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Širší kontext formovania  
hodnotového systému v spoločnosti
PaedDr. Zuzana Chanasová, M.A., PhD.

Problematike výchovy a vzdelávania ako nástroja (de)formovania hodnotového sys-
tému v spoločnosti sa celkovo venovalo deväť autorov. Keďže dielo vzniklo z edukač-
nej potreby zachytiť príspevky z konferencie, ktorá prebehla v Levoči a Trnave v roku 
2012, charakterizuje ho veľká rôznorodosť pohľadov na problematiku. 

Publikácia obsahuje príspevky, ktoré problematiku hodnôt dopĺňajú v  rámci 
vedných odborov, akými sú teológia, psychológia, história, kultúrna antropológia 
a žurnalistika, no súčasťou sú aj príspevky priamo zamerané na pedagogickú obec.  
Autormi týchto pedagogických príspevkov sú A. Akimjak, J. Dravecký a A. Škoviera 
a nastoľujú v nich aktuálnu otázku smerovania katolíckych škôl v súčasnosti, či pozý-
vajú k reflexii výchovy v kontexte hodnotovej orientácie. 

Pohľad na hodnoty z teologického, resp. pastoračného uhla pohľadu prináša prí-
spevok Mons. Andreja Imricha s výrazným apelom na potrebu slávenia nedele. Autor 
nevynecháva kritiku dnešného človeka, zotročujúceho samého seba, ale aj ostatných 
prácou v nedeľu. 

Za veľmi hodnotné považujem spracovanie problematiky hodnôt v  súvislosti 
s históriou Československej republiky v čase od druhej svetovej vojny do roku 1989 
autormi F. Dlugošom a F. Neupauerom. Príspevky sú demonštrovaním súvislostí ko-
nania negatívnych osobností totalitného systému a  negatív totalitnej moci, ako aj 
hrdinských skutkov ľudí poškodených komunistickým systémom. Texty považujem 
za vhodný študijný materiál v poznávaní histórie Slovenského národa.

Kolorit zborníka obohacuje L. Drábiková problematikou fenoménu odpustenia, 
ktorý sa z daného kresťanského pohľadu na Slovensku v odbornej akademickej obci 
vyskytuje len veľmi zriedkavo. Autorka opiera svoje vyjadrenia o  výskumy a  po-
tvrdzuje, že odpustenie nie je len náboženským fenoménom, ktorého kritériom je 
schopnosť rozpamätať sa na krivdu bez zničujúcich emócii, prežívania bolesti, a zá-
roveň schopnosti prežiť stretnutie s aktérom krivdy v pokoji, ale predovšetkým dôle-
žitým fenoménom pri riešení vzťahov v manželskom, párovom poradenstve a terapii. 

Paletu rôznych uhlov pohľadov na danú problematiku dopĺňajú dva príspevky 
K. Nádaskej. V prvom sa zaoberá problematikou tradície, ktorá nie je statická, ale 
z generácie na generáciu sa meniaci zložitý systém. Zmysel štúdia tradícií vidí v po-
znávaní našich slovenských tradícií, ktoré majú hlboké etické konotácie. Druhý prí-
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spevok približuje problematiku novej religiozity na Slovensku a poukazuje na množ-
stvo techník a praktík, ktoré používa New Age, alebo tzv. Alternatívna spiritualita, 
ktorá sa stáva súčasťou duchovnej scény Slovenska. Vychádzajúc z doterajších výsku-
mov hovorí o tom, že najpopulárnejšie je New Age pre tzv. papierových kresťanov 
a najmenej pre tých, ktorí denne navštevujú sväté omše a modlia sa. Veľmi hodnotná 
je jej analýza tzv. keltských a pohanských spolkov, ktoré sa na Slovensku začínajú čo-
raz viac objavovať pod rúškom návratu k prírode, oživovania tradície Keltov a Slova-
nov. Sympatizanti slovanského paganizmu, ako ich samotná autorka nazýva, sa často 
schádzajú za účelom oživenej histórie na rôznych podujatiach lokálneho charakteru 
v rámci rôznych miestnych sviatkov, trhov a pod., kde často pod rúškom prezentácie 
remeselnej, ručnej výroby, čí prezentácie liečivých byliniek a pod. prezentujú pohan-
ské náboženstvá. 

Žiaľ musím konštatovať, že príspevok J. Kováčika zostal len v jednoduchej podobe 
vo forme prezentácie, nie kompletného textu, a hoci sa obsahovo javí ako veľmi hod-
notný, plne ho mohli pochopiť len účastníci konferencie. Spracováva problematiku 
komunikačných prostriedkov vo svetle viery, ktoré často stoja medzi dvoma protire-
čiacimi pólmi a ich úlohou je zachovať jasnosť a jednoznačnosť. 

Celkovo je zborník prínosom pre tých, ktorí problematiku výchovy a vzdelávania 
chcú vidieť v širšom kontexte, porozumieť tak súvislostiam vychádzajúcim z histórie, 
cez psychológiu, mediálnu výchovu, či etnológiu výchovy a kultúrnu antropológiu. 

Verím, že všetkým zúčastnením – prednášajúcim, zostavovateľom, organizátorom 
konferencie, ale aj čitateľom participácia na tomto diele rozšírila horizonty v proble-
matike formovania hodnotového systému v spoločnosti. 
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Príprava učiteľov pre primárne  
vzdelávanie na Pedagogickom  
inštitúte Juraja Páleša  
v minulosti a dnes
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

Pedagogika, osobnosť učiteľa a výchovné hodnoty 
Termín pedagogika pochádza z antického Grécka. Termín paidagogos (pais-dieťa, 
agógo-vedenie) bolo označenie otroka, ktorý sa staral o dieťa svojho pána. Z gréčtiny 
sa tento termín preniesol do latinčiny ako paedagogos a nebol to už len otrok – sprie-
vodca, ale učiteľ – vychovávateľ.1

Zo slova „pedagogika“ je zrejmé, že ide o vzdelanie a výchovu detí. Spočiatku sa 
pedagogika chápala ako veda o výchove detí a mládeže. V súčasnosti  sa rozvíja nový  
pedagogický odbor andragogika (andragos - muž) – teória výchovy a vzdelávania dospe-
lých. Vo všeobecnosti sa pod pojmom pedagogika rozumie všetko, čo súvisí s výchovou, 
vzdelávaním a vyučovaním. V odbornej terminológii pedagogika vyjadruje učenie –  
sústavu vied o výchove. Iný prameň definuje pedagogiku ako „vedu“ a  „výskum“ za-
oberajúci sa vzdelávaním a  výchovou. Predmetom pedagogiky je skúmať vnútorné 
a vonkajšie podmienky výchovy, ktorá je významným spoločenským javom. 

S  pedagogickou činnosťou je úzko spätá osobnosť učiteľa. Na osobnosť učiteľa sa 
dá aplikovať všeobecná definícia osobnosti, ktorá znie: „Osobnosť je systém regulu-
júci vzťahy človek – svet.“ To znamená, že narúšanie regulácie osobnosti, buď osob-
nosťou z vnútorných zdrojov (inštinkty, hlúposť), alebo vonkajších zdrojov (sociálny  
tlak, kultúra), vedie k  neplneniu si rozvojových funkcií osobnosti, čo ovplyvňuje 
osobnosť učiteľa pri jeho práci. Učiteľ pracuje s najcennejšou hodnotou, ktorá sa na 
tejto planéte nachádza. Učitelia a výchovní pracovníci tvoria jednu z najpočetnejších 
skupín inteligencie a  rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj školstva, výchovy 
a vzdelávania ako súčasť vývoja našej spoločnosti. Spoločnosť očakáva od učiteľa vy-
sokú odbornú úroveň, profesionálnu kompetenciu a ľudské a morálne kvality, ktoré 
nie sú bežné v ostatnej populácii. Učiteľova osobnosť je hlavným činiteľom vo vý-
chovno-vzdelávacom procese. Učiteľ by mal stáť na jednom z prvých miest v našom 
spoločenskom živote.

1 ŠVECOVÁ, V.: Základy pedagogiky. Košice : TU KIP, 2002, s. 10.
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Veľkým problémom stredovekých škôl boli nekvalifikovaní učitelia. Príprave 
a formácii učiteľov sa v 17. storočí vo Francúzsku začal venovať kňaz Ján de La Salle. 
Založil rehoľu „Bratia kresťanských škôl“. La Salle vychádzal z toho, že najprv musia 
byť vychovaní a vzdelaní samotní učitelia, aby potom škola bola školou. Poslaním re-
hole bolo zakladať školy, všetky svoje sily venovať vyučovaniu a výchove detí, pomôcť 
im nájsť svoje miesto v spoločnosti a spoznať, že sú Božími deťmi. La Salle napísal 
viaceré diela, napr. „Vedenie školy“, „Pokyny pre riaditeľov“ a i. 

Významné miesto medzi učiteľovými vlastnosťami má otázka utvárania správneho 
vzťahu k žiakom. K žiakovi je potrebné pristupovať individuálne, treba sa ho naučiť 
chápať. Nevyhnutné vlastnosti každého, kto pracuje s ľuďmi, sú dokonalé sebaovlá-
danie a  trpezlivosť. Učiteľ by mal mať schopnosť abstraktne myslieť a  teda aj tvo-
rivo a aktívne vychovávať (pestovať v mladých ľuďoch zmysel pre krásu, harmóniu 
a ušľachtilé hodnoty, utvrdzovať v nich pozitívny vzťah k životu, k prírode, k práci, 
k rodičom, k dospelým, k spoločnosti) a vzdelávať (pestovať schopnosť učiť sa, osvojo-
vať si poznatky, logicky myslieť, rozvíjať svoje schopnosti) v škole i mimo nej. Človek 
je dotváraný výchovou počas celého svojho života. Výchova je proces, ktorý z hodnôt 
vychádza, hodnotami sa uskutočňuje a k hodnotám smeruje. 

Výchovné hodnoty sú vzťahy, kvality, obsahy vedomia, snahy, určité akty, realita 
sama. Je to subjektívno-objektívny postoj človeka k objektívnej realite. Človek si na 
základe hodnôt vytvára emocionálnu rovnováhu so sociálnym prostredím. Dôleži-
tým problémom, s ktorým sa učiteľ vo svojej výchovnej práci stretáva takmer denne, 
je schopnosť vhodne reagovať na rôzne situácie. Význam učiteľovej práce prevyšuje 
hranice školy, rezortu a odvetvia a zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti.

Juraj Páleš – prvý riaditeľ Učiteľskej preparandie v Spišskej Kapitule
Prvým riaditeľom prvej učiteľskej preparandie v Uhorsku v Spišskej Kapitule2 bol 
bernolákovec Juraj Páleš. Do slovenského národného života zasiahol v druhej polo-
vici 18. storočia v dvoch smeroch:

 ▪ vystupuje ako organizátor slovenského školstva v Uhorsku 
 ▪ je autorom prvej slovenskej pedagogickej učebnice, ktorá bola napísaná na území 
Slovenska v bernolákovčine: „Paedagogia slowenská pre triwiálske školi Biskú-
pstwa Spišského“ a vydaná Jánom Wertmůllerom v Levoči v roku 1820.

Kultúrno-náboženské a spoločensko-politické pomery v dobe 
aktívneho pôsobenia Juraja Páleša
Druhá polovica 18. storočia je vo vývine školstva významnou epochou, pretože sa 
v tomto období kládli základy vývinu novovekého školstva. Záujem štátu o školstvo 
2  Spišská Kapitula bola do r. 1950 samostatným sídlom, od r. 1950 je súčasťou mesta Spišské Podhradie.
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a  vzdelanie širokých más vyrastal z novších náhľadov na funkciu štátu. Štát začal 
regulovať hospodársky, spoločenský a kultúrny život občanov a školstvo sa stáva stre-
dobodom kultúrnej politiky. Národné školstvo sa organizovalo na jednotnejšom zák-
lade, v novom duchu sa formulujú výchovné a vzdelávacie ciele. Mimoriadny dôraz sa 
začína klásť na to, aby školy vychovávali nielen dobrých kresťanov, ale aj užitočných 
občanov. Uhorsko bolo zaostalé v priemyselnej a poľnohospodárskej výrobe a ekono-
micky malo koloniálne postavenie v monarchii. V stredovekých školách učili kňazi, 
rehoľníci a svetskí učitelia. Medzi učiteľmi ľudových škôl hlavne na vidieku učili slu-
hovia, vyslúžení vojaci a zlí študenti, pretože pri výbere učiteľov sa nekládol žiaden 
dôraz na ich osobnosť a mravy. Príčinou tohto pozvoľného vývoja bolo to, že neexis-
tovali idey ani duchovné prostriedky, ktoré by dokázali pozdvihnúť vzdelanie ľudu. 
Ekonomické a kultúrne pomery ovplyvnili v značnej miere aj reformu školstva, ktorá 
sa postupne začala uskutočňovať v Uhorsku. K zmene dochádza, keď cisársky dvor 
Márie Terézie a  Jozefa II. začína chápať školstvo ako politickú a  štátnu záležitosť 
a pristupuje k riešeniu otázok školstva cestou zákonodarstva. Mária Terézia sa snažila 
zvýšiť vzdelanosť jednoduchého človeka a  povzniesť vzdelanostnú úroveň národa. 
V roku 1777 vstupuje do platnosti školský zákon „Ratio educationis“, ktorý prvýkrát 
na našom území obsahuje jednotnú školskú sústavu od národných škôl až po univer-
zity (v roku 1805 panovník schválil nové a opravené Ratio educationis). Tento zákon 
sa stáva normou pre katolícke školstvo, uzákoňuje vrchný dozor na nekatolícke školy 
a vyslovuje sa tu želanie, aby sa novej sústave prispôsobilo aj školstvo pre nekatolíkov. 
Ďalej sa stanovuje zásada rešpektovania záujmov a potrieb občanov diferencovane 
podľa reči, náboženstva, spoločenského postavenia a zamestnania.3 Jednotná školská 
sústava rozdeľuje školy na:

 ▪ 1. národné – ľudové školy
 ▪ 2. univerzity

V tomto čase sa aktuálnou stáva aj otázka prípravy profesorov a učiteľov, a otázka 
ľudových škôl, školopovinnosti a obsahu vzdelávania. Keď bol Ján Ladislav Pyrker 
v roku 1818 vymenovaný za Spišského biskupa, dochádza k významným zmenám vo 
vývoji vzdelanostnej úrovne slovenského národa. 

