej ochrany na prahu 21. storočia. Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo,
2015, s. 48.
AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA A RADA EURÓPY: Príručka
o európskom práve týkajúcom sa práv dieťaťa, s. 244 – 245.
Porov. EURÓPSKY PARLAMENT, RADA A KOMISIA EU: Charta základných práv
Európskej únie. Úradný vestník Európskej únie : C 326/395, 2012.
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Lisabonská zmluva nadobudla platnosť v roku 2009. Vďaka nej sa
stala ochrana práv dieťaťa všeobecným cieľom Európskej únie. Na jej základe
boli prijaté smernice v oblasti sexuálneho zneužívania detí, obchodovania
s ľuďmi a prihliadnutie na špecifické potreby detských obetí. Boli prijaté
základné normy pre ochranu práv detí ako obetí trestných činov.14 Medzi
ďalšie dokumenty, ktoré dopĺňajú rámec ochrany detí a zabezpečovania ich
najlepšieho záujmu, patria uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára
2009 o osobitnom postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti
Európskej únie15 a Usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu práv
dieťaťa.16 Tieto dokumenty nie sú pre členské štáty záväzné, avšak vznikli
pre zjednotenie postupov štátov Európskej únie vo vzťahu ochrany práv detí
voči štátom mimo Únie.
V európskom kontexte zaznamenali medzinárodné organizácie, venujúce
sa starostlivosti o dieťa na základe vlastných skúseností zjavnú potrebu
vypracovať kvalitatívne štandardy starostlivosti o deti žijúce mimo vlastnej
rodiny. Podľa európskej komisárky pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú
politiku Benity Ferrero-Waldner17 je dokument Štandardy kvality pre pomoc
deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny cenným príspevkom a dôležitým ďalším
krokom k harmonizácii systémov starostlivosti o dieťa v Európe.
Koncepcia najlepšieho záujmu dieťaťa podľa Dohovoru o právach dieťaťa
Ochrana detí a ich najlepšieho záujmu je výrazne deklarovaná
v dokumente, ktorý bol prijatý a otvorený na podpis, ratifikáciu a pristúpenie
rezolúciou Valného zhromaždenia OSN z 20. novembra 1989 – ide o Dohovor
o právach dieťaťa, ktorý nie je ako taký špecificky vymedzený v slovenskej
legislatíve. Mnohé ustanovenia sú zahrnuté do iných právnych predpisov,
vrátane zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, školských zákonov, občianskeho
zákonníka, trestného zákona a najmä zákona o komisárovi pre deti.
14

15

16

17

Porov. AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA A RADA EURÓPY:
Príručka o európskom práve týkajúcom sa práv dieťaťa. Luxemburg: Úrad pre vydávanie
publikácií Európskej únie, 2016, s. 20 – 22.
Porov. EURÓPSKA ÚNIA: Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o osobitnom
postavení problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie (2008/2203(INI)).
Porov. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR: Usmernenia EÚ
na presadzovanie a ochranu práv dieťaťa. [online]. [citované 2018-07-26]. Dostupné na:
<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/poradne-organy/ludskeprava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost-sr/vybor-deti-mladez/usmernenia-europskejunie-pre-presadzovanie-a-ochranu-prav-dietata.pdf>.
Porov. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR: Európske štandardy
kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny. [online]. [citované 2018-07-26].
Dostupné na: <https://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/europske-standardy-kvalitypomoc-detom-zijucim-mimo-vlastnej-rodiny.pdf>.
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Podľa Výboru pre práva dieťaťa sú z Dohovoru o právach dieťaťa
obzvlášť dôležité a smerodajné najmä tieto články: 18
 čl. 2 – udáva každému štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto
dohovoru, aby každé dieťa, ktoré spadá pod právny systém daného
štátu, malo rovnaké práva a aby nebolo nijakým spôsobom
diskriminované,
 čl. 3 – do úvahy sa musí brať vždy v prvom rade najlepší záujem
dieťaťa. Toto platí na súdnych pojednávaniach, kde práva dieťaťa
zastupuje kolízny opatrovník, ale aj pri akýchkoľvek postupoch, kde
sa jedná o dieťa – vo výkone ústavnej starostlivosti, ale aj pri tvorbe
zákonov daného štátu,
 čl. 6 – v tomto článku sa jedná o právo každého dieťaťa na život
a rozvoj,
 čl. 12 – právo dieťaťa byť vypočuté.“
Všeobecný komentár č. 14 z roku 2013 o práve dieťaťa na prvoradé
zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu k čl. 3 ods. 1 Dohovoru
o právach dieťaťa podrobne popisuje „najlepší záujem dieťaťa“.19 Koncepcia
„najlepšieho záujmu dieťaťa“ nie je nová. V skutočnosti siaha už do obdobia
pred vznikom Dohovoru, kedy sa v roku 1959 stala súčasťou Deklarácie práv
dieťaťa. Koncepcia sa sústredí na zabezpečenie plného a účinného využívania
práv uznaných Dohovorom a celistvého rozvoja dieťaťa. Posúdenie najlepšieho
záujmu dieťaťa zo strany dospelého nesmie prekonať povinnosť rešpektovať
všetky práva dieťaťa vyplývajúce z Dohovoru, ktorý neurčuje žiadnu
hierarchiu práv, všetky práva v ňom zakotvené sú „v najlepšom záujme
dieťaťa“ a žiadne právo nesmie byť ohrozené negatívnym výkladom
najlepšieho záujmu dieťaťa.

18

19

Porov. VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV: Práva dieťaťa a ich ochrana. (XIII. ročník z cyklu
konferencií „Dieťa v ohrození“) Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 10. novembra
2004 v Bratislave pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského.
Bratislava : 2004, s. 26; porov. GAŠPARÍKOVÁ, Dagmar: Sociálne zabezpečenie, všeobecné
predpisy a sociálnoprávna ochrana. Bratislava : VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
2007, s. 92 – 94.
Porov. MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR: Všeobecný
komentár č. 14 z roku 2013 o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho
záujmu k čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa. [online]. [citované 2018-07-26]. Dostupné
na: <https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/radavlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/gc-14.pdf>.
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Koncepcia najlepšieho záujmu dieťaťa má tri zložky: 20
 hmotné právo: právo dieťaťa na posúdenie jeho alebo jej najlepšieho
záujmu a jeho prvoradé zohľadnenie v situácii, keď sa s cieľom
rozhodnúť o danej veci posudzujú rôzne záujmy a záruka, že toto
právo bude vykonané vždy, keď pôjde o rozhodnutie týkajúce sa
dieťaťa, skupiny identifikovaných alebo neidentifikovaných detí,
alebo o deti všeobecne;
 základný výkladový právny princíp: ak môže mať právne ustanovenie
viac výkladov, treba uprednostniť výklad, ktorý najúčinnejšie slúži
najlepšiemu záujmu dieťaťa;
 procesné právo: kedykoľvek treba prijať rozhodnutie, ktoré ovplyvní
konkrétne dieťa, identifikovanú skupinu detí alebo deti všeobecne,
rozhodovací proces musí zahŕňať posúdenie možného vplyvu
(pozitívneho alebo negatívneho) rozhodnutia na dané dieťa alebo deti.
Záver
Charakter a podmienky výchovy dieťaťa ovplyvňujú vo veľkej miere
situáciu dieťaťa v živote. Je nevyhnutné nielen vedieť posúdiť, aké miesto
patrí najlepšiemu záujmu detí, ale najlepší záujem dieťaťa aj uplatňovať
vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Vyplývajúc z národnej
a nadnárodnej legislatívy zabezpečujúcej sociálnoprávnu ochranu detí je
dôležité dôrazne pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa zohľadniť:
názory dieťaťa, jeho identitu, zachovanie rodinného prostredia a udržiavanie
vzťahov, starostlivosť, ochranu a bezpečnosť dieťaťa, zraniteľnosť a právo
dieťaťa na zdravie i vzdelanie.
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The Principle of the Use of Therapies in Working
with Mental Present Clients
Das Prinzip der verwendung von Therapien in der Arbeit
mit mentalen anwesenden Kunden
Podstata využitia terapií pri práci
s mentálne postihnutými klientmi
Lucia Ludvigh Cintulová, Pavol Tománek, Daniela Baková,
Katarína Bundzelová
Abstract
Aims. The research aims were focused on getting known what
kind of therapies are provided in social services for people with mental
disorders, how they can influence their personal development and how
it is possible to increase the quality of life via different therapies. The
research has had impact on the quality of provided therapies for people
with disabilities.
Methods. We did qualitative research and we used method of
interviews to collect data being aware of limits of people with mental
disorders. The research was held in Social care Centre Maňa including
10 clients with learning disabilities fully integrated in the system of
sheltered accommodation. We identified set positive aspects linked to
therapies in social services divided into categories focusing on self-development and well-being.
Results. The interviews of respondents have shown set of positive
impacts that benefits self-development and the life of people with
learning disabilities divided into categories such as personal growth,
positive self-image, development of life skills, independence, mental
and physical health, well-being and work integration. The negative
aspects of therapies were identified via variables such as: financial
costs, lack of professionalism, inadequate or absence of management
and planning of activities, upset and passivity by clients and management
of the facility, perception of clients as passive users of social services,
lack of measurable impacts and benefits of therapies in a practice work
with people with learning disabilities involved in various therapies.
Discussion. Various types of therapies influence positively the
personality development of people with intellectual disabilities only if
they are provided on a regular basis, systematically with a clearly defined
individual development plan, with specific objectives including tools to
achieve goals and real expectations. These therapies help to make clients
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more activate, to increase their internal motivation, promote independence
and integration; on the other hand lack of professionalism and supervision
in social services, missing the therapy plan and good management skills
cause interruption of therapies´ continuity and lack of achievements of
goals and positive impacts on the quality of life of people with intellectual
disabilities.
Conclusion. The constant need to improve the quality of life and
improve the conditions for the implementation of therapies provided as
part of social services are key to the successful integration of people
with learning or intellectual disabilities.

Keywords: Social Services. Therapies. People with learning disabilities.
Self-development.
Úvod
Kvalita života mentálne postihnutých do značnej mieri závisí od
kvality poskytovaných sociálnych služieb a od možnosti účasti na terapiách
zameraných na elimináciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Dopad
a efekt realizovaných terapií v sociálnych službách sme sledovali nielen cez
druh terapií, ale aj segmenty, ako: sebarozvoj, zážitkové učenie, fyzické
a psychické zdravie, medziľudské vzťahy a zamestnanie, pričom sme sa
zamerali na hlavnú kategóriu – osobnostný rozvoj.
Životná spokojnosť ľudí s mentálnym postihnutím
Subjektívna dimenzia kvality života zahŕňa názory, postoje, pocity,
hodnoty človeka, jeho spokojnosť s okolitým prostredím s ľuďmi a vecami
v ňom. (Hrozenská, 2008). Podľa Vymětala (In Vaďurová – Mühlpachr, 2005,
s. 17) „výsledná spokojnosť je závislá od osobných cieľov, očakávaní
a záujmov”. Lehman (In Švehlová, Heretik, 2008) spokojnosť nechápe ako
výsledok, ale skôr ako riadiaci mechanizmus, ktorý napomáha udržiavať
spokojnosť človeka pri meniacich sa podmienkach. Diener (In Lašek, 2004) je
toho názoru, že štruktúra osobnosti – sebadôvera, sebaúcta, osobné uplatnenie
a prežívanie, vrátane vrodených predispozícií, je významným faktorom
subjektívnej pohody – životnej spokojnosti. Podľa Rufferovej a Keyesovej
(In Šolcová, Kebza, 2004) životná spokojnosť vychádza zo šiestich základných
dimenzií, medzi ktoré patrí sebaprijatie, pozitívne vzťahy s druhými ľuďmi,
autonómia, zvládanie životného prostredia, zmysel života a osobný rozvoj.
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Metódy a ciele výskumu
Cieľom výskumu bolo zistiť hlavné benefity poskytovaných terapií
v sociálnych službách a ich dopady na rôzne sféry života ľudí s mentálnym
postihnutím, s dôrazom na oblasť osobnostného rozvoja spojenú s uplatnením sa.
Zber dát sa realizoval v DSS Maňa na základe zámerného výberu
vzorky použitím metódy štruktúrovaného rozhovoru, ktorého výsledky boli
analyzované pomocou otvoreného kódovania, v rámci ktorého sme hľadali
súvzťažnosti, odlišnosti a prepojenosť výpovedí so zreteľom na nasledovné
výskumné otázky:
VO1: Aké sú realizované terapie pri práci s mentálne postihnutými
v DSS Maňa?
VO2: Aký dopad majú realizované terapie na osobnostný rozvoj osôb
s mentálnym postihnutím žijúcich v DSS Maňa? O aké konkrétne oblasti ide?
VO3: K akým zmenám došlo u mentálne postihnutých žijúcich
v podporovanom bývaní?
Do výskumu sa zapojilo 10 mentálne postihnutých žijúcich v DSS
Maňa, z toho bolo 75 % žien vo veku 13 – 40 rokov, ktorí vypovedali, ako
jednotlivé terapie v sociálnych službách determinujú ich osobnostný rozvoj
z hľadiska ich subjektívneho vnímania. Sledovali sme zmeny v oblasti
osobnostného rastu, v rámci ktorého sme identifikovali premenné: duševné
a psychické zdravie, zmysel života, empatia, lepší sociálny kontakt, komunikácia,
pracovná integrácia a rozvoj zručností. Participantmi boli mentálne postihnutí
integrovaní do podporného bývania, aktívne spolupracujúci na terapiách, nie
sú zbavení spôsobilosti na právne úkony a dokážu zhodnotiť vplyv terapií na
rôzne sféry ich života.
Výsledky
Tabuľka 1, uvedená nižšie, prezentuje výsledky výskumu rozdelené
do jednotlivých kategórií na základe spolupráce participantov na terapiách.
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Tabuľka 1: Vplyv terapií na osobnostný rozvoj mentálne postihnutých

Sebarozvoj

Muzikoterapia

Vplyv terapií v sociálnych službách
Relaxácia/uvoľnenie Životné šťastie
a sebaprezentácia

Otvorená komunikácia

Reminisenčná

Zážitkové učenie

Sebapoznanie

Medziľudské vzťahy

Animoterapia

Fyzická kondícia

Psychické zdravie

Empatia/tolerancia

Pracovná terapia

Životné zručnosti

Sebarealizácia

Individuálna nezávislosť

Nácvik a tréning
zručností

Sebaobslužné
činnosti

Vedenie domácnosti

Podpora zamestnania

Arteterapia

Sebaprezentácia

Osobnostný rast

Sebaobraz

Analýza rozhovorov jednoznačne ukázala benefity a pozitívne dopady
poskytovaných terapií v rôznych sférach života človeka s mentálnym
postihnutím, pre ktorého sú dôležité podporné vzťahy v sociálnom prostredí.
Zároveň cez aktivity a terapie získava možnosť rozvíjať vlastnú osobnosť,
dosahovať životné ciele, šancu na sebaprezentáciu a sebarealizáciu tým, čo
vyrobil v pracovných dielňach, čo sa naučil a čo dokáže v rámci samostatného
nezávislého života.
Rozhodujúcim faktorom v procese zvyšovania kvality života aj
pomocou využívania terapií sú premenné, ako potreba niekam patriť, pocity
životnej spokojnosti, podpora fyzického a psychického zdravia, možnosť
uplatnenia a zamestnania, či naplnenie pozitívneho sebaobrazu, sebarozvoja
a sebarealizácie.
Diskusia
Výskumné zistenia odhalili, že každá z realizovaných terapií predstavuje
špecifický dopad na osobnosť mentálne postihnutého. Z tohto dôvodu sme
rozdelili pozitívne dopady a benefity do okruhov podľa realizovaných terapií
v DSS Maňa. Vplyv muzikoterapie sa osvedčil predovšetkým na navodzovanie
relaxácie, odbúravanie napätia a frustrácie, s ktorou mentálne postihnutí často
bojujú. U všetkých klientov s mentálnym postihnutím bolo možné sledovať
zvýšený pocit šťastia a životnej spokojnosti, ktoré u nich táto terapia
navodzuje. Z uhla pohľadu im pomáha k otvorenej komunikácii potrebnej na
utváranie vzťahov, medzi asistentom a klientom a medzi klientmi navzájom.
U prevažnej väčšiny respondentov sa z ich pohľadu zlepšila spolupráca,
komunikácia, bližšie spoznanie sa navzájom, ale vznikol aj priestor na
riešenie konfliktov. Medziľudské vzťahy sú pre mentálne postihnutých o to
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komplikovanejšie, že ľudské pochopenie a vzájomné porozumenie si vyžaduje
vysokú dávku empatie, emočnej inteligencie a psychickej zrelosti, ktorá
u mnohých absentuje. Nezhody bývajú často zapríčinené ich zvýšenou
náladovosťou, čo sa často u respondentov prejavovalo i počas prieskumu. Cez
muzikoterapiu majú možnosť prezentovať svoj talent, ktorý často prezentujú
na benefičných koncertoch a iných podujatiach, kde prednášajú často vlastnú
tvorbu básní, piesní.
Reminisenčná terapia má aktivačný a preventívny význam, je
spojená s navodením skúseností a prežitého zážitku. Každý klient môže
vysloviť vlastný názor, opísať vlastnú spomienku a porozprávať o zážitkoch,
ktoré boli pre neho mimoriadne dôležité. Pri terapii sú používané rôzne
predmety, ktoré evokujú podnety na vyvolanie spomienok u klientov. Medzi
predmety, ktoré sú obľúbené a najčastejšie používané pri terapii, patria: staré
filmy, hudobné nahrávky, obľúbené knihy, plagáty, dobové predmety, staré
receptúry, tanec, spoločenské hry, staršie fotografie z akcií. Z výsledkov
rozhovorov vyplynulo, že táto terapia prináša zážitkové učenie, ktoré veľmi
významným spôsobom ovplyvňuje mieru dosiahnutia osobnostného rozvoja,
zlepšenia medziľudských vzťahov a lepšieho sebapoznania. Realizáciou
uskutočnenia naučenej aktivity v reálnom živote im dáva možnosť vytvoriť si
vlastný osobný plán so životnými cieľmi, ktoré mu dávajú pocit zmysluplnosti
a užitočnosti. Priama interakcia s vecami, prírodou, s ľuďmi prináša zmeny
v správaní a v interpretácii prežitého, vedie k schopnosti učiť sa. Väčšina
klientov s postihnutím priznala, že realizované aktivity im pomohli vyznať sa
v samých sebe, odhaliť slabé a silné stránky, ako aj získať lepší obraz
o samom sebe. Prostredníctvom spoločných aktivít sa klienti učia vzájomnej
tolerancii, rešpektu a spolupráci, prvkami komunikácie je priateľstvo, empatia
a povzbudenie. Klienti sa učia, že komunikáciou môžu aj zraniť, príliš kritické
hodnotenie nepovzbudzuje, ale znižuje sebavedomie, na druhej strane tvrdenie
pravdu stojí nad klamstvom. Respondenti tvrdili, že im pomohla nazrieť
do svojho vnútra, zlepšiť odolnosť voči stresu, zefektívniť komunikáciu,
nazerať na problémy z viacerých uhlov.
Veľmi často využívanou terapiou pri práci s mentálne postihnutými je
animoterapia, kedy sa vo väčšine prípadov preferuje liečba koňom, psom,
zajacom či mačkami. U mentálne postihnutých sa potvrdili veľmi priateľský
a pozitívny vzťah k zvieratám, ktoré dokážu u nich navodiť pocit bezpečia,
šťastia, spokojnosti a pozitívnej nálady. Vernosť a láska zvieraťa k človeku
ich učí k otvorenejšej komunikácii, lepšej empatii a vzájomnej tolerancii.
Väčšina mentálne postihnutých priznala, že prítomnosť zvieraťa v nich
vyvoláva pozitívne až hrejivé pocity, kedy zabúdajú na osobné konflikty,
životnú rutinu či zdravotné problémy. Pozitívne dopady sme rozdelili do troch
kategórií: 1. fyzické zdravie – starostlivosť o zviera ich núti ku kondícii, lepšej
starostlivosti o zdravie, pocity únavy, náladovosť a depresívne stavy často
v prítomnosti zvieraťa vymiznú; 2. psychické zdravie – pozitívne pocity
a životné šťastie, ktoré ich animoterapia prináša, sú často nadradené nad
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biologické potreby, vo väčšej miere cítia blízkosť, že nie sú tu sami, zviera im
dáva nádej; 3. empatia a tolerancia – tým, že cez kožu zvieraťa vnímajú rôzne
zmysly, učia sa byť vnímavejší, empatickejší a otvorenejší voči okoliu.
Kľúčovou terapiou zameranou na osobnostný rozvoj mentálne
postihnutých je pracovná terapia, ktorej cieľom je dosiahnuť maximalizáciu
osobnostného rastu, podporu rozvoja životných zručností na dosiahnutie
individuálnej nezávislosti v bežnom živote. Ide o činnostnú terapiu, v rámci
ktorej dochádza k širokospektrálnemu rozvoju životných a sociálnych
zručností cez pracovné dielne, manuálnu prácu, ručné tvorivé dielne, pečenie,
varenie, záhradnícke práce, domáce práce či organizované brigády. Kľúčom
k úspechu je sebarozvoj ako účinný nástroj pre zlepšovanie motivácie
a pozitívnej nálady, schopnosti viesť samostatný život a viesť vlastnú
domácnosti. Asistenti považujú sebarozvoj za veľmi významný aspekt,
pretože klientov vedie k porozumeniu vlastného správania sa v sociálnej
interakcii. Respondenti sa učia sami na sebe ako minimalizovať vlastné
chyby, objavujú silné stránky, ktoré im pomôžu prekonávať prekážky
a dosahovať životné ciele.
Popri pracovnej terapii má na osobnostný rozvoj mentálne postihnutých
dopad aj nácvik a tréning zručností v rámci sociálnej rehabilitácie, ktoré sú
nasmerované na rozvoj sebaobslužných činností, uplatnenia na pracovnom
trhu a získania schopností viesť vlastnú domácnosť v podporovanom bývaní.
Participanti výskumu uviedli, že možnosť pracovať, mať vlastné bývanie
a dokázať sa sám o seba postarať je najdôležitejším cieľom v ich živote,
nakoľko túžia žiť „normálny“ život. Z tohto dôvodu zdieľajú spoločné bývanie
a záujmy s ďalšími mentálne postihnutými v podporovanom bývaní. Všetci
zhodne tvrdili, že pracovná terapia a nácvik rôznych životných zručností im
pomohli uplatniť sa, získali nové zručnosti, ktoré im pomohli nájsť si
zamestnanie, naučili sa základné sebaobslužné činnosti, zlepšili sa vo vedení
domácnosti a manažmente financií, cítia sa viac nezávislí a sú vďační za
každú príležitosť, keď sa môžu realizovať, rozvíjať svoj talent alebo jednoducho
pracovať a zarobiť si peniaze. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu vplývajú aj
osobné a sociálne vlastnosti či spôsobilosti. Ukázalo sa, že zručnosti výrazne
ovplyvňujú aj kvalitu života respondentov. Väčšina respondentov poukazovala
na to, že ich nespokojnosť často pramení práve z nízkych zručností, ktoré im
znemožňujú uplatniť sa na trhu práce alebo v spoločnosti ako bežní ľudia.
Pri realizácii aktivít arteterapie, ktorej cieľom je rozvíjať citový
vývin, spontánny prejav, tvorivosť, hravosť či neverbálnu komunikáciu, všetci
účastníci priznali, že táto terapia im pomáha lepšie vnímať samého seba, dáva
im možnosť vlastnej sebaprezentácie cez umeleckú tvorbu na výstavách,
predajných trhoch či komunitných podujatiach, rozvíja tvorivosť a kreatívnosť
v sebapoznaní, bez nej si nevedia predstaviť život, stala sa ich prirodzenou
súčasťou. V priebehu života človeka s mentálnym postihnutím sa jeho schéma
potrieb mení, na čo musia reagovať aj poskytované sociálne služby
a plánovanie súboru aktivít v rámci reziduálnej starostlivosti.
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Záver
Hoci rozsah skúmanej vzorky neumožňuje poskytnúť zovšeobecnené
výsledky, analýza dát i napriek tomu prináša zaujímavé zistenia, ktoré
poukazujú na potrebu skvalitňovania terapií v sociálnych službách, pravidelnej
realizácie a systematického plánovania, aby sa dosiahol maximálny pozitívny
dopad na podporu rozvoja samostatnosti, sebaobslužných činností, pracovnej
integrácie a vzdelávania ľudí s mentálnym postihnutím či eliminácie dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia na degradáciu osobnosti. Spektrum benefitov
a pozitívnych aspektov terapií v sociálnych službách by mal byť impulzom
k zvyšovaniu sociálnych zručností klientov cez ponúknutie pozitívnych
vzorov, progresívne zmeny v správaní a myslení, podporu integrácie, socializácie
a uplatnenia na otvorenom pracovnom trhu.
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The Reflection of Changes in Family Life of Children
with Duchenne Muscular Dystrophy by their parents
Reflexion der Veränderungen im Familienleben
von Kindern mit Duchenne-Muskeldystrophie
durch ihre Eltern
Reflektovanie zmien života rodín detí s muskulárnou
dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov
Michaela Hromková, Miriam Slaná,
Katarína Molnárová Letovancová
Abstract
In Slovakia, the topic of Duchenne muscular dystrophy from the
viewpoint of the parents is insufficiently reflected in research. Duchenne
muscular dystrophy is rare nerve – muscular disease, which affects only
boys. Disease influence the whole family life. The aim of the authors'
study was to find out and describe the life reality of families with a member
who suffers from this disease. The authors used the qualitative research
and technique of focus groups (total no. of focus groups = 3). The research
sample were parents of children with Duchenne muscular dystrophy (n = 26,
16 women, 10 men). According to research results four situations with
which the parents of these children meet in everyday reality are clear.
Situations can be divided into two groups: situations inside the family
(acceptance of the diagnosis, changes in the family life, care for carers)
and situations outside the family (parents versus services and utilities).

Keywords: Duchenne muscular dystrophy. Management of family life.
Parents. Parenting.
Muskulárne dystrofie patria do skupiny tzv. zriedkavých ochorení, ktoré
sú chronické a život ohrozujúce, sprevádzané morbiditou, zvýšenou potrebou
zdravotnej starostlivosti a značnou mierou psychického, sociálneho a finančného
stresu rodiny1. Prejavy muskulárnych dystrofií začínajú veľmi individuálne
a v rôznom veku, ktorý závisí predovšetkým od konkrétneho typu ochorenia

1

Landfeldt et al. (2014)
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Postupnou progresiou ochorenie ovplyvňuje všetky oblasti života človeka, no
najzávažnejšie práve oblasť mobility a nevyhnutných životných úkonov2.
V prvom štádiu, zväčša krátko po diagnostikovaní, ochorenie obmedzuje
chlapcov v každodenných aktivitách predovšetkým v kráčaní, behu či skákaní
a hraní sa. V druhom štádiu, zhruba v období skoršieho teenagerského veku,
resp. krátko pred pubertou, toto ochorenie vedie k progresívnemu poklesu
schopnosti chlapca vykonávať každodenné úlohy, ako napríklad prechod po
schodoch alebo chôdza na krátke vzdialenosti. Chlapci sa potom stávajú
odkázaní na používanie invalidného vozíka. V treťom, poslednom štádiu,
okolo 20. roku života, chlapci začínajú mať respiračné, ortopedické či kardiovaskulárne problémy, ktoré majú fatálne následky3.
Muskulárna dystrofia typu Duchenne (ďalej len DMD) je charakteristická
fatálnymi následkami4. Je to ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť. Zatiaľ existuje
len podporná liečba na zmierňovanie príznakov ochorenia a na spomalenie
priebehu ochorenia5. Úlohou podpornej liečby je posilniť kvalitu života
rodiny a predĺžiť život dieťaťa. Ochorenie postihuje len chlapcov v pomere
1:3300 – 60006, dievčatá, resp. ženy sú obvykle prenášačky tohto ochorenia7.
Tento špecifický typ svalovej dystrofie býva diagnostikovaný zhruba v troch
až piatich rokoch a postihuje postupne všetky svaly v tele chlapcov8. Chlapci
trpia silnými každodennými bolesťami.
DMD predstavuje enormnú psychosociálnu záťaž pre rodičov a pre
celú rodinu9. Rodičia, podobne ako pri iných typoch zdravotného postihnutia
svojich detí, často dokumentujú napríklad pocity depresie a izolácie10, ďalej
stres z rodičovstva11 a jeho rozdielne prežívanie medzi matkami a otcami12.
Pre ženy, ktoré sú častejšie opatrovateľkami, je narušenie rodinnej interakcie
a problémy s prežívaním spoločne tráveného voľného času rodiny viac
stresujúce ako samotné ochorenie a prípadné fyzické ťažkosti chlapcov
s DMD13. Otcovia zase náročnejšie prežívajú obmedzenia v sociálnych
kontaktoch14 Vo všeobecnosti je pre rodičov obrovským stresom samotné
prijatie diagnózy15. Tí rodičia, ktorí dostávajú podporu od profesionálov už od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Thomas et al. (2014)
Bushby et al. (2010b)
Thomas et al. (2014); Van Ruiten et al. (2014)
Mah & Biggar (2012)
Emery (1991); Bushby et al. (2010a); Mah & Biggar (2012)
Thomas et al. (2014)
Nereo et al. (2003); Thomas et al. (2014)
Charash et al. (1991); Read et al. (2010); Thomas et al. (2014)
Firth & Wilkinson (1983), Abi Daoud et al. (2004); Baiardini et al. (2011); Faulkner et al. (2016)
Nereo et al. (2003); Farmer et al. (2004); Poysky & Kinnett (2009)
Tomiak et al. (2007); Thomas et al. (2014)
Thomas et al. (2014)
Baiardini et al. (2011)
Poysky & Kinnett (2009)
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diagnostikovania ochorenia, sa podľa štúdie16 lepšie a rýchlejšie vyrovnávajú
s dôsledkami ochorenia svojho dieťaťa. Schopnosť profesionálov predvídať
potreby rodiny a poskytovať včasnú podporu znižuje vplyv stresu a zvyšuje
odolnosť rodiny17.
Veľmi závažnými sú aj sociálne dôsledky muskulárnych dystrofií,
nakoľko sa človek postihnutý niektorou z ich typov postupne počas života
stáva závislým na pomoci inej osoby, kompenzačných pomôckach a úpravách
prostredia, v ktorom žije a pohybuje sa. Sociálne dôsledky DMD častokrát
ovplyvnia vývoj a budúce smerovanie jednotlivých členov rodiny alebo
rodiny ako celku18. Problematika muskulárnych dystrofií detí očami rodičov
na Slovensku ešte popísaná vôbec nebola.
Cieľ
Cieľom štúdie bolo pochopiť a popísať, ako rodičia detí s DMD
vnímajú dopad ochorenia dieťaťa na život celej rodiny. Participanti boli
požiadaní, aby odpovedali na dve základné otázky:
Ako ovplyvnilo ochorenie DMD Vášho dieťaťa Váš rodinný život?
Čo je pre Vás najdôležitejšie pri starostlivosti o svoje dieťa s DMD?
Metodológia
Participanti
Pre výskumné účely sme oslovili Slovenskú organizáciu muskulárnych
dystrofikov, ktorá nám sprostredkovala kontakty na participantov a vytvorila
podmienky na realizáciu fokusových skupín. Všetky fokusové skupiny boli
realizované v rámci letných táborov pre rodiny detí s DMD v priebehu
mesiacov júl a august 2016 a 2018. Letné tábory sme využili z toho dôvodu,
že obaja rodičia sa mohli na diskusiách zúčastniť spoločne a pre deti bol
v čase interview zorganizovaný náhradný program. Skupinového rozhovoru
sa zúčastnilo spolu 26 participantov, z toho 16 žien a 10 mužov. Priemerný
vek participantov bol 37.
Participantmi boli rodičia detí s DMD, ktorých deti mali problémy
s mobilitou a/alebo potrebovali invalidný vozík. V skupine neboli rodičia detí
napojených na pľúcnu ventiláciu. Podrobnejšie informácie o participantoch
výskumu poskytuje tabuľka 1.

16
17
18

Beresford (1994)
Bray et al. (1981)
Gagliardi (1991); Baiardini et al. (2011)
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Tabuľka 1:
Demografické informácie o rodičoch detí s DMD – participantoch výskumu
Demografické informácie
RODIČIA
Pohlavie rodičov
Ženy
Muži
Rodinný stav
Ženatý/vydatá
Rozvedený
Zamestnanecký stav
Rodičia, ktorí sú doma
Z toho ženy
Z toho muži
Pracujúci na čiastočný úväzok
Pracujúci na plný pracovný úväzok
Dosiahnuté vzdelanie
Vysokoškolské
Stredoškolské
Počet detí
Počet detí s DMD
Počet zdravých detí
INFORMÁCIE O DEŤOCH
Úroveň zdravotného postihnutia
Chôdza s podporou
Používateľ invalidného vozíka

%

n

61,54 % (16)
38,46 % (10)
92,31 % (24)
7,69 % (2)
46,15 % (12)
91,67 % (11)
8,33 % (1)
3,85 % (1)
50,00 % (13)
30,77 % (8)
69,23 % (18)
50,00 % (19)
50,00 % (19)

15,79 % (3)
84,21 % (16)

Zber dát
Vzhľadom k problematike sme sa rozhodli využiť kvalitatívnu metódu –
fokusových skupín, ktorá je definovaná ako technika výskumu zhromažďujúca
údaje prostredníctvom skupinovej interakcie vzniknutej v debate na tému určenú
výskumníkom19.
Analýza dát
Diskusie v rámci fokusových skupín boli nahrávané na diktafón, potom
doslovne prepísané. Rozhovory vo fokusových skupinách trvali minimálne
150 minút. Diskusie viedli všetky tri autorky článku, ktoré v úvode predstavili
19

Straus & Corbin (1999); Morgan (2001)
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výskumný zámer a oboznámili účastníkov s pravidlami fokusových skupín20.
Výsledný text bol podrobený obsahovej analýze. Záznamy boli pozorne
prečítané, pričom obsahová analýza prebehla tak, že v súlade s výskumnou
otázkou boli vybrané v texte charakteristiky či kategórie fenoménov v troch
krokoch. V prvom kroku bol celý text podrobený sekvenčnej analýze a prvotnému
kódovaniu. Neskôr pokračovala analýza textu diskusií vytváraním kategórií,
ktoré v treťom kroku boli označené vzťahmi pre konceptuálnu reprezentáciu
dát týkajúcich sa aspektu prežívaného rodičovstva.
Informovaný súhlas
Od participantov výskumného šetrenia uskutočneného formou fokusových skupín sme získali informovaný súhlas s ich participáciou na výskume.
Výskumné zistenia
Na rozhovoroch participovali 24 rodičia detí s DMD v troch fokusových
skupinách. Z výpovedí participantov vyplynuli nasledovné životné situácie,
ktoré participanti sami definovali ako zmeny: manažment rodinného života,
získavanie informácií, ekonomické náklady, dostupnosť služieb a ich vyhľadávanie
a zhoršený zdravotný stav rodičov.
1. Manažment rodinného života. Témou, ktorá vo fokusových skupinách
intenzívne zaznievala, bola zmena organizácie života rodiny, ktorú so sebou
ochorenie dieťaťa prinieslo. Rodičia uviedli, že kľúčovým momentom, ktorý
zmenu vyvolal, je potreba opatrovať dieťa DMD a byť mu k dispozícii 24
hodín denne. Rodičia zhodne uvádzali, že plánovanie a celá organizácia života
rodiny je silne ovplyvnená práve opatrovaním a prispôsobuje sa hlavne potrebám
dieťaťa s DMD. Hľadanie rovnováhy medzi zabezpečovaním potrieb dieťaťa
s DMD, organizáciou spoločne tráveného času celej rodiny a uspokojovaním
potrieb ostatných členov rodiny rodičia často označovali za nevyhnutné.
R1: „My si musíme veľmi dôkladne naplánovať denný režim. Zo školy na rehabilitáciu,
z rehabilitácie domov, napísať úlohy. Potom ešte navariť večeru, znovu pocvičiť. Víkendy sú
lepšie v tom, že môžeme niekam spoločne vypadnúť. Avšak stále sa všetko točí okolo dieťaťa.“!
R3: „Starostlivosť je jednoznačne ponechaná na rodinu, čo by nebol až taký problém, ale to
postavenie nás rodičov, ktorí vykonávame 24 hodinovú starostlivosť, je veľmi neohodnotené,
a to ešte pridáva záťaž rodine.“

20

Morgan (2001); Greenbaum (2000)
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2. Získavanie informácií. Opatrovanie podľa rodičov nie je len aktuálne
uspokojovanie potrieb dieťaťa, ale je to aj činnosť, ktorá si v začiatkoch
vyžadovala získavanie informácií o ochorení, jeho progrese, liečbe a rehabilitácii
a v neposlednom rade o správnom opatrovaní. Rodičia, predovšetkým matky,
sa často charakterizovali ako odborníci, ktorí neustále študujú a dopĺňajú
informácie o DMD, pretože, ako bolo spomenuté, každé štádium so sebou
prináša aj nové výzvy. Niektorí dokonca uvádzali, že pri stretnutí s profesionálmi
vystupovali skôr ako experti na ochorenie svojho dieťaťa než ako rodičia.
R2: „Musíme byť aj zdravotné sestry, aj rehabilitační pracovníci, aj učitelia a keď hľadáme
informácie, tak aj detektívi... Teraz keď toho už vieme veľa, niekedy zaskočíme lekára otázkou.
Je prekvapený, čo všetko vieme.“

Rodičia sa v rozhovoroch vrátili k obdobiu, v ktorom bola ich dieťaťu stanovená
diagnóza. Viacerí uviedli, že aj keď tušili, že dieťa má vážne ochorenie,
neočakávali, že pôjde o ochorenie s tak fatálnymi následkami. Sami vyjadrovali
svoje pocity ako šok, zlý sen, alebo slovami jedného z rodičov aj ako „ortieľ
smrti“ nad dieťaťom. Všetci zhodne konštatovali, že o ochorení dovtedy
nevedeli a informácie, ktoré od lekárov dostali, ich doslova paralyzovali.
3. Ekonomické náklady spojené s ochorením. Viacerí rodičia uviedli, že okrem
plánovania spoločného času musia plánovať aj finančné výdavky v rodine.
Z ich výpovedí je zrejmé, že finančný manažment rodiny musí v prvom rade
zohľadňovať zníženie, prípadne úplnú stratu príjmu jedného z rodičov (zväčša
matiek) a tiež náklady spojené s liečbou dieťaťa s DMD, so zabezpečovaním
extra fyzioterapií, kúpeľnej liečby, vitamínových doplnkov, ďalších pomôcok
a pod.
R6: „Niektoré rodiny sociálne upadnú, pretože príspevok za opatrovanie je veľmi nízky...
a väčšinou jeden z rodičov musí nechať svoje zamestnanie. A k tomu máme výdavky, ktoré iné
rodiny nemajú. Iné rodiny si môžu napríklad šetriť na dovolenku, niečo si kúpiť, proste udržujú
si štandard. My si musíme šetriť peniaze na pomôcku, kupovať vitamíny, lieky. Takáto finančná
situácia je pre nás veľmi náročná.“
R2: „Manželka je doma a opatruje a ja musím pracovať v zahraničí, aby sme to všetko utiahli
a žili normálne ako ľudia.“

Rodičia sa preto snažia vyhľadávať externé zdroje pomoci, ako sú neziskové
organizácie, svojpomocné skupiny, nadácie, individuálni darcovia a pod., aby
na jednej strane zabezpečili pre svoje dieťaťa s DMD maximum a na druhej
strane, aby zachovali rovnováhu rodiny.
4. Dostupnosť služieb a ich vyhľadávanie. Ďalšou témou diskutovanou v skupinách bola konfrontácia so systémom zdravotných a sociálnych služieb, ktorú
rodičia označili ako novú životnú zmenu, ktorej museli čeliť. Téma, ktorá
bola rodičmi zdôrazňovaná v súvislosti so zdravotnými a sociálnymi službami,
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bola ich dostupnosť. Problémom podľa väčšiny rodičov je fragmentácia
zdravotných aj sociálnych služieb, za ktorými veľakrát cestujú ďaleko od
miesta bydliska. Pre rodičov je to fyzicky náročné a vyžaduje to nielen viac
času, ale aj zvýšené finančné náklady a v konečnom dôsledku, s progresiou
ochorenia je to fyzicky vyčerpávajúce aj pre samotné deti s DMD.
R13: „My nielenže chodíme po všetkých ambulanciách vo svojom meste, ale dokonca aj po
celom štáte. Niekedy musíme ísť aj do zahraničia, pretože u nás prepojenosť služieb chýba.“
R12 : „Najväčším problémom je to chodenie po lekároch, trmácame sa. Buď nám to vyjde na
leto, alebo na zimu. Bolo by dobré mať nejaký plán vyšetrení, podľa ktorého by si nás objednali.
Teraz je to také spontánne. Teraz sme to my rodičia, ktorí žiadame lekárov – vyšetrite mi dieťa
lebo má takúto diagnózu. Posielajú si nás medzi sebou, ale okrem neurológa je dôležitá
spolupráca aj s ďalšími lekármi, ktorí by tiež mali medzi sebou komunikovať a nielen si
posielať pacientov.“

K existujúcim respitným službám, ktorých účelom je odbremenenie ich záťaže,
sa vo svojich výpovediach rodičia vyjadrili skôr odmietavo, pretože pre nich
predstavujú skôr problém a komplikáciu ako pomoc. Viacerí to charakterizovali
nasledovne:
R9: „Respitné služby nie sú pre nás. To sa človek bojí, či sa doma dieťaťu niečo nestane.
Radšej nie...“
R8: „Ja som nešla na operáciu lebo som sa bála, čo bude s ním (synom), keď budem v rekonvalescencii. Kto sa postará?“

Rodičia zhodne v diskusii uviedli, že v súvislosti s dostupnosťou služieb je
podľa nich zbytočne komplikovaný a zdĺhavý proces posudzovania nárokov
dieťaťa na pomôcky alebo služby.
5. Zhoršený zdravotný stav rodičov. Rodičia zhodne označili celý proces
opatery dieťaťa s DMD za veľmi psychicky a fyzicky vyčerpávajúci s vážnym
dopadom aj na ich zdravotný stav.
R2: „My sami cítime veľký fyzický úpadok. Liečime deti a nám odchádza chrbtica, platničky sú
preťažené, krčná chrbtica, drieková.“
R6: „To by sme inak aj my potrebovali také kúpele, môžem povedať, my sa tak naťahujeme
s tými chalanmi, chrbtica trpí strašne.“
R6: „Nikto nevie koľkokrát v noci stávam a musím dieťa otočiť, lebo chce ísť na záchod, musím
ho zdvihnúť, alebo chce sa napiť. Oni totiž, tí chlapci, aj priberajú, vážia aj 60 – 70 kilogramov
plus ešte mŕtva váha, sú ťažkí.“
R7: „My ani nič nestíhame iné, len starostlivosť o dieťa, ja mám pocit, že niekedy, keď padám
od únavy do postele, tak už v tej fáze padania spím.“
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Rodičia sa zhodli v tom, že si prvotne uvedomujú zhoršujúci sa zdravotný
stav dieťaťa, ale vlastný zdravotný stav a vyčerpanie vnímajú ako sekundárny
problém a jeho riešenie permanentne odsúvajú. Stanovisko väčšiny rodičov
vystihlo vyjadrenie jedného z nich:
R1: „My nemáme ani čas byť chorí. My si to nemôžeme dovoliť.“

V súvislosti so spomenutým psychickým a fyzickým vyčerpaním viacerí rodičia
vyjadrili túžbu po odpočinku a čase strávenom inými aktivitami, v zmysle
relaxácie a voľnočasových aktivít.
Diskusia a záver
Cieľom spracovanej štúdie bolo zistiť a popísať, ako rodičia detí
s DMD vnímajú dopad ochorenia dieťaťa na život celej rodiny. Zistili sme
zhodu v názoroch participantov na reflexiu ich rodičovstva detí s DMD najmä
v identifikovaní kľúčových situácií, ktoré vnímajú ako významné zmeny
v živote rodiny.
Ústrednou témou sa stala starostlivosť o dieťa s DMD, ktorá je podľa
participantov komplexná a s progresom ochorenia sa stáva pre rodičov
náročnejšou21. Potreba takejto starostlivosti zásadne ovplyvňuje rodinné
fungovanie a mení celú organizáciu rodinného života. Vo viacerých rodinách
sa dokonca menia roly jednotlivých členov rodiny, čo nachádzame aj vo
výskumoch viacerých zahraničných autorov22.
Z výsledkov štúdie vyplýva, že k ďalším významným a nepredvídateľným
zmenám v rodinnom živote23 patria podľa rodičov zúženie pozornosti len na
dieťa s postihnutím, a to na úkor svojho fyzického a psychického zdravia či
manželského vzťahu24. V našej štúdii dokonca rodičom unikajú potreby zdravých
súrodencov, ktorých rodičia v rozhovoroch vôbec nespomenuli.
Matky v našom výskume podobne ako v iných výskumoch25 nesú
bremeno starostlivosti a stávajú sa tak samoedukovanými „medicínskymi
špecialistkami“26. Nie je prekvapivé, že rodičia ako jeden z najstresujúcejších
momentov svojho života považujú obdobie, v ktorom im bola oznámená
diagnóza DMD. K podobným zisteniam dospeli viacerí autori27. Oznámenie
diagnózy, a teda aj prognózy dieťaťa, spĺňa situácie, ktoré navodzujú post21
22
23
24
25
26
27

McCann et al. (2012)
Nereo et al. (2003), Mah & Biggar (2012)
Carter et al. (2015)
Mah & Biggar (2012)
Nereo et al. (2003); Thomas et al. (2014); Faulkner et al. (2016)
Slaný (2012)
Rahi et al. (2004), Mah & Biggar (2012)
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traumatickú stresovú poruchu28. Z výsledkov štúdie tak vyvstala potreba
kontinuálnej psychologickej pomoci29 a v neposlednom rade aj potreba
relevantných informácií o ochorení, jeho priebehu a možných terapeutických
postupoch.
Ďalšou zmenou spomínanou všetkými rodičmi bola ekonomická situácia
v rodine. Spravidla išlo o dvojnásobnú ekonomickú záťaž pre rodinu30. Jednak
je to strata trvalého príjmu opatrujúceho rodiča31 a zároveň ekonomické výdavky
spojené s liečbou a rehabilitáciou dieťaťa.
Jednou z oblastí, ktoré boli participantami reflektované, bol problém
dostupnosti a fragmentácie zdravotných a sociálnych služieb pre rodičov a deti
s DMD v zmysle lokalizácie služieb na jednom mieste, ako aj multidisciplinárnej
spolupráce viacerých odborníkov.
Štúdia potvrdila, že opatrovanie dieťaťa s DMD je náročný proces,
ktorý vyčerpáva celú rodinu a vo veľa prípadoch spôsobuje redukciu prípadne
úplnú stratu sociálnych kontaktov (vrátane rodiny a najbližších priateľov), až
sociálnu izoláciu rodín detí s DMD32. Z nášho výskumu vyplýva, že rodičia
detí s DMD čelia viacerým náročným situáciám, čo si vyžaduje pomoc a podporu
ako blízkej rodiny, tak aj širšieho okolia. Dodávame, že vzhľadom na to, že
muskulárna dystrofia je ochorenie s fatálnymi následkami a predvídateľným
progresom, pre rodičov by bolo veľmi nápomocné, keby boli tieto služby
komplexné a koordinované. Zároveň celý proces posudzovania nárokov je nutné
zjednodušiť a odstrániť zbytočnú prekombinovanosť slovenskej legislatívy.
Tieto požiadavky v sebe integruje služba včasnej intervencie. Preto si myslíme,
že programy včasnej intervencie by sa mali zameriavať aj na deti s takýmito
zriedkavými ochoreniami33.
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Living and Learning with all Senses as a Didactic Concept
Leben und Lernen mit allen
Sinnen – als didaktisches Konzept
Žiť a učiť sa všetkými zmyslami – ako didaktický koncept
Anna Bochenska-Brandt
Abstract
The goal of the article is first to define the concept of body
perception with its associated sense organs. We know that the perception
process is influenced by many different factors and thus the good and
bad experiences determine what and how it is perceived.
For this purpose, the individual development stages of Piaget
were explained and documented with numerous examples. This developmental theory is a starting point for the structural model of Ms. Felice
Affolter. This article justifies that our environment provides many impulse
impression and that today our children grow up in a sensible environment. The changed in life situation, technology and civilization leads to
a depletion of stimuli, which allow the children to have immediate and
comprehensible experiences.
The basis of the article are the theories of Piaget, Affolter and
Dornes and the processing of all sensory information according to Ayres.
The author hopes thereby a varied knowledge gain.