Pre slovenský národ je Ján Ladislav Pyrker nezabudnuteľný z dôvodu, že z jeho 
poverenia vzišiel prvý učiteľský ústav v Uhorsku – Učiteľská preparandia v Spišskej 
Kapitule. Pripravovali sa tu učitelia, ktorí vzdelávali deti v ľudových školách. Je po-
trebné poznamenať, že vo veciach školstva mala vtedy rozhodujúcu úlohu cirkev. 
Tohto postavenia sa nezriekla ani vtedy, keď štát zobral školstvo do svojej právo-
moci prostredníctvom školského zákona „Ratio educationis“. Aj napriek tomu mal 
tento zákon kladný účinok na všeobecné vzdelanie, hlavne časť – ustanovenie o ľu-
dovýchove, ktoré predpisovalo zamestnávať v  školách len kvalifikovaných učiteľov. 

3 MÁTEJ, J. a kol.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava: SPN, 1976, s. 209.
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V tomto období ich nedostatok na našom území pociťovali všetky dedinské školy, 
a hlavne školy Spišskej diecézy. 

Biskup Ján Ladislav Pyrker sa rozhodol pozdvihnúť úroveň vzdelania najširších 
vrstiev a  odstrániť nedostatok učiteľov v  tejto oblasti Slovenska zriadením prvého 
rímsko-katolíckeho Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Zriadenie tohto samo-
statného Učiteľského ústavu bolo vo vývoji vzdelania slovenského učiteľstva dôležitou 
udalosťou. Dovtedy na Slovensku a vôbec v celom Uhorsku neexistoval podobný ústav.

Zriadenie Učiteľskej prípravovne
Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule bol prvým učiteľským ústavom v Uhorsku. 

Vznikol vďaka svätej apoštolskej a  katolíckej cirkvi4 a  založil ho v  roku 1819 
spišský biskup Ján Ladislav Pyrker. Po nástupe na biskupskú stolicu začal presa-
dzovať myšlienku potreby učenia ľudu nielen v kostoloch, ale odmalička v školách. 
Tak vznikla potreba pripraviť na to učiteľov, pretože proces učenia a vychovávania 
je náročný. Ústav od svojho začiatku nosil názov Učiteľská prípravovňa.5 Z peňazí, 
získaných z  rôznych zbierok, ústav každoročne mohol prijať šiestich uchádzačov, 
ktorí mali zadarmo stravu, ubytovanie, učebné pomôcky a neskôr aj ošatenie. Týmto 
vlastne bolo umožnené študovať aj študentom z najchudobnejších slovenských rodín.

Hlavným cieľom ústavu bolo nielen učiť, ale aj vychovávať tých, ktorých povola-
ním bude učiť a vychovávať štátu dobrých, spoľahlivých a osožných občanov. Naj-
dôležitejšími vlastnosťami nového slovenského učiteľa podľa predstáv cirkvi má byť 
láska k  mládeži, národu, štátu, neprestajné vzdelávanie, ušľachtilý demokratizmus, 
živý zmysel pre spravodlivosť, a hlavne prísna sebakritika. Ústav prešiel počas svojej 
existencie rôznymi premenami spolu s vývojom spoločnosti. Jeho účinkovanie zo-
hralo dôležitú úlohu v živote katolíckej cirkvi a na poli rozvoja slovenskej národnej 
kultúry. Výchova tohto ústavu vždy stála na vysokej úrovni mravnej výchovy. Okrem 
náboženstva sa tu vyučovali aj ďalšie predmety: literatúra, jazyky, dejiny, prírodopis, 
matematika, zemepis, zdravoveda, hudba, spev a iné odbory kultúry. Spišská Kapitula 
bola miestom, kde sa zhromažďovali budúci učitelia a pripravovali sa na prácu, aby 
učili negramotný národ. Počas svojej činnosti učiteľský ústav vychoval vyše 1800 uči-
teľov, pričom za posledných 20 rokov 674 vzdelaných pedagógov. Medzi významné 
osobnosti, ktoré odtiaľto vzišli, patrí Alojz Miškovič (významný predstaviteľ teológie 
a slovenského jazyka), Ladislav Hanus (teológ a filozof ), Jozef Pútnik Šmálou a ďalší. 

Po roku 1945 boli škola a  internát, podobne ako všetky ostatné školy na Slo-
vensku, poštátnené. Všetky fondy prebrala pod správu štátna školská správa. Čin-

4  MIŠKOVIČ, A.: Oslavy 110 ročnice ústavu. s. 7.
5  Tamtiež s. 12.
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nosť školy bola zastavená dňom 31. augusta 1949. Rozhodnutie o zastavení činnosti 
dostalo riaditeľstvo školy prípisom Povereníctva školstva vied a umení pod číslom 
106.270/493-III/3 zo dňa 4. augusta 19496 bez udania akýchkoľvek dôvodov. Zasta-
venie činnosti najstaršieho učiteľského ústavu bolo dôsledkom narastajúcich defor-
mácií v našom spoločenskom a politickom živote po roku 1945. 

Spišsko-kapitulský učiteľský ústav svojou existenciou veľkou mierou prispel 
k utvrdeniu slovenskosti celého Spiša – územia etnicky neuznávaného od čias stre-
doveku. Bol to ústav, ktorý nebol typom panskej školy, pripravujúcej na advokátske 
povolanie a jemu podobné, ale školou ľudového charakteru, slúžiacou k výchove pod-
ceňovaných dedinských učiteľov.

Život a dielo Juraja Páleša
Juraj Páleš – prvý riaditeľ prvého učiteľského ústavu na Slovensku sa narodil 25. apríla 
1753 v Klačne, predtým Gajdel pri Prievidzi. Pochádzal z roľníckej rodiny. Patrí me-
dzi významných predstaviteľov, ktorý mal encyklopedické vedomosti – ovládal okrem 
svojho materinského jazyka aj nemecký a latinský jazyk, absolvoval štúdium teológie 
a filozofie a bol významným pedagógom a historikom. Filozofiu študoval v Trnave, 
odkiaľ v roku 1773 odchádza do Viedne, kde získava bakalaurát z teológie a v roku 
1776 je vysvätený za kňaza. 

Do Spišskej Kapituly prichádza 18. novembra 1777, o  rok sa stáva farárom 
v  Žehre, odkiaľ v  roku 1792 odchádza pôsobiť na farnosť do Müllenbachu.7 Ne-
skôr pôsobil ako kaplán v  Spišskej Kapitule a  25. októbra 1805 sa stáva kano-
níkom Spišskej sídelnej Kapituly. Spišské biskupstvo, zriadené v  roku 1776, 
nemalo do roku 1819 vlastný diecézny seminár. Keď biskup Ján Ladislav Py-
rker zriadil v  Spišskej Kapitule prvý učiteľský ústav, vymenoval za prvého ria-
diteľa Juraja Páleša. Juraj Páleš sa stal riaditeľom 19. novembra 1819 ako  
66-ročný. Bol dobrým organizátorom, výborným znalcom školskej problematiky, 
spoľahlivou osobou a mal aj bohaté pedagogické skúsenosti, pretože na predchádza-
júcich pôsobiskách aj vyučoval na školách. 

Činnosť Juraja Páleša
V Prievidzi v piaristickom gymnáziu vytvoril základňu pre podporu chudobných štu-
dentov, vo svojom rodisku dal postaviť budovu školy, vystaval seminár, sám nakreslil 
plány, pre teologický inštitút vypracoval domáce a študijné pravidlá a rozvrh učiva. 
V začiatkoch jeho účinkovania bola na všetkých školách vyučovacím jazykom latin-

6  MIKO Š.: Náčrt dejín rím.kat. učiteľského ústavu a učiteľskej akadémie v Spišskej Kapitule v období rokov 
1929 - 1949. s. 72.

7  Dnes Mlynica, okres Poprad.
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čina a neexistovali učebnice pre výchovu dedinských učiteľov. Páleš ako prvý zaviedol 
vyučovanie niektorých predmetov v  slovenčine (spočiatku to bola bernolákovčina, 
neskôr Štúrova stredoslovenčina).

Jeho pedagogickú vzdelanosť dokazujú dve školské učebnice:
 ▪ Liturgika
 ▪ Pedagogika

Obe učebnice boli napísané latinsky, Pedagogiku neskôr prepísal do slovenčiny. 

Analýza pedagogických názorov Juraja Páleša
„Paedagogia slowenská pre triwiálske školi Biskúpstwa Spišského“ – učebnica, zo-
stavená podľa inštrukcií Ratia educationis o triviálnych školách a podľa Felbigerovej 
Methodenbuch8, vyšla v Levoči v  roku 1820. Juraj Páleš v nej rozpracoval osnovy 
národných škôl s metodickými poznámkami a s praktickými administratívnymi a di-
dakticko-pedagogickými pokynmi. Všímal si diferenciáciu žiakov podľa vedomostí 
a usilovnosti a radil pri učení pestovať vtip, pričom zdôrazňoval, aby učitelia trestali 
žiakov individuálne a mierne. V tejto učebnici sa popisujú metódy, spôsoby a formy, 
ako má učiteľ prezentovať a vykonávať svoju prácu.

Učebnica bola najprv napísaná v latinskom jazyku, pretože si musela získať odo-
zvu u cirkevných predstaviteľov a až potom ju prepísal do bernolákovčiny. Hlavným 
dôvodom prekladu učebnice do slovenského jazyka bolo, že podľa Juraja Páleša je 
oveľa ľahšie a užitočnejšie získavať vedomosti v ľudovom jazyku. Tým sa vytvorili aj 
vhodné podmienky diaľkového štúdia pre študentov, ktorí nemali možnosť získavať 
vedomosti priamo v inštitúte. Študenti sa mohli učiť z učebníc doma a prichádzať do 
školy len na skúšky.

Výchovné hodnoty v pedagogickej činnosti Juraja Páleša
Pedagogická činnosť Juraja Páleša bola úzko spätá s náboženstvom. Okrem filozofie 
totiž vyštudoval aj teológiu a následne pôsobil ako kňaz. Popri tejto činnosti sa ve-
noval aj vzdelávaniu obyčajného človeka. Výchovné hodnoty v pedagogickej činnosti 
postupne rozobral v dielach, ktoré vytvoril. Organizačný štatút učiteľského ústavu, 
ktorého súčasťou je aj Domáci poriadok, vychádza z náboženstva. Medzi najdôleži-
tejšie vedomosti a vlastnosti, ktoré majú získať budúci učitelia štúdiom, patria:

 ▪ mravná disciplína učiteľov, schopnosť naučiť deti dokonalosti a zručnosti v cir-
kevných obradoch
 ▪ schopnosť učiteľov naučiť žiakov vedomostiam a zručnostiam v rôznych vedách 
a okrem toho ich zdokonaliť v dobrých nábožných mravoch

8  MÁTEJ, J. a kolektív: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava: SPN, 1976, s. 187.
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 ▪ vedieť uplatňovať v procese výchovy teóriu katechetiky a zastúpiť na pohreboch 
miestnych kantorov
 ▪ dbať o mravy žiakov, sledovať ich náklonnosť k alkoholu, k bohokliatbe, ako trá-
via svoj čas, či nie sú nečinní a leniví

Jediným cieľom učiteľského ústavu a aj pedagogických snáh Juraja Páleša je vy-
chovať úplne spôsobilých organistov – učiteľov. „Nech vedia, že ich povolaním bude 
vychovávať vlasti občanov, kráľovi poddaných, spoločenstvu osožných členov a Cirkvi 
dobrých kresťanov“.9 Každý kvalifikovaný učiteľ by mal byť schopný svojich žiakov 
naučiť nielen písať, čítať, počítať, ale aj pozdvihnúť ich nábožnosť a vychovať z nich 
užitočných občanov. Výchovné hodnoty, vyplývajúce z náboženstva, sú vzťahy, mysle-
nie, obsahy vedomia a postoj človeka k realite, založené na náboženskom presvedčení. 

K základným náboženským výchovným hodnotám podľa Juraja Páleša patrí:
 ▪ výchova k mravnosti (vernosť, poslušnosť, poddanosť k úradom a zemepánom, 
povinnosti voči kresťanskej pravde, láska k svojmu blížnemu)
 ▪ výchova ku kresťanstvu, k viere, k láske k cirkvi (viera v Boha, bohabojnosť, po-
znanie a dodržiavanie katechizmu)
 ▪ výchova k vedomostiam a zručnostiam nielen vo vedných odboroch, ale aj v cir-
kevných obradoch

Osobnosť učiteľa v diele Juraja Páleša
Juraj Páleš sa vo svojej pedagogickej činnosti venoval aj otázkam, spojeným s osob-
nosťou učiteľa. K základným pravidlám pre učiteľov ľudových škôl z hľadiska dôle-
žitosti mravnej a náboženskej výchovy mládeže patria: získať osvedčenie o spôsobilosti 
vyučovať, pri vyučovaní používať predpísané knihy, dodržiavať rozvrh hodín, modliť sa 
pred vyučovaním, dodržiavať učebnú osnovu, používať vhodné tresty, netrestať žiakov za 
priestupky rodičov, aspoň raz za rok ísť so žiakmi na verejnú spoveď.

Absolventi náboženského učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, ktorého peda-
gogickú činnosť usmerňoval a riadil Juraj Páleš, zastávali svoj úrad k všeobecnej spo-
kojnosti. Kvalifikovaní učitelia vniesli do procesu výchovy a vzdelávania okolia „obrat, 
pozdvihnutie a nové formovanie“.10 Ich zaobchádzanie s deťmi, ich zbehlosť a vy-
naliezavosť v procese výchovy a vzdelávania sa postupne začali viditeľne prejavovať. 
Všetky tieto úspechy súviseli s názormi Juraja Páleša na osobnosť učiteľa. Osobnosť 
učiteľa je dôležitým prejavom vzťahu k okolitému svetu a ak tento vzťah nie je ničím 
narušený, je správny a  vychádza z  náboženských zásad, v  konečnom dôsledku má 
veľký vplyv na výchovu každého človeka už od útleho detstva. Medzi najdôležitejšie 
požiadavky, určujúce osobnosť učiteľa podľa Juraja Páleša patrí: nábožnosť, poznanie 

9  MIŠKOVIČ, A.: Oslavy 110 ročnice ústavu. s. 108.
10  MIŠKOVIČ, A.: Oslavy 110 ročnice ústavu. s. 113.
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a dodržiavanie kresťanských zásad, úprimná a nefalšovaná viera, mravnosť, skromnosť, 
krotkosť, úspešnosť a schopnosť učiť.

Činnosť náboženského ústavu zabezpečovala výchovu kvalifikovaných učiteľov – 
osobností, ktorí boli schopní vychovávať žiakov „ku dobru náboženstva ako i spolo-
čenstva“.11 Výchovno-vzdelávací proces učiteľov prvého učiteľského ústavu vychádzal 
zo Všeobecnej učebnej osnovy vypracovanej Jurajom Pálešom.

Všeobecná učebná osnova z  roku 1819 – prvá učebná osnova obsahujúca cha-
rakteristiku vyučovaných predmetov, rozdelenie učiva a potrebu vyučovacích hodín 
aprobovaných učiteľov. 

Vyučovanie a výchova v prvom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule sa na za-
čiatku jeho existencie vyznačovala nasledovnými charakteristickými znakmi: každý 
školský rok sa delil na dva semestre, na konci semestrov boli verejné skúšky (pod 
predsedníctvom biskupa); prospech bol udaný známkami podľa predmetov, pred-
nášky sa uskutočňovali v jednej miestnosti za okrúhlym stolom; všetky predmety sa 
učili od dvoch predmetov, vyučovanie bolo len praktické, keď žiak nevedel odpovedať, 
používali sa ďalšie návodné otázky, kým sa nedospelo k správnej odpovedi; učebné 
pomôcky tvorili hlavne náboženské a pedagogické knihy, hudobné diela, spevníky, 
hudobné nástroje, školské tabule, atď.; do ústavu boli prijímaní žiaci, ktorí okrem 
materského jazyka ovládali aj latinčinu (za vyučovaciu reč bola spočiatku určená 
latinčina); najdôležitejšou úlohou ústavu bola náboženská výchova (každý deň sa 
uskutočňovali sväté omše; žiaci sa zúčastňovali farských služieb a raz za mesiac sa 
spovedali a prijímali, zúčastňovali sa rôznych cirkevných obradov).

Podstata náboženskej pedagogiky a metódy vyučovania v prvom 
učiteľskom náboženskom ústave 
Náboženská pedagogika vo všeobecnosti filozoficky vychádza z novotomizmu – uče-
nia sv. Tomáša Akvinského12, preferuje typ školy nezávislej – cirkevné školy, a zame-
riava sa na mimoškolskú činnosť v rôznych náboženských a kresťanských spolkoch. 
Nábožensky orientovaná škola tvorí spoločenstvo, v ktorom je samozrejmé vzájomné 
porozumenie medzi učiteľom a žiakom, vzájomná úcta a ohľaduplnosť, rozumnosť 
a nábožnosť.

Obsahom náboženskej pedagogiky podľa Juraja Páleša je zabezpečiť, aby budúci 
učitelia ovládali všetky state kresťanského náboženstva (všetky články katolíckeho 
Katechizmu),   vedeli ako najľahšie poúčať žiakov o pravdách viery a mravov, a  to 
primerane ich chápavosti (v krátkych otázkach a odpovediach),  vedeli rozvíjať pamäť 
žiakov,  vedeli, ako treba žiakom, primerane ich chápavosti, dávať napomenutia.

11  Tamtiež, s. 114.
12  KAISER, A., KAISEROVÁ, R.: Učebnica pedagogiky. Bratislava : SPN, 1991, s. 28.
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K metódam, ktoré sa používajú v procese výchovy a vzdelávania v náboženskej 
škole a sú založené na štúdiu Biblie, patria meditačné techniky,  modlitby a hlásanie 
náboženských téz.

Problematika disciplíny v prvom učiteľskom náboženskom ústave
Zrod kresťanskej výchovy je pripravovaný už príkladným vzorom rodičov, neskôr aj 
pedagógov. Výchova plná lásky ako proces pretvárania duší a  sŕdc mladých ľudí je 
najvyšším a najposvätnejším poslaním učiteľa, vychovávateľa, pedagóga a celej kres-
ťanskej pospolitosti.13 Prospech obecného dobra závisí od mravnej a  náboženskej 
výchovy mládeže. Na túto výchovu sú potrební zbehlí ľudia, a  preto bol založený 
spišsko-kapitulský učiteľský ústav s povolením kráľovským a s určitými výsadami.14 
Dobrý učiteľ má podľa pravidiel ústavu vychovávať deti k mravnosti a poslušnosti. 

Kresťanský výchovný systém má byť preventívny a  radostný. Prevencia spočíva 
v predchádzaní takých výchovných situácií detí a mládeže, za ktorým je, buď náprava, 
alebo trest. Každý trest sa musí opierať o láskavosť. Úsilie profesorského zboru učiteľ-
ského ústavu v Spišskej Kapitule smerovalo k tomu, aby žiaci považovali zachováva-
nie ústavných zákonov za prísnu povinnosť a využívali ho ako výchovný prostriedok 
pokroku. Do popredia vystupuje otcovské napomenutie a rada pred rozkazom. 

Vyučovací proces podľa Juraja Páleša a súčasnosť
Dejiny európskeho školstva sú v tesnom spojení s dejinami štátnosti. Toto do značnej 
miery vysvetľuje význam štátu v jeho smerovaní ku školstvu a tiež fakt, že rozvoj škol-
stva v jednotlivých štátoch prebiehal rozdielne. Práve preto až podnes existujú pomerne 
veľké rozdiely medzi národnými školskými systémami čo do štruktúry obsahu, vyu-
čovacích metód a výchovných cieľov. Pri podrobnejších výskumoch vývojových štúdií 
možno zistiť, že zmeny v spoločenskom dianí a zároveň aj v školstve spôsobujú buď 
reformy, revolúcie, ale aj pokojné plynutie. Dejiny slovenského školstva sú úzko spojené 
s predošlými štátnymi formáciami: Rakúsko-Uhorská monarchia, 1. a 2. ČSR, Slo-
venská republika, ČSSR. Vývoj v predchádzajúcom období sa týka aj našej súčasnosti.

Za najdôležitejšiu úlohu vyučovacieho procesu považoval prvý náboženský ústav 
na Slovensku nábožensko-mravnú výchovu. Každá snaha vrchnosti a profesorského 
zboru smerovala k tomu, aby: myseľ žiactva bola preniknutá náboženským duchom; žiaci 
náboženstvu porozumeli a podľa neho žili, lebo len opravdivá nábožnosť a hlboká viera 
môže odhaliť skutočné poznanie podstaty našej ľudskej bytosti a nadzemských cieľov, jedine 
viera a náboženstvo môže v nich vypestovať pohnútky, ktoré napomáhajú vývoju seba-
ovládania a mravného charakteru; pomocou viery sa napĺňala ešte vnímavá duša mládeže 
13  ŠVECOVÁ,V.: Základy pedagogiky. Košice : TU KIP, 2002, s. 154.
14  MIŠKOVIČ, A.: Oslavy 110 ročnice ústavu. s. 73.
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a vytvárali sa v nej čo najurčitejšie svetonázory; výchova náboženského povedomia mlá-
deže viedla k duševnej rovnováhe.

Nábožensko-mravná výchova je najdôležitejšou výchovou vo výchovno-vzdeláva-
com procese v cirkevných školách aj v súčasnosti. Kto vychováva, musí vedieť k čomu 
chce, alebo má vychovávať.15 Zmysel každej výchovy spočíva v tom, aby vychováva-
nému pomohla získať osobnostné vlastnosti, ktoré ho uschopňujú k samostatnému 
a sociálne zodpovednému životu. Ktoré vlastnosti to sú, závisí čiastočne od samot-
ného jedinca, čiastočne od kultúry, v ktorej žije. Všetky takéto požadované vlastnosti 
sa môžu stať cieľom výchovy. Kristus je ten najdokonalejší vzor, ktorý má kresťan 
napodobňovať16 a v tomto zmysle je Kristus cieľom kresťanskej výchovy.

Obnovenie cirkevných škôl a súčasný stav
Po roku 1945 boli nariadením č. 5/1944 Zb. n. SNR o poštátnení školstva na Sloven-
sku17, ktoré prijalo plénum SNR, poštátnené školy všetkých kategórií a stupňov od 
detských opatrovní a útulkov, až po vysoké školy. Náboženstvu sa prestala v období 
budovania socializmu venovať pozornosť. Bolo to obdobie potláčania a neuznávania 
náboženskej výchovy. K  veľkým zmenám v  tejto oblasti dochádza po revolučnom 
roku 1989, kedy sa končí obdobie socializmu a spoločnosť sa transformovala na prin-
cípoch demokracie a slobody. V priebehu posledných 18-tich rokov sa znova zria-
ďujú okrem štátnych škôl aj školy súkromné a cirkevné. Niektoré základné a stredné 
školy sa naspäť transformovali na cirkevné. V školskom roku 1990/1991 pôsobilo na 
Slovensku 6 cirkevných škôl, z toho 2 stredné. V ďalších školských rokoch sa počet 
postupne zvyšoval. Cirkevnú školu a  školské zariadenie môže zriadiť registrovaná 
cirkev a náboženská spoločnosť na základe vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže 
a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 536/1990 Z. z. o zriaďovaní a činnosti 
cirkevných škôl. Podľa nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní18 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijatého dňa 22. 
mája 2008, je vzdelanie, získané v cirkevných školách, rovnocenné vzdelaniu získa-
nému v ostatných typoch škôl. Tento zákon nahrádza zákon č. 29/1984 Zb. o sústave 
základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov19 (školský zákon), zákon 
NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, ruší 
vykonávacie predpisy k týmto zákonom a novelizuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

15  BREZINKA, W.: Filozofické základy výchovy. Praha : ZVON- české katolícke nakladatelství, 1996, s 3.
16  POLÁCEK, J.: Cestou spásy. Rím : Kresťanská akadémie, 1980, s. 90.
17  Porov. PETRANSKÝ, J.: Cirkevná politika na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. In: http://www.mtatk.

hu/interreg/pdf/petransky16.pdf (24. 09. 2012).
18 Zákon č. 245/2008 Z. z. o  výchove a  vzdelávaní. In: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.
aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008 (24. 09. 2012). 
19  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl. In: http://www.zbierka.sk/default.aspx?-

sid=aspi&PredpisCislo=29/1984%20Zb.&Rocnik=1984 (24. 09. 2012). 

http://www.mtatk.hu/interreg/pdf/petransky16.pdf
http://www.mtatk.hu/interreg/pdf/petransky16.pdf
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-0208259&Rocnik=2008
http://www.zbierka.sk/default.aspx?sid=aspi&PredpisCislo=29/1984 Zb.&Rocnik=1984
http://www.zbierka.sk/default.aspx?sid=aspi&PredpisCislo=29/1984 Zb.&Rocnik=1984
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správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Cieľom nového školského zákona je podľa dôvodovej 
správy vytvorenie priestoru na reformu školstva. Najväčší počet cirkevných škôl spra-
vuje Katolícka cirkev. Menší počet škôl zriadili Evanjelická cirkev augsburského vy-
znania, Cirkev bratská a i. Slovenská republika považuje cirkevné školy za neoddeli-
teľnú súčasť spoločnosti asi tak, ako za jej súčasť považuje každého veriaceho človeka. 
Riadenie a financovanie cirkevných škôl je zakotvené v Dohode medzi Slovenskou 
republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej 
výchove a vzdelávaní, resp. v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
o katolíckej výchove a vzdelávaní. Učebné plány, učebné osnovy a školské výchovné 
plány schvaľuje zriaďovateľ školy po dohode s  Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. Zriaďovateľ menuje a  odvoláva riaditeľa, schvaľuje kritériá pre prijíma-
nie žiakov na štúdium a kritériá na prijatie učiteľov a vychovávateľov. Riaditeľ školy 
schvaľuje vnútorný poriadok školy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej repub-
liky a v súlade so zásadami výchovy a vzdelávania registrovanej cirkvi a náboženskej 
spoločnosti. Štát poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ostatným 
školám. Slovenská republika zaručuje, že nebude požadovať, aby cirkevné školy usku-
točňovali výchovné a vzdelávacie programy, ktoré sú v rozpore s výchovou registrova-
ných cirkví a náboženských spoločností. Usporiadanie vyučovania do rozvrhu hodín 
zabezpečuje pravidelný chod školy. Vyučovanie sa teda začína a končí modlitbou.