Keywords: Body awareness. Sensory perception. Cognitive disorders.
1 Einführung
Von Beginn bis zum Ende unseres Lebens sind wir in eine Wirklichkeit
gesetzt. „Wir kommen in diese Welt, wir erfahren, dass sie da ist – uns umgibt
-eine Umwelt ist.“1.
Diese Erfahrung beruht auf Wahrnehmung. „Umwelt ist aber noch
nicht Wirklichkeit. Damit die Umwelt zur Wirklichkeit wird, muss ich mich
mit Ursachen und Wirkungen auseinandersetzen. Wie wirkt die Umwelt auf
mich, wie wirke ich auf die Umwelt? Wie wirken die Teile der Umwelt
1

Affolter Felicie (2001): „Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache“ (Wissenschaftliche Beiträge
aus Forschung, Lehre und Praxis zur Rehabilitation behinderter Kinder und Jugendlicher)
Gebundene Ausgabe – 28. Dezember 2006, Seite 17.
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aufeinander – seien es Dinge oder Personen?“2 Wirken kann ich nur, indem
ich etwas annehmen kann. Indem ich die Umwelt annehme und damit etwas
bewirke, kann ich mich auf sie richten, ihrer gewahr werden. So erfahre ich,
dass die Umwelt besteht – ich nehme sie wahr.
Die Sinne eines Menschen sind zwar vom ersten Tag seines Lebens
funktionsfähig, ihre Zusammenarbeit entwickelt sich aber erst im Laufe der ersten
Lebenswochen und -monate. Abhängig ist ihre Entwicklung vom alltäglichen
Gebrauch der Sinnesorgane. Jede Handlung des Kindes führt zur Erfahrungen,
die die Differenziertheit seiner Wahrnehmungsfähigkeit verbessert.
Kinder sind sinnenreiche Wesen. Sie haben Spaß am Einsatz all ihrer
Sinne. Aber sie wachsen in einer sinnesfeindlichen Umwelt auf. In unserer
Gesellschaft verschwindet das körperlich-sinnliche Erleben immer mehr, und so
besteht schon bei Kindern die Gefahr, dass sich ihre sinnlichen Wahrnehmungen
vorwiegend auf das Sehen und Hören reduziert. Jedoch alle Sinnesorgane
brauchen Anregungen, um zu funktionieren. Sie müssen benutzt werden damit
sie nicht verkümmern.
„Lernen mit allen Sinnen muss zur didaktischen Forderung für alle
Institutionen werden, die sich die Bildung und Erziehung von Kindern zur
Auflage machen.“ „In der Schule kann die körperlich-sinnliche Aneignung als
fachübergreifendes Lernprinzip betrachtet werden, das im Zusammenhang mit
einer handlungsorientierten Unterrichtsmethode auch abstrakte Lerninhalte
„begreifbar“, „erfassbar“, und damit nachvollziehbar macht“3.
Erfahrungen sind umso unmittelbarer, je mehr sie aus der Lebenswirklichkeit der Kinder stammen und je „körpernaher“ sie sind. Je mehr
Erkenntnisse nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern mit Hilfe mehrerer
Sinne erworben werden, umso stärker empfinden Kinder sie als unmittelbar zu
ihnen selbst gehörend, selbst gesteuert und auch selbst bestimmt. Wir nehmen
unsere Umwelt nicht mit einzelnen Sinnesorganen wahr, sondern mit unserer
ganzen Person, zu der auch Gefühle, Erwartungen, Erfahrungen und Erinnerungen
gehören. Da Kinder von ihrem ersten Lebenstag ihre Umwelt erkunden
wollen, sollen die Erwachsenen sie dabei begleiten und unterstützend wirken,
indem sie eine entsprechende Umgebung schaffen, Sinneserfahrungen zulassen
und ihnen damit die Chance für ein Leben und Lernen mit allen Sinnen geben.
2 Was ist eine Wahrnehmung?
Unter Wahrnehmung versteht man den Prozess der Informationsaufnahme
aus Umwelt und Körperreizen (^äußere und innere Wahrnehmung) und der
Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung dieser Reize im Gehirn. In diesen
2

3

Affolter Felicie (2001): „Wahrnehmung, Wirklichkeit und Sprache“ (Wissenschaftliche Beiträge
aus Forschung, Lehre und Praxis zur Rehabilitation behinderter Kinder und Jugendlicher)
Gebundene Ausgabe – 28. Dezember 2006, Seite 17.
Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 32.
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Prozess gehen individuelle Erfahrungen, Erlebnisse und subjektive Bewertung
ein. In der Regel folgen der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen
Reaktionen in der Motorik oder im Verhalten eines Menschen, die wiederum
zu neuen Wahrnehmungen führen“.4
Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, bei dem sich das Kind mit allen
Sinnen seine Umwelt aneignet und sich mit ihren Gegebenheiten auseinandersetzt.
Durch die Sinne begegnet es den Lebewesen und Dingen, es kann sie sehen,
hören, befühlen und anfassen, kann sie schmecken und riechen, sich mit ihnen
bewegen.
Die Sinne sine unsere Antennen, über die wir mit der Umwelt
kommunizieren. Durch sie nehmen wir Kontakt mit der Umwelt auf. Über die
Sinne lassen wir die Umwelt in uns hinein. Sie sind die Nahtstelle zwischen
innen und außen, zwischen dem Menschen und der Welt. Durch die Sinne
nehmen wir unsere Umwelt wahr und können gleichzeitig auf sie einwirken.
Den verschiedenen Sinnesorganen entsprechend kann man optische,
akustische, taktile und, wenn man will, auch Wahrnehmungsleistungen des
Riechens und Schmeckens voneinander unterscheiden. Oft genug aber kommen
Verarbeitungen der verschiedensten Sinnesreize zusammen, um zur Perzeption
zu führen. Ein Beispiel für die Verschmelzung oder Verarbeitung von
Sinnesreizen: es genügt nicht, dass ich nur sehe, z.B. das ist eine Stufe, ich
muss auch wahrnehmen, dass diese Stufe hoch ist und dass ich mich so und so
bewegen muss, um diese Stufe zu ersteigen. Das ist eine ganze Folge von
Wahrnehmungsleistungen, die mir helfen, die Struktur der Umwelt zu erfassen.
2.1 Funktion der Sinnessysteme
Die Aufnahme der Reize erfolgt über folgende Sinnesorgane:
Die Hand, aber auch Mund, Gesicht und anderen Hautpartien vermitteln
die Größe, Form, Oberflächenbeschaffenheit von Objekten, also die Beschaffenheit der Umgebung, die nicht zu riechen, zu schmecken, zu hören und zu
sehen ist. Außerdem erfahren wir Informationen über Temperatur von
Gegenständen. Dieses System nennt man „taktiles System“. Um z.B. etwas
von einer unbekannten Frucht zu erfahren, benutzt man die Hand, um die
Beschaffenheit (glatt, rau) der Oberfläche zu ertasten.
Die Sehnen, Muskeln und Gelenke liefern uns Informationen über
Stellung der Körperteile zueinander, Muskelspannung, Kraft des eigenen Körpers,
aber auch über Gewicht von Objekten. So finden wir auch mit geschlossenen
Augen oder im Dunkeln den eigenen Mund, wenn wir einen Apfel essen
möchten, und beim Klatschen in die Hände müssen wir nicht ständig visuell
kontrollieren, dass eine Handfläche auf die andere trifft. Die Rezeptoren
4

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 32.
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nehmen hier keine Reize aus der Umwelt auf, sondern solche, die im eigenen
Körper (z.B. durch Bewegung) entstehen. Man nennt sie deshalb „Propriozeptoren“ (proprius = der eigene). Dieses System bezeichnet man deshalb als
„propriozeptives“ oder „kinästhetisches“ System.
Das Gleichgewichtsorgan (Vestibularapparat) im Innenohr vermittelt
Informationen über die Stellung unseres Kopfes zur Schwerkraft, spürt alle
Veränderungen des Kopfes. Selbst wenn es absolut dunkel ist, weiß der
Mensch, wo oben ist, welche Stellung der Kopf hat. Also erfahren wir
Informationen über Lage und Orientierung im Raum, Beschleunigung des
eigenen Körpers und Gleichgewichtsempfinden. Das Gleichgewichtssystem
heißt auch „Vestibularsystem“.
Das Auge vermittelt Farben und Formen der Umgebung, es liefert
Informationen über Schatten und Licht und das sichtbare Spektrum der Farben.
So werden z.B. Objekte und Lebewesen wahrgenommen, die Form prägt sich
ein, sie ist aus jeder Entfernung und in jeder Lage zu erkennen. Die meisten
Sinneseindrücke (von der Umwelt) erhalten wir über das sog. visuelle System.
Das Ohr vermittelt die Frequenz der Luftschwingung, den Klang. Wir
erfahren Töne in verschiedenen Höhen und Geräusche unterschiedlicher
Lautstärke. Der Klang einer Stimme und ihre Lautstärke erreichen den Menschen
lange bevor der Sinn der Worte erfasst wird.
Die Zunge liefert den Geschmack. So erkennen wir ob etwas süß,
sauer, salzig oder bitter ist. Außerdem führt sie die Nahrungskontrolle durch und
steuert die Nahrungsaufnahme und Nahrungsverarbeitung. Das Geschmackssystem bezeichnet man als „gustatorisches System“. Eine unbekannte Frucht
wird gerochen, die Zunge bringt die Geschmacksfärbung – es entsteht der
Geschmack.
Die Nase vermittelt den Geruch, den ersten und unmittelbarsten
Eindruck der Umgebung. Durch dieses Sinnesorgan gewinnen wir Informationen
wie Umweltkontrolle, Hygiene, Nahrungskontrolle. Dieses Geruchssystem
nennt man „olfaktorisches System“. Wer einen Raum betritt, wird unmittelbar
vom Geruch umfangen, er leitet die anderen Sinne unbemerkt.5
2.2 Prozess der Wahrnehmung
Der Verlauf des Wahrnehmungsprozesses kann folgendermaßen beschrieben werden:
1. Aufnahme des Reizes durch das entsprechende Sinnesorgan (über
die Rezeptoren).
2. Weiterleitung des Reizes an das Gehirn über aufsteigende Bahnen
in die entsprechenden sensorischen Zentren der Großhirnrinde.
5

Biermann Ingrid (2008): „Spiele zur Wahrnehmungsförderung“, Taschenbuch – Herder
Freiburg; Auflage: 13., Aufl. (März 2008).
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3. Speicherung des Wahrgenommenen im.
4. Vergleichen des neuen Reizes mit bisher Gespeichertem. Auswahl
und Bewertung der Meldungen aus den Sinnesorganen.
5. Koordination der Einzelreize der verschiedenen sensorischen Zentren
im Gehirn.
6. Verarbeiten der Reize und Einordnung in die bisherigen Erfahrungen.
7. Reaktion, Reizbeantwortung (motorische Handlungen, Verhaltensänderungen.

Verlauf des Wahrnehmungsprozesses6

6

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 47.
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Wahrnehmungsfelder im Hirn7
Der Wahrnehmungsverlauf wird von vielen Faktoren beeinflusst. So
bewirken die im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungen die Auswahl und
Bewertung der Meldungen aus den Sinnesorganen. Gute bzw. schlechte
Erfahrungen bestimmen mit, was und wie etwas wahrgenommen wird. Während
der eine beim Heringsgeruch Hunger bekommt, wird dem anderen dabei
schlecht, weil er sich an einem Hering einmal den Magen verdorben hat.
Der Wahrnehmungsvorgang ist auch abhängig von der Aufmerksamkeit
des Wahrnehmenden. Jeder weiß von sich selbst, dass es zeitliche Schwankungen
in der Wahrnehmungsbereitschaft gibt. Manchmal schaltet man einfach ab,
wenn man z.B. müde ist.
Schließlich spielt auch Interesse und die augenblickliche emotionale
Befindlichkeit des Wahrnehmenden eine wichtige Rolle.
So wird dieselbe Situation von jedem Betrachter anders gesehen: Eine
Exkursion von der Schule wird von einem Schüler als ein schulfreier Tag
betrachtet, von dem anderen als die Möglichkeit, etwas Neues zu sehen. Der
dritte Schüler will sich vielleicht ein neues Fachbuch günstig kaufen, und der
Lehrer möchte den Schülern die Möglichkeit geben, alles was er im Unterricht
erzählt hat, praktisch auszuprobieren.
Der Prozess der Wahrnehmung ist also niemals völlig abgeschlossen,
sondern muss vielmehr als ein sich immer wieder erneuernder Regelkreis
verstanden werden, bei dem das Subjekt selbst im Mittelpunkt steht.

7

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 34.
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3 Entwicklungstheorie von Piaget
In den 60-er Jahren wurde von einem Stufenmodell mit einem hierarchischen Aufbau der einzelnen Entwicklungsstufen und deren Einzelfunktionen ausgegangen.
Man ging davon aus, dass immer erst eine Entwicklungsstufe
abgeschlossen sein musste ehe die nächste Stufe beginnt. Diese Denkweise
spiegelte sich in vielen Behandlungskonzepten wie Affolter, Ayres, Bobath
wider.“8.
Entwicklung umfasst den gesamten Lebenslauf, d.h. der Prozess
beginnt mit der Befruchtung und endet mit dem Tod.
Nach Aussagen von Piaget ist Entwicklung das Ergebnis der
Wechselwirkung zwischen Organismus und Umwelt.“ Die Entwicklungsstufen
beschreibt Piaget als Spirale mit fließenden Übergängen, die sich ständig
erweitert.“9

Ein Beispiel für die funktionelle Wechselwirkung:

Auf ein Kind wirken ständig unzählige Reize der Umwelt ein. Es sind
immer mehr Bezugspersonen, die das Wohl des Kindes im Blickfeld haben.
Aber jeder aus seinen persönlichen Perspektive, z.B.: die Eltern wollen, dass
es das Kind besser hat als sie, ein Kinderarzt konzentriert sich auf die
körperliche Gesundheit; der Psychologe analysiert die Psyche des Kindes, wie
auch das Verhalten der Eltern und deren Interaktion; die Physiotherapeutin hat
8

9

Augustin Anneliese (2003): „Ergotherapie auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie
Jean Piagets: sensomotorische Phase“, Schulz-Kirchner, 2003, Seite 14.
Augustin Anneliese (2003): „Ergotherapie auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie
Jean Piagets: sensomotorische Phase“, Schulz-Kirchner, 2003, Seite 15.
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die motorischen Funktionen im Blickfeld; die Logopädin die Sprache; die
Ergotherapeutin die Sensorik usw. Es ist aber das Kind selbst, welches all
diese Einflüsse mit seinen Bedürfnissen, Interessen, Fähigkeiten und
Problemen ins Gleichgewicht bringen muss.
Für die Entwicklung spielen nach Aussagen von Piaget die Anpassungsprozesse eine große Rolle. Damit ist die aktive Anpassung an die aktuelle
Situation gemeint, um diese zu bewältigen. Die Anpassungsprozesse bestehen
von Anfang (Geburt) an und sind Ausdruck der Interaktionen und Wechselbeziehungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt und sie
beeinflussen sich gegenseitig. Bestandteile dieser Anpassungsprozesse sind
nach Aussagen von Piaget – Assimilation und Akkomodation.
„Assimilation ist die Integration von sensorischen Reizen, Informationen,
Bewegungen, Gewohnheiten, Verhalten, Lerninhalten an die eigenen, bisher
erworbenen Schemata, Bewegungen, Erfahrungen, Handlungsweisen,
Denkstrukturen, um die Inhalte zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit zu
machen.
Akkomodation beinhaltet: Anpassung der vorhandenen Schemata
(Funktion, Bewegung, Handlung, Wissensinhalte, Verhalten) an neue Situationen,
Gegebenheiten, Materialien, räumliche Bedingungen, Reaktionen, Problemstellung, um das vorhandene Schemata für die gezielte Problemlösung
einzusetzen.“10
Je nach Situation kann einmal die Assimilation und ein anderes Mal
die Akkomodation überwiegen, aber beide Seiten haben Anteil am aktuellen
Geschehen. Da zwischen Assimilation und Akkomodation ein fließender
Übergang besteht, ist es in der Praxis oft schwierig, die beiden Grundfunktionen
zu trennen. Kommt es zu einem Gleichgewicht zwischen beiden Funktionspolen,
so kommt es zu einem vorübergehenden Äquilibrium. Um diese Entwicklung
wieder in Gang zu bringen, ist ein neuer Stimulus (vom Individuum selbst
oder aus der Umwelt) erforderlich, um Assimilation und Akkomodation aus
dem Gleichgewicht und in Bewegung zu bringen. Dazu gehören:
1. Der Reifungsprozess des Organismus selbst.
Die genetischen Faktoren, das genetische „Programm“ wirken. Das
Kind wächst, die Körperproportionen verändern sich (feine neue Anpassungen
werden nötig).
2. Die soziale Übermittlung.
Reize, Anregungen, Stimulationen durch die Umwelt wirken. Neue
Situationen verlangen eine ständige Neuorientierung und Neuanpassung.
Häusliches Milieu, Kulturkreis, Umweltbedingungen, Schulbildung usw.
nehmen Einfluss.

10

Augustin Anneliese (2003): „Ergotherapie auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie
Jean Piagets: sensomotorische Phase“, Schulz-Kirchner, 2003, Seite 9.
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3. Die Erfahrungen des Kindes.
Eigene Aktivitäten und persönliche, subjektive Erfahrungen (positive
oder negative Auswirkungen) wirken.
Pas Erfahrungslernen (Sensomotorik), es ist die Grundlage für die
Verwertung des schulischen Lernens.
Ohne eigene Erfahrungen bleibt das theoretisch angesammelte Wissen
isoliert.“11
Piaget hat auf die Bedeutung der Wechselwirkung für den Entwicklungsprozess hingewiesen. Er versteht darunter eine gegenseitige Stimulation und
Beeinflussung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Diese gegenseitige
Stimulation von Reiz und Reaktion beschreibt er als Regelkreise (Zirkulärreaktionen). Anhand dessen stellte Piaget die Intelligenzentwicklung folgendermaßen dar:
Das Kind befindet sich zu Beginn auf der Stufe des elementaren
sensomotorischen Anpassungsverhaltens (Konklusion).
Durch ständiges Erproben der Reflexbewegungen erreicht es im 2.
und 3. Stadium die Phasen der primären Zirkulärreaktion. Darunter versteht
man einfache Handlungszyklen z.B. „Greifen um zu greifen“. Kein „äußerer
Zweck, kein Ziel“.

Und sekundären Zirkularreaktionen Das Kind wird fähig, Bewegungsabläufe zu steuern (Koordination der Funktionen), interessante Erscheinungen
andauern zu lassen. Die Handlungsweisen, die zum Erfolg fuhren, werden
wiederholt. Ansonsten wird die Außenwelt einbezogen (Objektbezug) und
jedes Glied der Kette kann den Zyklus aktivieren.

11

Augustin Anneliese (2003): „Ergotherapie auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie
Jean Piagets: sensomotorische Phase“, Schulz-Kirchner, 2003, Seite 23.
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Auf der 4. Stufe ist das Bewegungsverhalten bereits so ausgebildet
(Assimilation), dass eine Übertragung auf neue Situationen möglich wird. In
diesem Stadium werden die „Glieder“ aus dem Zyklus herausgelöst und es
findet Neuordnung der Elemente (neue Kombination) statt. Es kommt zuerst
zu langsamem (testendes, erkundendes) Ordnen der Teilaspekte und deren
Beziehungen, später zu planender Koordination.

Im 5. Stadium der tertiären Zirkularreaktionen können in diesem
Reifungsprozess durch ständiges Ausprobieren Bewegungsvariationen
gefunden werden.

Das Kind hat auf der höchsten Stufe die Fähigkeit erworben, auch
neue Möglichkeiten – ohne vorher zu handeln – alleine durch geistige
Kombinationen, über die Kognition zu erfassen.12
Entwicklung ist – nach Piaget – keine Entfaltung vorgeformter Strukturen.
Sie ist ein progressiver und dynamischer Aufbau von Verhaltensweisen oder
Bewegungsmustern, die sich aus der notwendigen Anpassung an die neuen
Gegebenheiten ergeben. Die Entwicklung durchläuft laut Piaget, die einzelnen
Phasen in gleicher Reihenfolge. Die Einzelleistungen sind aber individuell
verschieden und vom Reifungsprozess des Organismus und Umweltbedingungen
abhängig. Unterschiedlich ist auch das Entwicklungstempo, manche Kinder
erreichen eine Entwicklungsphase früher, andere später.

12

Augustin Anneliese (2003): „Ergotherapie auf der Grundlage der Entwicklungspsychologie
Jean Piagets: sensomotorische Phase“, Schulz-Kirchner, 2003, Seite 21-22.
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3.1 Modell zur Entwicklung der Wahrnehmung nach Affolter
In Anlehnung an Piaget hat F. Affolter (1975) ein Strukturmodell zur
Entwicklung der Wahrnehmung beschrieben. Demnach besteht der Entwicklungsprozess aus drei Stufen: Seriale Wahrnehmung, Intermodale Wahrnehmung und Modalitätsspezifische Wahrnehmung.13
1. Modalitätsspezifische Stufe (intramodale)
Das Kind konzentriert sich in der Regel auf die Reizaufnahme aus nur
einem Sinnesgebiet. Diese „modale Stufe“ ist gekennzeichnet durch zunehmende
qualitative und quantitative Veränderungen in den Leistungen. Das Kind hört
ein Geräusch, z.B. ein Glöckchen oder eine Stimme, und reagiert darauf mit
Kopfdrehen. Mit der Zeit erkennt es immer mehr unterschiedliche Geräusche
und schafft es zunehmend, auch ähnlich klingende Geräusche zu unterscheiden.
2. Intermodale Stufe
Auf dieser Stufe kommt es zu Verknüpfungsvorgängen der Eindrücke
aus verschiedenen Sinnesbereichen. Die ersten Koordinationsvorgänge, taktil –
visuell, auditiv – visuell, olfaktorisch – visuell und gustatorisch – visuell
bilden sich heraus. Das Kind lernt, dass Dinge hörbar, sichtbar und ertastbar
sind.
3. Seriale Stufe
Das Kind verknüpft aufeinanderfolgende Reize aus allen Sinnesgebieten
miteinander. Die Informationen werden zu einem sinnvollen Ganzen verbunden.
Das Kind hat die Informationen im Gedächtnis gespeichert und kann sie
jederzeit abrufen. Das Kind weiß, dass eine Herdplatte heiß ist, wenn es sie
nur rot-glühend sieht. Es hat im Gedächtnis gespeichert, dass dampfende
Gegenstände heiß sind. Das Kind muss diese schmerzhaften Erfahrungen mit
den Händen nicht noch einmal machen.
Zusammenlassend vertreten Piaget und Affolter die Theorie, dass
Säuglinge alle Empfindungen zunächst isoliert voneinander wahrnehmen und
sie dann miteinander in Beziehung setzen. Danach verläuft der Entwicklungsprozess vom Teil zum Ganzen, isolierte Wahrnehmungen werden Schritt
für Schritt zu einem Ganzen zusammengefügt.

13

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 53.
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3.2 Kreuzmodale Wahrnehmung nach Dornes
Im Gegensatz zu Affolter spricht Domes vom „kompetenten Säugling“.
Er meint, dass alle Babys bereits bei der Geburt über weitaus mehr
Fähigkeiten verfügen als angenommen wird^. Domes spricht von einem
Prozess, der intersensorischen Koordination und bezeichnet ihn als
„Kreuzmodale Wahrnehmung“.14 Sinnesmodalitäten aus verschiedenen
Modalitäten werden miteinander koordiniert. Auf diese Weise nimmt das
Kind die Welt und die Objekte seiner Umgebung als einheitlich wahr und
nicht als einen Wert separierter Empfindungen. Domes meint, dass die
„Kreuzmodale Wahrnehmungen“ bereits von Geburt an funktioniert.
Gibt man z.B. 20 Tage alten Kindern einen Schnuller mit Noppen
zum Saugen und zeigt ihnen hinterher die Bilder von zwei Schnullern – einen
mit Noppen und einen ohne – so schauen sie den genoppten Schnuller länger
an. Die Kinder stellen eine Verbindung her zwischen dem, was sie im Mund
fühlen und dem, was sie sehen.“15
Die Vorstellung zur kreuzmodalen Wahrnehmungsfähigkeit geht von
der Auffassung aus, dass die Ganzheiten wahrgenommen werden, dann
werden diese ganzheitlichen Wahrnehmungen im Laufe der Entwicklung
ausdifferenziert und können erst dann isoliert werden.
4 Wie sieht die Erlebniswelt von Kindern aus?
Unsere Umwelt liefert Gelegenheiten für zahlreiche Reizempfindungen,
wie optische und akustische Eindrücke, sowie Geschmack und Geruch, ferner
Schwerkraft und Berührungsempfindungen.
Kinder wachsen heutzutage in einer sinnesfeindlichen Umwelt auf. In
unserer Gesellschaft verschwindet das körperlich-sinnliche Erleben immer
mehr, und so besteht schon bei Kindern die Gefahr, dass ihre sinnliche
Wahrnehmung sich vorwiegend auf das Sehen und Hören reduziert. Veränderte
Lebenssituationen engen die Erfahrungsspielräume der Kinder ein. Gerade die
Zivilisation und Technik fuhren zu einer Verarmung an Reizen, die den
Kindern unmittelbare, nachvollziehbare Erfahrungen ermöglichen. Die Knödel
kommen fix und fertig aus der Kühltruhe auf den Tisch. Die Kinder erleben
nicht mehr den Prozess des Teigknetens, Ausrollens, des Füllens mit frischem
Obst. In der Gefriertruhe sind alle Knödelsorten bereits fertig und bedürfen
nicht der lang andauernden, viele Sinne ansprechenden Vorbereitung.

14

15

Dornes Martin (1995): „Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen“,
Frankfurt, Fischer 1995.
Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 54-55.
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4.1 Reizüberflutung (visuell, auditiv, olfaktorisch)
Die meisten Sinneseindrücke von der Umwelt erhalten wir über das
visuelle System. Das Auge gehört zu den Sinnesorganen, die heute am
meisten gebraucht werden. Gerade das Sehen ist heute im Alltag der Kinder
einer Dauerbelastung ausgesetzt. Elektronische Medien, Computerspiele,
Fernsehen, Lichtreklamen, bunte Werbeschilder führen zu einer Dauerberieselung
mit optischen Reizen. Stell dir vor, du gehst mit deinem Kind in ein Kaufhaus.
Es sieht die bunte Ware, aus allen Ecken an der Decke leuchten verschiedene
Lampen, manche Regale werden zusätzlich beleuchtet, das meiste Spielzeug
ist mit verschiedenen elektronischen Lichteffekten ausgestattet. Das Kind
muss die ganzen visuellen Informationen gleichzeitig verarbeiten. Für es ist es
natürlich besonders schwierig, die wichtigen von den unwichtigen Eindrücken
auszusortieren. Selbst für einen Erwachsenen mit einem gut funktionierenden
Gehirn ist ein solcher Besuch eines Kaufhauses äußert anstrengend. Es gibt
viele Kinder, die sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbringen. Heutzutage
wird großen Wert auf bunte Werbepausen gelegt, die die Zuschauer zum Kauf
der Artikel überzeugen sollten. Wenn man den Ton am Fernsehgerät ausschaltet,
sieht man schnelle Abfolgen, die unsere Augen durch die Geschwindigkeit
müde und gestresst machen. Durch das Fernsehen sind die Kinder an schnelle
Bildfolgen gewöhnt, dazwischen haben sie aber keine Zeit zum Verarbeiten
der Eindrücke. Zwar erlernen Kinder, sich schnell auf den Wechsel von
Inhalten und Bildszenen einzustellen, verloren geht ihnen jedoch die
Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, sich mit ihr
auseinanderzusetzen, um Zusammenhänge zu erkennen.
Im Unterschied zu den Augen können sich die Ohren nicht zurückziehen,
um sich vor der Reizüberflutung zu schützen. Sie sind den verschieden lauten
Geräuschen schutzlos ausgeliefert.
„Die durch Medien ermöglichte Allgegenwart und Endlosigkeit von
Musik hat in erheblichem Maß Körpergewohnheiten und Rezeptionsweisen
einseitig beeinflusst. So bleibt Musik vielfach ein gar nicht mehr bewusst
wahrgenommener „unaufdringlicher Background“, „Eine Klangtapete“.16
Problematisch ist nicht nur die uns ständig berieselnde Klangtapete, auch der
uns umgebende Lärm kann zum „Akustik-Stress“ werden. Das Überangebot
an akustischen Reizen kann den Zerfall der auditiven Wahrnehmung in Form
einer Übersättigung zur Folge haben.
Überall erleben wir Musik – sie hat sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten quantitativ ungeheuer ausgebreitet. Es gibt kaum eine Stunde,
in der sie uns nicht erreicht – über Radio und Fernsehen, CD und Walkman.
Wir stehen mit Musik auf, frühstücken mit Musik, machen Schulaufgaben mit
16

Tischler Björn, Moroder-Tischler Ruth (1990): „Musik aktiv erleben“, Taschenbuch, Diesterweg
Moritz; Auflage: 4 (12. September 1990).

73

Bochenska-Brandt, A.:
Žiť a učiť sa všetkými zmyslami – ako didaktický koncept

Musik. Bei dieser Art des Musikhörens erleben wir die Musik als eine Ablenkung
im Hintergrund – unsere Konzentration ist ihr nur zu einem Teil gewidmet.
Aber trotz eines oft oberflächlichen Umgangs mit Musik in unserem Alltag:
Jeder von uns wird sich an besonders schöne Musikerlebnisse erinnern.
Natürlich kennt jeder neben den „Highlights“ auch negative Erfahrungen:
Situationen und Momente, in denen uns Musik ungute Gefühle bereitet, ja
sogar als Lärm erscheint. Laute, unmelodische Musik führt dazu, dass wir
unruhig oder sogar aggressiv werden. Beide Erlebnisformen haben etwas
damit zu tun, dass wir in unterschiedlichen Momenten unterschiedlich gut der
Musik zuhören können – genau so, wie wir ja auch der menschlichen Sprache
mal gut und mal weniger gut zuhören können. Daher ist es wichtig, dass wir
uns mit Musik gezielt (und nicht den ganzen Tag) auseinandersetzen können.
So kann Musik z.B. eine wortlose, entspannte Umgebung schaffen. Die
amerikanische Musiktherapeutin Shelley Katsh beschrieb einmal so:
Kein Mensch kann in Isolation leben, und deshalb ist Klang ein
wichtiges Medium, um die eigene Schale zu durchstoßen und Kontakte mit
Menschen herzustellen – von der Geburt bis in den Tod: Schreien, Keuchen,
Klappern, Rufen, um anderen zu sagen, wo wir sind und was wir machen. Ruf
und Antwort, das ist die Basis unserer menschlichen Kommunikation.17
Gerüche umgeben unser tägliches Dasein: der Geruch von Kaffee
begleitet uns zur Frühstückszeit, der Duft frischgebackenen Brotes beim
Bäcker, in der Stadt riecht es nach Autoabgasen, dann merken wir die
verbrauchte Luft in einem Klassenraum… Gerüche, die für Erwachsene nicht
unangenehm sind, können für ein Kind mit einer Überempfindlichkeit für
Geruchsreize geradezu widerwärtig oder ekelerregend sein. Solche Gerüche
können von Nahrungsmitteln stammen oder von Chemikalien und Reinigungsmitteln für die Toilette oder die Küche, von Auspuffgasen und vielen anderen
Geruchsquellen. Jeden Tag treffen wir viele Menschen z.B. in der U-Bahn,
die ganz unterschiedlich riechen. Die vielen Duftstoffe entstehen entweder
durch eigenen Körpergeruch oder auch durch Gebrauch von unterschiedlichen
Pflegemitteln wie: Haarshampoo, Deo, Seife, Bodylotion. Um unsere Kleidung
sauber zu halten verwenden wir Waschmittel und Weichspüller. An diesem
Beispiel ist es sichtbar, wie viele unterschiedliche Gerüche nur ein einziger
Mensch mit sich herumträgt. Wenn man noch dazu die ganzen Umweltdüfte
mit einbezieht, wird uns klar, wie sehr unser Geruchssinn tagtäglich beansprucht
wird18.

17

18

Katsh Shelley, Merle-Fishman Carol (1985): „The Music Within You Paperback”, Barcelona
Pub; 2 edition (January 1, 1985).
Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder.
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4.2 Können die sinnlichen Wahrnehmungen integriert werden?
Wie ich bereits anhand mehrere Beispiele beschrieben habe, ist die
sinnliche Wahrnehmung nur selten auf eine Sinnesmodalität beschränkt.
Taktile, kinästhetische, vestibuläre, visuelle, auditive, olfaktorische und
gustatorische Reize werden in einen komplexen Wahrnehmungsvorgang
integriert, ohne dass dem Wahrnehmenden die einzelnen Quellen der Information
bewusst sind.
Stell dir vor, du machst an einem Wintertag einen Spaziergang. Es
schneit und du spürst die Feuchtigkeit und Kälte auf deiner bloßen Hand, du
siehst die Schneeflocken fallen, die Straße wird glatt und du musst aufpassen,
dass du nicht auf dem Schnee ausrutschst, über die Schneewehen springst du
hinweg und weichst in deiner Richtung geworfenen Schneebällen aus. Wenn
du deine nassen Lippen mit der Zunge berührst, dann kannst du den Schnee
sogar schmecken.
So werden bei einem Winterspaziergang mehrere Sinneseindrücke
erweckt, die alle gleichzeitig oder schnell nacheinander auf dich einwirken.
Diese alltäglichen Vorgänge – die meist automatisch ablaufen – sind von
vielen Sinneseindrücken begleitet. Sehr oft werden sie uns gar nicht bewusst.
In einem Augenblick strömt eine Vielzahl unterschiedlicher Reize
über die jeweiligen Sinnessysteme auf unser Gehirn ein /Schneeflocken auf
der Haut, Gefühl von Kälte und Nässe, Wahrnehmung des glatten Bodens…/.
Die Einzelempfindungen werden im Gehirn zusammengesetzt und dann
kommt es zur Übermittlung der Information „es schneit“.
Dieses Zusammenwirken der Sinne bezeichnet J. Ayres als „sensorische
Integration“. Sie versteht darunter den Prozess des Ordnens und Verarbeitens
sinnlicher Eindrücke (sensorischer Inputs), so dass das Gehirn eine brauchbare
Körperreaktion und ebenso sinnvolle Wahrnehmungen, Gefühlsreaktionen
und Gedanken erzeugen kann19.
Alle Aspekte der kindlichen Persönlichkeit, Wahrnehmung, Bewegung,
Psyche, Kommunikation, soziale und materielle Umwelt spielen zusammen,
beeinflussen sich gegenseitig und stehen in ständiger Wechselbeziehung
zueinander. Ais sinnvoller und symbolischer Ausdruck der gesamten
Persönlichkeit gilt die Bewegung.
4.3 Welche Rolle spielt die Bewegung bei der Entwicklung des Kindes?
Beobachten wir das Kind in seiner Entwicklung, dann stellen wir fest,
dass es auf die Umweltreize mit Bewegung reagiert. Es wendet den Kopf
einem akustischen Signal zu, verfolgt einen Gegenstand mit den Augen,
19

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 154.
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betastet, beleckt ihn. Das Kind erlebt und reagiert auf seine Umwelt ganzheitlich.
In die Bewegung fließen sensorische, affektive, soziale und kognitive Anteile
mit ein, die das Erfassen der Umwelt als Gesamtkomplex ermöglichen. Will
man Defiziten in der Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von
Lernhandlungen vorbeugen, muss der Bewegungsreiz über alle Sinne
angeboten werden, so dass das Kind ihn in seiner Ganzheit über alle Sinne
aufnehmen und verarbeiten kann. Die Kenntnis von den Bewegungszusammenhängen in eigenen Körper und der Umgang mit vielseitigem
Material verbessert nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern beeinflusst
den allgemeinen Lern- und Leistungsprozess positiv.
Das Lernen des Kindes wird erleichtert und intensiviert, wenn die
Bewegung als sinnvolles Ganzes in den Unterricht eingebettet ist. Mit Hilfe
von Wahrnehmung und Bewegung baut sich das Kind ein raum-zeitliches
Orientierungssystem in der materiellen und personellen Umwelt auf und
entwickelt so seine praktische und begriffliche Intelligenz.“20
Nicht nur das äußere Umfeld, sondern auch die Eltern und Erzieher
leben die Freude an der Bewegung vor. Sie sind Vorbild und sollen bereit
sein, sich mit den Kindern täglich zu bewegen.
5 Verhalten von wahrnehmungsgestörten Kindern
Wahrnehmungsstörungen bleiben bei Kindern oft lange Zeit unerkannt.
Meistens, wenn schulische Probleme auftreten und Konzentrationsschwierigkeiten
sich mit Beeinträchtigungen der Auffassungsfähigkeit häufen, liegt der
Verdacht auf eine Wahrnehmungsstörung nahe. Die Wahrnehmungsfähigkeit
ist zwar von der Intaktheit der Sinnesorgane abhängig, Wahrnehmungsstörungen
betreffen jedoch auch den Prozess der Reizverarbeitung im Gehirn und
können deswegen trotz voller Funktionsfähigkeit der Sinnesorgane auftreten.
Viele Kinder mit Wahrnehmungsstörungen lassen das für andere Kinder
typische, dem eigenen inneren Antrieb folgen“ vermissen, und deshalb muss
die Therapeutin sie ermutigen, ihnen schmeicheln, sie locken und so
beeinflussen, dass sie von sich aus die Aktivitäten ergreifen., die ihrem Gehirn
zu seiner Vervollständigung verhelfen können. Wahrnehmungsgestörte Kinder
gelten oft als tollpatschig, ungeschickt und unkonzentriert. Sie stoßen
Gegenstände um, rempeln andere Kinder an, lassen Dinge fallen, fallen selber
oft hin. 21

20

21

Mertens Krista (1999): „Körperwahrnehmug und Körpergeschick“, modernes lernen; Auflage: 5
(1. Januar 1999).
Borchardt Karoline (2003): „Die Sensorische Integrationstherapie: Eine wissenschaftlich fundierte
angewandte Therapiemethode in der pädiatrischen Ergotherapie“ (Neue Reihe Ergotherapie)
by Karoline Borchardt (2003-01-01), Schulz-Kirchner.
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Einige Kinder ziehen sich zurück, werden ängstlich, trauen sich
immer weniger zu, vermeiden den Kontakt mit anderen oder spielen nur mit
Jüngeren bzw. mit Erwachsenen, um nicht Gefahr zu laufen, unterlegen zu
sein oder zurückgewiesen zu werden. Sie reagieren überempfindlich und sind
leicht verletzbar. Andere Kinder werden aggressiv, versuchen ihre Unsicherheit
durch Angriffe auf andere zu verdecken, täuschen Überlegenheit vor und
meiden jede Situation, in der sie Misserfolg haben könnten. Sie werden
schnell wütend und können Belastungen nicht ertragen“.22
6 Förderung von Kindern mit Wahrnehmungsstörungen
Für die Entwicklung eines jeden Kindes ist die Art des häuslichen
Lebens, das ihm die Eltern bereiten von außerordentlicher Bedeutung. Die
Eindrücke, die das Kind im häuslichen Alltag erhält, wirken während der
meisten Zeit des Tages auf das Gehirn des Kindes ein. Es ist eine Tatsache,
dass alle Wahrnehmungsleistungen der einzelnen Gebiete zu einem ganzen
Komplex verschmelzen. Alles, was wir tun, alle bewussten Bewegungen,
werden am besten als ein sensomotorisches Geschehen verstanden, und es
sollten beide Aspekte beachtet, geübt und bewertet werden – der sensorische
und der motorische Anteil. Der Therapeut sollte deshalb nicht ausschließlich
an der Bewegung interessiert sein, sondern ebenso dem Bewegungsimpuls
und der Bewegungsrichtung durch auditive, visuelle, taktile und kinästhetische
Reize Beachtung schenken.
Da alle Teile des Gehirns untereinander in Verbindung stehen und
kein Teil isoliert arbeitet, trägt jede Stimulation eines Sinnessystems zur
Aktivierung der anderen bei. Daher sollte das Therapieziel in einer ganzheitlichen
Entwicklungsförderung liegen, damit alle Sinne angesprochen werden. „Von
besonderer Bedeutung ist die Vermittlung taktil-kinästhetisch-vestibulärer
Wahrnehmungserfahrungen, denn sie stellen (nach Ayres) die Grundlage für
die Verarbeitung aller Sinnesinformationen dar.“ Aufgabestellungen sollten
eine spielerische Art haben, weil nur dann macht es dem Kind Spaß alle Sinne
zu üben, zu prüfen, zu erproben. Wahrnehmungsforderung ist ohne Freude
und Motivation nicht sinnvoll. Wenn das Kind in einer Therapie mit Lust und
Begeisterung mitmacht, wenn es erfährt, was es alles kann, wird es ein positives
Bild von sich selbst aufbauen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
gewinnen.23

22
23

Zimmer Renate (1995): „Handbuch der Sinneswahrnehmung“, Verlag Herder, Seite 165.
Hacks Maria (2000): „Das behinderte Kind frühzeitig fördern“, Wissenschaftsvlg Wellingsbüttel
(2000).
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7 Schlusswort
Wir alle wissen, wie wichtig sinnliche Erfahrung für die menschliche
Existenz ist, doch das reibungslose Funktionieren der Sinne wird immer noch
als selbstverständlich betrachtet. Darum war es auch noch nie so wichtig
wie in der heutigen Zeit, auf den zunehmenden Verlust an unmittelbaren
körperlich-sinnlichen Erfahrungen bei Kindern hinzuweisen und die daraus
entstehenden Gefahrenquellen aufzuzeigen. Das Kind braucht, um seine
alltägliche Welt zu erforschen, den Einsatz möglichst vieler seiner Sinne.
Leider (wie schon von mir oben beschrieben) wird es heute oft mit einer
Überflutung durch optische und akustische Reizeinwirkungen konfrontiert.
Am besten kann das Kind seine Sinne im Spiel trainieren, aber die
veränderten Lebensbedingungen engen die Erfahrungsspielräume ein.
Einer der Gründe, warum die Kinder so gerne spielen, ist das
Bedürfnis nach diesen Sinnesreizen. Je mehr das Kind entdeckt, und zwar
sowohl an sich selbst und seinen eigenen Möglichkeiten als auch in seiner
Umgebung, desto mehr werden seine Sinnesorgane angesprochen, und desto
komplexer sind die dadurch ausgelösten Anpassungsreaktionen. Spielen ist
eine gute Voraussetzung für die Entwicklung der Fähigkeit zur Bewegungsplanung. Diese Fähigkeiten braucht das Kind erst später im Leben, aber es
wird als Erwachsener nicht sehr viel Geschicklichkeit entwickeln, wenn es als
Kind nicht ausgiebig gespielt hat. Durch diese unausgewogene „Sinneskost“
kommt es bei Kindern zu Bewegungsunruhe, Nervosität und Konzentrationsmangel. Wir müssen endlich den Kindern die Gelegenheit geben, diese
Vielzahl von Eindrücken, Informationen und Anforderungen zu verarbeiten,
und zwar auf einer Ebene, die ihrer Entwicklung angemessen ist.
Heutzutage kommt es leider zur Misshandlung der Sinnlichkeit und
der körperlichen Betätigungsbedürfnisse von Kindern. Die Kinder leben in
einer von uns Erwachsenen bestimmten Welt.
Wenn Kinder ihre Umwelt mit den Händen erkunden, durch Greifen
begreifen wollen, dann treffen sie oft auf Unverständnis seitens der Erwachsenen.
Trotz aller Vorbehalte der Erwachsenen sollte Kindern die Freiheit gegeben
werden, die Welt mit allen ihren Sinnen zu erkunden. Es ist die höchste Zeit
den Kindern Freiraum für eigene Entdeckungen zu lassen, und ihnen die
Möglichkeit zu geben, eigene Erfahrungen zu sammeln.
Lasst uns unsere Kinder durch verschiedene Spielideen und
Spielvorschläge zum Selbertun anregen und dadurch gemeinsam mit den
Kindern ihre eigene Ideensammlung erweitern.
Stellt den Kindern mehr Entdeckungsräume zur Verfügung, damit sie
die Welt mit allen ihren Sinnen erfahren und genießen können.
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Life in the Comenius Institute
Leben in Komenský Institut
Život v Komenského ústave
Helena Orieščiková
Abstract
After the disintegration of Austria-Hungary and the creation of Czechoslovakia, the Comenius Institute for the education Abandoned Youth
with czechoslovakian scope was established. There was progress in one
department – the judicial. Life in theComenius Institute was not just
about duties, it was also about entertainment and meaningful use of leisure
time. For the inmates were served inanimate equipment: the chapel, the
hospital, the library, the school, and the land that the inmates were
working on. Thanks to the education, the inmates of the institutes have
left school with the Journeymans school certificate. The contribution
describes how was the life of the inmates in the Comenius Institute in
detail.

Keywords: Comenius Institute of Košice. Youth rehearsals. Organization of
the Institute.
V texte je z dôvodu originality textu použitá terminológia z príslušného obdobia.
Prvého chovanca prijali do polepšovne 15. mája 1902. Košická
kráľovská polepšovňa bola piatou v Uhorsku, ale prvou a dlho jedinou na
území dnešného Slovenska. Bol to komplex 13 jednoposchodových a 12
prízemných budov na 90 hektárovom pozemku, neďaleko centra mesta.
V roku 1905 tam bolo 275 chlapcov vo veku 12 – 20 rokov. Najviac (208) ich
bolo 12 – 16-ročných. Nariadením vlády republiky Československej č. 609/1918
zo dňa 14.11.1919 bola Košická kráľovská polepšovňa (Výchovný ústav pre
mladistvých delikventov) premenovaná na Komenského ústav v Košiciach1
1

VAJOVÁ, M. 2012. Poruchy správania ako edukačný a sociálny fenomén v minulosti
v Košiciach. In: Poruchy správania ako sociálny a edukačný a fenomén. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Košice, 28. – 29. 11. 2012. GABARÍK, M. – MELIKANT, M. –
SLOVÁK, T. Bratislava: IRIS, 2012, 271 s., s. 182 – 196.
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Komenského ústav bol ústavom s celoštátnou pôsobnosťou, kde boli
zastúpené všetky národnosti.2 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.
Pre každých 30 chovancov bol ustanovený jeden učiteľ, pre 5 chovancov
pracujúcich v dielňach jeden dielenský vedúci, ale 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 Košiciach3.
Náklady na výživu a výchovu chovancov v Komenského ústave išli
z účtu ministerstva sociálnej starostlivosti, ktoré ich ministerstvu spravodlivosti
nahradilo.
Vrchný riaditeľ bol povinný predkladať najneskôr do 15. februára
príslušného roku ministerstvu spravodlivosti ročnú bilanciu ústavu, ktorá sa
posielala aj ministerstvu sociálnej starostlivosti.4
Za pobyt v ústave sa platilo raz za štvrť roka a ak sa preukázalo, že
rodičia, zákonný zástupca a mladiství sú nemajetní, vtedy bol chovanec od
poplatku oslobodený. Poplatky išli do zvláštneho fondu ústavu, z peňazí sa
podporovali prepustení chovanci. Ak bol chovanec daný do ústavu na náklady
spolku alebo ústavu pre starostlivosť o mládež, mohol byť spolok alebo
ústav od poplatku oslobodený na základe žiadosti podanej na ministerstvo
spravodlivosti alebo sociálnej starostlivosti. Prijatie mladistvých s výnimkou
tých, ktorí boli súdom k polepšujúcej výchove dodaní, sa žiadalo určité
prehlásenie vrchnosti, spolku, ústavu alebo dotyčného jednotlivca, že mladistvý
bude ponechaný v ústave najmenej dva roky. Do ústavu sa neprijímali tí, ktorí
nedosiahli alebo prekročili stanovenú hranicu veku, ďalej jednotlivci hluchí,
nemí, slabomyseľní a s takým postihnutím telesného alebo duševného charakteru,
ktorý im bránil vyučiť sa nejakému remeslu.
S cieľom správnej výchovy boli chovanci rozdelení do družín, v jej
čele stál prednosta s učiteľskou kvalifikáciou.
Život chovancov bol v družinách veselý, každá družina tvorila so svojím
pestúnom rodinu, po práci a upratovaní sa chovanci venovali spevu, hudbe,
2

3

4

SINNA, S. Prehľad vývoja a pôsobenie ústavu. In: Komenského ústav v Košiciach 1919 – 1929.
Košice: Štátna kníhtlačiareň, 1920. s. 13 – 18.
SINNA, S. Prehľad vývoja a pôsobenie ústavu. In: Komenského ústav v Košiciach 1919 – 1929.
Košice: Štátna kníhtlačiareň, 1920. s. 13 – 18.
SINNA, S. Prehľad vývoja a pôsobenie ústavu. In: Komenského ústav v Košiciach 1919 – 1929.
Košice: Štátna kníhtlačiareň, 1920. s. 13 – 18.
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uskutočňovali telocvik, hry alebo sa pripravovali na ústavné produkcie. Boli
aj dobrými čitateľmi, vypožičiavali si knihy, veľa čítali.
Jednotlivé družiny sa líšili odznakom na golieri kabáta. Okrem toho
chovanci pre polepšovaciu výchovu, mladí previnilci, ktorí boli rozhodnutím
súdu k trestu na slobode alebo k polepšujúcej výchove odsúdení, boli odlíšení
od ostatných chovancov.
V lete nosili chovanci plátený vrchný oblek a ľahkú prikrývku na
hlavu. Nosili krátke vlasy, výnimku povoľoval riaditeľ. Povinné bolo očkovanie
proti kiahňam, ktoré sa v pravidelných intervaloch opakovalo. Každý prijatý
chovanec bol zapísaný do základnej knihy, oblečenie a všetko, čo si priniesol,
bolo spísané a odložené do úschovne.
Noví chovanci boli od začiatku, do troch mesiacov pridelení do
skúšobnej družiny – oddelenie B. Výnimočne mohli byť daní na samotku na
pozorovanie. O spôsobe zadelenia rozhodoval vrchný riaditeľ. Vyžiadať si
mohol posúdenie od lekára alebo učiteľa. Na samotku nesmeli byť daní tí
chovanci, o ktorých sa lekár vyjadril, že im samota škodí. Chovanca, ktorý bol
umiestnený na samotke, navštevoval častejšie buď vrchný riaditeľ alebo jeho
zástupca, duchovný alebo lekár. Navštevovať ho mohol aj vedúci dielní, ktorý
sa s ním rozprával o jeho budúcom povolaní. Po uplynutí skúšobnej doby bol
chovanec pridelený na skúšobný čas do družiny. Vrchný riaditeľ pri prvej
návšteve poučil chovanca o jeho pobyte v ústave, o domácom poriadku, dal
mu ponaučenie, ako sa správať voči predstaveným. Chovanec bol potom
primeraným spôsobom privedený k rozpoznaniu nevhodnosti svojho činu
a spravodlivosti jeho následkov. Ďalšie návštevy boli za tým účelom, aby bol
vzbudený mravný cit a zistený stupeň vedomosti a mravné hodnoty, aby po
uplynutí skúšobnej doby mohol byť pridelený do jemu primeranej družiny5.
Lekár zisťoval duševné a telesné zdravie chovanca, svoj nález zapísal
do denníka. Nápadné príznaky oznamoval vrchnému riaditeľovi.
Ak bol pre chovanca po troch mesiacoch dobrý posudok o všestrannom
mravnom správaní, posudok o usilovnosti v škole a v dielňach veľmi dobrý
alebo dobrý, chovanec postúpil do oddelenia C. Výhody a prednosti, ktoré
chovanec v tomto oddelení získal, boli značné. Mohla mu byť navrhnutá
milosť a mohol byť preložený na II. oddelenie. Odmeny a prémie pre toto
oddelenie boli zvlášť výhodne stanovené, chovanci tohto oddelenia sa
rozoznávali od ostatných oddelení tým, že ich oblek sa približoval k obvyklému
civilnému obleku (golier, kravata). Bolo im dovolené častejšie písať a prijímať
listy od príbuzných, z nich boli vyberaní starší, ktorým bolo dovolené fajčiť
a kupovať si iné pôžitky. Počínajúc tretím rokom pobytu v ústave mohol im,
ak si neodpykávali trest, udeliť vrchný riaditeľ raz za rok dovolenku v trvaní
najviac 4 týždne na návštevu svojej rodiny.
5

Štátny archív v Nitre (ďalej ŠAN), fond (ďalej f) Komenského ústav v Košiciach. Kartón
(ďalej k) 66, č. j. 27-982/1920.
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Ak sa chovanec v II. oddelení previnil tak vážne, že musel byť opäť
preložený do B oddelenia, musel v ňom opäť zotrvať tri mesiace a stratil
všetky výhody, ktoré mal v oddelení C.
O chovancoch v oddelení B, ktorí snáď pre nedostatok schopností alebo
iných nezavinených dôvodov (choroba) nemohli plne vyhovieť podmienkam
zaradenia do vyššieho oddelenia a počas troch mesiacov sa vzorne správali,
rozhodla domáca porada, či mohli postúpiť do oddelenia C.
(Účelom domácej porady bolo, aby pôsobenie ústavu bolo rovnaké
a aby bola umožnená všetkým, ktorí mali vplyv na výchovu, spoluúčasť.
Predsedom porady bol vrchný riaditeľ. Účasť mali všetci, kto sa na výchove
chovancov podieľal, či už priamo alebo nepriamo. Porady sa konali každý
mesiac. Každý podával k jednotlivým bodom, ktoré stanovil riaditeľ, svoje
stanovisko, vrchný riaditeľ podával správu o svojej činnosti. Na konci bol
rozhovor a resumé. Obsah zasadnutia bol následne zaslaný ministerstvu. Boli
priložené aj referáty k jednotlivým bodom. Posielali sa aj zamietavé stanoviská
k jednotlivým bodom. Zapisovateľom bol kancelár. V nutných prípadoch boli
aj mimoriadne porady).
Tí chovanci, ktorí zostávali dlhšie ako tri mesiace v B oddelení, boli
zvlášť pozorovaní a ak sa u nich prejavila ľahostajnosť, malý záujem, nedostatočné porozumenie a pochopenie pre dobro, ktorého sa im v ústave dostávalo,
boli zaradení po predchádzajúcej pedagogickej porade do oddelenia A a nosili
trestanecké šaty. Ak sa nepolepšili v priebehu jedného roka v A oddelení, boli
daní do trestnice pre mladistvých. Ak ale chovanec prejavil v A oddelení
vážny úmysel polepšiť sa, mohol po istej dobe postúpiť do B oddelenia, kde
zotrval tri mesiace, aby získal podmienky na preradenie do oddelenia C. Na
každom oddelení musel byť prítomný jeden dozorca, aby bol dodržiavaný
domáci poriadok. Tak v polepšovacom oddelení – chovanci pre polepšovaciu
výchovu, mladí previnilci, ktorí rozhodnutím súdu k trestu na slobode
odsúdení alebo k polepšujúcej výchove vnútri skupín A-B-C, tak v sociálnom
oddelení – chovanci opustení, vo výchove zanedbaní alebo mravne ohrození,
ak bola potreba ich polepšovacej výchovy vyslovená policajnou vrchnosťou,
alebo ak to žiadali ich rodičia, spolok alebo iný podobný ústav, ktorí za
súhlasu vlády československej republiky starali sa o mládež, boli chovanci
delení do družín, pričom sa dbalo na ich mravné kvality, duševný a telesný
vývin, ako aj k ich povolaniu. O pridelení do jednotlivých družín rozhodoval
vrchný riaditeľ spoločne s riadiacim učiteľom. Jednotlivé družiny, pokiaľ to
pomery ústavu dovoľovali, boli držané oddelene, okrem vyučovania. Pri práci
sa stretávali len v nutných prípadoch. Každá družina mala najviac 25
chovancov, v jej čele stál prednosta, ktorý bol stále prítomný.
Každá družina mala denne prechádzku vnútri ústavu, ktoré mohli byť
spojené s telocvikom. Ranný budíček a ukladanie na spánok, ako aj doba obeda,
večere, odpoludňajšieho pokoja bol stanovený v domácom poriadku pohyblivo,
podľa ročného obdobia a so zreteľom na prácu v dielňach. Medzi večerou
a spánkom musela uplynúť minimálne jedna hodina. Čas po večeri bol v lete
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pre chovancov určený tráviť pod šírym nebom, v zime v uzavretej miestnosti,
telesným cvičením, hraním alebo čítaním kníh a prípravou na ďalší deň.
V družinách mladších chovancov (do 15 rokov) sa pred raňajkami
a večerou modlilo, pre všetky vierovyznania spoločne. Denný program
vyučovania sa riadil podľa potreby jednotlivých žiakov. Ak boli nutné práce
v záhrade, na poli, mohlo byť školské vyučovanie skrátené. Podrobné predpisy
denného programu mohol vrchný riaditeľ podľa potreby upraviť a predložiť
ministerstvu na schválenie.
V nedeľu a vo sviatok sa chovanci (do 15 rokov) zúčastňovali na
bohoslužbách a kázaní povinne, chovanci starších ročníkov mali slobodné
rozhodovanie. Bohoslužby sa konali oddelene podľa vierovyznania, ostatný
čas sa venoval hudbe a inej ušľachtilej zábave. Na nedele a sviatky neboli
dávané chovancom úlohy. S dovolením riaditeľa mohli písať listy, byť
navštevovaní príbuznými, ostatný čas venovali pokoju, čítaniu, prechádzkam
a zábave.
Jedlo chovancov bolo pre všetkých chovancov rovnaké, okrem
chovancov chorých. Používanie liehových nápojov bolo mimo lekárskeho
predpisu zakázané. Vrchný riaditeľ mohol po dohode s lekárom a vedúcim
učiteľom povoliť chovancom nad 16 rokov ako odmenu za dobré správanie
v obmedzenej miere fajčiť.
Komenského ústav sa riadil domácim poriadkom, ktorého porušenie
sa vrchným riaditeľom riešilo trestami, ako bol:
 dohovor, ktorý sa realizoval medzi štyrmi očami,
 verejné pokarhanie pred družinou,
 vylúčenie od ostatných odobratím výhod a vyznamenaní, odobratím
niektorých jedál, vylúčením z družiny,
 uväznením, kde dobu uväznenia určoval riaditeľ podľa svojho úsudku,
 vypovedaním z ústavu a uväznením vo väzení pre mladistvých na
základe disciplinárneho vyšetrovania, ktorého výsledok predložil
vrchný riaditeľ ministerstvu spravodlivosti na schválenie,
 výnimočne, po dohode s vrchným riaditeľom mohol byť použitý trest
telesný – bitka prútom.
O prepustení chovanca z ústavu rozhodoval vrchný riaditeľ s vedúcim
družiny a duchovným. Uznesenie sa doručilo ministerstvu spravodlivosti. Ak
nemal chovanec blízkych príbuzných, ktorí by sa mohli o neho postarať
a hrozilo by nebezpečenstvo, že by po prepustení prepadol „spustnutiu“,
postaralo sa riaditeľstvo o budúce umiestnenie chovanca v spoľahlivom okolí,
kde bola zabezpečená jeho ďalšia výchova. Ak nechcel zamestnávateľ
takéhoto chovanca prijať do zamestnania, bola mu daná kaucia vo výške troch
štvrtín chovancových úspor, ktorá mu bola po roku výborného správania
vrátená. Prepustenému chovancovi mohlo byť na jeho žiadosť vystavené
vysvedčenie o jeho mravoch a správaní. Pred prepustením však musel
absolvovať majstrovskú skúšku a bolo mu udelené vysvedčenie – obdoba
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predpisu o skúškach na priemyslových školách, prípadne o skúškach
majstrovských podľa živnostenského poriadku. Týmito predpismi sa potom
riadilo aj zostavovanie skúšobných komisií.
Organizácia ústavu sa členila na:
1. Organizácia pedagogická, kde bolo účelom výchovy poskytnúť
chovancom všeobecné vzdelanie obecnej školy, prípadne aj školy priemyslovej,
ako aj vyučiť chovanca k určitému životnému praktickému povolaniu, vštepiť
mu mravné zásady, chuť a radosť z práce a budúceho života. Hlavou – vedúcim
pedagogickej činnosti tak v oddelení, polepšovacom, ako aj vo výchovnom
bol vrchný riaditeľ ústavu.
Výchova sa triedila na výchovu literárnu a duchovnú, ktorú viedol
riadiaci učiteľ v zhode s vrchným riaditeľom ústavu. Ten bol menovaný
ministerstvom spravodlivosti so súhlasom ministerstva sociálnej starostlivosti.
K výchove literárnej a duchovnej slúžila ľudová škola pre chovancov,
ktorí boli školopovinní (do 14 rokov veku) alebo nedosiahli úroveň základných
vedomostí z ľudovej školy. V prípravke pokračovacej školy sa doplňovali
vedomosti chovancov nedostatočne osvojené, chovanci sa tu pripravovali aj
pre navštevovanie pokračovacej priemyslovej školy. Pokračovacia odborná
živnostenská škola a škola hospodárska (pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo)
zodpovedali učebnou osnovou pokračovacím verejným školám a nadväzovali
na praktický výcvik v jednotlivých remeselných odvetviach. Vyučovanie sa
uskutočňovalo pod vedením riadiaceho učiteľa s potrebným počtom učiteľských
síl na základe učebných osnov schválených ministerstvom školstva a národnej
osvety so súhlasom ministerstva spravodlivosti a sociálnej starostlivosti.
Chovanci pre polepšovaciu výchovu boli vyučovaní oddelene. Ak to pomery
v ústave dovoľovali, boli chovanci vyučovaní v družinách. Prednostovia
družín mali kvalifikáciu diplomovaného učiteľa meštianskych škôl.
Chovanci boli vedení k tomu, aby vo svojej práci nevideli trest, ale
prostriedok k ďalšiemu životu, a preto boli za svoju prácu odmeňovaní.
Odmeny neboli ľubovoľne znižované, a to ani v prípade disciplinárnych
trestov. O úplnom alebo čiastočnom odobratí odmeny za prácu rozhodovala
v prípadoch ťažkého previnenia domáca porada. Táto porada rozhodla taktiež
o dobe, od ktorej sa majú odmeny opäť platiť a v akej výške. Prvý mesiac
nemal chovanec nárok na žiadnu odmenu. Tieto sa nedávali chovancom
priamo, ale sa odkladali na knižky s úrokmi a vydávali sa im až pri prepustení
z ústavu. Z tejto sumy bola určená pre chovanca, ak to schválil prednosta
družiny a vrchný riaditeľ, len polovica. Táto polovica mohla byť použitá na
podporu najbližších príbuzných a osobné potreby chovanca.
2. Technická organizácia bola zastúpená v ústave oddeleniami výroby:
 drevárskeho priemyslu (strojové a ručné stolárstvo stavebné a nábytkové,
sústružníctvo a rezbárstvo, čalúnnictvo, košikárstvo, kolesárstvo,
natieračstvo a maliarstvo izieb),
 kožiarskeho priemyslu (brašnárstvo, remenárstvo, sedlárstvo, obuvníctvo,
výroba galantérneho tovaru, knihárstvo),
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 textilnej výroby (tkáčstvo ručné a mechanické – výroba kobercov,
súkien, plátna a výrobkov z priadze, krajčírstvo)
 kovopriemyslu (zámočníctvo umelé a strojové, strojníctvo, elektrotechnika).
Prvá výročná správa za roky 1920 a 1921 konštatuje, že rok 1919 sa
neberie do úvahy, pretože v tomto roku bol ústav iba po dobu posledných
dvoch mesiacov v správe ministerstva spravodlivosti.
V školskom roku 1921/1922 bolo v ústave 312 žiakov, traja boli
mimo ústavu. Učivo bolo v škole upravené podľa platných učebných osnov
tak, aby vyhovovalo chápavosti žiakov dotyčnej triedy, najmä v prípravkách
a v škole pokračovacej, dbalo sa na zásadu „vyučuj prakticky“. Učebná
osnova pre pokračovacie živnostenské školy bola podkladom pre rozvrh
učebnej látky, ktorá bola upravená a rozdelená tak, aby sa mohla v ďalšom
školskom roku 1922/1923 zriadiť III. trieda. Do učebnej osnovy pre prípravky
bolo zaradené aj učivo z reálií, pretože väčšina slovenských chovancov
vykazovala vážne medzery vo vedomostiach z vlastivedy a prírodovedy.
Občiansku náuku sa učili v nedeľu nielen žiaci II. pokračovacej živnostenskej
školy, ale aj ostatní chovanci, ktorí prekročili 18. rok veku, a to preto, aby sa
naučili o občianskych právach a povinnostiach a nadobudli jasné poznatky
o forme štátu. Pri týchto prednáškach im boli vštepované zásady pre mravný
občiansky život.
V ľudovej škole sa vyučovalo podľa osnovy platnej pre dvojtriedne
školy. Každému učiteľovi bolo vymeraných 32 vyučovacích hodín, v ľudovej
škole 24 hodín s prideleným triednictvom pre dve triedy. Na každého učiteľa
tak pripadalo 50 žiakov, ktorých vyučoval v škole a staral sa o ich výchovu aj
v mimoškolskom čase. Triedny učiteľ viedol o každom chovancovi osobný
výkaz, ktorý okrem klasického školského prospechu a o mravnom správaní sa
v škole za každý ¼ rok obsahoval aj dáta ohľadom predošlého života chovanca,
ovzdušia, v ktorom žil a pomerov, ktoré mohli zapríčiniť jeho mravnú skazu
(škodlivé vplyvy, alkoholizmus v rodine, nezamestnanosť, kedy boli pozorované
duševné nedostatky alebo iné, zlé náklonnosti u chovanca alebo iné náklonnosti
u chovanca, aké previnenia spáchal, kedy do ústavu prišiel, kým bol odporučený,
aký mal posudok pri prijatí do ústavu, zaradenie do družiny, povaha chovanca,
duševné vlastnosti – pamäť, myslenie, citové založenie, predstavivosť, pozornosť,
vyjadrovanie, neobvyklé nadanie, záujmy, nedostatky, čo rád číta a pod).
Zo zdravotného hľadiska sa zaznamenávalo napríklad telesné alebo
duševné postihnutie, predošlé ochorenia, ¼ ročný zápis o výške a váhe.
Okrem týchto zápisov mala škola v evidencii aj praktický výcvik
chovanca v dielňach. Do osobného výkazu sa zaznamenáva, ktorému remeslu
sa chovanec učí, ako ho zaujíma a ak sa zápis týkal disciplinárnych trestov,
tieto zaznamenával triedny učiteľ len s dátumom a prideleným trestom do
trestného registra. Povinnosťou pestúna bolo každý prípad hlásiť triednemu
učiteľovi, jeho príčinu, šetrenie a výsledok trestu. V osobnom výkaze boli taktiež
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mesačné alebo ¼ ročné posudky majstra, pestúna, lekára a pedagogického
riaditeľa. Tým bola zaistená súčinnosť školy, dielní, družín, pretože triedny
učiteľ a pedagogický riaditeľ museli častejšie navštevovať družiny, dielne.
Školský rok sa začínal a končil tak ako na školách verejných, počas
prázdnin sa nevyučovalo, pre jednotlivé skupiny sa usporadúvali v nedeľu
rôzne prednášky, vo všedný deň bolo striedavé vyučovanie, a to tak, aby
každá trieda aspoň raz za týždeň prišla na rad. Účelom bolo zopakovanie
prebratého učiva za minulý školský rok a hlavne zaostalí žiaci mali byť
motivovaní k intenzívnejšej duševnej práci6.
Pedagogická správa ústavu sa všemožne snažila aj o doplňovanie
a rozmnožovanie kníh. Knižnica bola rozdelená na dve oddelenia, a to
chovaneckú a náučnú. Knihy tam mali aj chovanci iných národností. Všetky
diela boli cenné, tvorili súbor najvyberanejších diel našich popredných
československých spisovateľov. Najmä slovenské diela boli v knižnici
zastúpené všetky. K odbornému vzdelávaniu slúžila zamestnancom odborná
literatúra najmä pre štúdium filozofie, pedagogiky, sociológie, psychológie
a pedopsychológie. Okrem toho boli v knižniciach aj časopisy odborné
a zábavno-náučné. Chovanci boli upozorňovaní na to, aby čítali noviny, ako
ich majú čítať a čo v nich hľadať, aby to mohli využiť vo svojom živote.
Vo voľnom čase, po školskom vyučovaní, prípadne po práci v dielni
sa chovanci zamestnávali pod vedením svojich učiteľov alebo iných zamestnancov školy ručnými prácami, spevom, hudbou, telocvikom. Najmä v ručných
prácach dokazovali niektorí chovanci nezvyčajnú zručnosť. Ich výrobky boli
veľmi vyhľadávané a kupované. Vyrábali výrobky z dreva, lyka, prútia,
lepenky, hliny, papiera, tlačili rázovité pohľadnice a navštívenky, sami si
vytvárali vzory a farebnosť. Taktiež maľovali na drevo. Tieto činnosti vykonávali
spravidla večer, každý si vybral činnosť, o ktorú mal najväčší záujem.
Pri telocviku a hrách pestovali sokolského ducha. Chovanci boli
vedení tak, aby si zvykali na slušné vystupovanie na verejnosti, konajúc vždy
poctivo a milujúc pravdu.
V speve cvičili s učiteľmi vhodné piesne, či už národné slovenské
a české ľudové. Takto často vypĺňali program na slávnostiach. Nebolo
jediného národného sviatku alebo pamätného dňa, aby učiteľský zbor
a chovanci nevystúpili a pred verejnosťou sa nepochválili. Medzi chovancami
boli aj divadelní ochotníci, ktorí si trúfli v československom Dome v Košiciach
zahrať pred verejnosťou hru „Brixendský mučedník“. Toto vystúpenie bolo
pre nich zároveň vysvedčením, že sa už môžu zúčastniť na sociálnej práci,
pretože ich čistý výnos bol 601 Kč. Tento výnos bol darovaný na stravovanie
najchudobnejšej školskej mládeže v Košiciach.

6

Výročná správa ústavu za roky 1920/1921.
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Bábkové divadlo vyplnilo za nepriaznivého počasia voľný čas a pobavilo
chovancov, niekedy aj zamestnancov. Chodili aj mimo ústavu, kde hrali niektoré
scény slovenským deťom. Pri každej príležitosti vykonával učiteľský zbor
náležitý dozor. Dobrí chovanci chodili len s pestúnmi a členmi učiteľského
zboru.
Ku koncu roka 1921 povolilo ministerstvo spravodlivosti zakúpenie
premietacieho prístroja s bioskopom a oblúkovkou. Tak mohol učiteľský
zbor chovancov nielen vzdelávať, ale aj zabávať spôsobom zaujímavejším
a názornejším.
Chovanci navštevovali v meste a okolí aj iné ústavy, aby mohli
porovnávať svoje schopnosti a výkony v dielni, športe s výkonmi mládeže
v ústavoch a verejných podnikoch. Vo výchove pre praktický život sa postupovalo
tak, aby chovanci, keď raz opustia ústav, nenašli svet pre nich cudzí, ale aby boli
primerane so všetkým oboznámení. Všetkým sa vštepoval zmysel pre vzájomnú
znášanlivosť. Mladý človek musel popri svojej práci vyhľadávať zábavu,
ponaučenie, osvieženie, a to všetko nachádzal v kultúrnych spolkoch, prírode, pri
rozumnom športovom vyžití a dobrej knihe. V nedeľu a vo sviatok dopoludnia
slúžil každý duchovný správca pre chovancov príslušného vyznania služby
Božie.7
Pavilón – ubytovňa bola jednoposchodová budova. Na prízemí a na
prvom poschodí bola chodba, v jej strede bola miestnosť pre službukonajúcich
dozorcov. Po obidvoch stranách služobnej miestnosti boli dve veľké izby –
spálne, každá pre 30 chovancov. V „pavilónoch“, ako volali v Košiciach ubytovne,
bolo ubytovaných 120 chovancov. Jednotlivé spálne sa volali družiny. V každej
družine mal dozor jeden dozorca. Od roku 1918 vykonával dozorca službu 24
hodín bez prestávky. Takto to trvalo až do roku 1935. Nástup do služby bol
ráno o 7:00 hod. Od roku 1935 zaviedli dozorcom 8 hod. pracovnú dobu.
Službu nevykonávali vždy pri tej istej družine, ale podľa rozkazu, zvyčajne
vždy inde – pri bráne, v pavilónoch, v dielni.
Okrem služobne a 2 spální bol na každom poschodí sklad vychádzkového
šatstva, sklad zimného šatstva, prádla a posteľného oblečenia. Na konci chodby
boli kúpeľne, sprchy a WC. V priebehu ďalších rokov sa vymenilo kúrenie
v kachliach za kúrenie ústredné. Okolie pavilónu bolo obklopené kvetmi,
sadom a trávnatými plochami, na ktorých boli ihriská. Tu trávili chovanci pod
dohľadom dozorcov väčšinu svojho voľného času. V ústave bola zavedená
záujmová krúžková činnosť, členstvo v ktorých bolo určené len pre chovancov
I. a II. triedy.
Zdravotnej starostlivosti bola venovaná mimoriadna pozornosť.
V polepšovni sa nachádzalo 8 miestností pre maródov, v ktorých boli chovanci
ubytovaní po troch. Tento komplex maródiek tvoril nemocnicu, ktorá bola po
7
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stránke lekárskych prístrojov vybavená najmodernejšími inštrumentami. Bola
zásobovaná najmodernejšími liekmi, aké vtedy farmácia vyrábala. V polepšovni
boli okrem kúpeľní aj zimné kúpele, ich vybavenie sa podobalo jednoduchej
saune. Aby bol zaistený sústavný styk s mestom a s nadriadenými, mal ústav
telefónnu ústredňu, ktorá pozostávala z 39 telefónnych aparátov, ktoré slúžili
iba pre vnútornú potrebu, jeden aparát slúžil na medzimestské hovory. Celý
areál bol osvetlený elektrickým prúdom. Personál domova býval v areáli ústavu.
Internát mal kapacitu 240 chovancov, chovanci boli zaradení do 12 rodín po
20 chovancoch8.
Vyučovalo sa podľa osnov, ktoré si určovala škola sama, podľa
momentálneho stavu chovancov a ich predchádzajúceho vzdelania. Bola to
škola pre dopĺňanie základných a chýbajúcich vedomostí chovancov. Predpisy
o školskom vyučovaní v § 41 hovorili, že účelom vyučovania v ústavnej škole
bolo poskytnúť a podľa okolností prehĺbiť a doplniť vedomosti chovancov pre
praktický život. Preto sa delili do skupín podľa predchádzajúceho vzdelania.
Vyučovanie bolo potrebné upraviť tak, aby pôsobilo na rozvoj schopností po
stránke rozumovej a mravnej. Predpisy umožňovali dávať učiteľom pre chovancov
domáce úlohy. Písomné úlohy nemali však nadobudnúť takú šírku, pre ktorú
by sa nemohli učiť iným predmetom.
Technológiu, náuku o tovare (tovaroznalectvo), materiál a strihy vyučovali majstri priamo vo svojich dielňach 2x do týždňa. K doplneniu vyučovania
patrili vhodné prednášky v dňoch, keď sa nepracovalo, alebo keď pre nepriaznivé
počasie nemohli robiť, napríklad záhradníci v záhrade. Pri prednáškach sa dbalo
na to, aby sa chovancom podávali správy o súčasných významných udalostiach
okolitého sveta, ako aj významných kultúrnych udalostiach a podujatiach.
Negramotní a ostatní chovanci s nízkym vzdelaním, pracujúci v poľnohospodárstve a v záhrade, si dopĺňali vzdelanie z učiva 1. – 5. triedy vtedajšej
základnej školy. Išlo najmä o osvojenie si základov čítania, písania a počtov.
Chovanci majúci záujem o prehĺbenie poľnohospodárskych vedomostí mohli
si ich dopĺňať vlastnou usilovnosťou vo voľnom čase, k čomu im škola poskytla
odborné príručky. O vyučovanie sa staral 5 členný učiteľský kolektív na čele
so správcom školy Bohumilom Hlobilom. Na čele celého ústavného školstva
(ľudová škola, učňovská škola) stál od 24. 6. 1919 Konrád Prát, vedúci
pedagogickej výchovy Komenského ústavu.
V ústave bola v tom čase zriadená: ľudová škola, učňovská škola
a kurz pre záhradníkov, po absolvovaní ktorého dostával chovanec výučný list.
Vyučovanie prebiehalo podľa platného stanoveného učebného plánu. Osnovy
boli totožné s osnovami bežných škôl. Učebný plán všeobecnovzdelávacích
predmetov bol rovnaký pre všetkých, odborno-teoretické predmety sa vyučovali
podľa osnov v jednotlivých odboroch.

8
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Ukážka učebného plánu učňovskej školy:
Názov predmetu
Náboženstvo
Maďarský jazyk
Obchodná náuka a účtovníctvo
Matematika a kupecké počty
Geometria, rysovanie a krasopis
Kreslenie voľnou rukou
Odborné kreslenie a znalosti
Spolu teoretické vyučovanie
Odborný výcvik
Spolu

1.r.
2
2
2
3
4
13
47
60

2.r
2
2
2
2
2
3
13
47
60

3.r
2
2
1
2
2
4
13
47
60

4.r
2
2
1
1
4
10
50
60

V škole používali názorné vyučovanie. Názorné pomôcky boli
v skutočnej veľkosti, vyučovací proces prebiehal v špeciálnej triede. Vo
štvrtom ročníku sa stal učiteľ iba usmerňovateľom a radcom.
Zaujímavosť z výcviku:
Po zadelení chovanca do učebného pomeru bolo povinnosťou dielenského
majstra oboznámiť chovanca so zariadením v dielni, ako aj so strojovým parkom.
Napríklad v odbore stolár sa začínalo zhotovením jednoduchej lavice. Učeň
samostatne meral dĺžku, šírku. Potom dostal ručnú pílu. Po vysvetlení ju musel
vedieť podrobne popísať. Potom pristúpil k hoblici. Musel samostatne vyhobľovať
dosku, ktorú použil na výrobu lavice. Spočiatku sa stávalo, že žiaci materiál
pokazili. Dielenský majster nemohol z toho vyvodzovať dôsledky, pretože tieto
úkony sa počítali ako cvičná práca. Spočiatku nesmel byť dielenský učiteľ
príliš prísny a nesmel vyžadovať, aby učni dosahovali po stránke kvalitnej
vysoký štandard, pretože by mohli žiaci pocítiť voči remeslu odpor.
Cvičné práce boli účelové, aby žiak videl, že zhotovený výrobok bude
upotrebiteľný.
Zaujímavosť zo štvorročného kurzu pre odbor záhradník:
Podmienkou prijatia chovanca za učňa odboru záhradník bolo
absolvovanie 4 tried ľudovej školy. Náplňou učiva bolo pestovanie ovocných
stromov – ovocie, pestovanie zeleniny v skleníkoch a vonku, okrasné a iné
kvety, pestovanie vínnej révy, spracovanie hrozien. Okrem vyučovania odborno-teoretických predmetov prebiehalo aj vyučovanie všeobecnovzdelávacích
predmetov, ako náboženstvo, maďarský jazyk, zemepis, dejepis, prírodopis,
biológia a zoológia, spev a hudba, matematika, obchodníctvo. Vyučovanie sa
začínalo 15. októbra a končili 15. marca, kedy sa vyučovali iba všeobecno-vzdelávacie predmety. Od 1. apríla do 15. októbra prebiehal odborný výcvik,
ale aj počas tohto obdobia prebiehalo vyučovanie náboženstva a obchodníctva.
Každoročne boli záverečné skúšky, každá trieda bola ukončená záverečnou
skúškou. Výučný list dostal učeň po skončení 4. ročníka.
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Denný pracovný poriadok učňov bol:
5:30
5:35 – 6:25
6:30
7:00 – 12:00
12:00 – 13:25
13:30 – 16:30
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:55
21:00

budíček
rozcvička, umývanie, úprava lôžka a družiny
nástup do dielne
práca v dielni, v záhrade
obed, obedňajšia prestávka
zamestnanie, práca v dielni, v záhrade
odchod z dielní do svojich pavilónov, družín, hygiena, osobné voľno
večera
štúdium učiva z odborných predmetov
záujmová činnosť, čítanie kníh, hygiena pred spaním
večierka

V sobotu bolo zamestnanie v dielni a v záhrade od 7:00 – 12:30 hod.
Potom nasledovalo generálne čistenie ubytovní, objektov, okolitých priestorov,
osobná hygiena, kúpanie – až do 18:00 hod., kedy bola večera. Po večeri
nasledovala záujmová činnosť, čítanie, osobné voľno a o 21. hod. bola večierka.
Učni mali odborné vyučovanie 2x do týždňa, v čase od 7:00 – 12:00
hod. Učili sa priamo v dielni, a to len odborné predmety, ako technológia, stroje
a zariadenia, tovaroznalectvo, rysovanie a strihy (u krajčírov). Vyučovali majstri
pod kontrolou pedagogického riaditeľa, ktorým bol Konrád Práta.
Denný poriadok v nedeľu a vo sviatky bol nasledovný:
V Komenského ústave boli zastúpené všetky vierovyznania a ich príslušníci mali nárok zúčastňovať sa bohoslužieb vo svojom náboženskom vyznaní.
Podľa toho bol upravený aj denný poriadok a rozvrh bohoslužieb.
6:00
6:05 – 6:30
6:30 – 7:00
7:00 – 8:00
8:00 – 10:00
10:00 – 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:55
21:00