Výchova a vzdelávanie v cirkevných školách
Cirkevná škola ako celok sa hlási ku konkrétnemu svetonázoru, má svoju identitu. 
Svetonázor zahŕňa rôznorodé chápanie zmyslu a smerovania života. Výchova v cirkev-
nej škole sa sústreďuje na evanjelium Ježiša Krista s cieľom vo svedomí a v živote žiakov 
zakoreniť kresťanský hodnotový systém. Základom výchovy je hierarchia hodnôt, pri-
čom škola ako výchovná inštitúcia zdôrazňuje mravný a náboženský rozmer kultúry. 
Všetci členovia školského spoločenstva majú v rozličnej miere účasť na kresťanskom 
svetonázore, zásady evanjelia sú pre nich pravidlami výchovy, vnútornou motiváciou 
a konečným cieľom. Hodnotovou orientáciou školy sú ovplyvnené odovzdávané prvky 
učiva, najvýraznejšie však morálne a mravné postoje. Cirkevné školy sú svojím pôso-
bením vo výchovno-vzdelávacom procese zamerané na jednotlivca. Vznikali skôr ako 
štátne a často boli dokonca bezplatné. Za pôsobenia Juraja Páleša sa zakladali cirkevné 
školy z dôvodu pomôcť vo vzdelaní tým najbiednejším. Učili ich aspoň čítať a písať 
a ak mali na viac, pomohli im v ďalších štúdiách. Vyšli z nich mnohí buditelia a učenci, 
ale príležitosť dostali aj tí inteligenčne slabší. Rozdiel medzi cirkevnou a štátnou ško-
lou teda nie je v obsahu a rozsahu vzdelávania, ale predovšetkým v prístupe ku žiakovi. 
Dnes, keď sa svet zameriava na výkon a  separujú sa nadaní žiaci, aby postupovali 
rýchlejšie vo vzdelávaní, klesá záujem pomáhať slabším žiakom. Učiteľ sa radšej venuje 
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nadanému žiakovi, pripravuje ho na olympiády, súťaže a na doučovanie slabších žiakov 
nemá čas ani chuť. V pozornosti cirkevnej školy je však priemerný a slabší žiak a jej 
snahou je zaradiť všetkých ľudí do spoločnosti a nie ich odvrhovať.

Za základné črty katolíckej školy je považované jej: miesto vo všestrannej výchove 
ľudskej osoby prostredníctvom jasného výchovného plánu, ktorého základným kameňom je 
Kristus; cirkevná a kultúrna identita; poslanie realizovať vychovávateľskú lásku; sociálna 
služba; výchovný štýl, ktorý musí charakterizovať jej výchovné spoločenstvo.20

Svet na počiatku tretieho tisícročia potrebuje vychovávateľov a pedagógov, pripra-
vených citlivo reagovať a učiť mladých ľudí ako možno zvíťaziť nad smútkom, ako sa 
možno povzniesť ponad veľké sklamania, ako nájsť zmysel života aj v samote. Cha-
rakteristické znaky osobnosti kresťanského pedagóga: v katolíckej škole (osobne sa podieľa 
na vzniku, formovaní a živote školského výchovného spoločenstva preniknutého evanjelio-
vým duchom slobody a lásky, vierohodne a aktívne sa podieľa na liturgickom a sviatostnom 
živote školy, rešpektuje slobodu náboženského presvedčenia nekatolíckych žiakov, zároveň 
je vždy pripravený na spontánny dialóg s týmito žiakmi, vlastnou iniciatívou sa usiluje 
o začlenenie katolíckej školy do farskej pastorácie miestnej Cirkvi); v školách s rôznym vý-
chovným programom - štátne a  neštátne školy (kresťanský pedagóg sprítomňuje Cirkev 
v škole, učebnú látku sprostredkuje žiakom z pohľadu kresťanskej viery, vedie konštruk-
tívny dialóg so všetkými ľuďmi dobrej vôle, angažuje sa za presadzovanie pravdy, spra-
vodlivosti a slobody, svojím morálnym životom a osobným vzťahom k žiakom je zrkadlom, 
v ktorom každý člen výchovného spoločenstva školy vidí obraz evanjeliového človeka).21

Treba si uvedomiť, že kresťanské ovzdušie v škole nevytvorí príjemné prostredie 
budovy školy, aj keď aj ono môže k tomu prispieť, kresťanské ovzdušie závisí predo-
všetkým od vzájomných vzťahov medzi učiteľmi a medzi učiteľmi a žiakmi. Podstata 
výchovy spočíva vo fakte, aby sa človek stával stále viac humánnym, aby nezabúdal, že 
„nie viac mať, ale viac byť“ je múdrosťou a známkou zrelosti. 

Disciplína a tresty v cirkevných školách
Disciplína má len taký význam, aby sa udržal pravidelný život v  škole. Nejde 
o disciplínu, ktorá sa stotožňuje s hrobovým tichom, čo pokladajú niektorí za vrchol 
výchovy. Disciplína je prostriedkom, výchova cieľom. Preventívny systém ničí zlo 
v jeho počiatkoch, odstraňuje príležitosť k zlému, zabíja chybu prv, ako by sa mohla 
zrodiť a vychováva súčasne žiaka i učiteľa. Žiak sa stáva poslušnejším, lebo učiteľ sa 
stáva obetavejším.22 Význam disciplíny spočíva v udržaní pravidelného života v škole. 

20  Kongregácia pre Katolícku školu: Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia. Rím, 1997. In: http://www.
kapitula.sk/dsu/html/data/d_cirkevne/ks_naprahu.htm (24. 09. 2012).

21  Porov. TOMÁŠEK, F.: Pedagogika. Brno : Nakladatelství Tomáše Krupičky, 1992, s. 91.
22  JOB, P.: Don Bosco by vám poradil takto. Trnava : Kon-Press, 1991, s. 134.

http://www.kapitula.sk/dsu/html/data/d_cirkevne/ks_naprahu.htm
http://www.kapitula.sk/dsu/html/data/d_cirkevne/ks_naprahu.htm
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Tresty preventívny systém pripúšťa. Zásada pri ich prípadnom použití vystríha, 
aby sme si neuzavreli srdce dieťaťa a spravili ho tak neprístupným pre ďalšiu kladnú 
výchovu. Tvrdé kázanie, bitie a pokorujúce tresty treba zásadne vylúčiť. Kto si zís-
kal dôveru mladých, tomu stačí jednoduchý prejav neľúbosti, súkromné napomenu-
tie, aby upozornil na chybu. Ak deti nekonajú nič zlého, môžu robiť všetko ostatné. 
Uplatnenie trestov sa riadi štyrmi pokynmi:23

1. S trestom nech sa podľa možnosti radšej odkladá, aby sme sa neprenáhlili.
2. Trest nesmie chovanca dráždiť alebo ponížiť.
3. Trest nesmie byť nespravodlivý a nerozumný.
4. Trest má účinkovať na srdce chovanca.

Ďalšie zásady trestania: nikdy netrestať verejne a nikdy netrestať telesne, aby trest 
mládež nerozdráždil a nepopudzoval k vzbure, ak by bolo treba niekoho prepustiť pre 
hrubé porušovanie poriadku alebo pohoršenie, nech sa to urobí šetrne, nikdy netrestať 
za priestupky obyčajnej ľahkomyseľnosti, netrestať hromadne, a to ani vtedy, keď ne-
možno vystopovať vinníka, veľkosť viny treba vždy dobre zvážiť, netrestať za všetko 
rovnako, akoby podľa nejakej ustálenej miery, netrestať nikdy v prvom záchvate hnevu, 
najlepšie je ukázať zarmútenú tvár, hovoriť s previnilcom chladne, odmerane, nepoze-
rať na neho, pokarhať ho vždy tak, aby to bolo jeho rozumu a povahe prístupné. Trest 
je len vtedy dobrodením, ak dieťa vo chvíli, keď ho trestajú, vidí, že je to spravodlivé 
a zaslúžené. Medzi základné tresty, ktoré náboženská škola používa, patria:24 

 ▪ psychologické tresty (prísny pohľad, ignorovanie, vylúčenie z kolektívnych hier)
 ▪ dôverné napomenutie (prísnejšie napomenutie pred úzkym kruhom priateľov, 
triedou)
 ▪ vážne tresty (zhoršená známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy, 
úplne vylúčenie zo školy – aj po udelení týchto trestov musí škola umožniť jeho 
návrat do procesu vyučovania po splnení určitých podmienok)

Dnes sa v cirkevných školách používajú tresty podobné tým, ktoré sa používali 
v prvom Učiteľskom ústave, ale nepoužívajú sa už žiadne fyzické tresty. Názory na 
trestanie študentov, ktoré platia v cirkevných školách v súčasnosti, sú podobné ako 
názory na trestanie, ktoré presadzoval Juraj Páleš počas svojej činnosti.

Záver
Dejiny nášho školstva a pedagogiky nám umožňujú nielen oboznámiť sa s vývinom 
jednotlivých stupňov a  druhov škôl, s  vývinom náhľadov na výchovu, vzdelávanie 
a  vyučovanie od najstarších čias po súčasnosť, ale súčasne nám umožňujú lepšie 
pochopiť zákonitosti vývinu nášho školstva a  pedagogickej teórie. Pedagogika má 

23  GARDOŇOVÁ, H.: Pedagogický význam poslušnosti. In: Pútnik svätovojtešský, 1989, s. 122.
24  ŠVECOVÁ, V.: Základy pedagogiky. Košice : TU KIP, 2002, s. 154.
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veľký význam nielen pre odborníkov, ale pre celú spoločnosť. Je teoretickým zdrojom 
pre praktickú výchovno-vzdelávaciu činnosť a umožňuje skvalitňovať profesionálnu 
prípravu učiteľov, vychovávateľov a ostatných výchovných pracovníkov. Nedostatky 
človeka sú často len zle nasmerované charakterové vlastnosti. V cirkevnej škole sa 
žiak každý deň učí, že je povolaný svojím pôsobením vo svete podávať živé svedectvo 
Božej lásky medzi ľuďmi. Systematická a kritická výchova má mladých ľudí naučiť 
sebaovládaniu. Vyučovanie, ktoré sa zakladá na osvojovaní si objektívnych hodnôt, sa 
vo svojej apoštolskej úlohe neobmedzuje iba na syntézu viery a kultúry, ale usiluje sa 
o osobnú syntézu viery a života každého žiaka. 

Osobnosti Juraja Páleša je potrebné venovať takú pozornosť, ako si zaslúži. Jeho 
celoživotné dielo je neoceniteľným prínosom rozvoja vzdelanosti a kultúry sloven-
ského národa. Je potrebné poznamenať, že štúdium dejín školstva a pedagogiky pri-
nesie očakávaný úžitok a poučenie pre kandidátov učiteľstva, učiteľov, pedagogických 
a školských pracovníkov vtedy, keď sa bude spájať so štúdiom súčasnej problematiky 
školstva a pedagogiky.
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Dôležitosť slávenia nedele ako dňa Pána
Mons. Andrej Imrich

Úvod
Človek dostal od Pána Boha schopnosť nadprodukcie. Znamená to, že dospelý 
zdravý človek dokáže viac vyprodukovať, než spotrebovať. Pán Ježiš nám v jednom 
podobenstve o chamtivosti1 naznačuje, ako sa dá táto schopnosť nesprávne použiť. 
Keď istému boháčovi prinieslo pole bohatú úrodu, plánoval zväčšiť svoje sýpky, úrodu 
uložiť a povedať si: duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, pi a veselo 
hoduj. Toto konanie sa v Písme označuje ako bláznovstvo.

Schopnosť nadprodukcie
Schopnosť nadprodukcie je dar Boží, ktorý sa má dobre použiť a ktorý sa dá aj zneužiť. 
Tento dar je zneužitý vtedy, ak sa využije na nepotrebné hromadenie bohatstva. To 
robí človeka chamtivým. Nahromadené bohatstvo taktiež zvádza k hýrivému a záhaľ-
čivému životu. Chamtivec z Evanjelia si hovorí: „odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj“.

Správne využitie daru nadprodukcie
Schopnosť nadprodukcie Boh daroval dospelým zdravým ľuďom preto, aby sa mohli 
postarať o tých, ktorí pracovať nevládzu. Ide o deti, o chorých a o starých ľudí. Boh 
chce, aby starostlivosťou produktívnych ľudí mohli žiť ľudsky dôstojný život aj tí, čo 
nemôžu byť produktívni.

Okrem toho nadprodukcia je tiež potrebná, aby človek mohol mať aj odpočinkový 
deň a nemusel pracovať bez prestávky. Pán Boh v Zjavení naznačil, že človek má 
šesť dní pracovať a siedmy deň má byť pre neho dňom odpočinku. Svojou schopnos-
ťou nadprodukcie môže za šesť dní toľko vyprodukovať, aby si mohol dovoliť každý 
siedmy deň odpočívať. Sviatočný deň, deň odpočinku nám umožňuje zregenerovať 
svoje sily, umožňuje nám vychutnať si radosť zo života, hlbšie si uvedomiť, že všetko, 
čo máme, je Božím darom, že Boh nás požehnáva a je stále s nami. Sviatočný deň 
nám dáva priestor uvedomiť si Božiu blízkosť, Božiu dobrotu, tešiť sa z nej, tešiť sa zo 
spoločenstva s Bohom a vzdávať mu za to chválu.