budíček
upratanie lôžka, družiny a osobná hygiena
raňajky
bohoslužby v rímsko-katolíckom ústavnom kostole pre chovancov gréckokatolíckeho náboženského vyznania. Bohoslužby prichádzal odslúžiť kňaz
z mesta.
bohoslužby v rímsko-katolíckom ústavnom kostole pre chovancov rímskokatolíckeho náboženského vyznania. Tieto odbavoval v tom čase ústavný
kňaz páter Otto Kosatík, ktorý riadil celú duchovnú správu ústavu.
bohoslužby v evanjelickej modlitebni (časť rímsko-katolíckeho ústavného
kostola) pre chovancov evanjelikov. Tieto prichádzal odslúžiť evanjelický
kňaz z mesta. V ústave bola zriadená aj synagóga – modlitebňa pre chovancov
židovského vierovyznania. Pre malý počet chovancov – židov sa v ústavnej
modlitebni neoplatilo odbavovať, preto službukonajúci dozorca odviedol
príslušníkov (2 – 4) židovskej viery do synagógy, ktorá bola v meste.
čítanie listov, pozdravov a odkazov pre celý kolektív, ktoré posielali prepustení
chovanci z civilu, vojenskej prezenčnej služby, zamestnania. Listov bývalo
veľa, pretože chovanec, ktorý bol v ústave od 15 – 21 rokov, mal k tomuto
zariadeniu veľmi srdečný vzťah.
obed
hry v ústave, na ihriskách, medzi pavilónmi, vychádzka najlepších chovancov
I. triedy do mesta
večera
štúdium, príprava k nasledujúcemu týždňu
záujmové krúžky, čítanie, osobné voľno
večierka
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Odmeňovanie za prácu bolo závislé na tom, do ktorej triedy bol
chovanec zaradený. Chovanci I. triedy dostávali za dobrú prácu 20 halierov na
hodinu, chovanci II. triedy 15 halierov a chovanci III. triedy10 halierov na
hodinu. Odmena sa dávala dobropisom na konto chovanca pre podporenie ich
usilovnosti a šetrenia. Z týchto odmien, pokiaľ to dovoľovali predpisy o triedach,
si mohli chovanci prilepšiť ku strave a pod. Ak sa však chovanec rozhodol
neminúť si odmenu za minulý mesiac, poskytla sa mu odmena za šetrenie 2 Kčs,
ktorá sa pripísala k dobru na jeho účet. Za výnimočne dobrú prácu a za dobré
správanie mohli ísť chovanci I. triedy 2x mesačne na vychádzku do mesta.
Ostatné odmeny boli viazané na hodnotenie chovanca „úradníckou konferenciou“
a na zaradenie do I., II. alebo III. triedy.
V pracovné dni vstávali chovanci v lete o 5:00 hod., v zime o 5:30
hod. Po budíčku sa poumývali, poobliekali a spoločne odchádzali do modlitebne.
Večierka bola tak v lete, ako aj v zime o 21:00 hodine. Večere bývali vždy
jednu hodinu pred večierkou. Voľný čas si v lete po večeri vypĺňali hrami
a pobytom na čerstvom vzduchu, v zime sa zhromažďovali v niektorej
z miestností, kde cvičili alebo uskutočňovali predvojenskú prípravu. Obed
býval pravidelne o 12:00 hodine, po ňom bol krátky odpočinok. Pred spaním
a ráno po budíčku bývali spoločné modlitby v modlitebni. Pred podávaním
jedál a po najedení mali všetci chovanci povinnú spoločnú modlitbu bez
rozdielu vierovyznania. Ostatný čas bol venovaný práci a výučbe v škole.
Výučba bývala tri hodiny denne, vrátane náboženstva. Iba jedna hodina denne
bola vyčlenená na osobné záľuby – telesné cvičenia, prechádzky – v čase po
večeri do večierky.
V dňoch pracovného pokoja sa museli všetci chovanci povinne
zúčastňovať predpoludňajšej a popoludňajšej bohoslužby. Na každej omši
bola kázeň. Celkom 2 hodiny mali určené na osobné záujmy (venovali sa
hudbe, spevu, rezbárstvu). Každú nedeľu vypracovávali domáce úlohy, ktoré
dostávali len pred nedeľou alebo sviatkom. Chovanci mohli taktiež po
predbežnom súhlase písať listy a prijímať návštevy. Zvyšný čas venovali
odpočinku, čítaniu alebo prechádzkam.
Domov pre chovancov sa riadil domácim poriadkom. Hlava rodiny
(oddielový vychovávateľ) bol povinný vypestovať v chovancoch zmysel pre
vlastnú čistotu, ako aj čistotu svojho okolia, starostlivosť o vlastné veci. Špina
a neporiadok sa nestrpeli ani v jednej výchovnej skupine.
Učenie, práca, odpočinok, spánok, stravovanie a hry mali svoj presne
vymedzený čas. Na súkromné práce nesmeli byť chovanci bez súhlasu riaditeľa
uvoľňovaní. Začiatok a koniec každej činnosti bol oznamovaný zvoncom. Na
zazvonenie sa chovanci zoradili a odišli na vopred stanovené miesto. Denný
režim zostavoval riaditeľ a oboznámil s ním aj ostatných zamestnancov.
Ráno sa musel každý chovanec umyť do pol pása a musel byť riadne
upravený. Po jednom sa hlásili u hlavy rodiny, ktorý ich skontroloval.
Slamníky museli byť raz do roka vypchaté novou čistou slamou.
Každé ráno boli slamníky upravené, prikryté plachtou, deka musela byť riadne
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uložená. Každý chovanec mal svoj vlastný príbor, pohár na pitie, kefu na šaty
a čižmy, hrebeň a uterák.
Hlava rodiny denne kontroloval úpravu chovancov, ako aj skrinky na
odkladanie osobných vecí. Chovanec nesmel mať u seba predmety, ktorými si
mohol spôsobiť zranenia (napr. nôž, ihla).
Vychádzky a výlety sa povoľovali výlučne hromadne, za prítomnosti
vychovávateľov. Chovanci nesmeli jeden druhému rozkazovať a ani sa nechať
obsluhovať. Počas spánku musel mať chovanec vyložené ruky na deke, dvaja
nesmeli spať na jednej posteli. Úpravu postele si robil každý chovanec sám.
Počas bohoslužieb, na vyučovaní, pri samoštúdiu, stravovaní a v dobe odpočinku
nesmel chovanec hovoriť. Pri práci sa mohli rozprávať iba v najnutnejších
prípadoch, obsah rozhovoru sa smel týkať iba práce. Raz mesačne bol každý
oddiel chovancov povinný upratať pridelenú časť budovy. Cudzím bol vstup
do polepšovne zakázaný. Návšteva chovanca rodičmi musela byť schválená,
rodičia museli podať žiadosť o návštevu. Korešpondencia odoslaná a aj doručená
bola kontrolovaná riaditeľom, chovanec nesmel nadväzovať kontakty s cudzími
ľuďmi.
Chovanci, ktorí sa previnili proti domácemu poriadku, boli potrestaní,
naopak, chovanci, ktorí sa slušne správali, boli odmenení. Druhy odmien boli
napríklad pochvala chovanca medzi štyrmi očami alebo pred kolektívom,
poverenie chovanca určitou funkciou, dozor v rodine, poverenie vybaviť určité
záležitosti pre oddiel mimo ústavu, udelenie mimoriadnej dovolenky na 3 dni
(návšteva rodičov), udelenie knižnej odmeny, zvýšenie mesačnej finančnej
odmeny, podmienečné prepustenie.
Príklady trestov: pokarhanie, napomenutie, vylúčenie z hier a spoločného
stravovania, strata všetkých výhod (návšteva, písanie listov, zákaz prechádzky,
odňatie stravy v niektoré dni, vylúčenie z kolektívu, izolácia, preradenie chovanca
do väzby). Trest izolácie udeľoval riaditeľ, ostatné hlava rodiny (vychovávateľ).
V nevyhnutných prípadoch sa mohli používať aj telesné tresty. Boli potrebné
ako prevýchovný prostriedok. Používali sa iba vtedy, keď ostatné tresty boli
neúčinné. Telesný trest nesmel byť verejný, lekár musel dať k uloženiu takéhoto
trestu vopred súhlas. Bývala použitá trstenica, chovanec mohol dostať najviac
12 palíc. Tento trest ukladal výlučne riaditeľ. Ak chovanec odoprel poslušnosť,
musel sa sám hlásiť u hlavy rodiny, podrobne mu všetko vysvetlil a uložený
trest si musel sám zapísať do denníka. Hlava rodiny (vychovávateľ) riešil drobné
priestupky sám, napísal o tom záznam do denníka kolektívu.
Ak bol priestupok vážnejšieho rázu, keď bol výchovný vplyv hlavy
rodiny neúčinný, zahlásil tento priestupok riaditeľovi. Ten si zavolal hlavu
rodiny, chovanca a ďalšieho vychovávateľa, duchovného a v ich prítomnosti
uložil trest. Ak chovanec ohrozoval iného chovanca alebo ho zranil, musela
byť o tomto delikte podaná správa ministerstvu.
Podľa predpisov mala byť strava výdatná tak, ako si to vyžadoval
mladistvý vek chovanca. Bola však veľmi jednoduchá, jednotvárna a skromná.
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Predpis o „triedach“ ustanovil, akých výhod požívali chovanci I., II. a III. triedy
pri stravovaní. Raňajky pozostávali zo zapraženej polievky s chlebom.
Obed mal dva chody – polievka zeleninová + hustý príkrm (hrach,
fazuľa, šošovica) a čierny chlieb.
Na večeru bol hustý pokrm – v letných mesiacoch bola 2 – 3x polievka.
Chovanec dostal na deň 80 dkg chleba, mäso bolo 1x do týždňa, v nedeľu na
obed. Stravu chorých určoval lekár, ktorý bol oprávnený predpisovať chovancom
klesajúcim na váhe mlieko, kašu, múčnik, zeleninu a ovocie.
Stravovanie prebiehalo podľa vlastného jedálneho lístka, ktorý bol
záväzný a platný pre všetky polepšovne v Uhorsku. Ten bol schválený v roku
1888. Podľa takéhoto jedálneho lístka sa varilo až do opatrenia, kedy dostal
riaditeľ právomoc zostavovať jedálny lístok, stravná jednotka 55 halierov
nesmela byť prekročená (denná stravná norma).
Príklad jedálneho lístka:
Raňajky: 0,35 l prevareného mlieka.
Obedy: 4x do týždňa 0,52 l zasmaženej polievky a každý deň také isté
množstvo omáčky, 3x do týždňa hovädzia polievka, 3x do týždňa 87,5 g hovädzieho
mäsa. Výnimočne, raz do týždňa, sa mohla omáčka zameniť s múčnym jedlom.
Večere: 5x do týždňa zasmažená polievka a 2x do týždňa omáčka.
Olovrant: 0,3 l prevareného mlieka alebo 25 g masla, alebo ovocie.
Celodenná dávka chleba bola 900g. Chlieb bol prerezaný na 4 rovnaké diely,
musel byť čierny a dva dni starý.
Sedemkrát do roka, na významné cirkevné sviatky alebo významné
pamätné dni dostali chovanci 250 g bravčového alebo teľacieho pečeného mäsa.
Strava bola jednotvárna a zlepšila sa až po zásahu riaditeľa, kedy mal právomoci
zostavovať jedálniček. Na stravnej jednotke sa ušetrilo a bola za cca 53 fillérov
(1 forint = 100 fillérov).
Zdravotné pomery boli v polepšovni pomerne dobré, aj keď boli mnohí
chovanci následkom zlých životných podmienok (podvýživa, zárodky chorôb)
vychudnutí a ich odolnosť voči chorobám bola znížená, nevyskytli sa v polepšovni
infekčné choroby a nik z chovancov nezomrel. Každý chovanec sa musel každý
deň umývať do pol pása. V zime sa kúpavali pravidelne každé dva týždne, v lete
každý týždeň 2x.
Veľký dôraz sa kládol na čistotu a vetranie miestností, po namáhavej
a fyzicky náročnej práci mali chovanci dostatok vychádzok a športu. Na
dodržiavanie týchto zásad dbal lekár, ktorý do polepšovne denne dochádzal,
denne kontroloval aj kvalitu jedál.
Pre chorých bola k dispozícii ústavná nemocnica, ktorá bola zásobovaná
najlepšími liekmi. Ak chovanec chorobou veľmi zoslabol, bolo povolené podávať
mu na posilnenie víno.
Každý chovanec mal svoju výbavu: modlitebnú knihu, učebnice, zošity
a ostatné školské potreby, náradie potrebné v učebnom odbore, 1 cínový tanier,
lyžičku, vidličku, nôž, 1 pohár na vodu a jeden pohár na mlieko, 1 lavór, 1 zubnú
kefku, mydlo, jeden hustý hrebeň, 1 riedky hrebeň, 1 kefu na šaty a 1 kefu na
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topánky. Ďalej mal 2 zimné súkenné kabáty, nohavice, vestu, súkennú čiapku
so šiltom, 2 jupky modro-biele letné, nohavice letné, 1 slamený klobúk, topánky
na šnurovanie a 1 remeň do nohavíc, 1 spodnú flanelovú košeľu, 2 farebné
košele oxford, 2 kravaty, 2 vreckovky, 2 páry barchetových a 2 páry ľanových
onucí, 4 uteráky, 1 prachovku, 1 utierku na riad, 1 modrú zásteru, ktorú nosil
chovanec do práce, 1 železnú posteľ so slamníkom, 1 podušku, 2 kusy plachiet,
1 letný a 1 zimný pulóver.
Pedagogickú radu polepšovne tvoril riaditeľ – predseda, riaditeľ UŠ,
hlavy rodiny (oddieloví vychovávatelia), pomocní vychovávatelia, správca,
duchovný a lekár. Pedagogické rady sa konali raz mesačne, zápisnice viedol
úradník poverený touto funkciou.
Oddelenie sociálnej starostlivosti bolo určené:
 na výchovu chlapcov vo veku 10 – 21 rokov, bez rodičov, opustených,
zanedbaných vo výchove alebo mravne ohrozených,
 mladistvým osobám od 10 – 21 rokov, už trestaným alebo mravne
narušeným, ak o polepšovaciu výchovu žiadali rodičia, sirotská alebo
policajná vrchnosť, resp. iná organizácia, ktorá sa za súhlasu vlády stará
o mládež. Pre prijatie do tohto oddelenia bol potrebný súhlas ministerstva
sociálnej starostlivosti.
Do oddelenia justičného boli prijímaní 15 – 21-roční mladiství previnilci,
ktorí boli odsúdení rozhodnutím riadneho trestného súdu alebo súdu pre
mladistvých k trestu odňatia slobody alebo k polepšovacej výchove. Pre prijatie
do tohto oddelenia Komenského ústavu bol potrebný súhlas ministerstva
pravosúdia.
Pre polepšovňu a jej chod bol vydaný výnos ministerstva spravodlivosti
z 11. mája 1927 číslo 20359 a 20360, kde sa v § 6 hovorí (ukážka):
 na výkon trestu v polepšovni dohliada štátny komisár a dozorčia rada,
 o pôsobnosti dozorčej rady platí ustanovenie vládneho nariadenia
vydaného k zákonu o trestnom súdnictve pre mládež,
 najvyšší dozor nad polepšovňou prislúcha ministerstvu spravodlivosti.
Ukážka § 7:
 každého štvrtého pracovného dňa v mesiaci sa koná v polepšovni
mesačná úradnícka konferencia,
 riaditeľ polepšovne podáva v nej správu o ústave, o výkonoch, služby
v uplynulom mesiaci, predloží výkazy a pod.,
 mesačná úradnícka konferencia podáva dozorčej rade návrhy a posudky
vo veciach podmienečných prepustení, resp. ponechanie chovanca
v ústave aj po dosiahnutí 21. roku jeho veku.
V oddelení justičnom bolo z celkového počtu 450 chovancov cca 200
chovancov. Základný systém prevýchovy v Komenského ústave bol vybudovaný
v dokonalom systéme pracovnej výchovy a silnej disciplíny, ktorú zabezpečoval
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kolektív väzenských dozorcov na čele s hlavným dozorcom. Hlavnými prostriedkami výchovy boli:
 práca,
 disciplína,
 spravodlivosť,
 osobný príklad zamestnanca.
Dozorci boli vedení k tomu, aby vo vzťahu k chovancom bolo cítiť
ovzdušie vzájomnej dôvery, pretože táto bola dôležitou zložkou výchovného
pôsobenia na chovancov. Hlavnou a najdôležitejšou povinnosťou dozorcu
zostávalo udržanie poriadku a disciplíny v ústave.
Dozorcovia vykonávali službu v oddelení justičnom pre chovancov vo
veku 15 – 21 rokov. Od roku 1935 boli majstri prideľovaní po skončení svojej
služby na výpomoc dozorcom v strážnej službe pri bráne alebo v pavilónoch.
Za navyše vykonávanú službu dostávali tzv. strážny príplatok. Dozorcovia nosili
počas nočnej služby osobnú zbraň.
V systéme pracovnej výchovy zohral najväčšiu úlohu fakt, že chovanci
boli v polepšovni od svojho príchodu až do vyučenia. Pobyt v domove mohol
byť chovancovi predĺžený aj po jeho 21. Roku, ak bol predpoklad, že sa remeslu
v tom čase vyučí9.
Pretože trestnú činnosť páchali najviac chlapci vo veku od 16 – 18 rokov,
tvorili najvyšší počet chovancov. Po vyučení odchádzali priamo k vojenským
posádkam k vykonaniu 2-ročnej aktívnej prezenčnej služby. Ústav vybavil
každého odchádzajúceho kufrom a prádlom s predpísanými osobnými potrebami
(mydlo, uterák, kefy...). Okrem toho dostal chovanec aj civilné šatstvo, prádlo
a obuv, ktoré sa stali jeho majetkom. Pobyt v kasárňach, do ktorých si chovanci
prinášali vypestovaný zmysel pre poriadok a disciplínu, urýchlil a dokončil
prevýchovný proces, takže sa dalo povedať, že v priemere 23-ročný mladý
muž odchádzal do civilu a svojho občianskeho povolania – prevychovaný.
Oddiely chovancov boli budované podľa mesačného hodnotenia
chovanca úradníckou konferenciou. Táto na základe správania sa, čistoty,
poriadku a usilovnosti pri práci zaraďovala chovancov do tried. Triedy boli
tri. Noví chovanci boli zaraďovaní do II. triedy, z ktorej mohli byť na základe
hodnotenia preradení po trojmesačnej skúšobnej dobe do vyššej alebo nižšej
triedy. „Triedy“ predstavovali neskoršie „oddiely“.
I. trieda bola vybraná z najlepších chovancov. Bolo ich cca 30. Chovanci
boli ubytovaní vo zvláštnom pavilóne, ktorý nebol stále zamknutý. Mohli chodiť
voľne v areáli v čase na tom určenom. Označení boli dvoma červenými pásikmi
prišitými na pravom rukáve. Denne mali namiesto obvyklých raňajok štvrť
litra mlieka alebo bielej kávy, v nedeľu mali štvrť kila ovocia. V spálni mohli
mať kvety, akvárium, hudobný nástroj, biele taniere a ozdobné predmety vlastnej
výroby. V jedálni mali obrazy, kvety, obrusy, biele taniere, poháre zo skla,
9

ŠAN, f Komenského ústav v Košiciach. k 66, č. j. 27-982/1920.
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lyžicu, vidličku a nôž. Písať mohli raz za 14 dní, samostatne mohli viesť
krúžok záujmovej činnosti. K narodeninám a k Vianociam mohli dostať balíček
s váhou 5 kg.
II. trieda pozostávala z priemerných chovancov a chovancov nových.
Ich pavilóny boli stále uzamknuté, nemali voľný pohyb v ústave. Označení
boli jedným červeným pásikom na rukáve, v spálni nemohli mať kvety, iba
obrázky príbuzných a rodičov. V jedálni nemali kvety, na stoloch bolo voskové
plátno, hnedé kameninové taniere, na pitie mali plechové hrnčeky, príbor
pozostával z vidličky, lyžičky a noža. Listy mohli písať iba raz za mesiac,
mohli byť členmi samovzdelávacieho, speváckeho, hudobného a športového
krúžku. Balík s váhou 2 kg mohli dostať raz do roka.
Do III. triedy boli zaradení chovanci s nižšou pracovnou morálkou,
horším správaním, chovanci boli preradení nariadením „úradníckej“ konferencie
z I. a II. triedy. Boli ubytovaní v samostatných pavilónoch. Nemali žiadne
označenie, ani žiadne prilepšenie k strave. Spálne boli bez ozdôb, mohli mať
len fotografie rodičov, jedálne boli taktiež bez ozdôb, stoly neboli ničím
prikryté, mali plechové taniere a lyžice. Listy mohli písať iba raz za 6 týždňov,
nemali žiadne zábavy a hry, mohli sa zúčastňovať iba na vystúpeniach
poriadaných záujmovými útvarmi. Nesmeli dostávať žiadne balíky.
Trestná právomoc nad chovancom prislúchala výlučne veliteľovi
a dozornej rade. Ak si chovanec neplnil svoje povinnosti, alebo ak sa dopustil
trestného činu, alebo inak porušil predpísaný poriadok, mohol byť potrestaný
nasledovnými spôsobmi:
 napomenutím,
 výstrahou a pokarhaním pred kolektívom,
 odobratím všetkých alebo niektorých výhod, ktoré mu patrili podľa
jeho triedy, do ktorej triedy, alebo ktorému boli mimoriadne povolené,
 samoväzbou,
 zostrením samoväzby pôstom a tvrdým lôžkom.
Odkázať chovanca do samoväzby a zostriť ju pôstom bolo možné len
so súhlasom ústavného lekára. Ak bol riaditeľ presvedčený, že k polepšeniu
chovanca bol potrebný prísnejší trest, alebo ak sa chovanec dopustil trestného
činu, predložil riaditeľ vec dozorčej rade. Dozorná rada mohla potrestať
chovanca odňatím všetkých výhod na dobu jedného mesiaca, samoväzbou na
14 dní a jej zostrenie 2x pôstom a 2x tvrdým lôžkom týždenne. Tak útek, ako
aj pokus o útek patril k najväčším porušeniam ústavných predpisov. Potrestaný
bol nielen chovanec, ktorý utiekol, alebo ktorý sa o útek pokúsil, ale aj ten,
kto mu pomáhal alebo o príprave vedel a nikoho neinformoval. Telesné tresty
boli zakázané. Podľa potvrdenia bývalých dozorcov Komenského ústavu
existovala aj ďalšia stupnica trestov, ktorú udeľoval riaditeľ ústavu. Previnilí
chovanci nastúpili týždenne na „raport“, kde im boli udelené nasledovné tresty:
 väzenie v samotke do mesiaca,
 väzenie v samotke do 1 mesiaca s pôstom (potrestaný chovanec dostal
v priebehu týždňa 2x ako celodennú stravu 200g chleba s vodou),
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 bitie palicou (tento trest mohol vykonať dozorca na priamy rozkaz
riaditeľa a pred riaditeľom – chovanec dostal 5 – 20 úderov),
 kombinácia trestov.
Oddelenie sociálnej starostlivosti bývalo obsadené v priemere 200 – 250
chovancami vo veku 10 – 18 rokov (ak bol do ústavu prijatý napr. 17-ročný
chovanec a začal sa učiť remeslu, resp. začal študovať, mohol zostať v ústave
do 21. roku svojho života.
Chovanci oddelenia sociálnej starostlivosti boli ubytovaní v oddelených
pavilónoch. Dbalo sa zvlášť na to, aby sa 10 – 15-roční chlapci nemohli stýkať
so staršími chovancami – najmä z oddelenia justičného.
Hlavná náplň činnosti 10 – 15-ročných chovancov bola návšteva ústavnej
školy, v ktorej preberali učivo vtedajšej štátnej ľudovej školy. Títo chovanci
mali viac úľav oproti chovancom z justičného oddelenia. Mali viac pohybu na
ihriskách, o niečo lepšiu stravu a miernejšie tresty. Dozor nad nimi vykonávali
tzv. pestúni. Boli to zamestnanci ministerstva sociálnej starostlivosti, absolventi
pestúnskeho kurzu. Nemali žiadne zvláštne označenie a pri výkone služby
chodili oblečení v civilných šatách. Nesmeli mať žiadnu osobnú zbraň. Dozerali
pri doučovaní chovancov, pri hrách a viedli záujmovú činnosť.
Starší chovanci tohto oddelenia (16 a viacroční) boli okrem osobitného
ubytovania vo všetkom ostatnom na rovnakej úrovni s chovancami justičného
oddelenia. Spoločne s nimi sa učili remeslám, mali rovnaké povinnosti, práva,
odmeny a tresty. Niekoľkí nadaní chovanci tohto oddelenia študovali v meste,
v školách odborných – priemyslovej, hospodárskej, melioračnej a v Učiteľskom
ústave.
Denný poriadok 10 – 15-ročných chovancov bol nasledovný:
5:30
5:35 – 6:00
6:00 – 6:25
6:30
7:00 – 12:00
12:00 – 13:35
13:40 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:55
21:00

budíček
rozcvička, umývanie, úprava lôžka a družiny
raňajky
odchod do školy
vyučovanie z učiva vtedajšej Štátnej ľudovej školy (v škole boli chovanci
zadelení do 5 tried po 15 žiakov)
obedňajšia prestávka
vychádzky a športové hry medzi pavilónmi
večera
štúdium
záujmové krúžky, hry v miestnosti, osobné voľno
večierka

Neskôr (v rokoch 1925 – 1930) boli pestúni postupne preradení medzi
dozorcov, počet ktorých sa takto zvýšil na 35. Od tej doby vykonávali
dozorcovia službu striedavo v obidvoch oddeleniach. Pretože prítomnosť starších
chovancov medzi chovancami 10 – 15-ročnými neprinášala nič dobré, rozhodlo
sa ministerstvo sociálnej starostlivosti vziať týchto chovancov z areálu Komenského ústavu v Košiciach.
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Asi v roku 1935 boli títo chovanci premiestnení do Slovenskej Ľupče,
kde bol pre nich zriadený samostatný ústav, zameraný výlučne na výchovu
mladších chovancov v tomto veku. Ústav bol v správe a pod kontrolou ministerstva sociálnej starostlivosti, celú výchovnú činnosť uskutočňoval saleziánsky
rád Milosrdných bratov.10
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Winter Exercise Activities and their Use in the Primar
Education of Socially Disadvantaged Pupils
Winterübungen und ihre Verwendung in der Grundschule
für sozial benachteiligte Schüler
Zimné telovýchovné aktivity a ich využitie v primárnej
edukácii sociálne znevýhodnených žiakov
Bohuslav Stupák
Abstract
The article deals with the use of winter and seasonal activities in the
educational process. It deals with the analysis and suggestions for the
use of physical activities for proper psychomotor development with an
emphasis on the development of physical abilities and skills. It clarifies
the basic concepts of development of motor skills and pupils' abilities,
summarizes the thematic complex of activities in nature and seasonal
movement activities. It offers suggestions for practical application of
motion activities design in seasonal activities, recommendations for the
use of nature activities and seasonal movement activities in the education
of socially disadvantaged pupils.

Keywords: Personal activity. Winter season activities. Socially disadvantaged
pupil.
Telesné cvičenia, telovýchovné a sezónne aktivity sú jednou z najstarších, ale aj najdôležitejších súčastí edukačného procesu s hlavným cieľom –
všestranného a harmonického rozvoja detí, žiakov a mládeže. Pravidelná pohybová aktivita je predpokladom zdravého psychomotorického vývoja a základom
prevencie civilizačných chorôb. Zmenou podmienok životného štýlu detí
a žiakov, zvyšovaním využívania voľného času s informačno-komunikačnými
technológiami sa u detí vytrácajú spontánne pohybové činnosti a hry, začínajú
prevládať nízkoprahové aktivity a nezáujem o športové aktivity. Školská
telesná výchova je v súčasnosti častokrát jediným priestorom, kde žiaci zo
sociálne znevýhodneného prostredia vykonávajú pohybovú aktivitu. V edukácii
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia klesá absencia pohybových
aktivít, mnohokrát sa realizuje len v rámci dvoch hodín telesnej výchovy, čo
nepriaznivo vplýva na zdravý rast a vývoj detí. Musíme mať na zreteli, že
pohyb je základným prejavom dieťaťa a školský vek je ideálnym obdobím na
rozvíjanie pohybových schopností, zručností a postojov, morálnych a vôľových
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vlastností. Vychádzajúc z uvedeného konštatujeme, že je nutné pozitívne
pôsobenie na žiaka, vytváranie priestoru a možnosti na realizáciu a organizovanie
sezónnych pohybových činností a aktivít v prírode počas každého dňa pobytu
v škole, ale aj mimoškolskej činnosti.
Realizáciu hodín základnej telesnej výchovy je potrebné prispôsobiť
aktuálnym požiadavkám spoločnosti a realizovať ich s využívaním nových
prístupov a metód, efektívnym využitím edukačných prostriedkov sa zvýši
záujem o pohybové aktivity a športové činnosti u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V neposlednom rade je potrebné využiť aj spoluprácu
rodiny a školy, spoločne vytvárať podmienky na pravidelné uplatňovanie
pohybových aktivít. Rodičov je vhodné stimulovať a zapojiť aj do organizácie,
zabezpečenia rôznych športových súťaží pre žiakov. Pre žiakov v primárnom
a sekundárnom vzdelávaní je charakteristická potreba zvýšenej pohyblivosti,
aktivity, všeobecného záujmu o pohyb a radosť z neho, utvárajú a zdokonaľujú
si schopnosť podmienené reflexy vytvárať, ale aj upevňovať. Pohyby sa stávajú
rozmanitejšie, plynulejšie a harmonickejšie a dieťa sa v tomto období učí
rozdeľovať sily, vykonávať pohyby s menšou stratou energie rýchlejšie
a presnejšie. Pri psychickom vývine detí je dôležité rozvíjať poznanie detí,
utvárať predstavu o správnej technike pohybu, na základe vhodnej ukážky
a názorných pomôcok. Pohybová činnosť, najmä súťaživá, vyvoláva u detí
pozitívne citové zážitky, naopak činnosť, ktorá je stereotypná a monotónna,
dieťa ubíja.1
Vplyv sezónnych aktivít na rozvoj motorických schopností a zručností
sociálne znevýhodnených žiakov
Vstupom do školy nastáva u dieťaťa zmena jeho režimu aj režimu
celej rodiny. Žiak vykonáva viac činností v sede, čím je jeho pohybová
aktivita značne obmedzená, často dochádza skoro k únave a nastáva zníženie
svalovej zdatnosti. Je potrebné aj počas vyučovania, prestávok a v popoludňajších
hodinách využívať a zaraďovať rôzne pohybové aktivity a krátke cvičenia,
a tým im pomáhať správne rozvíjať orgány, jednotlivé systémy a ich funkcie.
Podľa Dvořákovej mnohoročné skúsenosti zo športovej praxe potvrdzujú, akú
osobitnú pozornosť je potrebné venovať výberu pohybovej aktivity obzvlášť
u žiakov mladšieho školského veku. Sedenie prináša nepoznané zaťaženie,
hypomobilitu, zatiaľ čo dynamická stimulácia je stále výrazne obmedzená,
napriek tomu, že je výsledkom pohybovej činnosti.2
Vzhľadom na rast a vývin môžu mať telesné cvičenia iný – rozdielny
vplyv na funkcie organizmu ako u dospelých. Nesprávne cvičenia môžu mať
1

2

Porov.: JURAŠKOVÁ, Ž. – BARTÍK, P. Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú
nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica : UMB, 2010, s. 10 – 11.
Porov: DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjime osobnost dítěte, Praha : Portál, 2011.
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vážnejšie dôsledky než u dospelého organizmu. Vývin organizmu závisí na
funkcii nervovej sústavy, raste kostí, osifikácie, ale aj raste svalstva. Na
zdokonaľovaní motoriky sociálne znevýhodnených žiakov sa podieľa školská,
organizovaná aj neorganizovaná pohybová aktivita. Obdobie medzi 10. – 12.
rokom u chlapcov a 10. – 11. u dievčat je považované za najprogresívnejšie
obdobie pre motorické učenie. Na základe rýchleho pochopenia a učenia sa
nových pohybov hovoríme o učení na prvýkrát. Žiaci neuvažujú ako cvičiť po
častiach, ale robia cvik ako celok. V tejto etape sa účelné motorické učenie
viaže na názornosť. U žiakov mladšieho školského veku sú veľmi obľúbené
hry, korčuľovanie, bicyklovanie a iné sezónne aktivity, zvládajú základy športov,
ako sú plávanie, lyžovanie, korčuľovanie, gymnastika a podobne.3 Konštatujeme,
že pohyb spôsobuje žiakom radosť, netreba ich však nútiť, musí prevládať
hravý princíp, aby mali dostatok príjemných zážitkov, a tým si vytvárali
prirodzený kladný vzťah k pohybovej aktivite. Pri všetkých pohybových
a športových aktivitách súčasne pôsobíme aj na formovanie kladných vôľových
a morálnych vlastností, na dodržiavanie zásad hygieny, životosprávy, aby
u sociálne znevýhodnených žiakov prevládala radosť a spokojnosť.
V telovýchovnom procese sociálne znevýhodnených žiakov počas
sezónnych aktivít realizáciou pohybových činností sa za východisko považuje
cieľ, ktorý podmieňuje výber prostriedkov, stanovuje obsah vyučovania
a určuje potrebné podmienky. Na tento cieľ nadväzuje vyučovacia činnosť
telovýchovného pedagóga (vychovávateľ), ktorý využíva rôzne metódy,
formy, aby proces vyučovania bol pozitívny. Na proces motorického učenia
majú vplyv základné činitele:
 motivácia – ako dynamický činiteľ zabezpečujúci intenzitu a zameranie
správania a podnecujúci mobilizáciu energetických zdrojov v činnosti,
 pohybové predpoklady – tvoria motorický a funkčný základ pre osvojenie
techniky pohybovej úlohy,
 cieľ vyučovania – stanovenie adekvátneho cieľa a následné stotožnenie
sa žiaka s ním je predpokladom cieľavedomej činnosti,
 stimulácia – pôsobenie na city a vôľu, ktoré sú dynamizujúcim činiteľom
ovplyvňujúcim priebeh a výsledky motorického učenia,
 percepcia a prezentácia – na základe poznávacej, myšlienkovej činnosti,
vytvárania a spresňovania predstavy sa oboznamujú s pohybovou úlohou,
 motorická reakcia a jej korekcia – vykonanie pohybovej činnosti a jej
opravovanie,
 upevňovanie a retencia – viacnásobné opakovanie činnosti až do
štádia osvojenia dokonalej štruktúry techniky pohybu – stvárnenia
pohybového návyku, zručnosti,
3

Porov.: SKLADANÝ, J. – FEČ, R. – ZUSKOVÁ, K. Fyziológia a psychológia. Prešov :
Prešovská univerzita FHPV, 2002, s. 64 – 69.
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 integrácia a transfer – javy, ktoré sa považujú za najvyššie štádium
osvojenia pohybu, osvojená zručnosť sa stáva integrálnou súčasťou
ďalších zručností, s ktorými vytvára kvalitatívne vyššie zručnosti.4
Motorické učenie je špecifickým druhom učenia, ktorého obsahom je
osvojovanie jednotlivých pohybov, pohybových zručností. Pri charakterizovaní –
definovaní motorického učenia uvádzame spoločný znak, ktorým chápeme
charakteristiku dlhotrvajúcej zmeny v úrovni pohybových zručností, ktorá je
merateľná pamäťou a získaná počas určitého času. Z časového hľadiska je
procesom kontinuálnym (nepretržitý, plynulý) a môžeme vymedziť štyri časové
fázy či štádiá motorického učenia (Tab. 1).
Tabuľka 1: Charakteristika jednotlivých fáz motorického učenia5
Fázy

Znaky

1

Oboznámenie
inštrukcie
motivácia
Upevnenie
slovná kontrola
Zdokonalenie
koordinácia
Anticipácia
Integrácia
transfer

2
3
4

Úroveň
zručností
nízka

Vonkajší
prejav
generalizácia

Proces v CNS
iradiácia

Mentálna
aktivita
vysoká

stredná

diferenciácia

koncentrácia

stredná

vysoká

automatizácia

stabilizácia

nízka

športové
majstrovstvo

tvorivá
koordinácia

tvorivá
asociácia

vysoká

Prvá fáza generalizácia – je charakteristická vytváraním základnej
predstavy o pohybovej úlohe a vyznačuje sa nízkou úrovňou zvládnutia
pohybovej zručnosti. Podráždenie šíri sa aj do okolitých pohybových oblastí,
čoho prejavom sú aj pokusy s nedostatočnou medzisvalovou koordináciou. Pri
prvých pokusoch o pohybový prejav sú zapojené nesprávne a pre pohyb
neadekvátne svalové skupiny, čoho výsledkom sú vedľajšie pohyby, zbytočné
svalové napätie a nekoordinovaný a väčšinou nesprávny pohyb (pohybový
luxus). Pre sociálne znevýhodnených žiakov primárneho vzdelávania je
v rámci telovýchovného procesu potrebná požiadavka o sprostredkovanie čo
najkomplexnejšej predstavy o pohybe prostredníctvom zrakového analyzátora
(obrázok, ukážka, film, video produkcia a podobne), sluchového analyzátora
(verbálne objasnenie) a kinestetickej stimulácie. Informácia o pohybe má byť
čo najširšia, pretože sa buduje žiakova predstava o pohybe.
Druhá fáza diferenciácia je fázou vlastného nácviku, postupne sa
spresňujú pohyby v celku i detailoch, v tejto fáze sa pohybová predstava
4

5

Porov: LIBA, J. Didaktika telesnej výchovy mladšieho školského veku. Košice : UPJŠ,
1996, s. 53.
Tamtiež, s. 113 – 116.
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prehlbuje a poznatky o časových, priestorových a silových charakteristikách
pohybu umožňujú pochopiť vnútornú koordinačnú štruktúru pohybovej úlohy.
Odstraňuje sa nekoordinovanosť, lepšie sa využívajú vonkajšie sily, ustaľuje
sa rytmus, ľahkosť a istota. Systematickým opakovaním sa pohyby nesprávne
oddeľujú od správnych a v mozgovej kôre dochádza ku koncentrácii procesov
podráždenia a útlmu v tých oblastiach mozgovej kôry, ktorých podráždenie sa
bezprostredne vzťahuje na vykonávaný pohyb. Môžeme povedať, že v tejto
fáze získava žiak základnú pohybovú zručnosť, osvojí sa cvičenie v celku.
Pohyby sú ešte sledované sústredene, preto je dôležitá kontrola založená na
spätnej väzbe, kde sa využíva aj informácia druhej osoby, ale aj informácia
z technických zariadení, napríklad videoprehrávač a podobne.
Tretia fáza je charakterizovaná osvojením pohybu automatizácia
a vyznačuje sa vznikom dynamického stereotypu ako fyziologického základu
pohybovej zručnosti, jeho základom sú dočasné podmienené spoje v mozgovej
kôre. Pohybové návyky a zručnosti sa zdokonaľujú, upevňujú, a to opakovaním
pohybovej činnosti (výcvik) a jej upevňovaním pomocou kontrolných informácií.
V tejto fáze je pohyb úsporný, presný a je vypracovaná medzisvalová koordinácia.
V poslednej štvrtej fáze tvorivá koordinácia dochádza k pevne ustáleným
motorickým zručnostiam v časových a priestorových situáciách, k stabilizácii
procesom podráždenia a útlmu (excitácie a inhibície) a tým vzniká súhra medzi
pohybovým systémom a vnútornými orgánmi. Fáza vyúsťuje do zvládnutia,
stabilizácie a rozvoja jemnej koordinácie, tvorivým zvládnutím pohybovej
činnosti v zmenených i sťažených podmienkach.
Konštatujeme, že zvládnutie základných pohybových činností, ktoré
majú základ v behu, chôdzi, lezení, skokoch a hádzaní vytvárajú ďalšie
predpoklady pre sociálne znevýhodnených žiakov na osvojenie si iných
náročnejších pohybových činností a návykov. V celom telovýchovnom procese
počas sezónnych činností máme na zreteli individuálny prístup k žiakom, ich
predpoklady na zvládnutie jednotlivých pohybových činností. Dôležitou súčasťou
je upevňovanie morálno-psychických vlastností, aby sa u žiaka vytvoril pozitívny
a aktívny prístup. V motorickom učení sú najdôležitejším aspektom pohybové
schopnosti, ktoré dokážeme istým spôsobom určiť, treba si však uvedomiť, že
sa prejavujú v celej osobnosti človeka. Každý jedinec má určité vlohy ako
materiálny základ schopností, tie sa však môžu prejaviť len vtedy, ak sa
uplatňujú v nejakej činnosti. V takomto prípade môžeme hovoriť o rozvoji
schopnosti.
,,Pojmom pohybové schopnosti rozumieme interakciu vnútorných
vlastností organizmu, ktoré podmieňujú splnenie určitých skupín pohybovej
činnosti a súčasne túto podmieňujú. Pohybové schopnosti sú základné všeobecné
neuropsychické vlastnosti človeka prejavujúce sa v jeho kvalite predpokladov
na pohybovú výkonnosť a činnosť.“6
6

ŽIGA, L. Didaktika školskej telesnej výchovy pre 1. stupeň základnej školy. Košice : UPJŠ,
1993, s. 43.
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Sezónne pohybové činnosti a telovýchovné aktivity
sociálne znevýhodnených žiakov
Sezónne aktivity, ako aj telesná výchova je hlavným predmetom
v rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. ,,Hlavným cieľom telesnej výchovy
v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
prežívanie pohybovej činnosti. Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie,
čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti
a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu
k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese
edukácie.“7
Cieľom tematického celku aktivít v prírode a sezónnych činností je
vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiacich s realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním,
lyžovaním, bicyklovaním a iné), poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich
význam v živote i športe.
Vyučovanie sezónnych činností a aktivít v prírode učitelia plánujú
v rámci tematických celkov. (Tab. 2) Štátny vzdelávací program ISCED 1
v prílohe oblasti Zdravie a pohyb obsahuje prehľad celkov a časovú dotáciu
pre tematické celky predmetu telesná výchova na primárnom stupni. Vzhľadom
k rôznym podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť výberu aktivít
v prírode a sezónnych činností na školu. Dôležité však je, aby všetky školy
zabezpečili primeraný obsah sezónnych činností počas celého školského roka
vo všetkých ročníkoch, a tým zabezpečili primerané podmienky na otužovanie
sa detí ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia.
Aktivity turistického charakteru sú nenáročné, preto ich možno realizovať
počas celého roka. Akcentuje sa chôdza po rôznych povrchoch, terénoch
a prekonávanie prekážok. Za nevyhnutné sa pokladá aj realizácia plávania –
základného plaveckého výcviku. Spôsob realizácie závisí od školy a podmienok
danej lokality. Korčuľovanie, lyžovanie, sánkovanie, bicyklovanie sú aktivity,
ktoré možno realizovať v tých školách, kde sú na to vytvorené primerané
podmienky.

7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Štátny vzdelávací program
ISCED 1 – primárne vzdelávanie. [online]. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008. [cit.
2017. 10. 27.] Dostupné na internete: <https://www.google.sk/search?q=pr%C3%ADloha+
k+ISCED+1+zdravie+a+pohyb&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=vboBVY6IInZPf6GgagL>.
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Tabuľka 2: Prehľad tematických celkov a časovej dotácie pre tematické celky
telesnej výchovy primárneho vzdelávania8
Tematický celok

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Základné lokomočné
a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné
športové hry
Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti

10%

10%

10%

10%

Ďalšou možnosťou pre školy je realizácia škôl v prírode, napríklad
v zimnom období s akcentom na zimné športy. Obľúbenou pohybovou aktivitou
pre žiakov je aj korčuľovanie na kolieskových korčuliach, ak má škola vytvorené
podmienky, môže ju realizovať. Klasické korčuľovanie na ľade sa realizuje
v školách, kde klimatické podmienky dovoľujú vytvoriť na ihrisku ľadovú
plochu, prípadne ak je možnosť navštevovať umelú plochu. Lyžovanie je
najvyužívanejším zimným športom, ak má škola na to podmienky (školy
v podhorských oblastiach), možno základný výcvik realizovať ako súčasť
celku. Využiť sa dá aj realizácia výcviku počas zimnej školy v prírode.9
Vyučovaním zimných aktivít v prírode a sezónnych pohybových činností
sociálne znevýhodnení žiaci mladšieho školského veku získavajú:
Kompetencie:
 žiak má primerane veku osvojené základné zručnosti z pobytu v zimnej
prírode, turistiky, korčuľovania, lyžovania a iné,
 vie ich primerane aplikovať v živote a športe.
Vedomosti:
Turistika a pohyb v zimnej prírode:
 žiak má elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch,
 má predstavy o pešej a lyžiarskej turistike.
Pobyt v prírode:
 žiak má osvojené základné pohybové zručnosti,
 má poznatky o turistike a bežeckom lyžovaní,
 má informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase.

8
9

Tamtiež, s. 6.
Porov: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Príloha k Štátnemu
vzdelávaciemu programu ISCED 1. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008.
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Lyžovanie a pobyt v zimnej prírode:
 žiak realizuje aktivity a hry so sánkami, klzákmi,
 žiak ovláda hry so snehom a na snehu,
 žiak má elementárne poznatky o význame lyžovania,
 žiak ovláda základné pohybové zručnosti z lyžovania,
 žiak ovláda informácie o možnostiach aplikácie vo voľnom čase.
Korčuľovanie:
 žiak ovláda kĺzanie a hry na ľade,
 žiak má elementárne poznatky o význame korčuľovania,
 žiak ovláda základné pohybové zručnosti z korčuľovania,
 žiak má informácie o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom
čase.
Schopnosti a zručnosti:
 žiak si osvojuje základné zručností z turistiky, lyžovania, korčuľovania
v rôznych obmenách,
 žiak nadobúda proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností
prostredníctvom sezónnych pohybových aktivít,
 žiak si rozvíja senzomotorické schopnosti – pociťovanie, vnímanie,
odhad času, priestoru,
 žiak nadobúda rozvoj kultúrno-umeleckých schopností – kultúra
pohybového prejavu, precítenie pohybu, interpretácia, kreativita,
 žiak nadobúda rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia
v kontexte s poznávacími aktivitami,
 žiak realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách.
Postoje:
 žiak pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť
pohybu človeka,
 žiak nadobúda pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám
v rôznom prírodnom prostredí,
 žiak pozitívne vníma potrebu ochrany prírody.
Vzdelávací štandard Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 je
tvorený jeho obsahovou a výkonovou časťou.
Pri vyučovaní aktivít v prírode a zimných sezónnych pohybových
činností obsahový štandard (kľúčové pojmy, minimálny obsah) v tematickom
celku je tvorený:
 žiak ovláda základy elementárnych pohybových zručností súvisiacich
s realizáciou zimných sezónnych pohybových činností (zimná turistika,
korčuľovanie, lyžovanie, sánkovanie a iné).
Základné pojmy:
 žiak pozná význam pojmov: turistika – jej druhy a formy, turistický
výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie, korčule,
sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské, zjazd,
slalom, beh na lyžiach a iné.
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Základné poznatky:
 žiak pozná význam otužovania sa, pobytu a pohybu v prírode
v každom ročnom období pre zdravie s akcentom na špecifiká
jednotlivých období,
 žiak pozná význam hygieny, pravidlá pohybu a bezpečnosti pri
realizácii lyžovania a aktivít v zimnej prírode,
 žiak má poznatky o technike základných pohybových zručností
realizovaných aktivít v prírode.
Základné pohybové aktivity:
 cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa so snehom a ľadom, so
zimným prostredím,
 korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hra a súťaže na
korčuliach,
 lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty,
výstupy, zjazdy, brzdenie, jazdy, oblúky.
Výkonový štandard (požiadavky na spôsobilosti, ktoré vychádzajú
z kompetencií) tvoria v tematickom celku aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti pri ich vyučovaní tieto spôsobilosti:
 žiak vie správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít,
 žiak vie ukázať správne technické vykonanie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností
v rôznych obmenách,
 žiak vie uplatniť prvky sezónnych pohybových činnosti v hrách,
súťažiach, v škole i vo voľnom čase.
V primárnej edukácii sociálne znevýhodnených žiakov môžeme
zimné sezónne telovýchovné aktivity realizovať v organizačných formách:
 ranné cvičenia,
 telovýchovné chvíľky,
 prestávky,
 vyučovacie hodiny telesnej výchovy,
 pohybové aktivity v školskom klube,
 záujmové krúžky s pohybovým zameraním,
 školské športové súťaže,
 škola v prírode,
 cvičenia v prírode,
 aktivity v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia,
 aktivity v rámci prierezovej témy Dopravná výchova.10
10

Porov.: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Štátny vzdelávací
program ISCED 1 – primárne vzdelávanie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008.
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Zimné telovýchovné aktivity a ich využitie v primárnej edukácii
sociálne znevýhodnených žiakov
Pohybová činnosť je základnou fyziologickou potrebou každého
človeka. Obmedzenie alebo vylúčenie pohybovej činnosti sa prejaví negatívne
na činnosti organizmu vznikom rôznych ochorení, aktiváciou a urýchlením
procesu starnutia. Tieto prejavy sa môžu aj zintenzívniť, ak sa hypodynamický
režim spája so systematickými duševnými a emocionálnymi napätiami
a prepätiami, čím trpí osobitne nervový a srdcovo-cievny systém. Pohyb
stimuluje priamo i nepriamo všetky systémy v tele a automaticky ovplyvňuje
rad funkcií. Motorická činnosť tým, že aktivuje mozgovú kôru, pomáha
vytvárať zlepšené telesné podmienky pre rozvoj myslenia, tvorenia, interakcií
a aj prežívania. Tento vplyv je podmienený faktormi: aktiváciou výmenných
procesov, zmenami stavu vnútorného prostredia, premiestnením celého tela
alebo jeho častí. Odporúčaný prostriedok proti následkom hypodynamie je
vhodne organizovaná pohybová činnosť: telesné cvičenia, turistiky, sezónne
činnosti a aktivity v prírode.11
Z hľadiska zvýšenia motivácie a pohybu sociálne znevýhodnených
žiakov v školskej telesnej výchove uplatňujeme vonkajšiu motiváciu, napr.
pochvala, ocenenie, spätná väzba, konečný termín (záverečné hodnotenie)
a podobne. Tieto udalosti však môžu limitovať a obmedzovať určitú autonómiu
žiaka a pôsobiť na jeho vnútornú motiváciu. Pri výbere a realizovaní sezónnych
hier a pohybových činností má veľmi dôležitú úlohu učiteľ. Aktivita má byť
pre deti príjemným zážitkom, motivujúci prostriedok k činnosti, preto je
potrebné ponúknuť im čo najširšiu paletu realizovaných činností. Učiteľ musí
citlivo pristupovať k hodnoteniu žiakov, nezosmiešňovať, ale pochvalou
a povzbudením žiakov motivovať k zlepšeniu v pohybových činnostiach.
Dosiahnuť u dieťaťa to, aby chcelo, nie, aby muselo. Obdobie mladšieho
školského veku je ešte obdobím, kedy sa deti rady hrajú, súťažia, preto je
potrebné využívať zábavné prvky a rôznorodé činnosti, stereotypný nácvik
a dril je pre ne ubíjajúci. Ak berieme do úvahy vnútornú motiváciu (prostredie
a vnútorné odlišnosti), potom môžeme hovoriť o motivácii zameranej na:
 dosiahnutie osobného cieľa (dôležitý úspech, ego),
 úlohy (náročnosť požiadaviek).
Učiteľ by mal pri zostavovaní súťažiach družstiev dbať na rovnomerné
zastúpenie ,,šikovnejších a nešikovnejších“ v rámci družstva a v individuálnych
súťažiach by sa mali na štart postaviť výkonnostne podobní. Nakoľko ide na
hodinách telesnej výchovy v prvom rade o výchovu k zdravému celoživotnému

11

Porov: MEŠKO, D. – KOMADEL, Ľ. Telovýchovnolekárske vademecum. Bratislava : Slovenská
spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2005.
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štýlu – bez pozitívnych zážitkov to nie je možné.12 Sezónne pohybové
činnosti, ako turistika, pobyt v prírode, korčuľovanie, lyžovanie a iné, slúžia
najmä k telesnej a psychickej rekreácii, ale i k všestrannému rozvoju osobnosti
človeka. Všetky tieto aktivity využívajú všestrannú možnosť prírodného
prostredia a zimnej krajiny, ktorá blahodarne vplýva na organizmus, ale
poskytuje aj nezabudnuteľné estetické a emocionálne zážitky. Ďalším
prínosom je poznávanie krás prírody, radosť z pohybu, upevnenie zdravia
a priateľských vzťahov medzi ľuďmi. Konštatujeme, že všetky sezónne
činnosti, ako zimná turistika, cvičenia v prírode, sánkovanie, lyžovanie
a korčuľovanie patria medzi činnosti, ktoré žiaci primárnej edukácie obľubujú
a majú k nim pozitívny vzťah, preto je potrebné, aby ich učiteľ primárneho
stupňa aj dostatočne všetky ovládal. Základným predpokladom účinného
pôsobenia na dieťa je, že ho učiteľ dôkladne pozná, a to v oblastiach vývojových
zvláštností, zdravotného stavu, telesných a pohybových predpokladov,
duševných predpokladov. Učiteľ ovplyvňuje nielen telesné a pohybové
zdokonaľovanie a jeho duševný vývoj, ale aj tvorbu sociálnych vzťahov
a formovanie charakteru.
Korčuľovanie v primárnej edukácii
Pohybové aktivity, ktoré sa uskutočňujú v prírodnom prostredí, sú
jednými z prostriedkov kompenzácie civilizačných tlakov. Pre ďalší rozvoj
aktívneho využívania týchto činností je nevyhnutné, aby sa v nich stále
objavovali hodnoty vlastného zdravia a rekreácie.
Zaradenie zimných sezónnych činností, ako aj korčuľovania do osnov
telesnej výchovy vychádza zo skutočnosti, že zmenu spôsobu života v spoločnosti
(zvýšený zreteľ k posilneniu fyzickej zdatnosti, zdravotné a regeneračné
požiadavky) hovoria pre to, aby boli zaraďované činnosti, ktoré prinášajú čo
najväčší prínos. Tieto činnosti spĺňajú tieto požiadavky a sú považované za
jedny zo základných pohybových zručností s perspektívnym celoživotným
poslaním.13 Korčuľovanie je zábavou a osviežením, ale má aj veľký význam
pre upevňovanie zdravia a pre priaznivý psychický vývoj. Uspokojuje
prirodzenú túžbu po pohybe, po hre a kolektíve. Rozvíja bystrosť, pohotovosť
a odvahu dieťaťa, disciplinovanosť, vytrvalosť a veľmi priaznivo pôsobí na
otužovanie detí.
Korčuľovanie je pohybová činnosť, kde kontakt s podložkou je na
veľmi úzkej ploche, čo núti korčuliara udržiavať predozadnú rovnováhu.
Vozenie sa na jednej nohe zaručuje rozvoj statickej rovnováhy a jazda vpred
12

13

Porov: SKLADANÝ, J. – FEČ, R. – ZUSKOVÁ, K. Fyziológia a psychológia telesnej výchovy.
Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, 2002, s. 91 – 92.
Porov: ŠIMONEK, J. Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a 1. stupeň
základných škôl. Bratislava: AT Publishing, 2011, s. 116.
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odrazom striedavo nožne alebo zatáčanie napomáhajú pochopiť pocitu hrany.
V prostredí ponúkajúcom finančne nenáročné možnosti pre uskutočňovanie
korčuľovania sa formou pohybových činností a hier môže pozitívne ovplyvniť
budúca kvalita zručností korčuľovania a tiež zjazdového lyžovania.14 Odborne
vedený pohyb na ľade priaznivo ovplyvňuje funkčnú zdatnosť organizmu,
posilňuje veľké svalové skupiny dolných končatín. Rozvíja obratnosť,
rýchlosť, rovnováhu a vytrvalosť. Korčuľovanie je športom emocionálnym,
u žiakov je obľúbený, biomechanicky vychádza z prirodzeného pohybu
lokomócie. Za optimálne vekové obdobie na začiatok korčuliarskeho výcviku
považujeme vekovú hranicu 5 rokov a obdobie vstupu dieťaťa do školy.15
Deti majú možnosť novým pohybovým zručnostiam sa učiť rýchlejšie
ako v minulosti. Je potrebné umožniť žiakom rozvíjať tieto pohybové
zručnosti hlavne prostredníctvom rôznych hier a činností a nedať im pocit, že
sa niečo musia naučiť. Pri týchto činnostiach sa snažme ponechať voľnosť
pohybu, aby sme negatívne nepôsobili na proces ďalšieho osvojovania
základných pohybových zručností a vytvárajme žiakom priaznivú klímu, pocit
radosti z pohybu a aktivity.
Lyžovanie v primárnej edukácii
V komplexe vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb má svoje postavenie
lyžovanie ako pohybová kompetencia, ktorá je kombináciou multifunkčných
vedomostí, motorických zručností a praktických postojov človeka, ktoré sú
nevyhnutné pre pohybový rast, fyzický, psychologický a motorický rozvoj,
výkon. Špecifickosťou podmienok pohybu a prostredia pomáha lyžovanie
vypestovať u žiakov trvalý záujem o telesný pohyb vo voľnej prírode.
Lyžovanie vedie žiakov k správnemu vzťahu k životnému štýlu, k prírodnému
prostrediu, ale aj k jeho ochrane. Lyžovanie zaraďujeme medzi špeciálne
činnosti, ktoré charakterizujú premiestňovanie sa v prírodnom prostredí a jeho
adaptovanie sa na zmeny tohto prostredia. Medzi hlavné úlohy patrí možnosť,
aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telesných
a športových činností. Hlavným predpokladom úspešného priebehu učenia
lyžovať sa je radosť z lyžovania, ktorú môžeme dosiahnuť nielen pedagogickými
kvalitami cvičiteľa, učiteľa, ale aj množstvom pestrého, atraktívneho a vyhovujúceho výberu cvičení a hier na nácvik danej techniky a jej uplatnenia
v najrôznejších podmienkach. Aktivity na snehu vykonávame s deťmi pre
radosť, zábavu, pre poučenie a upevnenie zdravia.