Schopnosť nadprodukcie máme na to, aby sme boli ľuďmi, ktorí si môžu dovoliť od-
počinkový deň, aby sme boli ľuďmi, ktorí z nadprodukcie môžu prejaviť svoju láskavú 
1  Porov.: Lk 12, 16 – 21.
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službu tým, ktorí sú na to odkázaní. Schopnosť nadprodukcie spôsobuje, že môžeme 
dávať i prijímať a tak vytvárať medzi sebou puto šťastného ľudského spoločenstva.

Schopnosť nadprodukcie prináša ešte veľmi cennú možnosť pre pokojamilovných 
ľudí, že dokážu uniesť prípadnú majetkovú krivdu od svojho okolia a nemusia vyvo-
lávať hádky a spory. Povedia si, pokiaľ mi dá Pán Boh zdravie a bude ma požehnávať, 
aj napriek tejto krivde hladom neumriem a spory vyvolávať nebudem. 

Zneužitie schopnosti nadprodukcie
Chamtivosť, lakomstvo a túžba po hýrivom živote spôsobujú, že sa zneužíva schop-
nosť nadprodukcie. Ľudia seba i iných ženú do práce deň a noc, sviatok, piatok ne-
poznajúc odpočinku, len aby čím viac nahromadili. Keď už majú okatý nadbytok, 
aby si ospravedlnili svoj prehnane konzumný štýl života, pred televíznymi kamerami 
omrvinky dajú na charitatívne účely a aj to viac im záleží na záchrane psov a mačiek, 
než na záchrane ľudí v núdzi.

Pre zisk a hromadenie sa nedopraje ľuďom odpočinku. Mnohokrát sa im nedo-
praje dostatok toho každodenného odpočinku na spánok. Nemožno prehliadnuť, že 
vo veľkej miere sa mnohým zamestnancom odoberá právo na nedeľný odpočinok. 
V časoch, keď sa toľko hovorí o ľudských právach, keď sa vo veľkom bojuje za čudné 
práva ešte čudnejších niektorých spoločenských skupín, to elementárne právo na ne-
deľný odpočinok sa mnohým bezcitne odopiera. Povýšenecky a pohŕdavo hľadíme na 
nevoľníctvo v stredoveku, ale vtedy sa tým nevoľníkom dopriala na odpočinok aspoň 
nedeľa a ešte počas roka mnoho sviatkov mimo nedele. Tu treba dodať, že nájdu sa aj 
takí, ktorí si sami odpočinku nedoprajú. Zotročujeme sami seba.

Správne využívanie schopnosti nadprodukcie
Ako som už spomenul, schopnosť nadprodukcie je Boží dar, ktorý treba správne vy-
užiť, nie na nepotrebné hromadenie (rozumná zásoba je v poriadku), ale na užívanie. 
Nie na hýrivý, či márnotratný spôsob života, ale na potrebný a užitočný odpočinok.

Nedeľa ako odpočinkový deň
Medzi prvé pravdy, ktoré Boh človeku zjavil, patrí správa o tom, že je potrebné šesť 
dní použiť na prácu a siedmy deň je dňom odpočinku. Tento cyklus, že každý siedmy 
deň má byť dňom sviatočným, sa zachoval po celé tisícročia až do dnes a rozšíril sa 
takmer do celého sveta. Židia majú sviatočný deň v  sobotu, moslimovia v piatok, 
ale aj Židia a moslimovia zachovávajú cyklus šesť dní na prácu, siedmy na odpoči-
nok. My kresťania, až na malé výnimky (adventisti siedmeho dňa) máme sviatoč-
ným dňom nedeľu. V nedeľu totiž Kristus vstal z mŕtvych a v nedeľu zoslal Ducha  
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Svätého2, preto je pre nás nedeľa Deň Pánov. Kristovo zmŕtvychvstanie je tak dôležitá 
udalosť, že kresťania tento deň považujú za posvätný. 

Dvojaký úžitok z nedele
Z nedele máme dvojaký úžitok, prirodzený a nadprirodzený, preto nedeľu slávime 
aj z dvojakých pohnútok. Z pohnútok prirodzených a z pohnútok nadprirodzených.

Prirodzený úžitok z nedele
Každý druh života má svoj rytmus. Správny, čiže zdravý rytmus naznačuje dobrú 
kvalitu života. Výdych a nádych, úder srdca, pravidelná strava, pravidelná hygiena. 
Pri učení pravidelné striedanie učenia a relaxu. Pravidelné polievanie kvetov. Ak toto 
všetko má správny rytmus, život prekvitá. Každý rytmus stanovil Boh, človek ho má 
objaviť a ochraňovať. Rytmus nedele, že každý siedmy deň je odpočinkovým dňom, 
nám zjavil Boh3 a prikázal nám ho zachovávať4. Rytmus nedele patrí k  zdravému 
biorytmu, teda je dôležitý pre ľudské zdravie. Pre zdravie fyzické i psychické. Rytmus 
nedele je dôležitý pre život rodinný, kultúrny i civilizačný. 

Ak jednu nedeľu nezachováme, následky nepocítime. Mnohí z toho usudzujú, že 
zachovávanie nedele nie je dôležité. Je to podobne ako pri fajčení. Jedna cigareta 
možno nepoškodí, ale na základe toho nemožno tvrdiť, že fajčenie neškodí. Hoci 
jedna cigareta nepoškodila, predsa fajčenie škodí. A fajčiar sa stal fajčiarom prvou 
cigaretou. Podobne je to s nedeľou. Ak nezachováme jednu nedeľu, možno nám to 
nepoškodí, ale ak by sa celkom zrušila nedeľa, malo by to vážne dôsledky.

Nadprirodzený úžitok z nedele
Nedeľa je nielen dňom fyzického odpočinku, ale je aj časom uvedomiť si to, čo by 

sme si možno zavalení prácou ani neuvedomili. Uvedomiť si, že potrebujeme vytvárať 
spoločenstvo s ľuďmi i spoločenstvo s Bohom. Uvedomiť si, ako sme odkázaní na službu 
bratov a sestier a na Božiu pomoc a ochranu. Je to čas, keď si máme vzbudiť vďačnosť 
voči ľuďom okolo nás a vďačnosť voči Bohu. Je to čas, keď si máme vzbudiť ochotu všetko 
robiť pre dobro bratov a na slávu Božiu. Je to čas, aby sa otec stal lepším otcom, matka 
lepšou matkou, brat lepším bratom, sestra lepšou sestrou, rodina lepšou rodinou. 

Nedeľa je pre nás Deň Pána5, kedy slávime tú najradostnejšiu udalosť ľudských de-
jín – Kristovo víťazstvo nad smrťou. Je to deň, keď kresťania veľmi silným spôsobom 

2  Porov.: Jn 20, 1.
3  Porov.: Gen 2, 1 - 3.
4  Porov.: Dt 5, 12 - 15.
5  Porov.: KKC, čl. 1166.
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vydávajú svedectvo tomuto svetu, že Kristus vstal z mŕtvych. Musíme sa učiť nielen 
svätiť, ale čo najlepšie sláviť nedeľu. Nedeľa živí našu vieru, našu nádej i lásku k Bohu. 
Nedeľa nám pomáha ohlasovať Kristovo zmŕtvychvstanie, aby svet uveril a bol spa-
sený. Nedeľa nám pomáha stvárňovať seba na obraz Ježiša Krista a stvárňovať naše 
rodiny na obraz Nazaretskej rodiny. Toto je nadprirodzený úžitok nedele. 

Záver
Naučiť človeka, aby pochopil prirodzenú i nadprirodzenú hodnotu nedele, znamená 
dať mu tú najušľachtilejšiu ľudskú formáciu a znamená to dať mu aj schopnosť, aby 
v ľudskej i kresťanskej formácii neustále napredoval.

Zrieknuť sa nedele, znamená nastúpiť cestu deformácie človeka. V  našich kra-
joch ľudia vedia sláviť nedeľu. Naučili nás to naši predkovia. My to máme odovzdať 
generácii, čo prichádza po nás. Táto schopnosť, to je ako záhon krásnych kvetov. Tí, 
čo narúšajú sviatočný charakter nedele, sú ako barbari, čo bez citu šliapu po záhone 
krásnych kvetov.
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(Ne)pravda o prejavoch totalitnej 
moci ako prostriedok (de)formácie 
hodnotového systému
Mons. Prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD.

Český historik Milan Pullman tvrdí, že sme ani za vyše dvadsať rokov nedokázali 
objektívne a skutočne vedecky preskúmať obdobie normalizácie po vpáde vojsk Var-
šavskej zmluvy. A nielen to... Aj zásadný politicko-spoločenský prelom v novembri 
1989 zostáva dodnes v mnohých aspektoch neobjasnený.

Biele miesta v historiografii novodobých dejín sa zvyknú vypĺňať dvojako. Buď 
objektívnymi, serióznymi vedeckými výstupmi, alebo mýtmi, polopravdami a legen-
dami. Názory, postoje a koniec - koncov aj výsledky tohtoročných volieb v ostatnom 
čase svedčia skôr o prevahe mýtov než serióznych analýz vo vedomí občanov.

Pribúdajú názory, podľa ktorých sa ľudia v bývalej ČSSR pred rokom 1989 mali 
lepšie ako dnes. Také povrchné porovnávania politických režimov pred a po 17. no-
vembri 1989 vyúsťujú do idealizovania socialistického spoločenského zriadenia a sys-
tému monopolnej politickej, zákonodarnej i výkonnej moci komunistickej strany.

Zložitú éru rokov 1945 – 1989 nemožno vysvetľovať a interpretovať z protipólových 
radikálnych pozícií. Isteže sa dosiahli pozitívne výsledky najmä v obnove vlasti zničenej 
druhou svetovou vojnou. Nie všetko v ťažkom priemysle, v agrosektore, zdravotníctve, po-
prípade v kultúre či ľudovýchovnej praktickej osvete si zaslúži nekompromisné zatratenie.

Nášmu súčasnému objektívnemu poznaniu ale nemôže nijako prospievať zjemňova-
nie a retušovanie zločinov a systémových chýb minulého socialistického režimu, poli-
tického systému založeného na monopole jedinej politickej strany. Do KSČ sa dostali 
tisícky bezcharakterných karieristov. Tisícky však neznamená všetci do jedného. Aj me-
dzi straníkmi sa našli slušní ľudia, ktorí okrem radového členstva v partaji nevykonávali 
žiadnu nadprácu, neubližovali iným a nebudovali si kariéru na nešťastí blížnych.

Nestávalo sa často, aby dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II. prijal na súkrom-
nej audiencii novinára, obšírne s ním diskutoval o svojich politických postojoch a na-
pokon mu dal súhlas na ich uverejnenie. Také privilégium dostal v novembri 1993 
taliansky novinár a politik J. Gawronský (pôvodom Poliak, synovec blahoslaveného 
Piere Giorgia Frassatiho).1 Rozhovor z novín La Stampa okamžite prevzali ďalšie 
významné denníky a časopisy.
1  FIALA, P.: Katolicismus a politika. Praha : Nadace Patriae, 1995, s. 134. 
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Ján Pavol II. v rozhovore s Gawronským okrem iného povedal (neskôr často ci-
tované slová): „Komunizmus sa vyznačoval starostlivosťou o  sociálnu sféru…(…) 
v socialistickom programe sú zrnká pravdy…(…) komunizmus priniesol i dobré veci: 
neboli problémy s nezamestnanosťou, existovala starostlivosť o najchudobnejších. Ján 
Pavol II. ale nezabudol dodať, že táto komunistická starosť o sociálnu sféru bola draho 
vykúpená a komunizmus ako systém označil za „utópiu s deštrukčnými účinkami.“2

Mrazivý politický odmäk
Na Jaltskej konferencii vo februári 1945 spojenci (USA, Veľká Británia a  ZSSR) 
súhlasili s neústupnou požiadavkou Moskvy na vytvorenie „priateľských“ štátov v su-
sedstve ZSSR. Prijali aj Deklaráciu o oslobodenej Európe; dokument priznal náro-
dom právo na sebaurčenie a slobodné voľby po skončení vojny.3 

Tieto dejinné udalosti sú dostatočne známe.. Menej sa už na rôznych fórach píše 
a hovorí o rozdielnych postojoch niektorých štátov k Stalinovmu nanútenému „pria-
teľstvu“. V krajinách so silným náboženským, zároveň protiruským i antikomunistic-
kým celonárodným povedomím, napríklad v Poľsku, nebolo ľahké uviesť hlavné tézy 
deklarácie do života.

Postupimská konferencia (júl – august 1945) víťazných mocností sa ale niesla 
v úplne inom duchu. Spojené štáty už zastupoval prezident Harry S. Truman, ktorý 
nahradil zosnulého F. D. Roosevelta († 12. 4. 1945) a západní spojenci začali výsledky 
rokovania na Jalte posudzovať ako svoje prílišné ústupky Kremľu. Moskva nezostala 
nič dlžná americkému či britskému kritickému tónu. Svet nadobudol bipolárnu ge-
ografickú aj mocenskú strategickú podobu; rozloženie vojenských síl i obrovského 
potenciálu zbraní hromadného ničenia malo demarkačnú líniu rozdeľujúcu východný 
komunizmus a západný kapitalizmus. 

Československá republika sa dostala do sovietskej zóny povojnového usporiadania 
sveta a postupne sa musela podriaďovať stalinskému vedeniu v Moskve nielen poli-
ticky, vojensky, ekonomicky, ale aj v spoločensko-kultúrnej sfére. Prechod do podru-
čia Kremľa nebol okamžitý a v období rokov 1945 – 1948 si československá politika 
a najmä kultúra aspoň sčasti uchovávala svoje typické črty.

Dnes sa veľmi povrchne hodnotí aj interpretuje chruščovovské obdobie. Nástupca 
Stalina na poste generálneho tajomníka ÚV KSSZ Nikita Sergejevič Chruščov 
predniesol vo februári 1956 obšírny prejav, v ktorom odhalil najťažšie zločiny svojho 
predchodcu. V tej chvíli sa málokto zaoberal Chruščovovou minulosťou, hoci nebola 
bez poškvrny; tento najvyšší sovietsky predstaviteľ mal tiež svoj neblahý podiel na 

2  FIALA, P.: Katolicismus a politika. Praha : Nadace Patriae, 1995, s. 134 – 135. 
3  DEJINY EURÓPY OD NAJSTARŠÍCH CIVLIZÁCIÍ PO ZAČIATOK TRETIEHO TISÍCRO-

ČIA. (Ed. John Ste-venson). Praha : OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2003, s. 446. 
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stalinských represáliách, vrátane hladomoru na Ukrajine v prvej polovici tridsiatych 
rokoch 20. storočia. Chruščov si rád nechával nasadzovať gloriolu reformátora od-
straňujúceho najhroznejšie prejavy aj následky Stalinovej krutovlády. Lenže vo vnú-
tornej politike sa nezastavil ani pred krvavými represáliami. Nasledujúca udalosť bola 
až do nástupu Gorbačova predmetom najvyššieho štátneho tajomstva. 

V júli 1962 vydal Najvyšší soviet výnos o zvýšení cien mäsa. Rusi neboli zvyk-
nutí na zdražovanie, počas Stalinovho vládnutia ceny potravín dokonca niekoľko-
krát poklesli. Lenže tentoraz sa v hutnom kombináte a závode na výrobu lokomotív 
v ukrajinskom meste Novočerkas zároveň znížili platy o tridsať percent. Robotníci 
zastavili výrobu a  usporiadali zhromaždenie. Generálny riaditeľ im povedal, že sa 
už dosť napchávali mäsovými pirohmi; nech teraz jedia cestoviny. V celom podniku 
vypukol štrajk.

Na druhý deň tisíce žien s deťmi na rukách pochodovali v protestnom sprievode 
pred budovu miestneho sovietu s portrétmi Lenina nad hlavami. Keď veliteľ miestnej 
milície dostal z Moskvy, rovno z Kremľa, rozkaz strieľať do davu, v zúfalstve spáchal 
samovraždu. Jeho nástupca ale povel na paľbu ostrými dal. Vojaci strieľali matky, deti, 
dokonca zostreľovali zo stromov malých šarvancov, ktorí sa prizerali dianiu na ulici. 
Na mieste zahynulo tridsať ľudí. 

V nasledujúcom súdnom procese dostali tresty smrti deviati organizátori novočer-
kasskej rebélie. Z vojakov nebol nikto potrestaný, ani služobne pokarhaný...4 Tragédia 
v Novočerkassku sa udiala s plným vedomím a súhlasom Chruščova. 

Oficiálne proklamovaná náprava zločinov z  éry Stalinovho kultu osobnosti sa 
v  bývalej ČSR stretla s  vlažnou odozvou. Prezidenti Antonín Zápotocký i  Anto-
nín Novotný boli „namočení“ v politických procesoch päťdesiatych rokov až po uši 
a sotva mohli mať úprimný záujem o nápravu krívd spáchaných na nevinných ľuďoch. 
Vedenie KSČ rehabilitácie nevinných obetí z päťdesiatych rokov doslova „odšvejko-
valo“ tak, ako neskoršiu gorbačovovskú perestrojku.

Všeobecne sa tvrdí, že sa politický odmäk u nás začal v prvej polovici šesťdesiatych 
rokov, dokonca už po XX. zjazde KSSZ roku 1956. Ide o ďalší mýtus, ktorý ale po-
piera kauza vtedajšieho ministra vnútra Rudolfa Baráka. Popredný stranícky a štátny 
činiteľ tiež nebol celkom bezúhonný, čo sa týka justičných zločinov v päťdesiatych 
rokoch, ale neskôr sa dostal do otvoreného konfliktu s prezidentom Novotným. Po-
litické byro ÚV KSČ nechcelo dopustiť pretriasanie politického sporu medzi pre-
zidentom a ministrom. Mocenské centrum zosnovalo v roku 1962 justičnú frašku, 
v ktorej bol R. Barák odsúdený na pätnásť rokov za údajné kriminálne delikty eko-
nomicko-finančného charakteru. S hlavným obžalovaným boli odsúdení aj manželka 
a synovia Rudolfa Baráka. Najvyšší súd tento rozsudok v roku 1968 v plnom rozsahu 
4  BANÁŠ, J.: Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal mocným. Bratislava : Ikar, 2009, s. 151 – 152. 
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zrušil ako nezákonný a  zdalo sa, že spravodlivosť a  zdravý rozum zvíťazili. Lenže 
v máji 1974 politicky „znormalizovaná“ generálna prokuratúra v Prahe uzavrela Ba-
rákovu kauzu ako: „… konanie nesúce všetky skutkové znaky trestného činu rozkrádania 
majetku v socialistickom vlastníctve, spáchaného formou sprenevery, prípadne podvodu.“5 

Absurdnosť tejto justičnej frašky znásobil fakt, že prokuratúra ponechala v platnosti aj 
tresty pre rodinných príslušníkov R. Baráka vynesené v roku 1962, ale zrušené Najvyšším 
súdom (!) o šesť rokov neskôr (1968).

Barákova aféra dokazovala existenciu dvoch mocenských centier komunistickej strany. 
Alexander Dubček a jeho reformné krídlo nedokázalo dostatočne eliminovať staré stalinské 
kádre. Staré ani nie tak vekom, ako zmýšľaním a tvrdým antireformným postojom. Naj-
kovanejšími dogmatikmi boli Vasiľ Biľak, Milouš Jakeš, Oldřich Švestka, Antonín Kapek 
a ďalší. Gustáv Husák fiškálsky vyčkal na vývin udalostí v roku 1968 a pod tútorským 
dohľadom Moskvy sa predral do čela strany i štátu. Prijal nedôstojnú úlohu „regulátora“ 
politického odmäku, ktorý však aj v najsvetlejších časoch vždy ošľahol mráz z Kremľa... 
Určite vedel o  nezákonnom „prehodnotení“ rehabilitácie Rudolfa Baráka i  jeho rodiny 
v roku 1968. A rozhodne to nebol jediný prípad zmanipulovaného súdneho procesu, tento-
raz v réžii neostalinských normalizátorov. 

Platonická pluralita
Historickou skutočnosťou je náznak plurality aspoň, čo sa týka vzniku spolkov, združení 
v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia, ale vždy pod kuratelou Národného frontu. 
Zo súvekého rámca sa vymykali Klub angažovaných nestraníkov, Klub 231 – nespravod-
livo prenasledovaných obetí justičnej zvole a predovšetkým Dielo koncilovej obnovy.

Niektorí západní historici vidia najzásadnejší impulz k okupácii Československa  
armádami Varšavskej zmluvy v zdanlivo okrajovej udalosti, o ktorej sa dnes takmer  
nič nevie. 

Keď sa v lete 1968 v Prahe znovu obnovila Sociálnodemokratická strana, ZSSR na 
čele s  L. I. Brežnevom a  jeho socialistické satelity považovali vznik sociálnodemokra-
tického hnutia za otvorenú výzvu komunistickej strane. V  noci z  20. na 21. augusta 
1968 vtrhli na územie suverénnej ČSSR vojská piatich spojeneckých armád Varšavskej 
zmluvy. Okupácia ale narazila na prekvapujúco silný odpor obyvateľstva. Brežnev sa 
usiloval pred svetom ospravedlniť tento bezprecedentný útok tzv. „doktrínou obmedzenej 
suverenity“, podľa ktorej socialistické krajiny mali právo, dokonca internacionálnu brat-
skú povinnosť zasiahnuť do zvrchovaných záležitostí a  suverenity socialistického štátu, 
kde dochádzalo k ohrozeniu politického i spoločenského zriadenia. Kremeľ vyslal inváziou 

5  KAPLAN, K.: Kronika komunistického Československa. Doba tání 1953–1956. Barrister & Principal, Brno 
2005, s. 174–175.
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do Československa jednoznačné posolstvo: satelity ZSSR majú určitú slobodu pohybu, ale 
komunistická strana musí zostať nedotknuteľná.6

Spisovateľ Arnošt Lustig, poaugustový emigrant, napísal jednu z najvýstižnejších cha-
rakteristík ozbrojeného vpádu spojeneckých vojsk a vykreslil aj dôsledky tejto okupácie:

„Nacizmus a socializmus si v Prahe podali v noci na 22. augusta ruky. Skončil sa sen 
o socializme v Európe; ak nie dlhšie, tak aspoň na sto rokov. Koniec jednej historickej etapy. 
Koniec sľubov o spoločnosti, v ktorej nebudú nepriateľské triedy, sociálna nespravodlivosť, 
kde bohatstvo jedných vykupuje chudoba stále väčšiny druhých a kde by ľudia dostávali podľa 
svojich potrieb a uplatňovali svoje nadanie. Zrada a podlosť si obliekli svoje pôvodné háby. 
Zotreli si šminku. Zbabelci a klamári ukázali svoju skutočnú tvár.“ (Arnošt Lustig)7 

Kultúrne elity v obrodnom procese
Antonín Novotný sa na sklonku svojej politickej kariéry dostal do ostrého konfliktu 
s československými spisovateľmi. Isteže sa mu nepočúvali príjemne slová, napríklad 
Milana Kunderu, na IV. zjazde Zväzu československých spisovateľov v  júni 1967: 
„Každý, kto svojou bigotnosťou, vandalizmom, nekultúrnosťou podráža nohy nastu-
pujúcemu kultúrnemu vývoju, podráža nohy samotnému bytiu tohto národa.“8

Prezident a zároveň generálny tajomník ÚV KSČ na najvyššom partajnom gré-
miu obvinil celú obec českých i slovenských spisovateľov z protištátneho sprisahania, 
z kolaborácie so západnými ideodiverznými centrálami a z podobných nezmyslov.  
A. Novotný dokonca navrhol stranícke tresty pre „najväčších exponentov pravice 
medzi inteligenciou“: Ivana Klímu, Pavla Kohouta, Milana Kunderu, Antonína  
J. Liehma, Jana Procházku a Ludvíka Vaculíka.9 

V tomto súboji prezidenta s kultúrnymi elitami národa išlo v prvom rade o zrušenie 
cenzúry aj o slobodu myslenia, tvorby a názorov.

Dohľad nad tlačou v Čechách i na Slovensku vykonával Štátny tlačový dozor, ktorý de-
legoval určitú mieru právomocí odborom vnútra okresných národných výborov. Cenzorská 
prax neobišla ani časopis pre zrakovo hendikepovaných Nový život vychádzajúci v Levoči. 
V Kronike Tlačiarne a knižnice pre nevidiacich sa uvádza, že po celý rok 1962 musela re-
dakcia predkladať rukopisy jednotlivých vydaní slepeckého periodika odboru vnútra ONV 
v Spišskej Novej Vsi, kde bol tlačovým dozorcom Jozef Petrisko. Archívy tlačiarne neu-
vádzajú konkrétny príklad nedorozumenia či konfliktu s predstaviteľom výkonu štátnej 
cenzúry, ktorý si aj na nevďačnom poste zachoval elementárny súcit s nevidiacimi a ľudskú 

6  DEJINY EURÓPY OD NAJSTARŠÍCH CIVLIZÁCIÍ PO ZAČIATOK TRETIEHO TISÍCRO-
ČIA. (Ed. John Ste-venson). Praha : OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, 2003, s. 461. 

7  LUSTIG, A. – CINGER, F.: 3x18 – portréty a postrehy. Praha : Andrej Šťastný, 2004, s. 246.
8  BANÁŠ, J.: Zastavte Dubčeka! Príbeh človeka, ktorý prekážal mocným. Bratislava : Ikar, 2009, s. 139. 
9  KADLEC, V.: Podivné konce našich prezidentov. Hradec Králové : Kruh – edícia Okamihy, 1991, s. 240. 
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slušnosť.10 S narastajúcim dubčekovským politickým odmäkom tlak Štátneho tlačového do-
zoru poľavoval. V roku 1967 nahradila Štátny tlačový dozor nová inštitúcia – Ústredná 
publikačná správa, ktorá pôsobila do 2. marca 1968.11 O pár mesiacov, najmä pod celospo-
ločenským tlakom žurnalistickej, spiso-vateľskej, intelektuálskej pospolitosti, s  výraznou 
činorodosťou zaangažovanej do akcelerujúceho obrodného procesu reformácie stalinských 
deformácií na „socializmus s ľudskou tvárou,“ zanikla de iure i de facto cenzúra zrušením § 
17 Tlačového zákona v znení zákona č. 84/1968 Zb. z 26. júna 1968.12

Dubčekovské rožky a „konsolidovaná“ poaugustová ekonomika
Okrem pokusu o pluralitu politických strán v rámci socializmu s ľudskou tvárou bol jedným 
z najhlavnejších dôvodov ozbrojenej intervencie spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v au-
guste 1968 reformný proces vtedajšieho národného hospodárstva. Zavedenie určitých prvkov 
konkurencie a súkromného podnikania pripravoval tím odborníkov pod vedením Ota Šika. 

Niet pochýb o uvoľnení politických pomerov v druhej polovici šesťdesiatych rokov mi-
nulého storočia. Zmiernenie neúnosného vnútropolitického napätia a prvé reformné kroky 
v riadení národného hospodárstva priniesli pozitívne efekty v produktivite, raste národ-
ného dôchodku (dnešný HDP), ozdravení celkovej atmosféry aj na pracoviskách. Ľudia sa 
postupne osmeľovali, otvorene sa vyjadrovali k  ekonomickým či spoločenským pomerom. 
Popularitu si získali takzvané dubčekovské rožky – na tie časy neobyčajne veľké aj kva-
litné. V národe symbolizovali nádej na lepšie časy...