14

15

Porov: ŠIMONEK, J. Metodická príručka telesnej výchovy pre materské školy a 1. stupeň
základných škôl . Bratislava: AT Publishing, 2011, s. 116.
Porov: LENKOVÁ, R. Ako zdravo využiť voľný čas – keď už nato škola nestačí. In: Zdravá
škola. Prešov: MPC, 2006.
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V súčasnom období sa stáva výučba zimných pohybových aktivít
veľmi populárna už v predprimárnom vzdelávaní, kde sa veľa materských
škôl už aktívne zapája do organizovania týždenných programov lyžovania.
Na lyžiarsky výstroj, sneh, zimu si deti môžu zvykať, len čo vedia chodiť. Po
treťom roku života možno začať deti učiť lyžovaniu, predovšetkým však treba
zistiť, aké má dieťa pohybové predpoklady a posúdiť možnosti rodinného,
školského a športového zázemia. Deti je potrebné nechať, aby sa venovali
svojim záľubám a nerealizovať si svoje nesplnené túžby a predstavy z vlastnej
minulosti a rešpektovať zákonitosti vývinu detského organizmu.
Vek 6 – 10 rokov je ideálny na vyučovanie lyžovania, nakoľko deti sú
zo školy naučené a oboznámené na disciplínu a organizáciu. V tomto veku sa
najľahšie učia podvedome, majú spontánnu radosť z pohybu, hry a z víťazstva
v súťažiach. Nedostatok schopnosti sústrediť sa vyžaduje hlavne pestrosť v učení,
pri ktorom detí najradšej napodobňujú dospelých, preto má byť učiteľ lyžovania
deťom priateľom, pomocníkom a organizátorom s detskými nápadmi. V spojitosti
aj s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu, kde sa presadzuje požiadavka
na prelínanie jednotlivých úrovní vzdelávacieho programu, navrhujeme nadviazať
na už získané lyžiarske zručnosti v predprimárnom vzdelávaní a v primárnom
vzdelávaní ich už primerane rozvíjať a upevňovať. Vyžaduje si to vzájomnú
spoluprácu a komunikáciu pri získavaní informácií o úrovni absolvovania
lyžiarskeho kurzu detí v predprimárnom vzdelávaní. Dôležitou podmienkou je
dodržiavať všeobecné zásady pobytu a pohybu v zimnej prírode. Pre vedenie
a organizovanie zimných kurzov či iných organizačných foriem musíme mať
na zreteli základné pravidlá:
 aktivity musia zodpovedať schopnostiam žiakov, ktorí sa musia učiť
rozpoznávať vlastné limity,
 zodpovedajúcim spôsobom účastníkov učíme zaobchádzať s vybavením
a športovým náčiním,
 dbáme na správne vybavenie,
 nepreceňujeme svoje schopnosti a schopnosti žiakov,
 berieme ohľad, akceptujeme podmienky (častokrát meniace sa) na
náročnosť zimného terénu, zmenu počasia i krátkosť dňa,
 dbáme na ochranu prírody a kultúrne sa správame.
Cieľom lyžiarskeho kurzu pre začiatočníkov a slabších lyžiarov je
osvojiť si základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného
pohybu na lyžiach v nenáročnom teréne.
Telovýchovné aktivity v zimnej prírode a turistika
V edukácii sociálne znevýhodnených žiakov je potrebné vytvoriť priestor
a dať žiakom možnosť, aby si dlhodobý pobyt v uzavretých miestnostiach
vynahradili výdatným pohybom na čerstvom vzduchu. Nedostatkom priaznivého
účinku slnka, vzduchu, vody a výdatného telesného pohybu sa ich odolnosť
a výkonnosť znižuje. Pravidelným športovaním sa získava väčšia telesná
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zdatnosť, pracovná a športová výkonnosť, zvyšovaním otužilosti aj väčšia
celková odolnosť organizmu voči chorobám. Všetky druhy športu na voľnom
priestranstve zvyšujú otužilosť proti zmenám teploty vzduchu, účinkom
slnečného žiarenia, proti pôsobeniu vetra, dažďa, sneženia a podobne. V tomto
veku treba pri otužovaní a cvičení zachovávať najmä postupnosť v narastaní
nárokov a dbať na to, aby boli veku primerané, pretože deti v tomto období
nemajú zmysel pre posúdenie množstva či náročnosti aktivít, to, čo sa im páči,
sú ochotné robiť stále a zanedbávať iné potrebné aktivity. Pozitívnou stránkou
v telovýchovnom procese a rôznych formách spontánnej telovýchovnej a športovej
činnosti v rámci využívania prírodných faktorov (slnko, vzduch, sneh, ľad) je
vysoká fyziologická účinnosť takto realizovanej aktivity. Cvičenia sa stávajú
príťažlivejšie a prinášajú množstvo emocionálnych zážitkov.16
Pobyt v zimnej prírode je spätý s niektorými špecifickými cvičeniami,
ktoré možno využívať v prírodnom prostredí. Ich obsah tvoria rôzne telesné
cvičenia v prírode – chôdza a beh v zimnom teréne, turistika a prekonávanie
prekážok, bežecké lyžovanie, sánkovanie a šmýkanie, pohybové hry v prírode
a ďalšie.17 Pohyb musí byť jednou z hlavných náplní nášho pôsobenia v školskom
veku, je potrebné nenásilnou a prirodzenou formou ho deťom vštepovať. Počas
vzdelávacieho procesu musí učiteľ primeraným spôsobom stimulovať pohybovú
aktivitu a rešpektovať zákonitosti vývoja detí. Tvorivý učiteľ s využívaním
nových inovačných metód dokáže využiť na pobyt v prírode aj vyučovacie
hodiny, ktoré by inak strávili v škole. Je nielen vhodné, ale aj potrebné dopriať
žiakom pri nadobúdaní vedomostí nielen sprostredkované poznatky, ale nechať
ich využívať všetky zmysly, aby aj vlastná skúsenosť bola pre nich poznaním
a zážitkom.
Turistika je aktívny pohyb v prírode, ktorý sa dá charakterizovať ako
špecifická forma presunov po krajine s aktívnym pobytom. Obsah a náplň sa
menili v súlade s úrovňou poznania pozitívneho vplyvu prírodného prostredia
a pobytu v prírode na ľudský organizmus. Turistika sa radí k najefektívnejším
prostriedkom kompenzácie sedavého spôsobu práce v škole. Tvorí ju súhrn
cvičení spojených s pohybom, pri zameraní na bezpečné prežitie a prekonanie
nástrah prírodných živlov a na rozvoj psychickej, fyzickej zdatnosti a upevnenie
zdravia. Pobyt v prírode môžeme deliť:
 podľa dĺžky pobytu: krátkodobý pobyt (vychádzka, výlet a podobne),
dlhodobý pobyt (turistické cesty, táborenie s nocľahom...),
 podľa zamerania a obsahu pobytu: športový, vzdelávací, kultúrno-poznávací, výchovný, zdravotný,
 podľa prostredia: vysokohorské, vodné, jazerá, rieky, lesy, nadmorská
výška a iné,

16

17

Porov: JUNGER, J. 1994. Rodina v pohybe. In: Rodič a dieťa v pohybe. Šport pre všetkých.
1994, roč. 94, č. 14. s. 13.
Porov: BRTNÍK, J. NEUMAN, J. Zimní hry na snehu i bez něj. Praha: Portál, 1999.
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 podľa podmienok: vzdialenosť, dostupnosť, spôsob presunov, bezpečnosť, možnosť ubytovania a prenocovania,
 podľa ročných období,
 podľa individuálnych možností človeka: fyzických, psychických aj
finančných,
 podľa počtu účastníkov: individuálna, skupinová a hromadná forma,
 podľa spôsobu presunov: pešia turistika (turistická chôdza), vysokohorská
turistika, lyžiarska turistika (jazdenie na lyžiach), cykloturistika, vodná
turistika a podobne.
Pohybová zložka – telesné cvičenia v prírode tvoria pohybovú zložku
turistiky. Ich základom sú chôdza, beh, prekonávanie prekážok, lezenie, šplhanie,
nosenie, to všetko s využitím prírodných podmienok a záťaže. Zaraďujú sa tu
aj pohybové hry v prírode zamerané na rozvoj telesnej zdatnosti a na celkový
harmonický rozvoj osobnosti človeka.
Odborno-technická činnosť – turistické vedomosti a zručnosti – turistický
výstroj, materiálne vybavenie a jeho údržba, topografické a turistické značky
a značenia, druhy máp, určovanie svetových strán a orientácia v teréne podľa
mapy, bez mapy, orientačné preteky, odhad vzdialenosti, zásady pri výbere
a určovaní presunov v prírode, zásady stravovania a pitný režim v prírode
a podobne.
Kultúrno-poznávacia činnosť – tretia zložka turistiky plní hlavne
výchovno-vzdelávaciu úlohu a zameriava sa na poznatky a vedomosti z geografie,
geológie, botaniky, biológie, histórie, architektúry, národopisu, ľudové zvyky,
tradície. Príťažlivosť vhodne organizovanej turistiky napomáha k ľahšiemu
získaniu nových poznatkov, preto je náučná. Pri získavaní mnohých nových
emotívnych zážitkov je turistika zážitková.
Turistické aktivity sociálne znevýhodnených žiakov mladšieho školského
veku zahŕňajú v sebe telesný pohyb spojený s poznávaním pomocou odborno-technických vedomostí a aj zručností. Pobyt v prírode spolu s plnením vytýčených úloh a prekonávaním prekážok rozvíjajú morálne a vôľové vlastnosti
žiakov, vplývajú na emocionálnu stránku osobnosti žiaka, čo sa priaznivo
odráža v ich citovom živote.18
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Children’s Creative Theater and Drama Plays as a Theater
Kinder kreatives Theater
und dramatische Spiele als Theater
Detské tvorivé divadlo a dramatické hry ako divadlo
Božena Švábová
Abstract
The contribution points to the effective use of different forms of children's
theater. It draws attention to the creative process of working with fairy
tales connected with musical, oral and movement expressions through
creative drama and experiential learning methods. Children's theater uses
traditional, dramatic and alternative forms, puppet theater, movement
and music theater. It brings joy and personal experience full of emotions
and unforgettable experience to children.

Keywords: Creative drama. Drama play. Drama theater.
Úvod
Svet dieťaťa je plný fantázie, predstavivosti, je opradený tajomnosťou
a záhadou. Je v rukách učiteľov, ako ho dokáže odkrývať a detskej krehkej duši
sprístupňovať. Správnou motiváciou, vytváraním príjemnej atmosféry sa má
dieťa možnosť v edukačnom procese aktívne a tvorivo angažovať, spolupracovať,
komunikovať a sebarealizovať.
Cieľom príspevku je poukázať na rozvoj aktivity a tvorivosti detí
dramatickými aktivitami a prácou s literárnym textom, charakterizovať dramatické
hry ako základný výstavbový prvok dramatického produktu – detského divadla.
Tvorivá dramatika a detské divadlo
Dieťa v školskom prostredí má možnosť objavovať a spoznávať svet
v tvorivých aktivitách hrou a vlastnými zážitkami. Osobnou angažovanosťou
a prácou v skupine sa lepšie naučí komunikovať, vnímať seba a svoje okolie.
K tomu prispieva aj detské divadlo, ktoré umožňuje v aktívnych dramatických
situáciách objavovať, experimentovať, komunikovať nielen slovom, ale aj
pohybom.
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K aktivizujúcim a inovačným metódam tvorivého procesu zaraďujeme
tvorivú dramatiku, cieľom ktorej je v tvorivých činnostiach a cez vlastné zážitky
čo najlepšie pripraviť dieťa na život. Tvorivá dramatika podľa E. Machkovej
je špecifická a nezastupiteľná pri tvorivej práci s deťmi. Umožňuje rozvíjať
osobnosť dieťaťa ako celok, zameriava sa na aktívnu účasť dieťaťa v spoločenskom a kultúrnom živote, na jeho sociálny a emocionálny rozvoj, zdokonaľovanie komunikačných kompetencií, rozvoj záujmov, fantázie a sebavyjadrenia
v rôznych tvorivých činnostiach.1 Tvorivá dramatika aktivizuje všetky zmysly,
čím umožňuje deťom lepšie prijať a osvojiť si ponúkané informácie. Ako uvádza
I. Semjanová, tvorivá dramatika je metódou skupinovej práce a obohacuje tak
svet zúčastneného aj o nové sociálne vzťahy. Upevňuje spolupatričnosť skupiny,
rozvíja priateľstvá, učí vzdať sa vlastnej dominancie a podriadiť svoje konanie
skupine.2
V edukačnom procese je tvorivá dramatika špecifická a svojimi metódami, ku ktorým sa zaraďuje improvizácia, interpretácia, hra v role, dramatická
hra, dramatizácia, pantomíma, bábková a maňušková hra, podporuje osobnostný
a sociálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Základom metód tvorivej dramatiky je
hra, ktorá v tvorivom aktívnom procese prináša deťom radosť, otvára priestor
na komunikáciu so sebou a so svojím okolím, umožňuje získavať a upevňovať
poznatky a skúsenosti, prežívať navodené situácie, riešiť ich, spolupracovať,
rozvíjať zdravé sebavedomie. Ako uvádza J. Svetlíková, obsah, forma a úloha
hry sa vekom mení a v hre sa spája realita s fantáziou.3
Podľa M. Benešovej a M. Pavlovskej detské divadlo, čiže divadlo
hrané deťmi, zužitkováva tvorivú aktivitu zúčastnených detí, pričom predstavenie
je výsledkom kolektívneho procesu tvorby dramatickej hry, ktorá je v ňom
rozvinutá na báze improvizácie na zvolenú tému.4
Improvizácia je základná stavebná jednotka v detskom divadle. V tvorivom procese pri improvizácii ide o rozvoj momentálneho nápadu, o reakciu
hráčov na navodenú situáciu, na konanie spoluhráčov a využíva všetky psychické
funkcie a vnútorný potenciál dieťaťa. Pri improvizácii ide o nepripravenú hru,
ktorá podľa J. Valentu núti účastníkov dramatického procesu, aby v rámci
hrovej situácie reagovali tu a teraz, ihneď, nepripravení, čím fakticky riešia
a stvárňujú situácie spontánne, bez akejkoľvek predbežnej prípravy.5 B. Way
poukazuje na prednosti improvizácie, pri ktorej ide o metódu, ktorú zvládnu
1
2

3

4

5

Porov. MACHKOVÁ, E. Základy dramatické výchovy. Praha : SPN, 1980, s. 31 – 32.
Porov. SEMJANOVÁ, I. Učenie tvorivou dramatikou (pre 1. stupeň ZŠ). Bratislava : MPC,
1995, s. 61 – 62.
Porov. SVETLÍKOVÁ, J. Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí. Bratislava :
Lingos, 2005, s. 60.
Porov. BENEŠOVÁ, M. – PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova a detské divadlo. Bratislava :
Metodické centrum, 2002. s. 17.
Porov. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Grada Publishing,
2008, s. 54.
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v aktívnych činnostiach všetci bez rozdielu veku a schopností a zručností
účastníkov konania.6
Podľa K. Majzlanovej improvizácia je technika, ktorá človeku pomáha
chápať svet. Pri improvizácii ide o spontánnosť, o prirodzenú reakciu na správanie
osoby alebo osôb. V dramatickej výchove je technika improvizácie konanie,
aktivita, tvorba, dej, ktorý vzniká bez vopred pripraveného plánu, bez predbežnej
prípravy na základe inšpirácie. Ide o činnosť vychádzajúcu z aktuálnych myšlienok, emócií, nálady, a preto je dej výsledkom konania vzniknutého v priebehu
samotného hrania. Ak sa improvizácia dovedie až k predstaveniu pre divákov,
hovorí sa o improvizovanej hre.7 Pri práci s improvizáciou je dôležité prežívanie,
ktoré vzniká z pocitov dieťaťa v priebehu podnetných tvorivých aktivít.
V detskom divadle s improvizáciou je úzko spätá dramatická hra, ktorá
je základným výstavbovým prvkom tvorivého dramatického procesu. Dramatická
hra, ako uvádza K. Majzlanová, naznačuje, že je to hra s dramatickým konaním,
kde osoby na seba vzájomne pôsobia, vstupujú do interakcie s reálnym alebo
aj imaginárnym partnerom. Ďalej naznačuje hrový charakter tohto konania, čo
znamená, že daná činnosť umožňuje hráčovi isté pretváranie, sebavyjadrenie
a obmieňanie. Toto poňatie má širší význam a nezahŕňa len hru s pravidlami,
ale aj tvorivé hranie, prácu s textom, slovom, pohybovými a hudobnými prvkami.
Dramatické hry zahŕňajú určitú rolu, ktorá umožňuje hráčom pohybom, zvukom,
činnosťou, dejom vyjadriť svoju predstavu.8
Úlohou učiteľa, ktorý pracuje metódami tvorivej dramatiky, je navrhovať
a ponúkať skupine široké spektrum dramatických hier a tvorivých aktivít. Námety
na dramatické hry môžu vychádzať z vlastných skúseností, zo sveta reálneho
a fantastického, z rôznych literárnych, hudobných a divadelných predlôh, ktoré
dokážu motivovať a podnecovať k aktivitám a činnostiam účastníkov dramatického procesu.
Pri dramatickej hre si musíme vopred stanoviť pravidlá, vytýčiť cieľ,
za akým účelom chceme realizovať danú hru, vybrať si dramatické prostriedky,
ktoré chceme použiť. Je dôležité, aby dramatická hra bola pre deti zaujímavá,
nesmie stratiť zážitok, tenziu, radosť z objaveného a z relaxačného účinku.
Dramatickú hru a dramatickú činnosť ukončíme diskusiou, v ktorej nezabúdame
vyzdvihnúť snahu všetkých detí. Tu sa vytvára možnosť prehodnotiť postoje
a pocity všetkých účastníkov hry.9
6

7

8
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Porov. WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha : ISV nakladatelství,
1996, s. 133.
Porov.: MAJZLANOVÁ, K. Improvizácia v dramatickej výchove v materskej škole. In:
TRUBÍNIOVÁ, V. a kol. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník.
Ružomberok : Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, 2007, s. 191.
Porov. MAJZLANOVÁ, K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. 2. vyd. Bratislava :
IRIS, 2004, s. 127.
Porov. ŠVÁBOVÁ, B. Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom
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Deti majú možnosť pri dramatických hrách na základe dobrej hry
v atmosfére plnej dôvery, radosti a tvorivosti sa cítiť ako v divadle. Učiteľ
nemusí ponúkať ozajstné divadelné predstavenie pre verejnosť. Prostredníctvom
metód tvorivej dramatiky, improvizáciou s dejom, hrou v role, dramatickou
hrou, pantomimickým a pohybovým stvárnením dokážu aktéri v hre vystupovať
prirodzene, hravo, s radosťou. Dieťa v navodenej situácii a hrou v role odráža
svoj vnútorný svet a prejavuje svoj vzťah k spoluhráčom a k okoliu. Začínajúci
hráči sú s rôznymi aktivitami, hrami, etudami rýchlo hotoví, pretože ešte nemajú
rozvinutú fantáziu, predstavivosť, schopnosť spolupracovať, tvoriť a sústrediť
sa na konanie a správanie svojho okolia. Cvičenia a hry je potrebné opakovať
a rozvíjať o nové momenty, nápady a situácie, v ktorých majú možnosť komunikovať, vstupovať do vzájomných vzťahov, ovládať svoje pocity, získavať
pohybové zručnosti a skúsenosti.
Podľa E. Grohovej dramatická hra je improvizovaná činnosť a je založená
na medziľudskom kontakte a komunikácii, na stretávaní sa rôznych ľudských
jedincov v situáciách, kde navzájom na seba reagujú, riešia dramatické situácie,
priania, a tak vytvárajú deje. Pri týchto hrách pracujeme s určitým typom
detskej angažovanosti, pri simulácii konajú deti tak, akoby asi konali v daných
okolnostiach, situáciách, prehrávajú nejaký svoj zážitok či príbeh, pri ktorom
môžu meniť jeho riešenie, stávajú sa inými osobami, predmetmi, zvieratkami,
konajú v súlade s danou úlohou a pri tom zapájajú svoju fantáziu, skúsenosti
a poznanie.10
Dramatické hry svojím širokým spektrom pôsobnosti pozitívne vplývajú
na osobnostný vývin detí. E. Machková delí dramatické hry do ôsmich skupín
so zameraním na rozvoj tvorivosti, charakterizácie, na plynulosť reči a slovnú
komunikáciu, na pohyb a pantomímu, na objavovanie seba a okolitého sveta,
na improvizáciu s dejom, na mimojazykovú komunikáciu a skupinové cítenie,
na pomocné cvičenia (rozohriatie, uvoľnenie, sústredenie, zoznamovanie).11
Dramatické hry nezahŕňajú len hru s pravidlami, ale aj činorodé dianie, prácu
so slovom, textom, hudobnými a pohybovými prvkami.
Ak chceme prostredníctvom dramatickej hry dosiahnuť pozitívne
výsledky, je dôležité dbať na prostredie, v ktorom sa tieto činnosti realizujú.
Daný priestor by mal umožňovať skupine voľnosť pohybu, bezpečnosť a mali
by sa v ňom nachádzať rekvizity a pomôcky z rôznych materiálov, ktoré rozvíjajú
tvorivosť a fantáziu. Klobúky, čiapky, šatky, rôznofarebné látky, hrniec, varecha,
pohár, hrnček, lopty, škatule, kufor, prenosné kocky rôznych veľkostí sú predmety,
ktoré stimulujú skupinu k tvorivému procesu.

10

11

Porov. GROHOVÁ, E. Tvorivá dramatika, základné metodické princípy, cvičenia a hry.
Košice: Krajské osvetové stredisko, 2004, s. 5.
Porov. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací. Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005, s. 54.
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Obr. 1: Čelenky, pletené košíky, šaty (foto: autorka)
Dramatické hry a cvičenia majú dvojakú funkciu vo vzťahu výchova a divadlo:
a) všestranne rozvíjajú osobnosť detí,
b) umožňujú hlbšie pochopiť prvky herectva, vnútorné i vonkajšie techniky.12
Podľa E. Stanovského a J. Sabola sa dramatická hra stáva divadlom
vtedy, keď je už riadená, s cieľom reprodukovať ju pred divákmi. Pritom
riadení už podlieha estetickej norme, aby bola prijateľná pre divákov. Hra sa
stáva esteticky cielenou a má už stanovenú svoju tému a ideu. Napr. pri
dramatickej hre v rámci dramatickej výchovy sa deti hrajú na usilovných
mravcov, ale v divadle hrajú usilovných mravcov. Mení sa tak povaha hry. Pri
dramatickej hre nie je dieťa hercom, je len hráčom, no pri divadelnej hre sa už
vymaňuje zo seba samej a stáva sa divadlom. Pri divadle je dramatický text
hotovým dielom, no pri improvizácii je len podkladom pre činnosť, ktorá sa
môže meniť, text je možné dotvárať, pridávať niečo nové. Dramatickými
hrami, cvičeniami, etudami, improvizáciami deti nadobúdajú nielen zručnosť
divadelného prejavu, ale nadväzujú na schopnosti v komunikácii a hlbšie
prežívajú skutočnosti. Je dnes už neprípustné, aby učiteľ predviedol a prikázal
svoju vlastnú interpretáciu. Dieťa je potrebné viesť tak, aby si sformovalo
svoj vlastný svojský prístup. Súčasná etapa vývoja detského divadla kladie
veľký dôraz na výchovu a rozvoj tvorivosti.13
Zmyslom našej práce s deťmi by nemalo byť len fixovať určitý tvar,
teda nacvičiť divadielko, ale vytvárať priestor pre rozvoj schopností, rozšíriť
ich životné skúsenosti poznávaním nových foriem hry. Dramatická hra
vychádza od výberu dramatického momentu alebo situácie a pedagóg sleduje
postup jednotlivých činností, necháva priestor na vlastné vyjadrenie,
precítenie a prežívanie a umožňuje hlbší pohľad do celého príbehu.
12

13

Porov. GROHOVÁ, E. Tvorivá dramatika, základné metodické princípy, cvičenia a hry.
Košice : Krajské osvetové stredisko v Košiciach, 2004, s. 2 – 3.
Porov. STANOVSKÝ, E. – SABOL, J. Detské divadlo a dramatická hra ako divadlo. Banská
Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2001, s. 17 – 18.
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Detská estetická tvorivosť sa podľa českého dramatika M. Dismana
prejavuje predovšetkým:
a) aktivitou, prekonávaním pasivity, sústredením pozornosti, prekonávaním
lability,
b) citlivým vnímaním prostredia i spoločnosti, detského kolektívu,
c) dynamikou vnímania, predstavivosti i fantázie, myslenia, konania
i správania sa,
d) hrou a hravou činnosťou pre seba i pre druhých a s druhými,
e) uvedomovaním si ustálených vzťahov a situácií a zušľachťujúcim
pretváraním a prehlbovaním týchto vzťahov a prekonávaním situácií.
Nejde nám o jednostranný vývoj tzv. talentovaného dieťaťa alebo
o záplavu vystúpení, ale o omnoho širší okruh hrových, estetických
výchovných činností, ktoré prerastajú v tvorivú dramatickú hru,
o jej všestranný vplyv na rozvoj vlôh a schopností, spoločenských
kontaktov, na kultúru myslenia a reči, pohybu a konania, na etiku
jedinca i celej detskej spoločnosti, o vzťah detí k spoločnosti dospelých –
o širokú humanizáciu prevažne technického civilizačného spôsobu
vzdelávania.“14

Obr. 2: Pri domčeku, Obr. 3: Zámoček, kto v tebe býva? (foto: autorka)
Vo všeobecnosti môže mať detské divadlo formu činohernú, tradičnú
a netradičnú (alternatívnu), bábkové divadlo, pohybové divadlo (pantomíma),
hudobné divadlo. Každá z foriem si vyžaduje odlišný prístup pri príprave
inscenácie a je na učiteľovi, resp. režisérovi, ktorú formu divadelného
vyjadrenia si zvolí.15

14
15

DISMAN, M. Receptář dramatické výchovy. Praha : SPN, 1976, s. 15.
Porov. STANOVSKÝ, E. – SABOL, J. 2001. Detské divadlo a dramatická hra ako divadlo.
Banská Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2001, s. 8.
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Detské divadlo sa v školách môže vnímať z dvoch pohľadov:
a) divadlo hrané deťmi, čiže deti hrajú deťom,
b) divadlo, ktoré je určené a hrané pre deti, t. j. dospelí hrajú deťom.16
Ako uvádzajú A. Mrvová, E. Bakošová, divadlo so svojím nenahraditeľným živým kontaktom tvorcov a interpretov s adresátom premosťuje
svet detí so svetom dospelých. Prenáša tušené do reálneho, fiktívne do
skutočného.17
V tvorivom detskom divadle ide o symbiózou všetkých detských
tvorivých činností pohybových, výtvarných, hudobných a literárnych.
Dramatické texty vznikajú priamo v konkrétnom kolektíve za rovnocennej
spolupráce všetkých jeho členov a je do určitej miery sebavyjadrením
skupiny. Učiteľ v detskom divadle vyberá, upravuje a formuje tieto nápady
detských aktérov do divadelného tvaru.18
Divadlo v pedagogickom procese plní významné funkcie a úlohy:
a) poznávaciu, výchovnú, estetickú, zábavnú,
b) podporuje pocit kolektívnosti,
c) pomáha osvojiť si určité zručnosti pri príprave rekvizít, prostredia
a scény,
d) vystúpenie plní významnú kultúrnu aktivitu v rámci školy, obce, mesta.19
Každý učiteľ má možnosť si pripraviť na základe výsledkov praktických
skúseností so skupinou rôzne dramatické hry, literárne predlohy, zaujímavé
dramatické príbehy, ktoré si hráči majú možnosť dotvárať a dopĺňať podľa
záujmov, vkladať vlastné nápady a predstavy. Práca na divadelnej inscenácii
si vyžaduje zo strany učiteľa trpezlivosť a porozumenie, ktorý hľadá a objavuje
v deťoch ich prirodzené schopnosti, nadanie a podnetnými aktivitami dokáže
si ich získať na svoju stranu. Podľa M. Zelinu je učiteľ sčasti vedcom, odborníkom
a z druhej časti umelcom.“20
Dramatické príbehy
Každý učiteľ zatúži si s deťmi alebo so žiakmi zahrať divadlo, hrať
divadlo. Osobnosť učiteľa pri vedení detského kolektívu, s ktorým pripravuje
dramatické situácie, dramatické deje a príbehy, má rozhodujúci význam. Musí
16

17

18
19

20

Porov. BENEŠOVÁ, M. – PAVLOVSKÁ, M. 2002. Dramatická výchova a detské divadlo.
Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 2002, s. 17.
Porov. BAKOŠOVÁ, E. – MRVOVÁ, A. 1995. Súzvuky tvorivosti I.,II. Bratislava : Národné
osvetové centrum v Bratislave, 1995, s. 87.
Porov. BENEŠOVÁ, M. – PAVLOVSKÁ, M. 2002. Dramatická výchova a detské divadlo, s. 17.
Porov. STANOVSKÝ, E. – SABOL, J. Detské divadlo a dramatická hra ako divadlo. Banská
Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2001, s. 6.
Porov. ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : Iris, 1996, s. 216.
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poznať vekové osobitosti členov skupiny, správne ich motivovať, aby sa čo
najlepšie angažovali do tvorivého procesu. Je dôležité, aby mal každý člen
skupiny priestor hrať, nemal strach z roly, ktorú má stvárniť a mal možnosť
podľa vlastných predstáv sa zúčastniť na tvorení hry. Podľa V. Haškovej
(2015), je dôležité, aby učiteľ poznal skupinu a vie, čo ich zaujme, aké
aktivity ich oslovia.21
Voľba predlohy pre detské divadlo, resp. pre improvizovanú hru podľa
literárneho námetu by mala odrážať záujmy, názory a vlastný pohľad na svet.
Problematikou výberu, výkladu a prípravy predlohy v divadelnej tvorbe sa zaoberá
dramaturg. Učiteľ tvorivej dramatiky pri tvorbe detského divadla je nielen
dramaturgom, ale aj režisérom, scénografom, hudobníkom, choreografom,
technikom a manažérom v jednej osobe.22
Pri výbere literárnej predlohy učiteľ spolu s deťmi odpovedá na tri
základné otázky:
1. Čo chceme hrať?
2. Ako to chceme hrať?
3. Pre koho to chceme hrať?
Táto dramaturgická časť prípravy detského divadla je najdôležitejšia,
lebo od všeobecných odpovedí na tieto otázky sa bude odvíjať ďalšia konkrétna
práca s deťmi.
V detskom divadle je voľba predlohy rozhodujúcim článkom, nakoľko
literárna predloha musí byť svojím myšlienkovým námetom a obsahom primeraná
veku detí, musí byť blízka ich psychickej, mentálnej úrovni a ich doterajším
životným skúsenostiam. Snažíme sa orientovať na veseloherné, až komické
a optimistické predlohy, ktoré sú blízke mentalite i veku dieťaťa. Vyberáme
diela, kde je dobrý rozprávač, lebo z nich sa veľa dozvieme. V dramatizácii
môžeme využiť pôvodné dialógy a doplniť ich novými alebo si vymyslíme
svoje a prispôsobíme ich deťom.
V živote dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu rozprávky. Príbehy s epickým
dejom priam navádzajú deti na improvizáciu rôznych dramatických situácií,
ktoré sú pre dieťa zrozumiteľné a motivujú ich k aktivite. V dramatických hrách
a hrou v role sa má dieťa možnosť vcítiť do charakteru postáv, spoznávať
neznámy svet, vstupovať do neho, objavovať skrytú krásu. Medzi deťmi sú
obľúbené postavy zvierat s ľudskými vlastnosťami, s ktorými sa stotožňuje
a cez ich konanie spoznáva svet vo svojom okolí.23
21

22
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Porov. HAŠKOVÁ, V. Možnosti podpory inklúzie vo výchove vo voľnom čase. In:
AKIMJAKOVÁ, B. – KRAJČÍRIKOVÁ, Ľ. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní
modernej generácie učiteľov XI. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, 2015, s. 387.
Porov. GROHOVÁ, E. Tvorivá dramatika, základné metodické princípy, cvičenia a hry.
Košice : Krajské osvetové stredisko v Košiciach, 2004, s. 56.
Porov. ŠVÁBOVÁ, B. Kreatívna práca s literárnym textom metódami tvorivej dramatiky.
In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IX. Ružomberok :
VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku, 2014, s. 251.
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Námetom nám môžu byť literárne predlohy a texty, ktoré sú po obsahovej
a tvarovej stránke kvalitné, bohaté, deťom zrozumiteľné, pre ne najviac inšpirujúce
a podnecujúce k aktívnej, tvorivej činnosti. Úlohou učiteľa je cieľavedome
prispôsobiť text v prospech dieťaťa, aj v prospech cieľovej skupiny.
Pri výbere textu pre tvorbu detského divadla platia nasledujúce kritériá:
 veku primeranosť,
 na akú príležitosť,
 pre koho, kde, časový limit,
 vyspelosť kolektívu detí, ich schopností a skúsenosti,
 aký je cieľ, či na slávnosť, na súťaž, ako predstavenie pre ostatné deti.24
Ak sa nám podarí zodpovedať na všetky uvedené otázky komplexne,
čaká nás nesmierne náročná, ale úžasná tvorivá práca s deťmi, ktorá určite
prinesie svoje ovocie. D. Krupová a I. Rochovská zdôrazňujú, že deti musia
mať možnosť v tvorivej činnosti rozvíjať svoju fantáziu a predstavivosť,
voľne vyjadrovať svoje myšlienky, samostatne objavovať a vytvárať poznatky.25
Nezatvárajme oči pred reálnou skutočnosťou a doprajme deťom
v školskom a mimoškolskom prostredí (školský klub detí, rôzne záujmové
krúžky) pocit radosti a úspechu v kolektíve a v prostredí, v ktorom trávia väčšiu
časť dňa. Detské divadlo je pre dieťa priestorom, kde má možnosť sa prejaviť,
je zábavou a radostnou činnosťou.
Príbeh o nezbedníkoch, ktorí ukradli Mikulášovi darčeky
Uvedený dramatický príbeh vznikol na základe dlhoročnej praxe
s deťmi a so študentmi. Učiteľ si môže príbeh upraviť, doplniť, rozvinúť do
takej podoby, aby bol motivujúcim pre skupinu, s ktorou pracuje a uvedomuje
si jej tvorivý potenciál a skúsenosti. K takým príbehom pristupujeme až po
praktických skúsenostiach s improvizáciou s dejom a s dramatickou hrou.
Obsadenie: vločky, vranka Danka, čerti, Mikuláš.
Vločky (deti v bielom oblečené, biele čelenky) sa voľne pohybujú, tancujú.
„Túla sa slniečko po kraji, lúčom si listuje v kalendári,
Cink, cink, cink, cink, cink, cink, pieseň už znie,
Nôtička tichúčko odkiaľsi znie.“
Vločka 1: „Konečne je tu čas, kedy príde medzi nás Mikuláš.“
Vločka 2: „Preto sme dnes skoro vstali, aby sme ho privítali.“

24

25

Porov. ŠVÁBOVÁ, B. Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom
a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Edičné stredisko PF KU, 2008, s. 18 – 19.
Porov. KRUPOVÁ, D., ROCHOVSKÁ, I. Hráme sa a tvoríme. Aktivity pre deti v materskej
škole s využívaním produktívnych metód. Bratislava : Pro Solutions, 2016, s. 155.
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Vločka 3: „Aká krásna tajomná noc. Aj cinkanie vločiek počuť, keď dopadnú
na zem.“
Vločka 4: „Hopsasa, hopsasa, babka Perinbabka, už perinu natriasa (zatočí sa).“
Vločka 1 a 2: „Sestričky vločky, tu sú periny od babky Perinbabky a musíme
prikryť cesty a chodníčky, kadiaľ pôjde ujo Mikuláš.“
Vločky 3 a 4: „Veselo sa pusťme do práce.“
(Biele veľké látky chytia, dvíhajú hore a improvizujú sypanie vločiek.)
Spev: „Padajú vločky, biele guľôčky,
padajú krásne a píšu básne.
Padajú vločky, biele guľôčky,
skryli dedinku, celú krajinku.“
Vranka Danka (priletí): „Krá, krá, novina, zimná slávnosť sa dnes začína,
krá, krá, ale stalo sa nešťastie!“
Všetci (ostanú prekvapení): „Vranka Danka, aké nešťastie?“
Vranka: Veľké nešťastie. Mikuláš, keď išiel okolo lesa, čerti mu ukradli zo
saní darčeky. A niekde sa s nimi skryli.
Vločka 1: „Deti nedostanú darčeky? Počula som, že písali Mikulášovi, koľko
dobrých skutkov urobili.“
Vločka 2: „Nedostanú sladkú odmenu?“
Vranka: „Krá, krá, nedostanú, keď sa nenájdu balíčky. Kto z vás videl čertov?“
Vločka 3: „Vranka Danka, dobre si videla? To sa ešte nikdy nestalo.“
Vranka: „Krá, krá, dobre som videla, dobre som videla.“
Vločka 4: „Sestričky, vločky, poďme tých čertov hľadať.“
Vranka: „Krá, krá, aj ja idem s vami (odchádzajú zo scény). Čakajte ma!“
(Čerti sa prikrádajú na scénu, všade sa obzerajú a ňuchajú nosom.)
1. čert: „Vidíš tu niekoho?“
2. čert: „Nevidím, je tu ticho a poriadna zima. Juchúú!“
3. čert: „Rýchlo otvárajme vrecia.“
1. čert: „Hm, to sú dobroty.“ (ukáže 2 balíčky)
2. čert: „Jáj, ale sa mi zbiehajú slinky. To je čokoládová vôňa.“ (Obzerá si
balíčky.)
3. čert: „Tu vidím lentilky. To bude moje!“
1. čert: „Tento balíček cukríkov beriem ja!“
2. čert: „Ja mám rád perníky. Už sa teším na tie dobroty, na sladkosti.“
3. čert: „Aj ja, joj, ale sa mi zbiehajú slinky. Ticho, ktosi prichádza. Skryme sa!“
(Prichádzajú vločky, vranka, spievajú a pohybom improvizujú text piesne.)
Spev: „Poďte všetci, poďte s nami, je tu príbeh všetkým známy,
december je kúzelník, vie čarovať ako nik.
(rukami veľký oblúk pred sebou)
Na námestí stromček žiari, čas zázrakov v kalendári,
preto všetci malí, majú radi čary,
preto všetci malí, majú, majú radi čary.“
Vločka 1: „Tie čertiská tu niekde budú! Nemohli sa ďalej dostať!“
Vločka 2: „Aha, tam sa niečo hýbe!“ (Ukážu smerom k čertom.)
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Vranka: „Ále, kohože tu máme? Čertiská nezbedné! Nehanbíte sa kradnúť deťom
balíčky?“
Čerti (so strachom): „To nie my, to nie my.“
Vločka 3 a 4: „Čo nie vy? Pozrite sa na seba! Čokoládu máte tu za rohami, za
ušami, za chvostom!“
Vločka 1: „Ej, čerti, čerti, nehanbíte sa, čerti? Deťom zobrať balíčky? Ako ich
potrestáme, sestričky?“ (Aj detí sa môžeme spýtať, navrhujú riešenia.)
Čerti: „My sa polepšíme, vrátime Mikulášovi balíčky. Nóó, vrátime. Už nikdy,
nikdy nezoberieme zo saní darčeky. Tieto vám všetky dáme.“
Čerti: „Naučili sme sa veľa piesní o Mikulášovi.“
Vločka 1 a 2: „Poznáte pieseň o Mikulášovi? Akú?“
Čert 1: „Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Čože to, Mikuláš, čo v tom koši
máš? Pre dobrú Aničku rozprávkovú knižku a pre zlého Janka drevenú
paličku.“
Čert 2: „Tak, tak, pre zlé deti zlý zemiak a prútik!“
Vločka 1: „Spievať viete. Ale teraz tu položte prsty na našu zázračnú paličku
a opakujte tieto slová: My čerti sľubujeme, že sa polepšíme a Mikulášovi
nikdy zle neurobíme! Dobre?“
Vločka 2: „V tomto vreci je nejaký list. To je od detí z materskej školy.
Vranka: „Ukáž? Jééj, môžem ho prečítať?“
Všetci: „Čítaj, vranka Danka. Bez teba by sme nenašli balíčky, ktoré majú dostať
dobré deti.“
Vranka: „Milý Mikuláš!
Milý Mikuláš, neobíďže nás!
Čakáme Ťa s túžbou všetci, dones dary v svojom vreci,
pekné, sladké, voňavé, radšej viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľké dobroty, my Ti prídeme s radosťou oproti.“
(Počuť melódiu rolničiek a vstupuje na scénu Mikuláš.)
Mikuláš: „Dobrý deň, milé deti. Prichádzam k vám zďaleka, ale dostal som
od vás veľa listov, v ktorých píšete, aké dobré skutky ste robili.“ (Tu sa
vytvára priestor pre voľnú improvizáciu, rozhovor detí a Mikuláša.)

Obr. 4: Vranka Danka, vločky a čertíci (foto: autorka)
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Záver
Práca učiteľa je špecifická práve v tom, že vzdelávanie a inovácie v jeho
práci nikdy nekončia a pristupuje k svojmu povolaniu ako k otvorenej profesii,
do praxe vnáša zaujímavé metódy a formy práce s deťmi, ktoré získavajú nové
poznatky a skúseností cez vlastné zážitky v tvorivom procese.
Zaradením tvorivej dramatiky do edukačného procesu sa dopracujeme
k tomu, že sa v aktívnych dramatických činnostiach vytvorí priestor pre deti,
v ktorom sa naučia komunikovať, rešpektovať sa navzájom, argumentovať,
zdôvodniť svoj názor, čím podporíme ich zvedavosť a záujem o všetko nové
v živote. Detské divadlo vnáša do škôl novú formu práce s deťmi, ktoré majú
možnosť cez dramatické hry a improvizáciu s dejom zahrať alebo stvárniť
určitú rolu, pracovať s určitým námetom na základe literárnej predlohy, čo
pozitívne ovplyvňuje rozvoj osobnosti a čo najlepšie sa zaradenie do života.
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Liberation of Terchová Valley (January – April 1945)
Die Befreiung des Terchová-Tals (Januar – April 1945)
Oslobodenie Terchovskej doliny (január – apríl 1945)
Peter Sušienka
Abstract
The article is about the advance of the Red Army from the village of
Terchová to Žilina in the spring of 1945. The Soviet army participated
in tough battles while liberating the village of Terchová because of its
strategic importance. Soviet army also met tough resistance in the village
of Belá. Following their defeat at Belá, Wehrmacht troops retreated to
their first defense line. In case the first defense line was breached, there
was a second one built, situated in the towns surrounding Žilina. The tough
resistance of German troops made the advance of the Red Army difficult.
After numerous defeats Wehrmacht started to retreat to the Moravia
region. On the 30th of April Žilina was liberated without any resistance.
The damage caused by the movement of the front would be visible even
years after the war.

Keywords: Wehrmacht. Red Army. Terchová valley. Retreat. Liberation.
Úvod
Každý občan by mal mať čo najviac vedomostí o histórii svojej
dediny, obce a okolia. Preto je potrebné neustále sa venovať histórii svojho
kraja a oboznámiť s novými vedomosťami odbornú, ale aj laickú verejnosť
a nadšencov histórie. V dnešnej dobe je čoraz dôležitejšie poukázať na
dôležitosť našich dejín, a to hlavne na najkontroverznejšie obdobie, t. j. obdobie
Slovenského štátu (1939 – 1945). Je nutné venovať tomuto obdobiu väčšiu
pozornosť a takisto aj širokú verejnosť oboznámiť s príčinami, priebehom
a dôsledkami konania v tej dobe. Človek často nepozná lokálnu históriu, a preto
je prekvapený udalosťami, ktoré sa udiali v jeho blízkosti.
Oslobodzovacím bojom na území Slovenska sa v minulosti, ale aj
v súčasnosti venovalo mnoho pozornosti. V prípade okolia Žiliny a Terchovej
je spracovaných len niekoľko diel, a to sú buď práce z obdobia komunizmu,
ktoré sú rozšírené medzi verejnosťou, alebo sú k dispozícii publikované práce,
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ktoré sú, bohužiaľ, známe väčšinou iba v jednotlivých obciach, a nie sú bežne
dostupné, t. j. knihy Terchová1, Belá v premenách času2. Knižná publikácia
Krasňany našich predkov3, ktorá sa venuje histórii obce, neobsahuje však ani
zmienku o prechode frontu, obmedzuje sa v tomto prípade na zopár fotografií
obyvateľov obce a príslušníkov Wehrmachtu. V súčasnosti chýba moderný
pohľad na oslobodzovanie a spravidla sa odvoláva na mierne poopravené až
skreslené udalosti z čias totality. Väčšina prác spomína oslobodenie Žiliny len
v menšom rozsahu a Terchovská dolina je len na periférii záujmu.
Keďže jednej z najdôležitejších udalostí histórie slovenského národa
v okolí Terchovej sa nevenovala väčšia pozornosť v samostatnej práci, považoval
som za povinnosť zaoberať sa touto témou, informovať verejnosť a obyvateľov
obce o ťažkom poslednom vojnou skúšanom roku 1945.
Cieľom práce je získať nové informácie a poznatky o útrapách a osudoch
obyvateľov obcí Terchovskej doliny, úlohou práce je tiež opísať udalosti,
ktoré nastali na jar roku 1945. V dielach zaoberajúcich sa oslobodením
Terchovskej doliny sa píše o ťažkých bojoch v obci Terchová a Belá, ktoré
spôsobili obrovské škody na majetku a na životoch oboch zúčastnených
armád. Rovnako sa dá predpokladať spôsobená vysoká škoda na majetkoch
v ostatných obciach v doline. V prípade menších obcí sa neočakáva vyšší
počet obetí, či už civilných alebo padlých vojakov ako v prípade vyššie
zmienených obcí, t. j. Terchovej a Belej. Najväčšie materiálne škody možno
predpokladať v obciach s najsilnejšou obranou, ako je z geomorfologického
hľadiska Terchová a následne z taktického hľadiska obec Varín.
Pri získavaní informácií boli využité hlásenia a správy z miestnych
národných výborov obcí deponovaných v archíve MV SR v Žiline. Kroniky
a pamätné knihy sa nachádzali v obciach. Vo väčších obciach, ako sú napríklad
Terchová, Belá alebo Varín, sa nachádzajú detailnejšie informácie o priebehu
bojov, prechode frontu a výškach škôd v roku 1945, ako v prípade menších
obcí, t. j. napríklad Dolnej Tižiny. V niektorých prípadoch nebolo možné zistiť
z dostupných zdrojov ani priebeh bojov, ako napríklad v prípade obce Krasňany,
ktorá nemala do začiatku 21. storočia ani vlastnú kroniku.
Práca sa venuje všeobecnému priebehu udalostí na území Slovenska
v roku 1945, kedy môžeme badať jeho úpadok po stránke ekonomickej,
morálnej i mocenskej. Vtedajšia vláda nemohla zasiahnuť do operácií nemeckej
armády na našom vlastnom území, ale tiež sa obmedzila suverenita v oblasti
spravodlivosti a súdnictva. V práci sa venujeme lokálnym udalostiam v Terchovskej doline, kde počas bojov utrpeli vysoké straty tak civilisti alebo obe
bojujúce strany. Spomínajú sa tu boje o obce Krasňany, Terchová, Varín, ale
taktiež sa dozvedáme o ústupe Wehrmachtu zo Žiliny. V miestnych kronikách
1
2
3
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a pamätných knihách je možnosť dočítať sa o vojnových škodách a útrapách
obyvateľstva, ktoré trpelo počas okupácie nútenými prácami, ozbrojenými
stretnutiami medzi partizánmi a jednotkami SS. Obyvatelia v Terchovskej doline
zažili šírenie chorôb, ktoré priniesli pomocné jednotky Wehrmachtu. Podľa
hlásení miestnych národných výborov sa dediny spamätávali z vojnových škôd
ešte niekoľko rokov. Takisto sa práca zmieňuje o vysokých stratách na majetku
občanov. Osudy jednotlivých občanov mapujú hlásenia na miestnych národných
výboroch, ktoré prezrádzajú výšku škôd spôsobených prechodom frontu.
1 Politický vývoj v 1. Slovenskej republike v roku 1945
Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944
a intervencii nemeckého Wehrmachtu sa moc vtedajšieho slovenského ľudáckeho
režimu značne oklieštila. Najvýraznejší rozklad Slovenského štátu bol badateľný
na jeho ozbrojených zložkách, t. j. na slovenskej armáde, žandárstve a na finančnej
stráži, ktoré sa po Povstaní rozpadli. Približne 20 % členov finančnej stráže sa
pridalo k Povstaniu.4 V armáde boli tieto čísla pre Tisov režim ešte katastrofálnejšie. Vrchný veliteľ armády, prezident Tiso, stratil dočasne kontrolu nad
90 % armády.5 Čísla o zbehnutí k Povstaniu a strate kontroly pri poslednej
ozbrojenej zložke štátu, t. j. žandárstve, nie sú známe.6 Po rozpade armády sa
nová slovenská vláda snažila aspoň čiastočne obnoviť svoje ozbrojené sily.
Preto jedno z prvých nariadení vlády bolo rozhodnutie o vybudovaní novej
zreformovanej armády. Novovzniknutá slovenská armáda, ktorej prischol názov
Domobrana, na jeseň roku 1944 nemohla byť znovu vyzbrojená, čo si ani
nemecká strana neželala, a preto mala armáda len symbolický charakter.7
,,Zreformovaná“ armáda a žandárstvo boli demoralizované a príchodom frontu
v roku 1945 sa jej stav len zhoršoval.
Skutočnú moc v krajine prebrala nemecká armáda, ktorú podporovali
Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy (POHG) a Pohotovostné oddiely žandárstva (POŽ).8 Tieto oddiely sa zúčastňovali akcií proti partizánom. Do boja voči
partizánom boli okrem jednotiek Wehrmachtu nasadené aj jednotky Waffen-SS,
Pohotovostné oddiely ,,H“ bezpečnostnej polície – Sicherheitspolizei (SIPO)
a jednotky Sicherheitsdienstu (SD).9 Práve jednotky SIPO a SD mali rozhodujúci
vplyv v zázemí. Nová slovenská vláda mala za úlohu okrem iného zabezpečiť
pracovné sily na tzv. zákopové práce. Nemecké úrady taktiež donútili Ministerstvo
4
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národnej obrany (MNO) vyhlásiť mobilizáciu, čo sa udialo 12. januára 1945.
,,Zmobilizovaných malo byť 10 ročníkov“.10 Nová slovenská armáda nebola
vyzbrojená a ani v kádroch nemala generalitu, keďže ani jeden zo 7 generálov
armády nebol k dispozícii. Buď zbehli k povstalcom, boli zatknutí nemeckými
orgánmi, alebo neboli povolaní do služby, respektíve nemali záujem o ďalšiu
službu v armáde, čo bol vo svete výnimočný jav. Žandárstvo priamo podliehalo
pod vedenie MNO. Novozreformované žandárstvo malo nového veliteľa –
plukovníka T. Ištoka (povýšený na hodnosť generála 1. apríla 1945 na poslednom
zasadaní vlády pred evakuáciou).11
Ďalšie zásahy Nemeckej ríše do suverenity Slovenského štátu sa
prejavili v súdnictve. Podľa tajnej dohody z 5. februára 1945 sa mali všetci
politickí väzni odovzdať do rúk Gestapa.12 Následne prišiel demarš z Berlína
kvôli rozsudku Najvyššieho súdu nad skupinou povstaleckých politikov, ktorí
boli odsúdení na doživotie. Berlín požadoval najvyšší možný trest – a to trest
smrti. Slovenské súdnictvo bolo v jednej záležitosti výnimočné. Slovenské súdy
v tomto období nikdy nevykonali trest smrti. Na trest smrti boli odsúdené tie
osoby, ktoré boli v bezpečí v zahraničí a nemali na ne dosah súdy Slovenského
štátu.
V roku 1945 bolo Slovensko drancované a vyrabované. Čo nebolo
zničené bojmi a nerozkradlo obyvateľstvo alebo nezhabali Nemci, si následne
odniesli Sovieti. Územie Slovenska bolo po ekonomickej stránke vyčerpané
a zničené. Slovenská štátna kasa bola vyčerpaná z miliardových škôd a z výdavkov plynúcich na úhradu nákladov okupačných síl, ktoré sa šplhali až k výške
500 miliónov korún mesačne.13 Základné potreby obyvateľstva sa na jeseň
1944 a v roku 1945 podarilo naplniť aj vďaka dobrej úrode.14 Ríšsky vodca
SS Heinrich Himmler bol priam šokovaný z hospodárskej úrovne Slovákov.
Pri návšteve Bratislavy 24. – 25. septembra 1944 povedal: ,,To, čo sa povaľuje
na uliciach Bratislavy, z toho by Ríša žila dva týždne.“15
Posledné mesiace vojny roku 1945 Nemci pokračovali v popravách
slovenského obyvateľstva, na ktorom si vylievali zlosť z neúspechov na všetkých
frontoch. Začali s masovými popravami v spolupráci s POHG. Odhadovaných
je 400 obetí. Následne jednotky Edelweiss popravili 146 obyvateľov obce
Kľak a Ostrý Grúň. Dňa 30. marca 1945 bol vypravený posledný transport zo
Serede do Terezína.16
Príchod frontu a zmeny pomerov na fronte predznamenávali otvorene
aj slovenské časopisy a periodiká. Hlásenia o neúspechoch Wehrmachtu na
10
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východnom fronte počas jesene 1943 a taktiež ťažké boje v pohoriach Talianska
boli znakom začínajúcej agónie slovenského spojenca.17 Napriek snahe vrchného
velenia Wehrmachtu (OKW)18 sa situácia naďalej zhoršovala a príchod frontu
k hraniciam Slovenského štátu a k hraniciam Tretej ríše sa zdal byť nezadržateľný.
Po prebratí takmer úplnej iniciatívy sovietskou stranou na fronte, ktorú prebrala
ČA počas neúspechu nemeckej operácie Citadela19, Wehrmacht začal s postupným sťahovaním vojsk. Každé postavenie sa nemeckej skupiny armád proti
Červenej armáde sa zdalo byť márne a postup nepriateľa k východným hraniciam
Nemecka sa mohol spomaliť už len taktickými operáciami generality Wehrmachtu. Po týchto správach z frontu, ktoré hlásali na Slovensku aj periodiká
ako napríklad Gardista, sa muselo začať uvažovať nad tým, ako sa bude vyvíjať
obrana územia Slovenského štátu. Či bude mať velenie obrany východných
hraníc štátu na starosti iba Slovenská armáda samostatne, bez pomoci Wehrmachtu (potom si Slovensko ponechá ako-takú suverenitu podobne ako má
Maďarsko), alebo obranu prevezme nemecká armáda. Po udalostiach 29. augusta
1944 obranu slovenského územia prevzala definitívne Nemecká ríša. S približovaním frontu sa obrana slovenských miest začala zintenzívňovať. Nútenie
obyvateľov zúčastňovať sa na opevňovacích prácach bolo na našom území,
ale aj v Európe bežnou praxou. S pribúdajúcimi mesiacmi nemecká armáda na
našom území zmenšovala svoj počet a po ťažkých bojoch postupne ustupovala
smerom na západ. Na niektorých svojich obranných postaveniach Wehrmacht
často viedol len sporadický odpor a snažil sa čo najlepšie s čoraz menším
počtom vojakov využiť hornatosť Slovenska vo svoj prospech.
Po beznádejných bojoch Wehrmachtu s Červenou armádou na území
Slovenska sa rozhodla slovenská vláda na čele so Štefanom Tisom a prezidentom
Jozefom Tisom evakuovať cez Moravu do Rakúska a Nemecka. Dňa 1. apríla
1945 sa konalo posledné zasadanie vlády Slovenského štátu v Bratislave, následne
bola vláda, vrchní predstavitelia strany a štátu evakuovaní z hlavného mesta
republiky.20 4. apríla sovietska Červená armáda vstúpila do Bratislavy a oslobodila
ju od nemeckých vojsk. Bratislava bola vyhlásená samotným Adolfom Hitlerom
za ,,Festung Pressburg“21, čo znamenalo, že mesto malo byť bránené do posledného muža. Obrane Bratislavy velil plukovník Conrad von Ohlen, ktorý bol
jedným z veliteľov potláčajúcich Povstanie.22 Našťastie pre Bratislavu sa tak
nestalo a po bojoch v uliciach mesta sa jednotky Wehrmachtu stiahli kvôli
početnej prevahe sovietskych vojsk, ale aj pre potrebu obrany samotného
územia Ríše.
17
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Ako posledný akt činnosti vlády vojnovej Slovenskej republiky bolo
odovzdanie kapitulácie predsedom vlády Štefanom Tisom generálovi XX. zboru
3. americkej armády Waltonovi Walkerovi v rakúskom Kremsmünsteri dňa
8. mája 1945.23
Dňa 4. júla 1945 bolo vyhotovené a podpísané Memorandum civilných
a vojenských príslušníkov SR. Memorandum pojednávalo o okupácii Slovenska
sovietskymi vojskami a násilnom pričlenení územia Slovenska do ČSR, ďalej
sa odvolávalo na právo samourčenia národa, čo sa žiadalo aplikovať aj v prípade
Slovákov. Obhajovala sa spoločná politika s Nemeckou ríšou, ktorá bola podľa
signatárov memoranda nutná z hľadiska vtedajšej geopolitickej situácie.24 Toto
memorandum signatárom iba priťažilo pri Národnom súde.25
Slovensko utrpelo množstvo strát – či už po finančnej stránke, alebo
po stránke ľudskej. Dlhý prechod frontu cez územie Slovenska od 21. septembra
1944 až po 3. máj 1945, t. j. 7 mesiacov bojov, spôsobil množstvo škôd.
Materiálne škody spôsobené Povstaním, prechodom frontu, ale aj škody spôsobené okupačnými silami nemeckého Wehrmachtu, ako sú zničené mosty,
tunely, železnice alebo odvlečenie dopravných prostriedkov (267 lietadiel, 800
motorových vozidiel, takmer 100 rušňov), sú odhadované vo výške 144 miliárd
korún.26 Ľudské obete na strane Československej republiky boli v počte okolo
360 tisíc padlých, čo tvorí vyše 2,3 % z celkového počtu obyvateľov 1. ČSR.
Percentuálny podiel obetí je v 1. ČSR vyšší ako napríklad v USA (0,34 %)
alebo vo Veľkej Británii (0,94 %).27 Počet padlých v prepočte na percentuálny
podiel je oproti 1. ČSR vyšší napríklad v prípade Grécka (4,15 %), Rumunska
(4,23 %), Litvy (14,10 %) alebo Poľska (16,05 %).28 Vojna zasiahla celú Európu,
každú rodinu, snáď v každej rodine padol člen rodiny alebo mal trvalé zranenie
z vojny.
2 Jar 1945 v Terchovskej doline
Neblahý vplyv vojny zažili v apríli 1945 na vlastnej koži aj obyvatelia
obcí od Terchovej po Žilinu. Zdržiavacie a ústupové boje armád Wehrmachtu
sa tiahli po celom východnom fronte a nevyhli sa ani nášmu kraju. Oslobodzovanie Červenou armádou si vyžiadalo svoju daň, či už po stránke materiálnej,
alebo počtom padlých. Zatiaľ čo bývalé hlavné mesto Slovenského štátu
Bratislava bolo oslobodené (4. 4. 1945)29, v Žiline Wehrmacht (WH) pripravoval
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obranu. Žilina mala byť podľa velenia nemeckej armády bránená do posledného
muža.30 Budovanie opevnení v Žiline a v jej blízkosti mala na starosti Nemecká
stavebná správa opevňovacích prác (Sonderpionierstab 115).31 Obranu týchto
postavení mala na starosti 304. pešia divízia, ktorú po bojoch vymenili jednotky
253. pešej divízie.32
Príchod frontu na jar 1945 so sebou niesol nervozitu v radoch nemeckej
armády, ale zväčšoval aj túžbu po oslobodení. Obyvatelia boli unavení rokmi
vojny a ťažkými bojmi počas Povstania. Správanie Nemcov prezrádzalo neschopnosť udržať frontovú líniu a zabrániť rúcaniu bojových postavení. Príslušníci
Wehrmachtu sa na jar 1945 začali ponáhľať s prípravami obrany, na správaní
vojakov bolo badať znepokojenie a bezradnosť v konaní. Ako príklad rozkladu
nemeckej armády v našom kraji v tomto období nám slúži verejný nesúhlas
rakúskych príslušníkov WH s ,,hitlerovskými prechmatmi“.33
Vojnový stav v doline sa pre okupantov a vtedajší slovenský režim
viditeľne zhoršoval. Už od začiatku apríla boli v Žiline zatvorené kiná pre
civilistov a len zriedka sa premietalo pre príslušníkov brannej moci. Následne
bol vydaný zákaz vychádzania do ulíc po 20. hodine. Čoskoro vyšlo posledné
číslo periodika Slovenská politika a zároveň sa vydal poslednýkrát aj časopis
Gardista.34 To len podporovalo pochmúrnu náladu v nemeckej armáde. Blížiace
sa delostrelecké dunenie predznamenalo prerazenie frontu v doline. Príchod
sovietskych vojsk bol umocnený bombardovaním, respektíve delostreleckým
ostreľovaním mesta. Dňa 11. apríla bola zasiahnutá nákladná stanica, 16. apríla
bolo mesto ostreľované. Svoj cieľ našli delostrelecké granáty v budove divadla
a na predmestí. Poslednýkrát mesto pocítilo bombardovanie 17. apríla okolo
12:30. Zásahy boli hlásené v dievčenskom gymnáziu, na Sasinkovej ulici,
zriaďovacej stanici, v strede mesta a prioritou bombardovania bolo pravdepodobne
postavenie nemeckých protilietadlových jednotiek na Straníku.35
Dňa 20. apríla, na Hitlerove narodeniny, čs. delostrelci zostrelili
nemeckú zástavu vztýčenú na Grúni na počesť Adolfa Hitlera. Povel k paľbe
vydal generál Vilém Sacher, veliteľ delostreleckej brigády 3. čs. brigády v Malej
Fatre. ,,Hoci zástava bola vzdialená asi 2 kilometre ... dal som povel na paľbu.
Bol v tom zaiste aj kus kanonierskeho šťastia, ale aj veľa šikovnosti, keď ju
rtm. Vajdič treťou ranou zostrelil. Zvedavo som čakal, čo urobia Nemci. Druhý
raz vlajku nevztýčili.“36
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Oslobodenie Terchovskej doliny bolo plánované v rámci Ostravskej
operácie 4. ukrajinského frontu pod velením generála A. I. Jeremenka.37
2.1 Terchová
Nemecká armáda si uvedomovala strategickú dôležitosť Terchovej,
a preto sa začali opevňovacie práce už v novembri 1944.38 Spustila sa výstavba
bunkrov, na Vyšných Kamencoch boli stavané protitankové prekážky, v smere
na Varín boli budované núdzové protiletecké kryty.39 Taktiež sa spustila výstavba
drôtených prekážok a v blízkom lese sa vytvorili guľometné hniezda spolu
s mínometnými hniezdami, ktoré mali slúžiť ako podpora obrane Wehrmachtu.40
Obranné pozície boli bránené jednotkami armádnej skupiny Heinrici41, len
niektoré oblasti boli bránené príslušníkmi maďarskej armády.42 Miestni obyvatelia
si boli vedomí silnej nemeckej obrany, ktorá môže spôsobiť veľké škody na
majetku, ale aj veľké straty na životoch.
Koncom januára 1945 vojaci Wehrmachtu zrekvírovali 48 koní a taktiež
so sebou vzali aj seno a slamu.43 Odpor voči krádežiam príslušníkmi nemeckej
armády bol márny, pretože každý, kto sa dal na odpor, bol zastrelený.
Po dokončení prác ukrajinskými silami, kolaborujúcimi s nemeckou
stranou, ich vystriedali maďarskými spojencami a rumunskou pracovnou rotou.44
Maďarské posily dokončovali opevňovacie práce, ktoré boli potrebné pre obranu
Terchovej. Rumunská rota bola zostavená z civilistov, ktorí boli nedostatočne
oblečení do zimy. Podľa vtedajších svedectiev boli Rumuni ,,ľudské skelety“,
oblečené z kusov handier a vriec.45 Vďaka rumunským príslušníkom, ktorí boli
nakazení škvrnitým týfusom, Terchovej hrozila epidémia. Zásah obvodného
lekára dokázal zamedziť šíreniu choroby a taktiež obmedzil počet obetí tejto
choroby.46
Koncom marca 1945 Terchová zažila ústup Wehrmachtu, ktorý prechádzal cez obec spolu s maďarským delostrelectvom a vlasovcami47. Ústup zdevastovaných jednotiek značil príchod Červenej armády (ČA). K hraniciam Terchovej
sa 4. apríla 1945 blížila 138. sovietska strelecká divízia 17. gardového streleckého
zboru 18. armády, ktorá mala zabezpečiť oslobodenie a obsadenie Terchovskej
37
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doliny.48 Prvé kroky sovietskych vojsk boli namierené do osady Štefanová.
Vstúpili sem 6. apríla 1945 okolo 19. hodiny. Štefanová sa týmto stala prvou
osadou v Žilinskom okrese oslobodenou od okupantov.49 Dňa 4. a 5. apríla
zákopy v blízkosti Terchovej začali obsadzovať vojaci nemeckej armády.
Následne 6. apríla prišlo nemecké poľné žandárstvo, ktoré nariadilo vyprázdniť
dedinu.50 Jedna chorá občianka, ktorá bola neschopná presunu, bola zastrelená.51
V tento deň sa pokračovalo s podmínovávaním mostov a ciest. Približne
o 5. hodine popoludní sa začali prvé strety nemeckej a sovietskej strany.
Sovieti sa pohybovali už v okolí Rovnej hory a v Struhárni. Hlavný útok na
oslobodenie Terchovej prišiel 7. apríla. Útok bol vedený z troch smerov – a to
zo Struhárne, ďalej zo Zázrivej a zo Štefanovej.52 V smere útoku zo Štefanovej
sa akcie zúčastnil terchovský partizán, ktorý ešte v ten deň padol. Nemecká
armáda začala s odstreľovaním mosta pri novom kostole.53 Sovietska Červená
armáda prekonala prvý pás obrany zo smeru Štefanová a postupovala ďalej.54
Počas postupu sovietskych vojakov nastala zaujímavá situácia, keď sa počas
presunu nemeckého velenia z hostinca vojaci ČA nachádzali od neho asi 30
krokov.55 Nemci boli odhodlaní brániť dedinu za každú cenu. Ruskí vojaci
museli dobýjať dom za domom. Kým Sovieti dobýjali nový kostol, Nemci
bránili jeho záhradu.56 V bojoch muža proti mužovi ruské jednoty vytlačili
Nemcov z cintorína a postupovali v oslobodzovaní dediny. Nemecké velenie
nariadilo protiútoky s cieľom obsadiť stratené pozície, no bez žiadaného
úspechu.57 Počas delostreleckej paľby bola 6 strelami zasiahnutá veža starého
kostola. Zvon sa následne kvôli poškodenej drevenej konštrukcii zrútil.58
V nedeľu ráno, 8. apríla 1945, sa protiútoky znova opakovali, tentoraz s menšími
úspechmi.59 Tieto menšie úspechy Wehrmachtu však nemohli zabrániť ďalšiemu
postupu Červenej armády v dedine. Popoludní bola Terchová už ,,očistená“
od Nemcov. Sovieti sa nachádzali už v blízkosti píly a Nemci držali posledné
pozície. V tento deň sa začala z oboch strán silná delostrelecká paľba na
nepriateľské pozície. Nemecké delostrelectvo využívalo zápalné strely, po
ktorých vzbĺkli obydlia. V dôsledku vetra sa požiar rýchlo rozširoval a dokonal
skazu Terchovej. Oheň zúril do noci 9. apríla na jednej strane brehu a v ten
istý deň dohorel aj na druhej strane brehu rieky Varínka, kde spôsobil taktiež
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obrovské škody.60 Bilancovanie materiálnych škôd bolo hrozivé. Z 313 domov
153 domov vyhorelo a bolo zničených, ďalej obyvatelia Terchovej prišli
o množstvo ošípaných a takmer všetku hydinu.61 Straty na životoch z radov
civilistov neboli.62
Vojaci Wehrmachtu a ich spojenci ukončili ústup z terchovskej oblasti
10. apríla, aby mohli pokračovať v ďalšom húževnatom odpore.63 Boje sa
následne preniesli do obce Belá, Varín a do Žiliny. Posledné jednotky ČA
opustili Terchovú 29. apríla 1945.
V bojoch o Terchovú padlo 385 dôstojníkov a vojakov Červenej
armády,64 ktorým bol následne v roku 1946 postavený pomník.65
2.2 Ústup Wehrmachtu
Nemecký taktický ústup pokračoval z obcí Belá, Lysica, Dolná Tižina,
Krasňany, Varín, Nezbudská Lúčka a Stráža na vybudované pozície 1. obranného
pásma opierajúceho sa o vrchy Grúň, Minčov, Polom a kótu 924. Ďalej ústup
postupoval na pozície 2. obranného pásma s opornými bodmi Teplička nad
Váhom, oblasť pri Mojši, Mojšová Lúčka a ďalšie oblasti v smere južne od
Žiliny.66
Obec Belá bola oslobodená 18. apríla 1945, Lysica 22. apríla, Dolná
Tižina 25. apríla. Pri oslobodzovaní obcí Krasňany, Nezbudská Lúčka a Stráža
dňa 26. apríla museli byť použité delostrelecké batérie samohybných diel 108.
gardového samohybného delostreleckého pluku.67 Počas ústupu WH cez obec
Lysica bol zničený most cez rieku Varínka (ktorý bol znova vybudovaný až
v roku 1948).68 Rovnako, ak nie ešte viac ako Lysica, trpela obec Krasňany
a jej obyvatelia počas potýčok armád. Nemecké tanky zničili pri bojoch most
cez rieku Kúr a príslušníci WH zhabali občanom Krasnian, čo sa dalo, od
hospodárskych zvierat po potraviny.69 V obci Krasňany, v kaštieli, sa nachádzalo
vrchné velenie SS komanda, ktoré sa kvôli približovaniu armády muselo
stiahnuť.70 Následne kaštieľ využívalo hlavné velenie Červenej armády, ktoré
tu malo štáb.71
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2.3 Belá
Belá získala oddych od okupantov vo februári 1945 po tom, ako odišli
Nemci smerom na Žilinu a Rajec.72 Obyvatelia aj po odchode WH z dediny
mohli vidieť presúvajúce sa vojská na front a z frontu. Cez dedinu prechádzali
pomocné zbory maďarských jednotiek a Rumunov. Títo príslušníci pomocných
zborov zomierali v šopách a v humnách, keďže Nemci prespávali v domoch.73
Na následky týfusu, ktorý so sebou prinášali chorí Rumuni, zomrelo v Belej
viac obyvateľov ako napríklad v Terchovej. Nemeckí príslušníci nútili všetkých
práceschopných mužov vybudovať obranné postavenia v oblasti od Belej po
Tepličku nad Váhom.74 Prvé potýčky medzi oboma armádami začali už
10. apríla.75 Intenzita týchto stretov sa zväčšovala každým dňom. Nemecký
húževnatý odpor sa prejavil v opätovnom obsadení obce Belá, ktorú dvakrát
nadobudli späť do vlastných rúk.76 Dňa 17. apríla WH nedokázal zabrániť
konečnému prieniku ČA do obce, ale vytrvalý odpor trval až do 20. apríla
1945, kedy sa definitívne rozhodlo o stiahnutí síl a presune do ďalších
obranných postavení budovaných južnejšie, t. j. vo Varíne.77
Pri zúrivých bojoch boli straty vysoké na oboch bojujúcich stranách.
Na sovietskej strane prišlo o život približne 600 dôstojníkov a vojakov ČA,
zatiaľ čo na nemeckej strane nie sú presné počty. Odhaduje sa množstvo
padlých vo výške niekoľko stovák dôstojníkov a vojakov.78
2.4 Dolná Tižina
S príchodom jari roku 1945 bolo taktiež cítiť príchod frontu. Nemecké
jednotky ubytované v budovách škôl nariadili budovanie zákopov v dediny
i v jej okolí. Nemecká posádka požadovala v obci vydanie všetkého dobytku,
čo malo na jar pre občanov neblahé následky.79 V apríli pocítili občania
Dolnej Tižiny na vlastnej koži príchod sovietskej armády. Začalo sa ostreľovanie
dediny sovietskym delostrelectvom.80 Ženy, deti a starí ľudia sa skrývali
v pivniciach, zatiaľ čo nemeckí vojaci bývali v ich domoch a muži budovali
palebné postavenia.81 Maďarskí spojenci nútili obyvateľov pomáhať nosiť
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muníciu pre delostrelectvo, čo ľudia odmietali.82 Dňa 20. apríla sa začali boje
medzi Wehrmachtom a Červenou armádou.83 Nemeckí vojaci húževnato
bránili svoje postavenia, no po urputnom boji boli vytláčaní zo svojich
postavení.84 Maďarské jednotky obsluhujúce delostrelectvo počas bojov
o obec prebehli a vzdali sa do sovietskeho zajatia.85 Posledné výstrely padli
v noci toho istého dňa. Wehramcht začal ďalší ústup, aby mohol pokračovať
v opätovnom aktívnom a húževnatom odpore.
Škody na majetku aj v tomto prípade (pri oslobodzovaní obce Dolná
Tižina) neboli malé. Občania prišli o strechy nad hlavami, majetok, ale aj
o dobytok a osivo. Jar roku 1945 bola pre obyvateľov obce skúškou, ktorú
zvládli.
2.5 Varín
Príchod frontovej vravy mohli obyvatelia Varína pocítiť už v januári
1945, keď sa do dediny presunuli nemecké frontové jednotky.86 Nemecké
jednotky (v radoch armády sa nachádzali aj rakúski rodáci) obsadili budovu
školy, krčmy a niektoré byty.87 Okamžite sa začala budovať obrana tamojšej
oblasti. Obyvatelia Varína boli nútení pomáhať budovať obranné postavenia,
ako sú bunkre, zákopy alebo prekážkové jamy.88 Miestni obyvatelia odmietali
podporovať úsilie okupantov a časť obyvateľov prešla do ilegality na stranu
miestnych partizánov.89
V apríli 1945 prišli Nemcom posily z radov spojencov, t. j. maďarské
a rumunské oddiely. Rumuni boli poslaní do Terchovej. Keď obyvatelia
Varína začuli dunenie diel a streľbu, začali sa občania Varína skrývať
v pivniciach, okenice zatarasili doskami alebo plechom. 90 Nemecké vojská sa
snažili zadržať nepriateľa v Strážovských vrchoch, ale po ťažkých bojoch WH
začal aj z týchto pozícií ustupovať. Cesta na Varín a Žilinu bola voľná. Vo Varíne
sa taktiež nachádzali zásoby munície (išlo hlavne o panzerfausty) a kone pre
WH, takže sa nemecká armáda musela presunúť a pokúsiť sa viesť ďalšie
zdržiavacie boje v tomto priestore.91 Wehrmacht, ktorý mal svoje velenie na
píle, začal s ničením miestnej infraštruktúry. Armáda vyhodila do vzduchu
železničný most cez Varínku a trať preorali. Varínsky most pri fare, ktorý
82
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plánovali Nemci vyhodiť do vzduchu, zachránil pred zničením vládny komisár,
ktorý prosbami presvedčil nemecké velenie a to následne od plánu odpálenia
mosta ustúpilo.92 Najväčšie škody boli spôsobené delostreleckými granátmi,
ktoré usmrtili na námestí okrem príslušníkov WH aj obyvateľov Varína, takisto
bola delostreleckým granátom zasiahnutá fara.93 Nemci pri ústupe zrekvirovali
zostávajúce kone a dňa 27. apríla 1945 opustili obec Varín.94 NKVD si zriadilo
sídlo na miestnej fare.95 Následne na ďalší deň sa zriadil MNV a začalo sa so
sumarizáciou vojnových škôd.96 Život v obci sa mohol po päťmesačnej
okupácii vracať do starých predvojnových koľají. Sovietska armáda začala
ďalej postupovať v smere na Žilinu. Dňa 1. mája opustili Varín posledné
jednotky ČA. Na počesť padlým vojakom ČA bola na námestí vo Varíne
postavená socha sovietskeho vojaka.
2.6 Nezbudská Lúčka
Osud Nezbudskej Lúčky bol takisto tragický ako osud ostatných obcí
z Terchovskej doliny. Občania museli tak ako v iných dedinách kopať zákopy
a budovať obranné postavenia pre okupantov. Pri ústupe nemeckého WH
armáda zavaľovala tunely, odpaľovala mosty, rozrezala koľaje od Vrútok po
Žilinu a poodstreľovala telegrafné stĺpy.97 Počas čakania na príchod sovietskej
armády boli občania Nezbudskej Lúčky nútení živiť sa iba zemiakmi a piť len
čistú vodu.98 Okupantom nestačilo zničenie takmer všetkej miestnej infraštruktúry,
na záver sa vyvŕšili na bezmocných obyvateľoch Nezbudskej Lúčky hanebným
činom, t. j. vypálením obce 27. apríla 1945.99 Pri tomto barbarskom čine WH
a SS prišla o strechu nad hlavou veľká časť obyvateľstva. Popolom ľahlo 26
rodinných domov, zvonica a 32 stodôl. Dvaja občania obce prišli o život.100
Následne sa vojaci WH dali na ústup cez Váh.101
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2.7 Ústup zo Žiliny
V Žiline boli ponechané jednotky už len na krytie sťahovania vojsk
WH. Ústup nemeckých vojsk smeroval na Moravu cez hrebene Javorníka
a Beskýd.102 Občania mesta počuli streľbu 29. apríla od obce Teplička nad
Váhom.103 Na ďalší deň, 30. apríla, v ranných hodinách (o 6:30), prišli do
mesta prvé sovietske prieskumné jednotky. V meste nikto nekládol sovietskej
armáde odpor. Nemecké jednotky pri ústupe zničili železničné objekty, telefónne
vedenie a strategické mosty pri Budatíne a Celulózke.104 Okolo 9. hodiny bolo
mesto Žilina oslobodené 1. čs. armádnym zborom ako posledné mesto na
Slovensku od nemeckej okupácie.105
3 Vojnové škody
Prechod frontu a oslobodenie spod područia okupantov z Nemeckej
ríše a spojeneckého Maďarska stálo obyvateľov Terchovskej doliny obrovskú
cenu. Škody spôsobené vojnou obyvateľstvo pociťovalo dlho aj po kapitulácii
a nastolení mieru po 8. a 9. máji 1945. Zničený most v Lysici bol obnovený až
v roku 1948.106 Hlavný nápor žiadostí z Terchovskej doliny na vládu v novom
Československu bol v roku 1946, kedy obce začali žiadať o vyplatenie
preddavkov na pokrytie vojnových škôd.107 Súpis vojnových škôd sa začal
v obciach Gbeľany, Krasňany, Stráža, Mojš, Nezbudská Lúčka, Lysica,
Teplička nad Váhom, Varín, Terchová a Žilina v roku 1945 a pokračoval
v roku 1946.108 Obrovské škody napáchané bojmi a ustupujúcim Wehrmachtom
boli napríklad v obci Belá odhadnuté vo výške 4 044 460 korún.109
Belá, ktorej katastrálne územie je omnoho rozsiahlejšie než Krasnian,
mala vyčíslené menšie vojnové škody ako obec Krasňany aj napriek tomu, že
v Belej boli boje oveľa krutejšie a ťažšie. Obec Krasňany mala napáchané
škody vo výške 8 037 826 korún československých (Kčs).110 V Krasňanoch,
kde WH zničil mosty cez rieku Kúr,111 bolo okradnuté aj miestne obyvateľstvo,
ktoré bolo odškodňované po vojne len minimálne. Výšku škôd v Krasňanoch
navýšilo poškodenie kaštieľa zo 17. storočia, ktorý vlastnili grófi Pongácovci.
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Grófi hlásili škody vo výške niekoľko miliónov korún.112 Obyvatelia Varína
utrpeli škody vo výške 4 581 064 Kčs a navrhnuté bolo odškodnenie vo výške
2 581 796 Kčs, čo predstavuje 56,36 % z hodnoty škôd.113 Veľká časť škôd
v Terchovskej doline bola spôsobená práve Červenou armádou a až následne
Wehrmachtom, maďarskými zbormi a frontovým dianím. Napríklad v obci
Gbeľany z 28 obyvateľov nahlásilo škody spôsobené Sovietmi celkovo 18
občanov, ďalej škody spôsobené Nemcami hlásilo 9 obyvateľov a škody
spôsobené Maďarmi hlásili 3 občania. Ostatní občania buď neuviedli príčinu
vzniku škody, alebo uviedli ako dôvod frontovú vravu.114 Podobné výsledky
sa nachádzajú aj v obci Nededza. V tejto obci hlásilo škodu spôsobenú
Sovietmi 8 ľudí, škodu spôsobenú Nemcami 7 ľudí a škody spôsobené
Maďarmi 3 ľudia. Zoznam obcí sa nachádza v Tabuľke 1.
Tabuľka č. 1: Zoznam obcí s výškou škôd spôsobených frontovým dianím115
Obec
Terchová
Belá
Lysica
Stráža
Krasňany
Varín
Gbeľany
Nededza
Mojš
Teplička nad Váhom

Výška škody (Kčs)
neúplné údaje
4 044 460
391 300
2 325 311
8 037 826
4 581 064
6 390 152
2 813 892
2 024 646
5 377 777

Počet obyvateľov žiadajúcich preddavky
neúplné údaje
neúplné údaje
101
neúplné údaje
neúplné údaje
293
120 občanov + 4 inštitúcie
74
61
230

Ako príklad nám slúži obyvateľ obce Krasňany Adam Macanga116,
ktorý mal škody vo výške 47 500 Kčs.117 Následne mu boli vyplatené
preddavky vo výške 2 000 Kčs,118 čo tvorí len 4,21 % z celkovej výšky škôd.119
112
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115
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Odcudzený majetok Adama Macangu:
13 kusov oviec – 13 000 Kčs
1 kompletný výstroj na koňa – 3 000 Kčs
1 ľahký voz – 4 000 Kčs
10q zemiakov – 2 000 Kčs
50q slamy kŕmnej – 10 000 Kčs
30q ďateliny – 7 500 Kčs
150 stromčekov (smrek) 8 000 Kčs
Spolu: 47 500 Kčs120
Obyvateľstvo Terchovskej doliny utrpelo obrovské škody na majetku
a na životoch počas prechodu frontu na jar 1945. Finančné odškodnenie
nepokrylo ani v najmenšom straty na majetku, ale pomohlo aspoň zmierniť
túto škodu (pozri príklad vyššie). Spamätávanie sa z vojny trvalo dlhé roky.
Ešte ani v roku 1947 neboli zabezpečené potraviny v dostatočnej miere.121
Ceny potravín boli stále nastavené štátom a prekračovanie týchto cien štát
tvrdo trestal.122 Úplného zotavenia a spamätania sa štát a ľudia sa dočkali až
v 50. rokoch 20. storočia.
Záver
História je jedna z najdôležitejších oblastí verejného života. Dejiny
nám ukazujú chyby, ktoré sa nesmú opakovať, a je našou povinnosťou
najväčším chybám z našich dejín, t. j. vyvražďovaniu našich spoluobčanov,
fašizácii štátu a rozpútaniu vojny, predísť. Zamedziť týmto nechceným
a neželaným javom je povinnosťou každého z nás, pokiaľ máme dostatok
informácií. Ak informácie o dejinách nemáme, je úlohou historikov, aby s nimi
verejnosť oboznámili.
Nové zistenia, ktoré priniesla táto práca, ako je napríklad zistenie
o nútených prácach obyvateľov Varína na opevňovacích prácach pre armády
Wehrmachtu, môžu dopomôcť k objasneniu útrap obyvateľov Terchovskej
doliny. Naši predkovia prežívali na jar roku 1945 ťažké dni. Ľudia sa museli
spoľahnúť na vlastné zásoby potravín, a ak aj nejaké väčšie zásoby mali
k dispozícii, tieto potraviny im boli zrekvirované. A ak sa už obyvateľom
Varína, Terchovej alebo inej vojnou skúšanej obce podarilo prežiť v pokoji do
jari 1945, tak im život ohrozili rumunské pomocné zbory, ktoré so sebou
prinášali choroby. Po prechode frontu obyvateľom spôsobovala majetkové
škody z veľkej časti taktiež sovietska armáda. Občania mohli začať žiť
v pokoji definitívne až po jej odchode.
120
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Ciele práce, ktoré boli stanovené na začiatku, sa podarilo naplniť
a priniesť nové poznatky v rámci problematiky a zároveň opísať priebeh
frontu. Predpoklad obcí s najvyššími škodami sa ukázal ako nepresný.
Naši predkovia prežívali strastiplnú cestu, ale dokázali sa s ňou
vysporiadať a práve pre ich nezlomnosť je dôležité si pripomínať ich statočnosť
v týchto ťažkých rokoch a uctiť si ich pamiatku a česť.
V dnešnej dobe musíme dbať viac ako kedykoľvek predtým na
rozširovanie pravdivých informácií o snáď najkontroverznejšom období
slovenského národa.
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The Truth in the Philosophy and in the Sience
Wahrheit in Philosophie und Wissenschaft
Pravda vo filozofii a vo vede
Štefan Šrobár
Abstract
For philosophy unlike other scientific disciplines the truth is one of
explicit topics. The term truth must be differentiated from the term
veracity, from the term criterion of veracity. We can define it based on
certain cognitive intentional relation. The criterion of veracity relates
directly to the content of knowing. The issue of truth is opened again
and again, it is always required to connect thinking and sensuality
(eidetic and empiric, general and unique) namely by a specific act of
understanding. The primary substantiation of the scientific work is the
service for the revealed truth and not the usefulness of results. The
expression “truth” itself in science often means compatibility with what
is generally accepted and acknowledged in a scientific community. We
do not only state that a statement is true, we also require it. The statement
“shall be” true, whether as a matter of fact it is or not. When searching
for the truth the moment of guarantee and trust is necessary present,
therefore risks relate to handing the truth over. Thinking about the truth
necessarily relates to the question, what it means to be (and not to be)
and relation between constant and changing.