Normalizátorské vedenie štátostrany, ktoré za svoju politickú poaugustovú kariéru 
vďačilo ponajprv ruským tankom, vyhlásilo Šika za revizionistu a div že nie za agenta 
imperializmu. Dvadsať rokov normalizátorskí vodcovia propagandisticky zatĺkali objek-
tívne prínosy reformy. Až Lubomír Štrougal, vtedy už bývalý predseda federálnej vlády, 
na zasadnutí ÚV KSČ otvorene kritizoval zavrhnutie ekonomického konceptu Ota Šika 
a upozornil na následky, aké táto ideologická zaslepenosť priniesla: 

„Svojím obsahom a poňatím bola reforma úplne životaschopná, obsahovala na svoju 
dobu pokrokové smery rozvíjania hospodárskeho mechanizmu a nebol teda dôvod vracať 
sa k centrálnemu direktívnemu spôsobu riadenia. Bohužiaľ, to sa práve v rokoch 1971 až 
1975 stalo. /…/ Odstúpenie od reformy začiatkom 70. rokov bola vážna chyba, čo potvr-
dzuje vývoj koncom 70. a začiatkom 80. rokov, ktorý charakterizuje stále sa znižujúca dy-
namika a prehlbujúca sa nerovnováha vo všetkých (!) oblastiach reprodukčného procesu.“ 13

10  Porov.: Priezor, časopis o živote nevidiacich a slabozrakých, Levoča, č. 1/1990, s. 82.
11  ŠEFČÁK, L. – DUHAJOVÁ, Z.: Dejiny slovenského novinárstva 1918 – 1968. Bratislava : Univerzita 

Komenské-ho, 1999, s. 147. 
12  DARMO, J.: Slovenská žurnalistika v zápase o demokraciu. In: Otázky žurnalistiky – časopis pre teóriu, 

výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie. Roč. XLI, č. 3. Bratislava : Národné centrum mediálnej 
komunikácie, 1998, s. 211.

13  KADLEC, V.: Podivné konce našich prezidentov. Hradec Králové : Kruh – edícia Okamihy, 1991, s. 303.
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Štrougal už nemal čo stratiť, bol už iba radový člen strany a nemusel sa za svoje 
výroky zodpovedať najvyšším štátostraníckym grémiám. Navyše sa plánované socia-
listické hospodárstvo vtedy otriasalo vo svojich základoch, čo videl každý: od minis-
tra po sústružníka. 

Ekonomická stagnácia sa však nezačala hneď po auguste 1968 alebo po aprílovom 
pléne 1969, ktoré politicky odstránilo Alexandra Dubčeka. Doznievali reformné eko-
nomické opatrenia, hoci veľmi slabo, predsa len žila nádej na zmenu – odchod oku-
pačných vojsk a prípadný, hoci veľmi nepravdepodobný návrat do predaugustovej éry.

Ozajstný smrteľný úder proklamovaným istotám plánovanej socialistickej ekono-
miky zasadili – okrem nezmyselného byrokratického centralizmu v riadení národ-
ného hospodárstva – udalosti ďaleko za hranicami ČSSR známe ako ropný šok. 

Spoločenstvo OPEC profitovalo zo svojho výrazného vplyvu na svetové ceny ropy 
a bezmála pätnásť rokov udržiavalo cenovú hladinu strategickej suroviny bez výraz-
nejších skokov. Ibaže v rokoch 1973 – 1974 Organizácia krajín vyvážajúcich ropu 
kartelovými dohodami zvýšila ceny štvornásobne.14 

Ropný šok najprv zasiahol slabšie európske ekonomiky, no zakrátko prerástol do 
celosvetovej krízy so všetkými neblahými dôsledkami. Silné štáty nedokázali čeliť 
inflácii spôsobenej energetickou krízou; masívne klesol export, výroba a stúpla neza-
mestnanosť.

Zatiaľ, čo napríklad škandinávske krajiny spoločnými silami hľadali východiská 
z ropnej krízy, československí normalizátorskí národohospodári sa tvárili, ako by sa 
ich ropný šok netýkal. Spoliehali sa predovšetkým na ropovod Družba a na veľkého 
sovietskeho brata, lenže ani ten nemohol donekonečna dotovať rozdiely medzi sve-
tovými a socialistickými cenami strategickej suroviny. 

V ČSSR sa skúšali všelijaké teoretické modely na záchranu slabej ekonomickej 
kondície. Známy bol trebárs KEREK (Komplexný experiment riadenia efektívnosti 
a kvality), no všetky koncepcie končili v šuflíkoch kvôli svojej praktickej neupotre-
biteľnosti. Štát síce štedro dotoval základné životné potreby aj za cenu vysokých 
strát v  produktivite a  tovarovej výmene, lenže nožnice medzi reálnymi potrebami 
a možnosťami sa roztvárali do neúnosných rozmerov. Vysoký funkcionár strany Jo-
zef Lenárt sa akoby rozpamätal na svoje mladé časy (bol totiž absolventom známej 
Baťovej školy mladých manažérov) a začal v roku 1988 opatrne, ale verejne hovoriť 
o nevyhnutnosti povoliť „drobné socialistické podnikanie“. V podstate išlo o návrat 
k šikovským pridruženým výrobám a uvoľneniu prílišného centralistického riadenia. 
Ibaže tento posledný, do istej miery aj zúfalý pokus zachrániť kolabujúcu ekonomiku 
prišiel príliš neskoro.
14  ENCYKLOPÉDIA HISTÓRIE SVETA – Úplný chronologický sprievodca dejinami ľudstva. Praha : Ot-

tovo na-kladatelství, 2001.
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Ak sa dnes mnohí ľudia dovolávajú „lepšej minulosti“ a „socialistických istôt“, bolo 
by dobre pripomenúť im základné fakty aj súvislosti. Istoty bývania, práce, potra-
vinovej sebestačnosti síce reálne jestvovali, no rodili sa z  podstaty, z  plánovaného 
„prejedania“ budúcnosti. Neudržateľnosť tohto stavu napokon priznali aj samotní 
komunistickí pohlavári krátko pred svojím osobným aj politickým krachom. 

Cirkev – „nepriateľ na večné časy“...
Režisér Martin Slivka nakrútil roku 1968 film o odchode človeka do večnosti Odchá-
dza človek. Zachytil priebeh pohrebu v bulharskej dedine, reakcie pozostalých a ich 
prežívanie tejto udalosti. Vo filme boli zobrazené tradičné smútočné ľudové aj ná-
boženské zvyky a rituály, ktorými dedinčania vyprevádzajú zosnulého na druhý svet.  
M. Slivka spomína na poaugustové pomery, ktoré zažil vo svojej umeleckej tvorbe:

„Nebolo tajomstvom, že duchovné reformné hnutie roku 1968 viedli umelci a publicisti, 
preto nasledovali veľmi rýchlo po vojenskej intervencii najtvrdšie ideologické opatrenia. 
Na sovietskom konzuláte v Bratislave pracoval zvláštny povereník pre otázky filmu, ktorý 
sa sám predstavoval ako absolvent fakulty filmovej vedy moskovskej vysokej školy VGIK.“15 

Autor filmu Odchádza človek opísal aj normalizátorskú cenzorskú mašinériu 
v bulharsko-slovenskom vydaní, dokonca s diplomatickým zastúpením:

„Môj vlastný film Odchádza človek som nakrúcal prevažne v Bulharsku. Kompletný 
materiál bol odovzdaný bulharskému konzulátu. Konzul tejto krajiny vyhlásil, že téma 
smrti a pochovávania je príliš smutná a netypická pre jeho takú veselú vlasť. Odporučil 
zakázanie môjho filmu. Prianie bulharského diplomata vzápätí podporili domáci slovenskí 
cenzori, ktorí sa obávali náboženského námetu tohto dokumentu. Film musel poputovať do 
trezoru, kde zostal pod zámkou na dlhých dvadsať rokov.“16 

Neľútostne pokračovala „normalizácia”, v  rámci ktorej boli z  verejného života, 
z  pastorácie i  zo seminárov odstraňovaní tí, čo sa aktívne zúčastňovali na práci 
v Diele pokoncilovej obnovy. Biskup Ján Korec musel znovu odísť do výroby, viace-
rým kňazom boli postupne odoberané štátne súhlasy. 

Zo strany vedenia štátu bolo nariadené tajomníkom pre veci cirkevné prísne 
kontrolovať kňazov a aktivistov z radov laických veriacich. Schopných kňazov treba 
vylúčiť z pastorácie. Naopak, kňazov aktívnych v Pacem in terris a  verných režimu 
uprednostniť na úkor iných. V tomto období boli odňaté štátne súhlasy k výkonu pas-
toračnej služby Mons. Viktorovi Trstenskému, farárovi zo Starej Ľubovne a Petrovi 
Korbeľovi, farárovi z Trstenej. Tridsaťdeväťročného Jozefa Gazdu, ktorý už nemal 
štátny súhlas, odsúdili na tri mesiace väzenia nepodmienečne, pretože tajne vyučoval 

15  SCHLEGEL, J. H. (Ed): Podvratná kamera. Praha : Nakladatelství Malá Skála (Martin Štoll), 2003, s. 242.
16  SCHLEGEL, J. H. (Ed): Podvratná kamera. Praha : Nakladatelství Malá Skála (Martin Štoll), 2003, s. 242.
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deti náboženstvo. Takto sa pred Okresný súd vo Zvolene dostal aj Ján Ďurica, kaplán 
v Krupine, za organizovanie duchovných cvičení a rozširovanie náboženských publi-
kácií. Súd mu vymeral osem mesiacov väzenia nepodmienečne. Štefanovi Živčákovi, 
farárovi v Dedinkách, za prácu s mládežou, vedenie exercícií pre mládež v rekreačnej 
oblasti a za nekompromisný postoj voči štátu bol odňatý štátny súhlas k vykonávaniu 
pastoračnej činnosti. Bol vo výrobe sedem rokov. Biskupský úrad, presnejšie vtedajší 
kapitulný vikár Mons. Štefan Garaj, len s veľkými ťažkosťami vybavil Š. Živčákovi 
štátny súhlas. Do pastorácie sa vrátil ako správca fary Poľanovce.

Bolo obmedzené prijímanie poslucháčov na bohosloveckú fakultu. Teda opäť za-
vedený numerus clausus. 

Dekan Bohosloveckej fakulty v Bratislave Mikuláš Višňovský 7. marca 1972 vy-
lúčil siedmich poslucháčov – aktivistov v Diele pokoncilovej obnovy. Nepomohla ani 
hladovka ostatných seminaristov, ani prosba biskupa Hloucha, ani protesty zahranič-
ných univerzít.

Likvidácia náboženstva dosiahla jeden zo svojich vrcholov v roku 1974. Bolo to 
charakteristické obdobie silnejúcej ateistickej propagandy riadenej z najvyšších štát-
nych a straníckych orgánov. 

Jednou z úloh programu komunistickej strany bolo úplné a definitívne potlačenie 
náboženstva ako nevedeckej a marxizmu-leninizmu cudzej ideológie. Na obmedzo-
vanie činnosti Katolíckej cirkvi sa musí dôsledne využívať rozdeľovanie a zastrašova-
nie kňazov. Tomuto vývoju vo veľkej miere pomáhala obnovená organizácia miero-
vého hnutia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris. 

Mocenská mašinéria potrebovala vtiahnuť do proklamovanej jednoty budovania 
socializmu na Slovensku aj predstaviteľov slovenského duchovenstva, no pri výbere 
protagonistov tejto propagandistickej tieňohry žiadne veľké „terno” nedosiahla. Ka-
tolícki kňazi Alexander Horák, Jozef Lukačovič, Štefan Záreczky (verejne v televízii 
odsúdil sviečkovú manifestáciu z roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Brati-
slave) v hlbokom predklone odvádzali režimu daň za svoje vegetovanie v gulášovom 
socializme. Ibaže svojou prehorlivou lojalitou sa veriacim zbridili natoľko, že sa stali 
pre vládnucu ideológiu takmer kontraproduktívni. Katolíckeho kňaza Jána Decheta 
servilnosť voči štátostrane zmítorila priam neskutočne. Nielen že zlyhal morálne, ale 
ohlúpol aj čisto ľudsky, keď žiadal, aby sa smel so svojou konkubínou ukazovať na 
verejnosti.17 Evanjelický biskup Ján Chabada, neschopný obhájiť svoje pozície, poža-
doval zásah orgánov štátnej správy na konsolidáciu pomerov vnútri cirkvi.18 Menši-
nové náboženské denominácie však neboli v epicentre marxistickej protináboženskej 
ideológie sústreďujúcej sa predovšetkým na Rímskokatolícku cirkev. 

17  PEŠEK, J. a kol. Aktéri jednej éry na Slovensku…, Prešov, 2003, s. 75. 
18  PEŠEK, J. a kol. Aktéri jednej éry na Slovensku…, Prešov, 2003, s. 151 
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Zanedbateľný vplyv mali politickí reprezentanti marginálnych strán Slovenského 
národného frontu: Strany slobody a Strany slovenskej obrody: J. Gajdošík, J. Kyselý,  
J. Mjartan, V. Pokojný, J. Ševčík, M. Žákovič, ponad ktorými výrazne prečnieval 
biochemik Jozef Šimúth, od roku 1983 nástupca dlhoročného predsedu J. Mjartana 
vo funkcii predsedu Strany slovenskej obrody. V období Šimúthovho predsedova-
nia vstupovali do SSO mladí technokrati, ale aj intelektuáli a umelci, známi herci 
Dušan Jamrich a Marián Labuda. Táto strana im poskytovala akýsi politický azyl 
a nádej na politickú sebarealizáciu.19 S výnimkou J. Šimútha sa však na ostatných 
funkcionárov bezo zvyšku vzťahuje trefný aforizmus o dobe, v ktorej nebolo koho 
milovať ani nenávidieť... 