Keywords: Truth. Philosophy. Science.
Kritérium pravdivosti a pravda
Pojem pravdy treba starostlivo odlíšiť od pojmu pravdivosti a od
pojmu kritéria pravdivosti. Kritérium pravdivosti sa priamo vzťahuje k obsahu
poznania. Z hľadiska formálneho vymedzenia si treba uvedomiť, že pojem
pravdy vyplýva z nároku, či až z požiadavky na istú základnú kvalitu každého
druhu a formy poznávania, ktorý má vždy charakter kognitívnej intencionálnej
relácie (transsubjektovej i intrasubjektovej) medzi subjektom a predmetom.
Nestačí totiž, aby táto relácia bola len pravá. Vyžaduje sa od nej navyše, aby
v tejto svojej pravosti splnila základnú podmienku optimálnej funkčnosti
v systéme poznania, to znamená, aby sa vyznačovala určitou základnou
kvalitou, ktorú nazývame pravdivosť. Teda predovšetkým je potrebné artikulovať
kritérium pravdivosti, teda meradla pre posudzovanie tejto základnej kvality
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kognitívnej intencionálnej relácie. Keď odpoveď v otázke uplatnenia tohto
kritéria na príslušnú reláciu je pozitívna, hovoríme o pravdivosti tejto relácie,
alebo o tom, že táto relácia nie je len pravá, ale aj pravdivostná. V opačnom
prípade je táto relácia nepravdivostná, hoc môže byť aj pravá. Pri čiastočne
pozitívnej a čiastočne negatívnej odpovedi v otázke uplatnenia tohto kritéria
je príslušná relácia pravdepodobná. Toto najvšeobecnejšie kritérium pravdivosti
môžeme vyjadriť aj takým spôsobom, že sa pýtame (a zároveň uplatňujeme
nárok), či (prípadne nakoľko) príslušná kognitívna intencionálna relácia spĺňa
základnú podmienku:
 adekvácie, to znamená funkčnej primeranosti subjektu k predmetu
a predmetu k subjektu,
 korešpondencie, to znamená zodpovedania vzájomného logického
vzťahu medzi určitou triedou prvkov v subjekte a určitou triedou
prvkov v predmete (hovoríme tiež o izomorfii týchto dvoch tried),
 konformity, to znamená zhodnosti týchto prvkov v subjekte a predmete.
Kognitívna intencionálna relácia však má charakter procesu, diania,
ktorý smeruje k určitému zavŕšeniu, výsledku. V prípade jej zdarného zavŕšenia
dochádza k identifikácii toho, čo sa vyjadrovalo adekváciou, korešpondenciou
a konformitou a zároveň k samopresvedčivému nahliadnutiu tejto identifikácie.
Táto identifikácia v kognitívnej intencionálnej relácii a zároveň nahliadnutie
tejto identifikácie ľudským duchom je pravda, presnejšie, pravda porozumená
na základe pravdivostnej kognitívnej intencionálnej relácie (Letz 1992, 206 –
207).
Pravda ako skrytosť a odkrývanie
Jedným zo spôsobov, akým sa niečo samo ukazuje, sú matematické
vzťahy v aritmetike a priestorové vzťahy v geometrii. Je jasné, že toto
„sebaukazovanie“ nie je jednoduchá štruktúra a že nič sa nemôže samo
ukázať bez nášho pričinenia. Keď Ján Patočka analyzuje problém fenoménu
zjavovania ako takého, vysvetľuje, že k tomu, aby sa mohlo niečo samo
ukázať, nevyhnutne patrí niekto, komu sa to ukazuje. To, komu sa niečo
ukazuje, si však v žiadnom prípade nemôžeme predstavovať ako pasívnu
projekčnú plochu, na ktorú sa ono samo, ktoré sa ukazuje, premieta ako
nejaká hotová informácia. K tomu, aby sa človeku (alebo aj zvieraťu či
rastline) niečo ukázalo, musí sám nejakým špecifickým spôsobom prispieť.
Schopnosť tohto „prispievania“ je zrejme jedna z najelementárnejších vlastností
všetkých živých bytostí a možno ju označiť ako vnímanie a rozumenie.
Prispievať k tomu, aby sa niečo ukázalo, však neznamená, že by sme si to, čo
sa ukazuje, nejako sami vymýšľali, že by to boli len naše predstavy a fantázia.
Zvieratá a rastliny z toho nikto nepodozrieva, o človeku sa to však niektorí
filozofi, ba aj matematici celkom vážne pokúšali myslieť. Aby naznačil, že
týmto smerom sa nehodlá uberať, teda že nechce, aby fenomenológia viedla
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k transcendentálnemu subjektivizmu, ako sa to stalo Husserlovi, označuje
Patočka svoju fenomenológiu ako „asubjektívnu“. „Subjekt“ síce je ku
zjavovaniu potrebný, ale to, že k ukazovaniu javov prispieva, neznamená, že
by ich tvoril. Schopnosť prispievať k zjavovaniu v podobe vnímania a rozumenia
majú živé bytosti iste „vrodenú“, čo je treba tak chápať, že touto schopnosťou
jednoducho sú. Nie je možné si predstavovať, že najprv je tu nejaká neživá
vec, ktorá dodatočne získava schopnosť vnímania a rozumenia. U človeka je
táto schopnosť nesená predovšetkým rečou, a preto niet divu, že Aristoteles
určuje človeka ako zoon legon echon, ako zviera, ktoré má reč. „Pravda tu
teda nie je zhoda veci s rozumom, ale zrejmosť, samo-zrejmá odhalenosť
(neskrytosť) toho, ako sa vecí majú – ovšem samozrejmosť pre rozum, ktorý sa
na príslušný stav veci pýtal, ktorý k tejto zrejmosti prispel a ktorý ju preto
dokázal nahliadnuť.“ (Chvatík 2016, 107) Celkom vedome sa u tohto typu
vedenia používa metafora videnia nahliadnutia. O poznatkoch získaných
v čistom názore hovorí Kant, že sú a priori, pretože samozrejmosť toho, ako
sa tieto veci majú, vlastne znamená, že také boli už aj skôr, než sme sa s nimi
stretli, než sme ich objavili a že sme ich objavili ako nezávislé na akejkoľvek
našej skúsenosti s materiálnym svetom. a pretože nie sú „zašpinené“ látkou,
nazývajú sa čistými. Práve tieto nemenné elementárne náhľady sú posledným
prameňom všetkého poznania v matematike. (Tamže, 107) Tak absolútne
úspešne, ako je to v oblasti apriorného názoru, nemožno hľadať pravdu
v oblasti materiálneho sveta, kde sa veci vyznačujú práve tým, že nemajú
charakter absolútnej nadčasovej apriornosti a samozrejmej jednoznačnosti. Aj
tu sa nám síce tiež ukazujú veci samé, ale v tomto sebaukazovaní sa zároveň
stále menia, všelijako sa navzájom zatieňujú a prekrývajú, prichádzajú do
zjavu a zase miznú, vznikajú a zanikajú. Aj tu je však treba, aby sme k ich
sebaukazovaniu prispievali. Ukazujú sa síce samy, ale ich sebaukazovanie
zároveň závisí na tom, ako k nemu v rôznych dobách prispievame. Toto
prispievanie, rozumnosť, s ktorou k sebazjavovaniu vecí pristupujeme, je
z väčšej časti sedimentovaná v reči. Tá udržiava kontinuitu nášho rozumenia
veciam, ale zároveň sa nám stále ponúka, aby sme s jej pomocou tradičné
spôsoby porozumenia menili, „prekonávali“, pretože situácie, do ktorých sa
s vecami dostávame, sú práve zásluhou nášho premenlivého prispievania k ich
sebaukazovaniu stále nové a iné. Pravda, ku ktorej v tejto oblasti dospievame,
má charakter dejinnosti. Možno však tvrdiť, že každému usilovaniu sa
o pravdu v materiálnej oblasti je nakoniec vzorom absolútnosť poznania
v apriornej oblasti. Aj v oblasti materiálnej prírody by sme chceli poznať
pravdu, ktorá sa na druhý deň nerozplynie ako dym, ale bude platiť stále.
Chceli by sme poznať budúcnosť, chceli by sme zastaviť čas, ako sa nám to
„podarilo“ v prípade bezčasových vzťahov v matematike. Preto môže Kant
tvrdiť, že vo vede je toľko vedenia, koľko je v nej matematiky (Chvatík 2016,
108). „Definícia“ pravdy ako odkrytosti a odkrývania nie je ďalej púhym
výkladom slova, ale vyrastá z analýzy tých aktov pobytu, ktoré bežne
nazývame „pravdivými“. Byť pravdivý v zmysle byť odkrývajúci je spôsob
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bytia pobytu. To čím je odkrývanie samé umožňované, musí byť nutne
nazývané „pravdivým“ v ešte pôvodnejšom zmysle. „Až existenciálne –
ontologické fundamenty odkrývania samého ukazujú najpôvodnejší fenomén
pravdy“ (Heidegger 1996, 250).
Hľadanie vedeckej pravdy v prírodovede
Od polovice 20. storočia prebieha najväčšia zmena prírodovedeckých
paradigiem, ako svet kedy zažil. Jedným z tých, ktorí na to poukázali už
koncom 30. rokov minulého storočia, bol Wolfgang Pauli, ktorý vyzval
fyzikov, aby sa nielen vzdali všetkého svojho doterajšieho spôsobu práce –
a to pozorovania uzavretých systémov – ale tiež prekonali kauzálne logické
myslenie ako jediný prostriedok získavania poznatkov. „Len logickým
myslením“, tvrdí Pauli „sa fyzika nutne dostáva do slepej ulice“. Dokazujú to
najnovšie experimenty. Prírodná veda sa chystá rozšíriť svoje obzory a od
základu novým spôsobom sformulovať svoj svetonázor (Paturi 2006, 15 – 16).
Prírodovedecké poznanie spočíva nielen v systematickom pozorovaní sveta,
ale aj v detailnom stanovovaní zákonitostí rôznych prírodných procesov. Na
ich základe sa potom spravidla vytvárajú matematické modely skúmaných
objektov a procesov, ktoré reprezentujú vlastnosti získané meraním. Je však
nutné rozlišovať medzi modelmi rýdzo fenomenologickými a modelmi, ktoré
možno označiť ako mechanistické alebo ontologické. Prvé z nich popisujú
a reprezentujú výsledky meraní, bez toho, aby sa zaujímali o mechanizmy,
ktoré sa v príslušných procesoch uplatňujú. Cieľ druhých je dať namerané
výsledky do súladu s rôznymi ontologickými charakteristikami príslušného
prírodného diania. V minulom storočí vychádzala prírodná veda z apriorných
teoretických stanovísk a opierala sa predovšetkým a modely fenomenologické
(Lokajíček 2006, 133). Veda predstavuje ideu nekonečných úloh, z ktorých je
určitý konečný počet vždy vyriešený a ako trvajúca platnosť uchovávaný.
Zároveň tvorí fond premís pre nekonečný horizont úloh ako jednotná
všeobjímajúca úloha. Idealita jednotlivých vedeckých pracovných produktov,
právd neznačí len opakovateľnosť s identifikáciou zmyslu a overením, ale
idea pravdy v zmysle vedy sa líši od pravdy predvedeckého života. „Vedecká
pravda chce byť bezpodmienečnou pravdou. Kotví v tom nekonečnosť, ktorá
každému faktickému overeniu a každej pravde prepožičiava charakter len
relatívnej pravdy práve vo vzťahu k nekonečnému horizontu, v ktorom pravda
sama o sebe leží ako nekonečne vzdialený bod (...)“ (Huserl 1996, 341 – 342).
Velický cituje v skrátenej podobe túto významnú Huserlovu poznámku.
„Význam vedeckých výsledkov spočíva v ich oznámení, poskytnutí vedeckej
obci, aby mohli byť študované, overené a ďalej použité. Tento paradoxný,
akosi neprirodzený aspekt vedeckej tvorby ju odlišuje od vynálezectva či
industriálneho využitia. Preto je toľko vedeckých stretnutí rôzneho druhu,
preto toľko časopisov (...). Je iste možné pracovať aj v skrytosti. Výsledky
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potom nevstúpia do korpusu spoločnej vedeckej pravdy a stanú sa tak suchým
výhonkom bez pokračovania.“ (Velický 2016, 150 – 151) Základný módus
rozvoja vedy (fyziky) je podľa Husserla naopak kumulatívny, jeden projekt
naväzuje na druhý a postupne sa stabilizujú tie nahromadené relatívne ucelené
menšie súhrny vedenia, ktoré raz vplynú do novej základnej disciplíny. S tým
však, že asymptota úplnej pravdy je eluzívna. Tu sa Husserl plne zhoduje
so živelným väčšinovým názorom medzi fyzikmi (Husserl 1996, 341 – 342).
T. S. Kuhn vysvetľuje vývoj vedy ako sled etáp kumulatívneho rastu
takzvaných fáz normálnej vedy. V nich sa bádanie riadi pravidlami konštitujúcimi
obsah súčasnej paradigmy a jednotlivé výskumné práce tak majú podľa
Kuhna ráz lúštenia hádaniek (puzzle solving). Táto fáza sa postupne vyčerpá
a zlyháva pred novými otázkami. Základná paradigma starej epochy sa zrúti,
je opustená a náhlym revolučným procesom je nahradená paradigmou novou.
Hra začína znovu. Veľkú časť svojej štúdie Kuhn venuje dokazovaniu toho,
že prechod k novej paradigme nemožno označiť ako pokrok, tým menej
pokrok k úbežníku dokonalého poznania, akejsi konečnej paradigmy. Kuhn
sám neskôr vystupoval proti relativizmu popierajúcemu kvalitatívne rozdiely
v hodnovernosti starých a nových paradigiem, ktorý však sám v Revolúciách
hlásal. Neupustil však od konceptu ich nesúmerateľnosti. Zástanci starej
a novej paradigmy žijú v rôznych sférach a ich vzájomná komunikácia
zlyháva. Pokiaľ ide o pravdu samu Kuhn hovorí, že tento pojem použil len
raz, a to v citáte z Francisa Bacona. Kuhn si zrejme nevšimol, alebo to aspoň
predstieral, že rozvoj fyziky najmenej od prvej tretiny 19. storočia jeho
schéme nezodpovedá (Kuhn 2008). Od tej doby do dneška došlo mnoho ráz
k fundamentálnej revízii základných princípov fyziky, ale tieto revízie
rozširovali a obohacovali predchádzajúce náhľady, stanovili medze platnosti
zastaraných predstáv a zamerali sa na nové oblasti javov a vlastností. V tejto
podobe je idea paradigmatických zvratov zásadným spresnením a obohatením
predstavy bezštruktúrneho bobtnania fyzikálneho vedenia, ako sa javí
napríklad v uvedených slovách Husserlových a dovoľuje celkom presne
pochopiť, ako sa otázka pravdy v bádaní mení v rôznych etapách nerovnomerného postupu (Velický 2016, 151 – 152). Cesta za vedeckou pravdou je
pre K. R. Poppera výlučne záležitosťou logiky, nie psychologických, či
sociálnych vplyvov (napríklad konsenzu vedeckej komunity). Keď sa pýtame
s Popperom na pravdivosť teórií, hodnotíme ju podľa zhody ich empiricky
relevantných dôsledkov s empírou, teda „faktami“. Popperovo ponímanie
pravdy je korešpodenčné. Ľubovoľný počet zhôd teórie s empíriou nevedie
však k verifikácii teórie, len k jej podpore, či jej dosvedčeniu (koroborácia).
Nezhody však môžu viesť k vyvráteniu teórie, je to známa falzifikácia.
Popperovou zásluhou je, že poukázal na význam nepravdy, jeho ponímanie
však nepravdu absolutizuje. Teórie, ktoré z princípu nemožno falzifikovať,
nepatria do vedy. Je to Popperovo demarkačné kritérium. Všetky vedecké
teórie tak majú status hypotéz, ktoré len čakajú na svoju falzifikáciu. Úlohou
vedca je sa o túto falzifikáciu usilovať a za vyvrátenú teóriu vysloviť novú
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hypotézu. Toto všetko je na pozadí Popperovho odmietnutia indukcie nielen
ako logického, ale aj ako epistemologického princípu, rovnako ako popretie
kumulatívneho postupu v empirickej práci. Súhrn týchto obmedzujúcich zásad
vedeckej práce bol mienený proti neopozitivizmu. Všetky tieto idey Popper
vysvetľuje v knihe „Domnienky a vyvrátenie“. Pre svoje ponímanie Popper
zavádza pojem kritická racionalita pre odlíšenie od optimistickej karteziánsko-osvieteneckej racionality a pozitivistického verifikacionizmu. Ďalej pripúšťa
aj možnosť „dobovej vedy“ (Velický 2016, 153). Náš kontakt s realitou sa
uskutočňuje len prostredníctvom experimentu. Ten nám dáva poučenie
o vonkajšom svete. Naše uvažovanie o vonkajšom svete preto musí byť
usmernené predovšetkým k dosiahnutiu zhody s výsledkom pokusu. Nezhody
môžu signalizovať nedostatočnosť teórie a jej falzifikáciu. Pokiaľ k nej
nedôjde, zostáva teória ako prijatá a zachádzame s ňou ako pravdivou. Je to
proces adekvácie vedúci k naplneniu korešpodenčného princípu. V rámci
tohto procesu je zjemnenie a spresnenie dosiahnutej korešpodencie závislé na
dvoch komponentoch: formulácii zodpovedajúcej teórie (spravidla za pomoci
matematizácie problému) a vytvorenie modelu pre pozorovaný systém. Ide
o to, že teória, ktorá by postrádala všeobecnosť a prispôsobená príliš úzko
jedinej situácii, nebude skutočnou teóriou, ale len tautologickou rekapituláciou
pokusných údajov. Jemnú flexibilitu je preto vhodné prisúdiť modelu, ktorý
by potom bol obmeňovaný spolu s variáciou pokusných podmienok (Velický
2016, 157).
Záver
Pravda sa skryte „deje“ tam, kde sa matematik, fyzik, archeológ,
ekonóm, biológ, filozof, historik umenia, či tvorca umeleckého diela zaoberá
obvyklými predmetmi svojej činnosti. Pre filozofiu (na rozdiel od ostatných
disciplín) je pravda výslovnou témou. Presvedčenie o pravdivosti matematických
tvrdení stálo v antike na platonizme, v kresťanskej Európe bol garantom
pravdivosti Boh. S postupne sa vytrácajúcou rolou Boha ako garanta matematických teórií a vznikom nových mnohotvárnych matematických štruktúr
nemajúcich žiadnu oporu v realite sa menilo aj presvedčenie o absolútnej
pravdivosti matematiky. Jej miesto zaujala logická dokázateľnosť zo zvolených
axióm. Predsa však pojem pravdivosti nestráca v matematike význam. Na
rozdiel od matematiky je fyzika oveľa viac spojená s materiálnym svetom.
Získanie nových poznatkov je závislé na prijatej paradigme a je overované
súhrou teórie a experimentu. Samotný výraz „pravda“ vo vede často znamená
kompatibilita s tým, čo je vo vedeckej komunite nekonfliktne prijímané
s istou, v diskusiách neustále prebudovávanou, sieťou znalostí a zvykov
(Trlifajová – Frei 2016, 10 – 12).
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Abstract
Memoirs, while important period and historical documents are also the
first examples of our travel and adventure literature. There are certain
kinds of works in the older literature that include some of the basic
structural elements of travel literature as well as some typical features
of fiction. Thus they oscillate between the fiction and non-fiction genres.
A kind of intermediary between the two is one of the major representatives
of memoir and travel literature in the world, Memoirs and Roads by Móric
August Beňovský which significanty employs the elements of adventure.

Keywords: Autobiography. Travel literature. Memoirs. Adventure. Móric
August Beňovský.
Slovenský literárnovedný výskum dlhodobo opomína „nižšie“ druhy
a druhové formy, avšak bez ich výskumu možno ťažko získať ucelený obraz
o literatúre istej epochy a o jej dejinnom vývine. Cestopisné a memoárové
žánre patria v slovenskej literatúre k druhom s najdlhšou literárnou tradíciou.
Sporadicky sa objavovali už v období humanizmu a renesancie, ale až
v literárnom období baroka dosiahli vrchol svojho rozkvetu.
Memoárová literatúra je našou prvou cestopisnou a dobrodružnou
literatúrou. Predstavuje cenný osobný, dobový a historický dokument. Renesančná
i baroková cestopisná a memoárová tvorba bola verným odrazom spoločenskopolitickej situácie. Vychádzala z komplikovaných a vyostrených spoločenskopolitických pomerov vtedajšieho Uhorska, čerpala námety zo skutočného
života, zaoberala sa aktuálnou osobnou a spoločenskou problematikou. Autori
memoárovej spisby sa usilovali literárnou formou podať vlastné životné
príbehy, realistické obrazy zo života doma i v cudzine a dejinné udalosti.
Najlepšie memoárové diela sa vyznačujú pomerne objektívnym hodnotením
skutočnosti, uplatňovaním nábožensko-mystických prvkov, využívaním
kritických momentov laického charakteru a istými literárnymi ambíciami.
156

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 4

Z výskumu cestopisno-memoárovej spisby vyplýva niekoľko všeobecne
platných záverov:1
V slovenskej literatúre prevláda model literatúry ako svedectva a odrazu
nad modelom literatúry ako predstavy, túžby, sna, fantázie a utópie. Túto
tendenciu môžeme sledovať už v barokovej memoárovej a cestopisnej literatúre
i nasledujúcich literárnych obdobiach. Obdobne to platí aj pre svojrázne
rozvrstvenie a funkciu jednotlivých druhov a druhových foriem, ktoré sú
rozmiestnené medzi pólom fiktívnej a dokumentárnej prózy. Pestro a bohato
je zastúpená dokumentárna literatúra, v ktorej okrem cestopisu hrá dôležitú
úlohu aj memoárová literatúra rozličného typu.
Výskum cestopisnej literatúry prináša aj osvetlenie vzájomného vzťahu
domova a sveta, kategórií známeho a neznámeho, interného a externého a pod.
Cestopis ilustruje dvojaký vnútorne protirečivý vzťah slovenskej spoločnosti
ku skutočnosti. Dokumentárna podstata cestopisu svedčí o primárnosti reality,
faktov. Nejde tu však iba o kvantitatívne hromadenie faktov. Úsilie vytrhnúť
poznanie zo zovretia historickej závislosti a začleniť ho do svetodejinného
diania i myslenia má kvalitatívnu hodnotu. Na jednej strane ustavičná prítomnosť
domova v slovenských cestopisoch svedčí o úsilí začleniť nové poznatky do
noeticko-emotívnej základne cestovateľovho subjektu. Na strane druhej tu
zároveň pôsobí aj túžba prekonať malosť, uzavretosť a neslobodu. Nie však
iracionálnym spôsobom, ale rozšírením objektívnej reality o vedomie patričnosti
k svetu a ľudstvu vôbec. Umelecká próza tieto úlohy nesplnila v plnom rozsahu.
Prenechala tým uvoľnený priestor pre dokumentárnu literatúru, najmä pre
cestopis, ktorý tieto úlohy vykonával v rámci svojich druhových možností.
Vysvetľuje sa tým neobvyklá kvantitatívna úroveň cestopisu, jeho intenzita
a v určitých prípadoch aj umelecká hodnota cestopisu v slovenskej literatúre.
V literatúre staršej proveniencie existuje určitý typ diel, ktoré obsahujú
niektoré základné štrukturálne znaky cestopisného druhu a zároveň aj druhové
znaky fiktívno-sujetovej prózy. Oscilujú tak v medzipriestore dvoch pólov –
dokumentárnej a fiktívnej literatúry. Deje sa to prostredníctvom dynamického
chápania literárneho procesu i samého druhového systému. Cestopis nemožno
pokladať za pevnú a vyhranenú druhovú stavbu, ale za pohyblivú a pružnú
štruktúru, ktorá sa v stretávaní s inými druhmi obohacuje a nadobúda novú
tvárnosť. Zároveň však ostáva cestopisná štruktúra natoľko pevná a príznaková,
aby sa v iných druhových štruktúrach nerozplynula, nedegenerovala na amorfný
tvar, ale zachovala si určujúce znaky svojej štruktúry. Určitý typ medzičlánku
medzi dokumentárnou a fiktívnou literatúrou predstavuje významné dielo
memoárovo-cestopisnej svetovej prózy – Pamäti a cesty Mórica Augusta
Beňovského.2

1
2

Porov. KLÁTIK, Z.: Vývin slovenského cestopisu. Bratislava: SAV, 1968, 417 – 435.
Porov. KLÁTIK, Z.: Vývin slovenského cestopisu. Bratislava: SAV, 1968, s. 30 – 38.
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V záverečnej tretej fáze literárneho obdobia baroka už neboli vhodné
podmienky na písanie memoárovej, autobiografickej a cestopisnej prózy.
Memoárová próza sa takmer prestala pestovať. V rámci jej vývinu sa v tomto
období zjavili len ojedinelé autobiografické a cestopisné prózy, v ktorých sa
uplatňovala dobrodružnosť (Móric August Beňovský, anonymná próza Uhorský
Robinson).3
Móric August Beňovský (1746 Vrbové – 1786 Madagaskar) patrí
rozhodne k najznámejším a najpopulárnejším autorom memoárovej a cestopisnej
literatúry poslednej etapy obdobia baroka (1750 – 1780). Narodil sa v rodine
plukovníka Samuela Beňovského a Rozálie, barónky Révaiovej. Po štúdiách
na piaristickom gymnáziu vo Svätom Jure sa rozhodol nasledovať otca a venovať
sa vojenskému povolaniu. Na začiatku 60-tych rokov sa vzdal katolíckej viery
a priznal sa k evanjelickému vierovyznaniu, preto ho obvinili z apostázy
(odpadlíctva). Koncom 60-tych rokov opustil Uhorsko, čím porušil panovnícke
zákazy opustiť monarchiu a stal sa proskribentom, emigrantom a svetobežníkom.
Na svojich cestách prešiel Poľsko, Rusko, Čínu, Francúzsko a Madagaskar,
kde ho domorodé obyvateľstvo vyhlásilo za kráľa; na tomto ostrove napokon
po svojom druhom príchode nachádza aj smrť.4
Móric Beňovský bol teda vojakom, dobrodruhom, fantastom, moreplavcom, revolucionárom, kolonizátorom, podnikateľom a kráľom Madagaskaru.
Bol dieťaťom 18. storočia, ktoré prinášalo so sebou do značnej miery
zľahostajnenie k náboženskej problematike a príklon k vedeckému bádaniu.
K slovu sa hlásia racionalisti a kladú sa základy budúceho nevídaného rozvoja
prírodných vied.5 Do barokovej memoárovej a cestopisnej prózy zaraďujeme
jeho autobiografickú cestopisnú denníkovú prózu The Memoirs and Travels of
Mauritius August Count de Benyovsky (Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta
Beňovského, Londýn 1789). Predpokladá sa, že svoj denník písal Beňovský
v rokoch 1780 – 1783. Originál je napísaný po francúzsky (Voyage et mémoires
de Maurice Comte de Benyovszky) a uložený v Britskom múzeu v Londýne.
Móric Beňovský sa prostredníctvom spomínaného diela stal významným
spisovateľom dobrodružnej literatúry, písanej po francúzsky, ale podľa autorovho
pôvodu patrí do slovenskej literatúry. Štyri roky po smrti Beňovského (t. j.
1790) vyšlo v Londýne v angličtine prvé vydanie jeho dvojzväzkového
denníka, ktorý neskôr vyšiel aj v nemeckom, francúzskom, švédskom,
holandskom a poľskom jazyku.6 Autor v denníku beletristicky stvárňuje svoje
3
4

5

6

Porov. MINÁRIK, J.: Dejiny slovenskej literatúry 1. Bratislava: SPN, 1985, s. 285 – 289.
Porov. KOCÁK, M.: Život a denník Mórica Beňovského. In: KOCÁK, M.: Móric Beňovský.
1746 – 1786 – 1996. Cestovateľ, vojak, kráľ. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 8 – 16.
Porov. WATZKA, J. – SKUKÁLEK, R. (zost.): Denník Mórica Augusta Beňovského. Bratislava:
Tatran, 1966, s. 221 – 242.
Porov. KOCÁK, M.: Život a denník Mórica Beňovského. In: KOCÁK, M.: Móric Beňovský.
1746 – 1786 – 1996. Cestovateľ, vojak, kráľ. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 8 – 16.
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dobrodružstvá na Sibíri a Kamčatke (t. j. ruské zajatie, vyhnanstvo a útek), na
mori (t. j. plavba do čínskeho prístavu Macaa) a na Madaskare (t. j. budovania
francúzskej kolónie a vyhlásenie domorodcami za najvyššieho náčelníka
Madagaskaru).7 Prvá časť autobiografickej prózy nám podáva pohľad na časť
Beňovského mladosti, na účasť v bojoch až po odchod do vyhnanstva.
Vlastné Pamäti sú písané vo forme denníkových zápiskov. Autor v nich
podrobne opisuje svoje cesty, príbehy a činy: cestu do vyhnanstva na
Kamčatku, pobyt na Kamčatke, vzburu, útek loďou do Macaa, cestu do
Francúzska so zastávkami na Ile-de-France a Madagaskare, pobyt v Paríži
a prvú výpravu na Madagaskar. Pamäti sú kombináciou dokumentárnej prózy
a vymysleného, mystifikovaného cestopisu.8 Beňovského dielo tvorí určitý
typ medzičlánku medzi dokumentárnou a fiktívnou literatúrou. Beňovský píše
románovú autobiografiu v podobe cestopisu. Závažnosť i autoritu tohto
cestopisu sa usiluje zvýšiť práve dôrazom na jej faktografickú stránku, a to
zámerným predstieraním autentickosti, vytváraním zdania historickej
skutočnosti. Skutočné zážitky Mórica Beňovského vystačili na napísanie
jedného z najzaujímavejších a najdobrodružnejších dokumentárnych cestopisov
vôbec. Autor sa však neuspokojil s faktografickou osnovou, ale nad ňou
vybudoval pomerne zložitú sujetovo-kompozičnú nadstavbu, ktorá bola
plodom literárnej fikcie. Rozvinul fiktívne ľúbostné pásmo, ktorým primerane
emotívne zafarbil svoje rozprávanie. Oproti tomuto lyrickému pólu, pólu
„lásky“, vniesol do svojej kompozície aj protipól dramatický, „nenávisť“
a „zradu“. Obohatil tak svoje rozprávanie o výrazné sujetové, lyrické
i dobrodružné momenty. Súčasne dokreslil a náležite zheroizoval protagonistu,
t. j. vlastný portrét. V Beňovského diele správa o človeku, ktorá prevláda nad
informáciou o svete, nadobúda zvláštnu podobu. Neodkrýva psychologické
procesy a ľudské vnútro priamo, ale sprostredkovane cez kaleidoskop
dobrodružstiev a hrdinských činov, ako aj zameraním na vlastný subjekt.
Beňovský chcel rozprávaniu dobrodružných príbehov prepožičať zdanie
dokonalej autentickosti a podporil literárnu fikciu dokumentárnou, faktografickou
osnovou. Fakt a fikcia stoja v cestopise vo vzájomnom napätí, ktoré umožňuje
bohatstvo prechodných typov.9 Pamäti a cesty patria k textom, ktoré môžeme
označiť ako denníkovo-memoárová próza. Denník alebo memoáre nemusia
byť vždy cestopisom, ale cestopis musí byť vždy denníkom (z ciest) či
memoármi. Túto denníkovo-memoárovú prózu môžeme definovať ako epický
žáner, ohraničený sémantickými poľami „dobrodružstva z ciest a bojov“.
Žáner memoárovo-denníkovej prózy je teda nadradený cestopisnému žánru

7
8

9

Porov. MINÁRIK J.: Dejiny slovenskej literatúry 1. Bratislava: SPN, 1985, s. 321.
Porov. KOCÁK, M.: Život a denník Mórica Beňovského. In: KOCÁK, M.: Móric Beňovský.
1746 – 1786 – 1996. Cestovateľ, vojak, kráľ. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 8 – 16.
Porov. KLÁTIK, Z.: Vývin slovenského cestopisu. Bratislava: SAV, 1968, s. 30 – 38.
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(cestopis je jedným z variantov memoárovo-denníkovej prózy).10 Beňovského
prózu už zaraďujeme do dobrodružnej literatúry. Pamäti a cesty nie sú
spoľahlivým faktografickým materiálom. Nejde o memoárovú literatúru
v pravom zmysle slova. Môžeme teda povedať, že Móric Beňovský bol
spisovateľom dobrodružných príbehov.11 Autor stojí v centre pútavého
a napínavého rozprávania. Podčiarkuje svoju výnimočnosť, glorifikuje svoje
činy a dramatizuje udalosti, ktoré neraz napĺňa vymyslenými beletrizujúcimi
faktami.12
Barokovú memoárovú a cestopisnú literatúru uzatvára anonymná
nemecká memoárová a cestopisná próza Der ungarische Robinson oder:
Schicksale und wunderbare Abenteuer Karls Jetting, eines gebohrnen Ungars
(Uhorský Robinson alebo Osudy a podivuhodné dobrodružstvá Karola
Jettinga, rodeného Uhra, Viedeň 1797). Neznámy autor v nej stvárňuje životné
osudy a dobrodružstvá bratislavského rodáka Karola Jettinga. V práci kombinuje
biografické fakty (napr. Jettingove zážitky v Prešporku, Viedni, Londýne
a Maroku) s beletristicky štylizovanými dobrodružstvami (najmä Jettingov
život na opustenom ostrove). Autor sa pokúsil napísať dobrodružný cestopis
v duchu tzv. robinzonád (t. j. podľa dobrodružného románu Robinson Crusoe
anglického spisovateľa Daniela Defoa).13
Memoárová a cestopisná literatúra v treťom literárnom období baroka
prežívala éru úpadku, a tak preto ani jej prínos pre svetskú umeleckú prózu
nebol taký výrazný ako v predchádzajúcich dvoch vývinových štádiách.
Móric August Beňovský so svojou autobiografickou cestopisnou denníkovou
prózou The Memoirs and Travels of Mauritius August Count de Benyovsky
(Pamäti a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského,Londýn 1789), v ktorej sa
kombinujú prvky dokumentárnej a fiktívnej literatúry a ktorá je považovaná
za najzaujímavejší a najdobrodružnejší dokumentárny cestopis staršej
slovenskej literatúry, patril bezpochyby k jej najvýraznejším osobnostiam.
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The Comparison of the Praticol Community of Beetles
(Coleoptera) at the Rural and the Urban Areas
of City Trnava (SW Slovakia)
Der Vergleich der Pratikolgemeinschaften der Käfer
(Coleoptera) in der Extravilan und Intravilan
der Stadt Trnava (JZ Slowakei)
Porovnanie pratikolných spoločenstiev chrobákov
(Coleoptera) extravilánu a intravilánu
mesta Trnava (JZ Slovensko)
Radoslav Kvasničák, Denisa Kuricová
Abstract
The aim of this research was determined and compared the quantitativequalitative representation of the praticol beetle communities (Coleoptera)
living in the selected meadow biotops, that were situated in the rural
area and in the urban area of city Trnava. The coleopterological material
was obtained by the method of sweeping grasslands during the growing
season (april – october) in the year 2013. The results of the research
were compared the indicator values of the beetle communities and their
cenotic, bionomic characteristics and seasonal dynamics on the both
locations. We were obtained approximately 351 exemplars (ex.) of beetles.
They belong to 62 different species (sp.) from 14 different families. The
differences in the abundance and diversity were reflected on the examined
grassland habitats as follows: on the site A (rural area), we registered
217 beetle’s individuals, which belong to 18 species. On the site B (urban
area), we caught 107 beetle’s individuals, which represent 23 species.
The rare species were: Hispa atra, Donacia semicuprea, Chrysolina fastuosa
and Trechus quadristruatus, which indicate the xeroterm aspect at the urban
aerea in Trnava.

Keywords: Beetles. Meadow. Rural area. Urban area. Trnava. SW Slovakia.
Úvod
Skúmaná oblasť intravilánu a extravilánu mesta Trnava (146 m. n. m.)
patrí k územiam, ktoré sú rôznou mierou ovplyvnené antropogénnou činnosťou,
akou je pravidelné kosenie a pálenie lúčneho porastu jeho sezónne zaplavovanie
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a prítomnosť odpadových skládok. V rámci zvolených výskumných plôch ide
najmä o hospodárské, rekreačné a športové využitie priľahlých lúčnych
biotopov. Práve lúčne porasty s prežívajúcou entomofaunou sa tak v skúmanej
oblasti po antropogénnych vplyvoch javia ako významný bioindikátor
stability prírodného prostredia. Predmetom výskumu je analyzovať vývoj
spoločenstva pratikolných druhov chrobákov počas vegetačného obdobia roku
2013 a porovnať ich výskyt na dvoch rôznych lúčnych stanovištiach situovaných
v extraviláne a v intraviláne mesta Trnava. Následne antropogénny vplyv
a ekologická stabilita lúčnych biotopov bola stanovená na základe vyhodnotenia
indexov podobnosti uvedených lokalít, ktorá tu nebola doposiaľ skúmaná.
V rámci lúčnej koleopterofauny môžeme vidieť určitú zhodu s entomologickým
výskumom, situovaného na lúčnych stacionároch intravilánu mesta Banská
Bystrica1. Tu sa autor zaoberal vplyvom deteriorizačných faktorov na cenózy
chrobákov a na výskyt vzácnych druhov chrobákov indikujúcich xerotermný
aspekt výskumných plôch. Z trnavského regiónu sú známe aj výsledky
z intravilánu obce Jaslovských Bohuníc2. Tu bol sledovaný sezónny výskyt
chrobákov listovej opadanky v oblasti obecného parku, kde však vplyv
ekologickej stability územia nebol stanovený. V okolí Trnavy sú známe aj
výsledky dvojročného zberu z extravilánu obce Dolná Krupá3 ovplyvnených
najmä kosením lúčneho porastu a pestovanými hospodárskymi plodinami
v okolí Krupského potoka. Tu autori upozorňujú na výskyt xerofilných
druhov chrobákov obývajúcich lúčne biotopy. Na antropogénny vplyv banskej
činnosti upozorňuje aj výskum realizovaný na lúčnych biotopoch extravilánu
banského mesta Handlová a okresného mesta Partizánske4, bez banského
vplyvu. Počas vegetačného obdobia roku 2016 autori potvrdili väčšie kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov na lúke situovanej v meste bez
banskej činnosti (Partizánske). Zo študovanej oblasti extravilánu Trnavy
(rekreačná oblasť Kamenný Mlyn) sú známe doposiaľ neodpublikované
údaje, kde bol skúmaný vplyv pálenia pobrežnej vegetácie trstiny obyčajnej
na denzitu a abundanciu epigeických a pterigotných druhov chrobákov. Na
základe výsledkov z predchádzajúcich výskumov predpokladáme, že pratikolné
druhy chrobákov, ktoré žijú v extraviláne mesta, osídľujú študované územie
1

2

3

4
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Ser. B, Trnava 2004, s. 4 – 10, 2004.
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vo vyššom počte, ako druhy v oblastiach intravilánu mesta zo zistenými
antropogénnymi vplyvmi (kosenie a pálenie bylinného porastu, skládky
odpadov). Predpokladáme, že uvedený vplyv sa prejaví menším sezónným
výskytom chrobákov na území, ktoré je ovplyvňované antropogénnymi
faktormi aj na lúčnom biotope intravilánu mesta Trnava.
Metódy výskumu a materiál
Zber entomologického materiálu bol vykonávaný metódou smýkania
bylinného porastu5 s využitím exhaustora a individuálneho zberu. Výskum bol
realizovaný v roku 2013 počas vegetačného obdobia (apríl – október) a to
v tretej dekáde každého mesiaca. Zber bol vykonávaný na vybraných lúčnych
biotopoch v oblasti extravilánu a intravilánu mesta Trnava, kde sme vybrali
dve stanovištia (A, B) vzdialené od seba vzdušnou čiarou 6,2 km. Obe
stanovištia s približne rovnakou nadmorskou výškou cca 140 m. n. m. sa líšia
svojou polohou voči mestu, pričom sa nachádzajú na výslnnom teréne
rovinného charakteru. Stanovište A (extravilán, futb. ihrisko) predstavuje
podmáčaný lúčny biotop v blízkosti potoku Parná a chovných rybníkov
rekreačnej oblasti Kamenný mlyn pri Trnave. Podobne aj stanovište B
(intravilán, futb. ihrisko) je lúčnym biotopom pri potoku Trnávka v blízkosti
nákupného centra na sídlisku Linčianska v Trnave. Počas entomologického
výskumu bol z oboch výskumných plôch s rozmermi 10 x 10 m odobratý
entomologický materiál zo 100 smykov. Ten sme následne pomocou exhaustora
premiestnili do smrtničiek s vatou impregnovanou kreozotom. Odobratý
koleopterologický materiál sme taxonomicky určovali pomocou odborných
determinačných kľúčov6, ktorý sme následne systematicky usporiadali podľa
odbornej entomologickej literatúry Check-list of Czechoslovak Insects IV
(Coleoptera)7.

5

6

7

MAJZLAN, O – KRUMPÁL, M., 1991: Zoologická príručka: Článkonožce – Arthropoda.
Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 1991. s. 1 – 9.
REITTER, E., 1908: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches I. Band. K. G.
Lutz Verlag, Stuttgard, 1908.
REITTER, E., 1911: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches III. Band. K. G.
Lutz Verlag, Stuttgard, 1911.
REITTER, E., 1912: Fauna germanica Die Käfer des Deutschen Reiches IV. Band. K. G.
Lutz Verlag, Stuttgard, 1912.
JELÍNEK, J et al. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Folia Hyerovskyana
Supplementum 1, Praha, 1993, s. 75 – 78.
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Charakteristika študijných plôch
Študijné lúčne plochy (A – extravilán, B – intravilán) sa nachádzajú
v katastrálnom území mesta Trnava (Mapa č. 1). Skúmané územie zaraďujeme
podľa DFS8 do orografického celku panónskej flóry (Pannonicum) do obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) lokalizovanej v Podunajskej
nížine9. Oba študované lúčne stacionáre sú (vzdušnou čiarou) od seba
vzdialené cca. 6200 m. Ich diaľkový rozdiel je určený najmä lokalizáciou voči
mestu (extravilán vs. intravilán) a sledovanými antropogénnymi faktormi
(sezónne zaplavovanie, kosenie a pálenie lúčneho porastu, skládka odpadov),
ktoré predurčujú rozdiely v spoločenstvách pratikolných druhov chrobákov
(Coleoptera) vyskytujúcich sa na porovnávaných lúčnych biotopoch.

Mapa 1: Orientačná mapa študovaných lokalít (A – extravilán, B – intravilán), Mierka: 1 : 100 000

Stanovište A reprezentuje lúčny biotop situovaný v extraviláne mesta
Trnava v rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Vymedzuje ho zľava potok
Parná, rybník a sprava les. Má rovinatý až mierne kopcovitý charakter.
V minulosti (rok 2011) bol stacionár sezónne zaplavovaný najmä z oblasti
priľahlých rybníkov (Obr. 1). Stromové poschodie tvorí: hlošina úzkolistá
(Elaeagnus angustifolia), topoľ sivý (Populus x canescens), jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior), brest väzový (Ulmus laevis) a jelša lepkavá (Alnus
glutinosa). Z krovín tu rastie: baza čierna (Sambucus nigra), zob vtáčí
(Ligustrum vulgare), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus cathartica) a brečtan
popínavý (Hedera helix). Bylinné poschodie reprezentuje vrbica vŕbolistá
8

9

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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(Lythrum salicaria), valeriána lekárska (Valeriana officinalis), zlatobyľ
obrovská (Solidago gigantea), hluchavka purpurová (Lamium purpureum),
nezábudka močiarna (Myosotis palustris), lipkavec syridlový (Galium verum),
margaréta biela (Leucanthemum vulgare). Bylinný porast na jeho ploche
nebol počas zberu zoologického materiálu skosený (Obr. 2).

Obr. 1: Sezónne zaplavené územie stanovišťa A – rok 2011 (foto: autorka, apríl 2011)

Obr. 2: Pohľad na stanovište A od potoku Parná – rok 2013 (foto: autorka, jún 2013)

Stanovište B obdobne lúčneho charakteru sa nachádza v intraviláne
mesta Trnava na sídlisku Linčianska patriace do časti Trnava-juh. Tvorí ho
tiež nevyužívané futbalové ihrisko. Ohraničuje ho Mikovíniho a Zelenčská
ulica a zľava obchodné centrum a sprava potok Trnávka. Je situované na
rovinatom a miestami mierne kopcovitom teréne. V blízkosti študovanej
plochy evidujeme priemyselný a komunálny odpad, nakoľko v okolí stanovišťa
sú vybudované domy, byty, sklady, obchody a priemyselné závody (Obr. 3).
Výskumná plocha nebola počas zberu zoologického materiálu ani raz skosená.
V mesiaci júl však bola polovica lúky spálená, pričom spalený porast podliehal
prirodzenému rozkladu (Obr. 4). V stromovom poschodí sa vyskytuje iba
niekoľko topoľov kanadských (Populus x canadensis). Kroviny tu zastupujú
vysadené a divorastúce druhy: ruža šípová (Rosa canina), slivka trnková
(Prunus spinosa), jabloň planá (Malus sylvestris), tuja východná (Thuja
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orientalis) a borievka netatová (Juniperus sabina). Z bylín sú rozšírené:
čakanka obyčajná (Cichorium intybus), hluchavka biela (Lamium album),
bocianik rozpukovitý (Erodium cicutarium) a ľadenec rožkatý (Lotus
corniculatus). Z tráv dominujú okrem spomínaných druhov ovsík obyčajný
(Arrhenatherum elatius), steblovka vodná (Glyceria maxima), smlz kroviskový
(Calamagrostis epigejos), lipnica ročná (Poa annua), lipnica lúčna (Poa
pratensis), stoklas jalový (Bromus sterilis), kostrava lúčna (Festuca pratensis)
a mätonoh trváci (Lolium perenne).

Obr. 3: Pohľad na stanovište B z Mikovíniho ulice (foto: autorka, júl, 2016)

Obr. 4: Sukcesný vývoj fytocenóz po spálení porastu (foto: autorka, júl, 2016)

Výsledky
Sedemmesačným výskumom realizovaným v roku 2013 (apríl –
október) sme sledovali kvantitatívno-kvalitatívne zastúpenie chrobákov na
vybraných lúčnych biotopoch. Počas zberov sme získali z oboch lúčnych
stanovíšť celkovo 324 exemplárov (ex.) chrobákov, ktoré prislúchajú k 32
druhom (sp.) z 9 čeľadí. Z kvantitatívneho zastúpenia jedincov v čeľadiach
dominovala čeľaď Chrysomelidae 180 ex. (55,6 %), Coccinellidae 111 ex.
(34,3 %) a Curculionidae 13 ex. (4 %). Počtom druhov bola najpočetnejšia
čeľaď: Chrysomelidae 15 spp. (46,9 %), Coccinellidae 5 spp. (15,7 %)

170

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 4

a Curculionidae 4 spp. (12,5 %). Ostatné čeľade boli zastúpené nižším počtom
jedincov a druhov. Z výsledného množstva jedincov (324 ex.) sme na stanovišti
A (extravilán) získali 217 ex. (67,0 %), čo je o 110 ex. viac ako na stanovišti
B (intravilán), kde sme odchytili 107 ex. (33,0 %). Stanovište B sa nachádzalo
v intraviláne mesta na sídlisku Linčianska patriace do časti Trnava-juh, kde
pôsobí mnoho antropogénnych činiteľov, ktoré majú negatívny dopad na výskyt
pratikolných druhov viazaných svojím vývinom na kvitnúce rastliny. Jedným
z faktorov bolo aj spálenie lúčneho porastu stanovišťa A v mesiaci júl. Z celkového počtu 32 druhov chrobákov sme na stanovišti B (intravilán) odchytili
23 druhov, čo je o 5 druhov viac ako na stanovišti A (extravilán), kde sme získali
18 sp. chrobákov. Predpokladáme, že zistený rozdiel druhovej diverzity je
spôsobený situovaním stanovišťa A do blízkosti rybníka, ktorý lúčny stacionár
sezónne zaplavuje. Naopak, prevaha pratikolných druhov chrobákov v intraviláne
mesta (stanovište B) pravdepodobne súvisí s fidelitou druhov viazaných na
fytocenózu stanovišťa, kde priaznivé životné podmienky, akú sú teplota, vlhkosť
vzduchu, rozklad bylinného porastu, dostatok potravy mohli pozitívne ovplyvniť
jeho druhovú diverzitu (Tab. 1).
Tabuľka 1: Zistené čeľade s počtom jedincov (N), druhov (S)
a ich dominancia (D) na stanovištiach v roku 2013
Stanovište
Čeľaď
Carabidae

N

Stanovište A (extravilán)
D%

S

D%

Stanovište B (intravilán)
N

D%

S

D%

N

D%

S

D%

2

0,9

2

11,1

2

1,9

1

4,4

4

1,2

3

9,4

Cantharidae

1

0,5

1

5,6

1

0,9

1

4,4

2

0,6

1

3,1

Malachiidae

-

-

-

-

1

0,9

1

4,4

1

0,3

1

3,1

Elateridae

-

-

-

-

1

0,9

1

4,4

1

0,3

1

3,1

Buprestidae

3

1,4

1

5,6

-

-

-

-

3

0,9

1

3,1

Celkom

Coccinellidae

81

37,3

3

16,6

30

28,1

5

21,6

111

34,3

5

15,7

Chrysomelidae

130

59,9

11

61,1

50

46,7

9

39,1

180

55,6

15

46,9

Bruchidae

-

-

-

-

9

8,4

1

4,4

9

2,8

1

3,1

Curculionidae

-

-

-

-

13

12,2

4

17,3

13

4,0

4

12,5

Celkom

217

100,0

18

100,0

107

100,0

23

100,0

324

100,0

32

100,0

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

Zo získaných hodnôt dominancie druhov sú na vybraných lúčnych
stanovištiach najmenej zastúpené eudominantné a dominantné druhy chrobákov
prevažne z čeľadí Chrysomelidae a Coccinellidae (Tabuľka 3) poukazujúce
svojím početným výskytom na ekologickú stabilitu a nenarušenosť prírodného
prostredia. Medzi druhy reprezentujúce eudominantnú triedu patria: Psyllobora
vigintiduopunctata – 71 ex. (32,7 %), Lema melanopus – 49 ex. (22,6 %),
Gastroidea viridula – 28 ex. (12,9 %) a Phyllotreta atra – 22 ex. (10,1 %).
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V dominantnej triede sme nezaznamenali žiadny druh. Najvyššie hodnoty
dominancie mali na stanovišti A (extravilán) eudominantné druhy (ED) ako:
Psyllobora vigintiduopunctata – 71 ex. (32,7 %), Lema melanopus – 49 ex.
(22,6 %), Gastroidea viridula – 28 ex. (12,9 %) a Phyllotreta atra – 22 ex.
(10,1 %). V dominantnej triede sme nezaznamenali žiadny druh. Podobne aj
na stanovišti B (intravilán) evidujeme eudominantné druhy (ED): Chrysomela
populi – 19 ex. (17,8 %), Adalia bipunctata – 15 ex. (14,0 %) a Phyllotreta
atra – 13 ex. (12,2 %). Druhy ako Spermophagus sericeus – 9 ex. (8,4 %)
a Coccinella septempunctata – 6 ex. (5,7 %) zastupujú dominantnú triedu. Na
študovaných stanovištiach sa vyskytlo aj 9 identických druhov: Rhagonycha
fulva, Coccinella septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata, Psyllobora
vigintiduopunctata, Chaetocnema concinna, Lema melanopus, Phyllotreta atra,
P. nemorum a Psylliodes chrysocephala, ktoré patria do čeľadí Coccinellidae,
Bruchidae a Chrysomelidae. Ich hodnota dominancie odráža cenotickú
vernosť (fidelitu) k fytocenóze študovaných lúčnych biotopov, na ktoré sú
chrobáky prispôsobené vývinovými štádiami, prípadne ich navštevujú pravidelne
za účelom životných podmienok, ako je opelenie rastlín, ich žer, rozmnožovanie,
striehnutie na korisť, hľadanie oslnených a tienistých miest. Ostatné zistené
druhy boli zastúpené v recedentnej (R) a subrecedentnej triede (SR), ktorých
hodnota dominancie dosahovala najnižšie hodnoty (D < 1). Pre zistené vzácne
druhy poukazujúce na xerotermný a hygrofilný aspekt prírodného prostredia
podávame ich bionomickú charakteristiku10 aj so sezónnym výskytom na
vybraných stanovištiach (A – extravilán, B – intravilán) počas vegetačného
obdobia (IV. – X.) roku 2013:
Donacia semicuprea (PANZER, 1796) – trstinník obyčajný
Tento kovovolesklý zástupca z čeľade Chrysomelidae
má dĺžku tela do 1 cm. Obýva pobrežné zóny rybníkov,
močiarov, mŕtvych ramien a jazier. Možno ho nájsť aj vo
vodných priekopách. Rozšírený je v celej Európe. Výskyt
tohto hygrofilného druhu je pravidelný a v lete hojný najmä na
trstine (Phragmites sp.). Párenie prebieha zväčša na pobrežnej
vegetácii. Samičky po párení kladú vajíčka tesne pod vodnú hladinu. Pokryjú
ich rôsolom, čím ich chránia. Živia sa mäkkými časťami stoniek pobrežných
a vodných rastlín a ich listami (Foto: D. Nicholls, 20101).
2013/Stanovište A (extravilán) – VI.

10

1 ex. (0,5 %)

JASIČ, J. et al. 1984: Entomologický náučný slovník. Bratislava: Príroda, 1984. 674 s.
REICHHOLFOVÁ-RIEHMOVÁ, H., 1997: Hmyz. Bratislava: IKAR, a. s., 1997, s. 287.
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Hispa atra (LINNAEUS, 1767) – liskavka
Drobná liskavka merajúca od 0,3 do 0,4 cm. Patrí
do čeľade Chrysomelidae. Tento tŕňmi pokrytý chrobák
pravdepodobne napodobňuje tŕňmi posiate semená, ktoré
možno nájsť v suchých oblastiach, kde žije. Obýva predovšetkým teplé a suché stanovištia so skromnejšou vegetáciou,
čím indukuje xerotermný aspekt biotopu. Rozšírená je hlavne
v Stredomorí a severnej Afrike, a na severe Európy len ostrovčekovito. Výskyt tohto xerofila je nepravidelný a ojedinelý. Živia sa najmä
steblami a listami tráv (Foto: Z. Chalupa, 20092).
2013/Stanovište B (intravilán) – V.

1 ex. (0,9 %)

Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781) – behúnik štvorpásy
Bežný zástupca behúnikov z čeľade Carabidae.
Dĺžka jeho tela môže byť v rozpätí od 3,5 do 4,5 mm.
Najčastejšie sa hromadne vyskytuje v machu, pod
kameňmi a v listovej opadanke. Tento sylvikolný druh
je rozšírený od nížin do vrchov a bol získaný individuálnym zberom pri skládke komunálneho odpadu
v intraviláne mesta (Foto: Z. Hromádko, 20163).
2013/Stanovište B (intravilán) – VIII.

2 ex. (1,9 %)

Chrysolina fastuosa SCOPOLI, 1763 – liskavka dúhová
Pratikolný druh veľký od 0,5 do 0,6 cm z čeľade
Chrysomelidae. Štít a krovky majú červenozlaté alebo
zelenozlaté sfarbenie so zlatým leskom. Vyskytuje sa
pravidelne a hojne na okrajoch lesov, ale aj na ruderálnych
stanovištiach a v záhradách. Možno ju vidieť od apríla do
augusta najmä na pŕhľave (Urtica), konopnici (Galeopsis)
a hluchavke (Lamium). Živí sa prevažne rastlinnou potravou. (Foto: T. Legrand,
20124).
2013/Stanovište A (extravilán) – VI.

1 ex. (0,5 %)

Zistenú druhovú dominanciu chrobákov dopĺňame v systematickom
prehľade ich cenologickou charakteristikou získaných koleopterocenóz.
V tabuľke 2 uvádzame cenotické znaky ako indikačnú hodnotu (IH) a bionomickú charakteristiku (BCH), ktoré poukazujú na vzťah druhov chrobákov ku
študovanému územiu a zároveň stanovujú nevyhnutné limity pre zachovanie
podmienok významných spoločenstiev radu Coleoptera v skúmaných biotopoch11.
11

GULIČKA, J., 1979: Ekológia živočíchov (scriptum). PrFUK, Bratislava, 1979, s. 21 a 121.
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Indikačná hodnota je relatívna hodnota daného druhu, ktorá bližšie
určuje typ biotopu v závislosti od klimatických faktorov12. Na oboch študovaných lokalitách našli vhodné podmienky prevažne druhy spadajúce do
mezofilnej kategórie (MF), ktoré vyhľadávajú mierne vlhké a mierne suché
biotopy. Na stanovišti B (intravilán) našli optimálne podmienky aj dva druhy
patriace do xerofilnej kategorie (XF): Hispa atra a Spermophagus sericeus.
Tieto druhy obývajú suché a teplé stanovištia. Na stanovišti A (extravilán) sme
získali individuálnym zberom jeden hygrofilný druh (HF) Donacia semicuprea,
ktorého výskyt je viazaný na priľahlé rybníky a potok Parná.
Bionomická charakteristika je relatívna hodnota určitého druhu,
ktorá udáva typ prostredia, na ktoré sa daný druh viaže 13. Zo zaradenia
získaných druhov do bionomických kategórií vyplýva, že na oboch študovaných územiach prevládajú najmä pratikolné druhy chrobákov (Tabuľka 2).
Z výsledného počtu 32 sp. sme zaradili k pratikolným druhom 24 sp. (75 %).
Pratikolnú kategóriu (PK) z eudominantnej a dominantnej triedy reprezentujú
zástupcovia ako Psyllobora vigintiduopunctata, Lema melanopus, Phyllotreta
atraa, Gastroidea viridula. Zo subdominantnej triedy sú to druhy Adalia
bipunctata, Coccinella septempunctata, Propylea quatuordecimpunctata,
Chaetocnema concinna, Phyllotreta nemorum a Spermophagus sericeus.
Rovnakú kategóriu zastupujú aj redenctné druhy Haltica oleracea, Psylliodes
chrysocephala a Sitona lineatus. Obohacujú ju i subrecedentné druhy ako
Brachynus crepitans, Rhagonycha fulva, Malachius bipustulatus, Limonius
pilosus, Anthaxia nitidula, Adonia variegata, Hispa atra, Psylliodes attenuata,
Smaragdina salicina, Chrysolina fastuosa, Polydrosus mollis a Sitona sulcifrons.
Druh Bembidion lampros (f. Carabidae) sme priradili do kategórie ubiquist
(UQ). Z tej istej čeľade (f. Carabidae) evidujeme aj sylvikolného zástupcu
(SK) Trechus quadristriatus, ktorý obýva hlavne bylinnú etáž lesných
biotopov. Zaznamenali sme dva ripikolné druhy (RK) z čeľade Chrysomelidae:
Donacia semicuprea a Ch. coerulans. Podobne aj arborikolná kategória (AK)
je zastúpená dvoma druhmi z čeľade Chrysomelidae ako Chrysomela aenea
a Ch. populi, ktorých výskyt sa cenoticky viaže na konkrétnu drevinu. Prvý
taxón sa vývinovo a troficky viaže na jelšu (Alnus) a druhý na topoľ (Populus
sp.), vŕbu (Salix sp.), príp. topoľ osikový (P. tremula).

12
13

TISCHLER, W., 1955: Synökologie der Landtiere, G. Fischer, Verl., Stuttgard, 1955, s. 414.
TOWNSEND, C. R. – BEGON, M. – HARPER, J., L., 2010: Základy ekológie (Essentials
of Ecology). Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2010, s. 505.
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Tabuľka 2: Systematický prehľad zistených čeľadí a druhov chrobákov
na lokalitách v roku 2013
Stanovište
Taxonomická skupina, taxón
Carabidae
Bembidion lampros (HERBST, 1784)
Brachynus crepitans (LINNAEUS, 1758)
*Trechus quadristriatus (SCHRANK, 1781)
Cantharidae
Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)
Malachiidae
Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)
Elateridae
Limonius pilosus (LESKE, 1758)
Buprestidae
Anthaxia nitidula (LINNAEUS, 1758)
Coccinellidae
Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)
Adonia variegata (GOEZE, 1777)
Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758)
Propylea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)
Chrysomelidae
*Donacia semicuprea (PANZER, 1796)
Gastroidea viridula (DEGEER, 1775)
Haltica oleracea (LINNAEUS, 1758)
Hispa atra (LINNAEUS, 1767)
Chaetocnema concinna (MARSHAM, 1802)
Chrysolina fastuosa (SCOPOLI, 1763)
Chrysomela aenea (LINNAEUS, 1758)
Chrysomela coerulans (SCRIBA, 1791)
Chrysomela populi (LINNAEUS, 1758)
Lema melanopus (LINNAEUS, 1758)
Phyllotreta atra (FABRICIUS, 1775)
Phyllotreta nemorum (LINNAEUS, 1758)
Psylliodes attenuata (KOCH, 1803)
Psylliodes chrysocephala (LINNAEUS, 1758)
Smaragdina salicina (SCOPOLI, 1763)
Bruchidae
Spermophagus sericeus (GEOFFROY, 1758)
Curculionidae
Phyllobius urticae (DEGEER, 1775)
Polydrosus mollis (STROEM, 1768)
Sitona lineatus (LINNAEUS, 1758)
Sitona sulcifrons (THUNBERG, 1798)
Celkom

A (extravilán)
N
D%

B (intravilán)
N
D%

N

1
1
-

0,5 SR
0,5 SR
-

2

1,9 R

1
1
2

0,3 SR
0,3 SR
0,6 SR

MF
MF
MF

UQ
PK
SK

1

0,5 SR

1

0,9 SR

2

0,6 SR

MF

PK

-

-

1

0,9 SR

1

0,3 SR

MF

PK

-

-

1

0,9 SR

1

0,3 SR

MF

PK

3

1,3 R

-

-

3

0,9 SR

MF

PK

5
5
71

2,3 SD
2,3 SD
32,7 ED

15
3
6
2
4

14,0 ED
2,8 SD
5,7 D
1,9 R
3,7 SD

15
3
11
7
75

4,6 SD
0,9 SR
3,4 SD
2,2 SD
23,2 ED

MF
MF
MF
MF
MF

PK
PK
PK
PK
PK

1
28
8
1
1
8
49
22
9
1
2

0,5 SR
12,9 ED
3,6 SD
0,5 SR
0,5 SR
3,6 SD
22,6 ED
10,1 ED
4,2 SD
0,5 SR
0,9 SR

5
1
3
19
1
13
2
1
5
-

4,7 SD
0,9 SR
2,8 SD
17,8 ED
0,9 SR
12,2 ED
1,9 R
0,9 SR
4,7 SD
-

1
28
5
1
11
1
1
8
19
50
35
11
1
6
2

0,3 SR
8,6 D
1,5 R
0,3 SR
3,4 SD
0,3 SR
0,3 SR
2,5 SD
5,9 D
15,4 ED
10,8 ED
3,4 SD
0,3 SR
1,9 R
0,6 SR

HF
MF
MF
XF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF

RK
PK
PK
PK
PK
PK
AK
RK
AK
PK
PK
PK
PK
PK
PK

-

-

9

8,4 D

9

2,8 SD

XF

PK

217

100,0

4
3
4
2
107

3,7 SD
2,8 SD
3,7 SD
1,9 R
100,0

4
3
4
2
324

1,3 R
0,9 SR
1,3 R
0,6 SR
100,0

MF
MF
MF
MF

PK
PK
PK
PK

Celkom
D%

Cenotické znaky
IH
BCH

Legenda: A, B – študijné plochy, N – počet získaných jedincov, IV – X – apríl – október v roku
2013, KD – kategórie dominancie: ED – eudominantná, D – dominantná, SD – subdominantná,
R – recedentná, SR – subrecedentná, IH – indikačná hodnota: XF – xerofil, MF – mezofil, HF –
hydrofil, BCH – bionomická charakteristika: UQ – ubiquist, SK – sylvikol, AK – arborikol, PK –
pratikol, RK – ripikol, * – jedince získané individuálnym zberom.

Komplexné zhodnotenie početnosti a numerickej štruktúry koleopterocenóz zistených na skúmaných územiach vo vegetačnom období, sme
vykonali na základe štruktúrnych znakov zoocenóz, s využitím druhovej
identity (IA) podľa Jaccarda, indexu identity dominancie (ID) podľa Renkonena
a stupňa diverzity podľa Shannon – Weavera (d), čím sledujeme rozdiel, príp.
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zhodu lúčnych ekosystémov skúmaného územia14. Index podobnosti (identity)
druhov medzi sledovanými územiami dosiahol pomerne nízku hodnotu, (IA =
= 28,13 %). Z výsledku vyplýva, že z hľadiska druhového spektra, sú vybrané
stanovištia navzájom rozdielne. Predpokladáme, že tento fakt mohol byť
spôsobený vzdialenosťou a diametrálnou odlišnosťou územných celkov, do
ktorých stanovištia spadajú. Z porovnania spoločných druhov chrobákov na
lúčnych stanovištiach A (extravilán) a B (intravilán) sme zistili relatívne
vysokú hodnotu dominancie (ID = 64,3 %), ktorá poukazuje na floristickú aj
koleopterologickú podobnosť skúmaných stanovíšť. Na stanovišti A (extravilán)
dosahuje index diverzity nižšiu hodnotu (dA = 2,9178). Potvrdzuje to aj menšie
množstvo získaných druhov na tomto území. Domnievame sa, že príčinou
mohla byť skutočnosť, že v poslednom období bol stacionár sezónne zaplavovaný
najmä z oblasti priľahlých rybníkov. Voda v tomto prípade pôsobí ako limitujúci
faktor, najmä pre mezofilné druhy chrobákov zdržiavajúce sa na suchších
a mierne vlhkých biotopoch. Na stanovišti B (intravilán) nadobúda index
diverzity vyššiu hodnotu (dB = 3,9305), aj napriek slabo zastúpenej stromovej
a krovinnej etáži a antrogénnemu vplyvu kosenia a pálenia bylinného porastu.
Podľa výsledných hodnôt druhovej diverzity môžeme konštatovať, že obidve
lúčne stanovištia sa javia ako ekologicky stabilné (d > 2)15, aj keď v intraviláne
mesta (stanovište B) sa prejavujú vo väčšej miere zistené antropogénne vplyvy.
Okrem cenologickej charakteristiky spoločenstva chrobákov sme
zhodnotili aj sezónnu dynamiku chrobákov, ktorá sa môže v určitom časovom
intervale meniť a môžeme ho empiricky vyjadriť v tzv. rastových krivkách
sezónnej dynamiky16. Z Grafu 1 môžeme vidieť, že krivka sezónnej dynamiky
v roku 2013 má takmer identický priebeh na oboch lúčnych stacionároch.
Krivka sezónnej dynamiky na stanovišti A (extravilán) naznačuje, že letné
maximum bolo dosiahnuté v mesiaci jún, kedy sme získali 70 ex. (32,3 %).
V mesiaci júl krivka klesá a následne v auguste mierne stúpa. Od tohto
mesiaca krivka znova výrazne klesá až na jesenné minimum, ktoré dosahuje
v októbri – 7 ex. (3,2 %). Priebeh krivky sezónnej dynamiky na stanovišti B
(intravilán) je podobný priebehu krivky na stanovišti A, až na mesiac august.
Letné maximum dosahuje krivka v mesiaci jún – 39 ex. (36,5 %). Potom
krivka postupne klesá až na jesenné minimum dosiahnuté v októbri – 3 ex.
(2,8 %). Predpokladáme, že letné maximum na obidvoch stanovištiach pozitívne
ovplyvnili priaznivé klimatické faktory, ako pôdna vlhkosť, teplota vzduchu,
oblačnosť a prítomnosť zrážok. Následne postupné klesanie krivky sezónnej
dynamiky stanovišťa B zapríčinil antropogénny činiteľ (kosenie a pálenie bylin14

15

16

TRNKA, A. – PETERKOVÁ, V. – PROKOP, P., 2006: Ekológia pre pedagogické fakulty.
Trnava: Acta Facultatis Ped. Universitas Tyrnaviensis, 2006, s. 61 – 67.
PETŘVALSKÝ, V. 1992. Pôdny edafón ako indikátor zaťaženia ekosystémov. Zborník zo
sympózia Ekos-92, Nitra, 1992. s. 230 – 236.
KMINIAK, M. 1982. Vybrané kapitoly z populačnej ekológie živočíchov. 1. vyd. Bratislava:
Univerzita Komenského, 1982. 92 s.
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ného porastu), ktorý mal negatívny dopad na kvantitu a kvalitu spoločenstiev
chrobákov a ich lokálny výskyt na skúmanom území v intraviláne mesta Trnava.
Graf 1: Sezónna dynamika chrobákov na lúčnych stanovištiach počas
vegetačného obdobia roku 2013

Diskusia
Predmetom sedemmesačného entomologického prieskumu v roku 2013
bolo porovnanie pratikolných koleopterocenóz žijúcich v extraviláne a intraviláne
mesta Trnava. Do extravilánu mesta v rámci rekreačnej oblasti Kamenný mlyn,
sme situovali stanovište A, ktoré sa rozprestieralo na lúčnom biotope ohraničenom
lesom a rybníkom, ktoré lokalitu sezónne zaplavuje. Stanovište B, ktoré taktiež
predstavovalo lúčny stacionár, sa nachádzalo v intraviláne mesta Trnava – juh
na sídlisku Linčianska v tesnej blízkosti toku Trnávka. Hlavným faktorom,
ktorý mohol ovplyvniť celkovú denzitu koleopter na stanovišti A (extravilán)
je rozdiel vo fytocenologických (prítomnosť živných rastlín) a pedologických
(pôdna vlhkosť) pomerov oboch sledovaných lokalít. Autor17 vo svojom výskume
poukazuje na značnú ekologickú prispôsobivosť viacerých druhov sieťokrídlovcov
(Neuroptera) na dlhodobo zmenené životné podmienky flóry a fauny súvisiacich
s postupným odlesňovaním a urbanizáciou územia. V súčasnosti je odlesnené
územie v intraviláne obce sekundárne pokryté lúkami a stromovými porastmi,
ktoré rýchle obsadzujú nevyužívané alebo len extenzívne využívané a zatiaľ
nezastavané pozemky. Preto môžu byť podmienky v intraviláne pre výskyt
rôznych živočíchov priaznivejšie ako v extraviláne obce, čo sa v rámci nášho
výskumu nepotvrdilo. Vhodné podmienky pre život tu nachádzajú aj viaceré
druhy sieťokrídlovcov, ktoré evidujeme aj v povodí toku Blava vo viacerých
17

VIDLIČKA, Ľ., 2011: Neuropteroidný hmyz (Neuroptera, Raphidioptera) intravilánu obce
Bučany (Trnavská pahorkatina). NATURAE TUTELA, 15 (1), Liptovský Mikuláš, s. 65 – 70.
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obciach (Dechtice, Kátlovce, Radošovce, Jaslovské Bohunice a Malženice).
Nález nového druhu pre faunu Slovenska (Sisyra terminalis) poukazuje aj na
zachovalosť potoka Blava, ktorej brehy sú väčšinou pokryté stromovou a bylinnou
vegetáciou, čo zrejme napomáha jej samočistiacej schopnosti. Ďalším faktorom
ovplyvňujúcim abundanciu a diverzitu koleopter mohlo byť aj spálenie lúčneho
porastu v mesiaci júl na stanovišti B (intravilán mesta). Tento negatívny antropogénny činiteľ pravdepodobne spôsobil kvantitatívne zníženie početnosti
pratikolných druhov chrobákov na stanovišti. Na túto skutočnosť poukazuje
dvanásťročný výskum18 skúmajúci vplyv deteriorizačných faktorov na výskyt
zriedkavých druhov chrobákov obývajúcich lúčne lokality v intraviláne mesta
Banská Bystrica. Daným výskumom potvrdil napríklad výskyt faunisticky
cenného xerofilného druhu Hispa atra, ktorý tiež evidujeme v intraviláne
mesta Trnava. Z kvantitatívneho a kvalitatívneho rozboru čeľadí vyplýva, že
na stanovištiach dominuje čeľaď Chrysomelidae a Curculionidae. Rovnaké
dominantné zastúpenie pratikolných čeľadí sme zistili aj v dvojročnom výskume
(rok 2000 a 2001), ktorý sa uskutočnil na lúčnom biotope v okolí Krupského
potoka19. Tu autori použili tiež metódu smýkania bylinného porastu. Prevahu
na študovaných stanovištiach mali mezofilné a pratikolné druhy chrobákov
s výskytom xerofilného zástupcu Hispa atra indikujúceho teplý výslnný aspekt
skúmanného územia. Výskyt xerotermného druhu (H. atra) je evidovaný v spoločenstve chrobákov listovej opadanky v inraviláne obce parku v Jaslovských
Bohuniciach (trnavský okres). Pri zbere entomologického materiálu použil metódu
štvorcov spojenú s preosievaním listovej opadanky. Tu autor eviduje pratikolné
druhy chrobákov z čeľade Chrysomelidae (Lema melanopus, Phyllotreta atra)
a Curculionidae (Sitona lineatus). Zaujímavým zistením v blízkosti atómových
elektrární J. Bohunice je aj prítomnosť vzácnych druhov chrobákov, ako Olistopus
sturmi, Tachyporus solutus a Glischrochilus quadripunctatus, poukazujúcich
na ekologickú stabilitu skúmaného územia intravilánu obce. Podobné výsledky
ponúka v rámci skúmania antropogénnych vplyvov banskej činnosti aj koleoterologický výskum realizovaný na lúkach v extraviláne banského mesta Handlová
a mesta Partizánske20. Lúka s banskou činnosťou vykazovala početnejšie zastúpenie jedincov chrobákov (151 ex.) ako lúka bez banského vplyvu (200 ex.).
Na stanovišti ovplyvnenom banskou činnosťou (halda) evidujeme aj xerotermný
druh Oxythyrea funesta indikujúci teplý a výslnný aspekt stanovišťa. V súčasnosti
18

19

20

FRANC, V. 1992. Zaujímavé nálezy chrobákov (Coleoptera) v intraviláne Banskej Bystrice.
Bratislava: Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV, 1992. s. 23 – 30.
KVASNIČÁK, R. – DRDUL, J., 2004: Spoločenstvo chrobákov (Coleoptera) lúčneho biotopu
v okolí Krupského potoka (JZ Slovensko). Acta Facultatis Pedagogicae Universitas Tyrnaviensis,
Ser. B, Trnava 2004, s. 4 – 10, 2004.
KVASNIČÁK, R. – STRAKOVÁ, T., 2018: Vplyv banskej činnosti na skladbu koleopterocenóz lúčnych biotopov extravilánu miest Handlová a Partizánske (Trenčiansky kraj,
Z Slovensko). Disputationes Scientificae, Universitatis Catholicae in Ruzomberok, Verbum,
Ružomberok, 2018, č. 1, r. XVIII., s. 121 – 138.

178

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 4

sú z blízkej oblasti Trnavy známe aj odpublikované entomologické výsledky
z vinohradníckej oblasti extravilánu mesta Svätý Jur pri Bratislave skúmajúce
cenózy koscov (Opiliones) a druhové spektrum chrobákov (Coleoptera). Autori21
na opustených vinohradoch extravilánu mesta uvádzajú výskyt xero-heliofilných
zástupcov koscov (Lacinius horridus, Phalangium opilio, Opilio saxatilis), ktoré
ojednele dopĺňajú tieňomilné a hygrofilné druhy prežívajúce vo vlhkejších
a zatienených mikrohabitatoch viničovej monokultúry. Podobne na lokalite
Sv. Jur bola v r. 2009 skúmaná štruktúra koleopterocenóz. Autor22 v extraviláne
mesta vybral ako vhodné stanovištia kamenné rúny po opustených vinohradoch.
Tieto agroštruktúry poskytujú vhodné podmienky pre existenciu bohatej diverzity
hmyzu a najmä chrobákov. Na skúmanom území bolo evidovaných viacero
faunisticky významných druhov, ako napr. Gnorimus variabilis, Barypeithes
formaneki, Chevrolatia egregia. Známe sú aj výsledky výskumu druhov hmyzu
sezónne zaplavovaných trsťových porastov extravilánu obce Pustých Úľan23.
V extraviláne rybníkov bol skúmaný vplyv vybraných klimatickych faktorov
(teplota ovzdušia, vzdušná vlhkosť, smer vetra, zrážková činnosť) na denzitu
spoločenstva hmyzu (Insecta). Zvýšená početnosť imág hmyzu sa prejavila
v rade Odonata (15 ex.), pričom rad Hymenoptera (734 ex.) vykazoval jediný
signifikantný vplyv v rámci meraní vlhkosti vzduchu. Z chrobákov je zaujímavá
aj letová aktivita hygrofilného druhu Donacia aquatica vývinovo viazaného
na pobrežnú vegetáciu trsťových porastov, ktorých imága s podobným druhovým
zastúpením (D. semicuprea) evidujeme aj v našich zberoch v rámci trnavských
rybníkov. Zo zadelenia získaných druhov chrobákov do indikačných hodnôt
vyplýva, že na oboch študovaných lokalitách našli vhodné podmienky druhy
spadajúce do mezofilnej kategórie, pričom prevládali najmä pratikolné druhy
chrobákov, ktorá sú troficky a svojím vývinom viazané na nenarušený bylinný
porast. V súčasnosti (október, 2017) je sukcesný vývin fytocenóz študovaných
lokalít extravilánu (A: rekreačná oblasť Kamenný mlyn) a intravilánu (B: výstavbová priemyslená zóna) mesta Trnava dokumentovaný klimaxovým štádiom,
v ktorom sú sledované antropické zložky v ekologickej rovnováhe (Obrázok
5, 6).

21

22

23

MIHÁL, I., GAJDOŠ, P., DANKANINOVÁ, L., ČERNECKÁ, Ľ., 2014: Kosce (Opiliones)
fragmentárnych spoločenstiev vo vinohradníckej krajine Sv. Jur pri Bratislave (Malé Karpaty.
Folia faunistica Slovaca 19 (1), Bratislava, s. 9 – 14.
MAJZLAN, O., 2011: Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave.
NATURAE TUTELA, 15 (2), Liptovský Mikuláš, s. 163 – 180.
PETERKOVÁ, V., 2004: The changes of entomocenosis density studied on reed beds in Pusté
Uľany dependence on selected meteorological factors. Acta fytotechnica et zootechnica, 7,
2004, s. 243 – 246.
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Obr. 5: Sukcesný vývoj lúčneho stanovišťa A(extravilán) s dominantným zastúpením stromovej
etáže vrbín (Salix) a jelšín (Alnus) v súčasnosti (foto: autor, október, 2017)

Obr. 6: Súčasný jesenný aspekt lúčneho stanovišťa B situovaného v intraviláne mesta
s dominujúcim trávnatým a ruderálnym bylinným porastom (foto: autor, október, 2017)

Záver
Predmetom skúmania entomologického výskumu realizovaného počas
vegetačného obdobia apríl – október v roku 2013 bolo zistiť, ako lokalizácia
lúčnych biotopov v intraviláne a extraviláne mesta Trnava (146 m n. m.)
ovplyvňuje skladbu pratikolných spoločenstiev chrobákov. Metódou smýkania
bylinného porastu bolo zistených celkom 324 ex. Zistené jedince patria k 43
druhom z 8 čeľadí. Výsledky výskumu poukazujú na dominantný výskyt
pratikolných druhov chrobákov z čeľadí Chrysomelidae 15 spp. (46,9 %),
Coccinellidae 5 spp. (15,7 %) a Curculionidae 4 spp. (12,5 %). K vzácnym
druhom poukazujúcich na xerotermný aspekt porovnávaných lúčnych biotopov
patria druhy: Hispa atra, Donacia semicuprea, Chrysolina fastuosa a Trechus
quadristruatus. Výskum tiež preukázal, že extravilán mesta (stanovište A) sa
vyznačuje väčšou druhovou diverzitou (o čom svedčí vyššia kvantita recedentných
a subrecedentných druhov) v porovnaní so stanovišťom B (intravilán), ktoré
je celkovo kvantitatívne viac zastúpené a vyskytuje sa na ňom viac eudominantných, dominantných a subdominantných druhov. Potvrdila sa aj stanovená
hypotéza, skúmajúca pôsobenie antropogénnych vplyvov na kvantitatívne
a kvalitatívne zastúpenie chrobákov porovnávaných lúčnych biotopov. Evidované
antropogénne vplyvy (kosenie a pálenie bylinného porastu, skládky komunálnych
odpadov a sezónne zaplavovanie sledovanej oblasti) ovplyvnili celkovú abun-
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danciu a diverzitu spoločenstva chrobákov, ktorá v intraviláne mesta lokálne
klesala v porovnaní s extravilánom mesta, ktoré nebolo narušené antropogénnymi
vplyvmi.
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Šoltés, R.:
Politika a etika v živote kresťana. Politické a ekonomické systémy v reflexii
kresťanskej sociálnej etiky. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka
teologická fakulta, 2017, 407 s. ISBN 978-80-555-1794-0.
Priestor kresťanského myslenia na Slovensku obohatila publikácia
ThDr. Radovana Šoltésa, PhD., ktorá sa zaoberá analýzou kresťanskej sociálnej
etiky a sociálnej náuky Cirkvi v kontextoch politických a ekonomických systémov. Tieto sociálno-politické systémy sú reflektované v ich historických premenách až po dnešok, ktorý je poznamenaný vedomím hlbokej a globálnej krízy.
Recenzovaná monografia sa skladá zo šiestich kapitol, ktoré systematickým, prehľadným a dobre čitateľným spôsobom tematizujú náročnú problematiku sociálno-politického usporiadania spoločnosti cez prizmu kresťanského
pohľadu na ňu.
Prvá kapitola Sociálna etika v živote kresťana má metodologický
charakter. Autor predstavuje základné východiská a pojmy kresťanskej sociálnej
etiky. Človeka vymedzuje ako tvora politického. Sociálnu etiku predkladá
v kontexte spravodlivosti sociálnej náuky Cirkvi. Približuje pojem, rámec
a zmysel sociálnej náuky Cirkvi. Dôkladne približuje komplexnú problematiku
chudoby, pričom zdôrazňuje fakt, že chudoba nie je prirodzeným stavom, ale
sociálnym vylúčením. Z tohto dôvodu sociálna náuka Cirkvi (reprezentovaná
v encyklikách a náuke pápežov) požaduje angažovanosť v prospech chudobných,
ku ktorej pozýva i evanjelium, za svoju morálnu povinnosť (s. 29). Dnes sa
obzvlášť ukazuje, ako veľmi otázna je jednostranná akcentácia na zvyšovanie
ekonomického zisku a blahobytu, a naopak vytláčanie, marginalizácia etického
diskurzu v sociálno-politickej oblasti. Autor preto pertraktuje potrebu vzdelávania
a výchovy k solidarite.
V ďalšom texte je analýza vzťahu a napätia medzi individuálnou
a sociálnou etikou. Podľa autora je možné vyhnúť sa redukcionizmu tým, že
sa zohľadní aktuálnosť základných pojmov sociálnej náuky Cirkvi, zakotvených
v princípe subsidiarity a spoločného dobra. Jedine tak sa môžeme vyhnúť
krajnostiam individualizmu a totality (s. 48). Kresťanská sociálna etika sa zakladá
predovšetkým na biblicko-teologických východiskách. Sú nimi predovšetkým
porozumenie Božiemu stvoreniu, chápanie človeka ako osoby stvorenej na
Boží obraz, komunitný rozmer božieho ľudu založeného na Bohu ako Trojici,
realita hriechu, ktorý narúša sociálny mier, skúsenosť exodu izraelského národa
z otroctva k slobode, zmluva Boha so svojím ľudom v dekalógu, starozákonný
fenomén profétizmu, ktorý zdôrazňuje sociálny étos, evanjeliová náuka o Božom
kráľovstve v jej eschatologickej perspektíve a význam Ježišovej obety na kríži
ako výzva k sociálnej angažovanosti, solidarite a spravodlivosti pre veriacich.
Pre riešenie komplexných problémov v sociálno-politickej oblasti treba
zohľadniť i teoretické a praktické výsledky iných humanitných, sociálnych
a ekonomických vied. Zároveň sa ukazuje, že pre najlepšie riešenie tejto náročnej
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problematiky je potrebný dôsledný metodický postup, ktorý je v publikácii
lapidárne vyjadrený troma princípmi: „vidieť“, „zhodnotiť“, „konať“ (s. 76).
V druhej kapitole Historické súvislosti vzniku sociálnej náuky Cirkvi
sa ponúka dôsledná historická analýza zložitej politickej a sociálnej situácie
v 19. storočí. Ako reakcia na zhoršujúce, ba až neznesiteľné životné a pracovné
podmienky robotníkov sa začína presadzovať radikálne učenie Karola Marxa,
nachádzajúce riešenie v revolučnom hnutí. V týchto neľahkých politických,
sociálnych a ekonomických turbulenciách a v rôznych ideových bojoch korení
nevyhnutný vznik a potreba sociálnej náuky Cirkvi. Jej počiatok je datovaný
uverejnením prvej encykliky, zaoberajúcej sa sociálnymi otázkami pápeža
Leva XIII. Rerum novarum (1891). V encyklike je vyjadrené kritické katolícke
stanovisko na jednej strane voči marxizmu, ktorý presadzoval triedny boj
a zrušenie súkromného vlastníctva, a na strane druhej voči liberalizmu, ktorý
má značné individualistické tendencie a samotnú prácu redukuje na tovar (s. 109).
V tretej kapitole s názvom Politický liberalizmus autor skúma najskôr
dejinný vývoj spoločnosti od feudálneho zriadenia až k novému chápaniu
spoločnosti v novoveku. V procese formovania politického priestoru vzniká
tzv. teória zmluvy, ktorá sa významným spôsobom podieľala na formovaní
liberálno-demokratického štátu u filozofov T. Hobbesa, J. Locka, J.J. Rousseaua
a I. Kanta. Základnými piliermi liberálno-demokratického zriadenia je oddelenie
štátu od spoločnosti, právny a ústavný štát, prerozdelenie moci na legislatívu,
exekutívu a justíciu, možnosť slobodných volieb zástupcov. Autor detailne skúma
výhody, ale i úskalia demokracie. Zvlášť aktuálna je časť venovaná analýze
populizmu a extrémizmu, s ktorými sme v súčasnosti mohutne konfrontovaní.
Náš svet sa aj za prispenia nových komunikačných technológii premenil na
postfaktický svet, v ktorom už nejde o objavovanie pravdy a skutočných faktov,
ale svoje životy a voľby riadime prostredníctvom emócií. Možno povedať, že
žijeme pod „diktatúrou emócii“, a to prispieva k vzniku a rozvoju sociálno-politických patológií, ktorých sme dnes svedkami. Autor tieto kritické a podnetné
úvahy podopiera výsledkami výskumu J. Haidta. Predkladá aj reflexiu ľudských
práv, ktorá je dnes v područí rôznych ideologických smerov, vychádzajúcich
z nesprávnych antropologických koncepcií. To sa premieta do chaosu v bioetických diskusiách s často tragickými politickými konzekvenciami.
V štvrtej kapitole Kapitalizmus je predložená analýza trhového hospodárstva. Kapitalizmus je trhový hospodársky systém, ktorý vychádza z novovekého obratu k subjektu a z demokratického usporiadania spoločnosti, ktorá
umožnila jeho vznik ako princípu ekonomiky. Z pohľadu sociálnej náuky Cirkvi
sa požaduje reforma kapitalizmu na sociálne orientované trhové hospodárstvo
(s. 219). Publikácia celkom oprávnene kriticky pertraktuje rozšírený neautentický fenomén konzumizmu, ktorý zastiera autentickú zmysluplnosť života.
Značná časť textu je venovaná problematike moci a sociálno-patologickým javom
v riadiacich funkciách. Autor sa opiera o výskumy neuropatológa F. Koukolíka,
týkajúce sa psychopatov a deprivantov vo vedúcich pozíciách. Dokazuje, že
tzv. finančná kríza z roku 2008 má jednoznačne morálne podhubie a bola
spôsobená virtuálnymi machináciami na burze.
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Monografia aktuálne približuje i kritické názory súčasného pápeža
Františka na povahu súčasnej ekonomiky, ktorá zabíja a je ekonomikou vylúčenia. Jej centrom nie je ľudská osoba, ale uctievanie „bôžika“ peňazí a jednostranné akcentovanie výkonu a ekonomického zisku, ktorý je pseudozmyslom.
Piata kapitola Socializmus kriticky zhodnocuje základné tézy marxizmu.
Idea socializmu je vo svojej prapodstate naskrze ideologickým projektom,
ktorý mal ambíciu vytvoriť raj na zemi. V učení K. Marxa sa redukuje zmysel
života človeka na prácu. Preceňuje sa v ňom centrálne plánovanie a význam
ekonomickej základne. Revolúcia je výrazom bezmocnosti, nie je riešením
sociálno-politických problémov. Tieto kritické a argumentačne dôkladne podložené úvahy sú aktuálne i v dnešnej situácii, keď v európskom ľavicovo-liberálnom prostredí dochádza k akejsi renesancii marxistických myšlienok.
Šiesta kapitola Štát a sociálna náuka Cirkvi reflektuje dejinné súvislosti
moderného štátu a jeho vzťahu k Cirkvi. Zdôvodňujú sa v nej fundamentálne
princípy sociálnej náuky Cirkvi, ktorými sú obhajoba a rešpektovanie dôstojnosti
ľudskej osoby, princíp spoločného dobra a princíp subsidiarity. Praktickou
aplikáciou týchto princípov sa možno vyhnúť jednostrannostiam individualizmu
a kolektivizmu. Sociálna spravodlivosť sa rodí z odvahy k pravde a slobode.
K politickému angažovaniu sú v Cirkvi pozývaní najmä laici, ktorí prostredníctvom svojho hrdinstva budú kompetentne presadzovať kresťanské hodnoty
v politickom priestore a budú vstupovať i do sporu s liberálno-sekulárnou spoločnosťou. Všetci, nielen kresťania, sme zodpovední i za neutralizáciu korupčnej
mentality a korupčného správania, ktoré sú v našej spoločnosti patologicky
rozšírené.
V závere autor ponúka na základe detailných analýz vlastné návrhy,
ktoré môžu prispieť k vytvoreniu stabilnejšej a ľudskejšej spoločnosti. Medzi
ne patrí prehlbovanie spirituality a emocionálnej gramotnosti, podpora vzdelávania
v politickej a ekonomickej gramotnosti, rozoznávanie stratégie propagandy
a manipulácie, formácia k leadershipu a narábania s mocou a záujem a posudzovanie psychologicky emočnej spôsobilosti autorít a dôraz na odbornú
kompetenciu autorít (s. 394 – 395).
Text monografie Radovana Šoltésa je kultivovaný a zaujímavý, problém
je veľmi dobre spracovaný i v systematickom, interdisciplinárnom a historickom
kontexte a ponúka nové teoretické i praktické riešenia, ktoré prispievajú
k subtílnejšiemu poznaniu komplexnej sociálno-politickej problematiky vo
svetle kresťanskej etiky a sociálnej náuky Cirkvi. Závery, ku ktorým autor
dospel, predstavujú originálne a inovatívne inšpirácie pre odbornú diskusiu.
PhDr. Ivan Ondrášik, PhD.

187

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK
Ružomberok: Katolícka univerzita 2018, roč. 18, č. 4

Authors of Papers
Autoren der Beiträge
Autori príspevkov
Dr Sabina Janik
Pedagogium WSNS
Ul. Marszałkowska 115, 00-102, Warszawa, Polska
Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
PhDr. Andrea Havrillayová
Katedra spoločenských vied
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Hlavná 89, 041 21 Košice
Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
Doc. ThDr. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.
PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Nám. 1. mája 1, 810 00 Bratislava
PhDr. Daniela Baková, PhD.
Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, s. r. o.
Richterova 1171, 925 21 Sládkovičovo
Mgr. Michaela Hromková, PhD.
Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.
Katedra sociálnej práce
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Dr. Anna Bochenska-Brandt
bochenska.brandt@gmail.com
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

189

Autori príspevkov

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne
znevýhodnených skupín
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Bottova 15, 054 01 Levoča
PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Bottova 15, 054 01 Levoča
Peter Sušienka
peter.susienka@gmail.com
Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.
stefan.srobar@gmail.com
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.
Katedra biológie
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43, Trnava.
Mgr. Denisa Kuricová
Základná škola s materskou školou Vištuk
Vištuk č. 44, 900 85

190

2018

DISPUTATIONES SCIENTIFICAE
UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽ OMBEROK

2018

2018

4

4

ROČNÍK XVIII.

ROČNÍK XVIII.

ISSN 1335-9185

9 771335 918001

10

4