Záver
„Krištáľovo čistá je jedine budúcnosť. Mení sa vždy minulosť,“ znie prognostický výrok. 
Slovensko zažilo niekoľko dejinných epoch jednostranného a  účelového prepiso-
vania svojich dejín. V ostatnom čase sa tento jav opakuje v podobe prikrášľovania 
historickej éry ohraničenej letopočtami 1945 – 1989. Nie sú to len privátne debaty 
v rodinách alebo v neformálnych spoločenstvách. Pokusy o rehabilitáciu totalitného 
politického systému nachádzajú priestor v masmédiách aj v odborných diskusiách.

Mladí ľudia dnes nevedia a starší akosi radi pozabúdajú na jeden z najťažších hrie-
chov ideológie a propagandy v čase normalizácie. Tým hriechom bola tichá rehabi-
litácia neostalinizmu brežnevovského typu. Ten proces sa začínal nenápadne: niečo 
sa zamlčalo, niečo nedopovedalo alebo sa prikrášlilo. Devastačné účinky ateistickej 
propagandy a takzvanej historiografie v marxisticko-leninskom duchu spôsobili ho-
tovú spúšť vo vedomí celej jednej, ak nie dokonca dvoch generácií Slovákov i Čechov.

V spoločnosti otvorenej slobodnej výmene názorov nemožno zakázať ani ideali-
zovanie minulého politického režimu, ani ľudí, čo ho vytvárali. Ale dá sa kriticky po-
ukázať na všetky fakty, udalosti a kontexty. A to je úloha aj pre historikov cirkevných 
dejín, lebo tie sú neoddeliteľnou súčasťou histórie ľudstva a civilizácie. 
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Nedávna minulosť
Mgr. František Neupauer, PhD.

Radosť z  úspechov reálneho socializmu dávali pracujúci najavo niekoľkokrát 
do roka. Počas osláv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, Dňa spotrebiteľov, 
Dňa baníkov, Dňa učiteľov, Dňa družstevných roľníkov..., ale najmä počas osláv 
Sviatku pracujúcich. Na prvého mája sa pracujúci netešili vtedy, ak pripadol na 
sobotu alebo nedeľu. Inak sa pracujúci na oslavy tešili. Bolo pracovné voľno, a keď 
sa vydarilo počasie, stihli ešte čosi porobiť v záhradkách. Pred začatím sprievodu 
mladší pracujúci zvyčajne „vyfasovali“ portréty straníckych funkcionárov, či rôzne 
heslá... 1 aj takto súčasní spisovatelia zaznamenali spomienky na minulosť. 
Niektoré nie sú natoľko desivé ako pohľad na zozbierané historické fakty 
bývalých politických väzňov. Vyvolávajú úsmev na tvárach čitateľov.

V podobnom duchu môžeme hovoriť o situáciách, ktoré zažívali prenasle-
dovaní a tí, ktorí ilegálne (tajne) pracovali napr. v náboženskej sfére. Viacerí 
mnohokrát zakúsili, čo znamená „Božie riadenie“ a vernosť evanjeliu v čase 
prenasledovania. Tajná rehoľná sestra z Kongregácie sestier sv. Cyrila a Me-
toda pracovala na onkológii v Bratislave, kde pripravovala na prijatie sviatostí 
viacerých pacientov. Keď sa rodičia (členovia KSS) jednej z pacientok dozve-
deli, že ich dcéra prijala sviatosť krstu okamžite vyhľadali službu konajúceho 
lekára a žiadali prepustenie tejto zdravotnej sestry. Našťastie lekár, ktorý mal 
v  tom čase službu bol tajným rehoľníkom, a  tak sestru požiadal len o väč-
šiu opatrnosť. Tajného člena rehole františkánov zastavili príslušníci verejnej 
bezpečnosti (VB) v čase, keď viezol samizdaty a  ilegálnu náboženskú lite-
ratúru. Komunistickým režimom podporovanú atmosféru strachu využil vo 
svoj prospech. Skôr ako by príslušníci VB začali s prehliadkou auta spýtal sa 
ich s patričnou dávkou pátosu: „A Vy viete kto je môj otec?!“ Príslušníci VB sa 
zľakli a nechali ho odísť.

Každý človek a každá civilizácia sa snaží poznať svoje dejiny, vyrovnať sa 
s vlastnou minulosťou. Ak sa o to neusiluje na profesionálnej úrovni, často 
tento priestor využijú média, či populistickí politici, ktorí osekajú pohľad 
na minulosť natoľko, že sa stane šíriteľkou poloprávd, či dokonca klamstiev. 
Výsledkom je nakoniec spochybňovanie prakticky každého kúska minulosti, 
„...a odtiaľ je len malý krôčik k tomu, aby sme rovnakým štýlom pokračovali s re-
lativizáciou prítomnosti. Potom už nikto nemá prehľad o tom, ktoré tvrdenia sú 

1  BANÁŠ, Jozef: Zóna nadšenia. Bratislava : Kelion, 2008. 396 s. 
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pravdivé, a ktoré v sebe nesú aspoň sčasti istú fikciu.“2 Aj keď sa radšej vraciame 
k pekným spomienkach a nie k tomu, čo nás ťaží, je potrebné poznať pravdu.

Pravda nerozdeľuje
„Pravda ľudí nerozdeľuje. Ona ich spája.“ V duchu týchto slov sa niesol príhovor fran-
cúzskeho prezidenta Francois Hollanda 22. júla 2012 na Vélodrome d´ Hivier pri 
spomienke na 70. výročie od násilnej deportácie židovského obyvateľstva. Francúz-
sky prezident nehovoril o prosperite v rokoch existencie kolaborantskej francúzskej 
vlády, aby odkryl celú škálu obrazu o danej dobe. Výkrik desiatok tisíc obetí prekrýva 
každý náznak relatívneho blahobytu. Hovoril o nespravodlivosti, ktorú nevykonali 
príslušníci okupačných vojsk, ale v prvom rade Francúzi proti Francúzom. „Zločin 
z Vélodrome d´ Hiv bol spáchaný proti Francúzsku, proti jeho hodnotám, proti jeho princí-
pom a proti jeho ideálom,“ povedal prezident.

Ako by sme Hollandov výrok parafrázovali na Slovensku? Odvolali by sme sa na 
Ústavu Slovenskej republiky? Často veríme ideálom bývalého režimu, chceme okre-
sať časť necitlivých zásahov a uspokojiť sa, že to tu nebolo až také zlé. 

Len keby cirkvi neškodili...
Tisícky mládencov nemohlo vyštudovať teológiu len preto, lebo im to štátne or-
gány zakázali. „Bol to nehorázne tvrdý zásah do osobného života postihnutých, totálny 
škrt cez osobné plány“ napísal mi Ladislav Lencz, jezuitský klerik internovaný v 50. 
rokoch a dodal: „napr. v rámci Akcie K bol internovaný aj Ludvik Armbruster, ktorého 
však ako rakúskeho štátneho občana o niekoľko dní pustili. Mohol pokračovať v štúdiách, 
stal sa profesorom a  rektorom Katolíckej univerzity v  Japonsku – pritom neboli menej 
schopní ani niektorí z tých, čo tu „vegetovali“ u Pomocných technických práporov (PTP) 
a potom ako robotníci.“ Svoj talent nezakopali, ale ho nevšedným spôsobom rozvinuli 
v iných oblastiach, no je potrebné povedať historickú pravdu: Táto generácia prežila 
celé produktívne obdobie v istej izolácii, nemali to šťastie ako generácia laikov a kňa-
zov, ktorým sa podarilo „rekvalifikovať“ vďaka Novembru ´89 a dnes sú uznávanými 
svetovými autoritami vo svojej oblasti. Spomeňme arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ alebo 
dominikán Miroslava Konštanca Adama OP, ktorý sa ešte v 80. rokoch pri výbere 
štúdia rozhodoval nasledovne: „Veterinárne lekárstvo som si vybral hlavne preto, aby som 
mohol praktizovať vieru. Veterinárovi totiž nikto nemohol povedať, že ideologicky ovplyv-
ňuje kravy, kone či kozy...“3 Vďaka zmenám po Novembri ´89 je dnes prvým Slová-
kom, ktorý sa stal rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme.

2  ARBURG, Adrian: Desetiletí katastrof 1938 – 1948 v zrdcadle historického výskumu. IN: Tragické 
místa paměti. Tragische erinnerungsorte. Praha : Antikomplex, 2010. s. 35.

3  MARTINKOVÁ Jana: Všetci sme Boží anjeli (rozhovor s dominikánom M. K. Adam: rektorom pá-
pežskej univerzity). In: Katolícke noviny, roč. 127, č. 41, 14. október 2012, s. 10 – 11. 
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„V ZSSR v rokoch 1937 až 1938 zatkli za zločin nepovoleného vykonávania nábo-
ženských úkonov 165 200 klerikov, z toho 106 800 zastrelili.“4 Je možné hovoriť o tej 
istej cirkvi v ZSSR pred rokom 1938 a po ňom? Rovnako je možné hovoriť o du-
chovných, ktorí spolupracovali s ŠtB pozitívne s odôvodnením, že vykonávali litur-
gické úkony, vysluhovali sviatosti? Možno si mysleli, že diplomaciou dokážu pomôcť 
viac ako evanjeliom. Cirkevný historik Jozef Haľko (v súčasnosti biskup) v jednej zo 
štúdií odkryl jasné stanovisko Cirkvi, zakotvené v dokumente Jána Pavla II. z roku 
1982 „Dokument “Quidam Episcopi” kňazom zakazuje priamu angažovanosť v politic-
kých, ale aj tých nepolitických organizáciách, ktoré svojou činnosťou politické strany a prí-
padne i proticirkevne zamerané režimy podporujú. Na otázku kardinála Tomáška, či sa 
vzťahuje aj na mierové združenie kňazov v Československu, prišla jednoznačne súhlasná 
odpoveď. Už pri návšteve biskupov v Ríme im pápež jednoznačne prízvukoval, že ako 
biskupi v  Združení nemajú čo hľadať! Pápeža nepresvedčili ani fotografie z  birmoviek 
a opravených fár, ktoré mali dokazovať, že účasť v Pacem in Teris (PiT) rozširuje priestor 
pastoračnej aktivity angažovaného duchovného.“5 Kým v začiatkoch budovania komu-
nistického režimu boli odmeňovaní kňazi, ktorí priamo s režimom spolupracovali, 
neskôr odmeňovali aj tých, ktorí si neplnili svoje duchovné a náboženské povinnosti. 
„Ten bude vlastenecký, kto bude menej nábožný (bude slúžiť menej svätých omší a pod.)“6 

V súčasnosti sa niektorí dívajú na Cirkev cez oči spolupracovníkov s  režimom. 
Neodkrývajú jasnosť postojov biskupov, laikov i tú skutočnosť, že naša cesta k slo-
bode vedie cez Sviečkovú manifestáciu (25. marec 1988), kde veriaci žiadali nábo-
ženské a občianske slobody. „My v Rakúsku nikdy nezabudneme, že Vy na Slovensku ste 
to začali“ vyzdvihla reportérka rakúskej televízie pani Barbara Coudenhove-Kalergi 
v roku 2011 obrovský význam manifestácie pri páde totalitného systému v Európe. 

Disidenti sa mali dobre?! 
„Tak prečo sa aj ostatní nesprávali tak ako disidenti? Prečo sa k nim nepridali, keď to bolo 
také výhodné?“ mala by zaznieť protiotázka odstraňujúca mýtus o tvárach nastupu-
júcej Nežnej revolúcie. Namiesto toho často zaznieva postoj: „Asi niečo na tom bude.“ 
Namiesto pravdy, domýšľanie si a znevažovanie. 

Zdenka Tominová, hovorkyňa Charty 77, pri jednom rozhovore poznamenala: „Hm, 
a náš pán prezident Klaus nás počastoval vetou: ‚pád komunizmu nespôsobila hŕstka 
intelektuálov, ale ten dav, ktorý sa nebúril... Dav, ktorý robil, čo si systém žiadal..‘“

Strach, vyšetrovacie metódy, domové prehliadky skoro ráno, vyhrážanie, zastra-
šovanie, odpočúvanie. Deťom prehľadávali školské tašky. Sen disidenta: „Aby keď 
4  PIPES, R.: Komunizmus. Bratislava : Slovart, 2007.
5  HAĽKO Jozef: Komunizmus a  cirkev. Dostupné: http://teologia.iskra.sk/docs/halko/komunizmus.a.

cirkev.pdf.
6  JAKUBČIN, P: Pastieri v osídlach moci. Bratislava : ÚPN, 2012. s .105.



41

Neupauer: Nedávna minulosť

zazvoní zvonček, nik nestál za dverami.“ Pomedzi veľké napätie a prenasledovanie 
sa rodili malé úspechy, tajné skrýše, nenápadné víťazstvá. „Mne sa to predsa len po-
darilo!“ povedala manželka Václava Bendu, „keď bol Vašek vo väzení, tak som mu 
priniesla Eucharistiu. V  tom krátkom okamihu, keď sme si podali ruky. Nik si to 
nevšimol. Prvýkrát ani Vašek nechápal, ako sa mi to podarilo...“ usmiala sa. 

Nemôžeme zabudnúť na drobných mužov a ženy, ktorí prepisovali na stroji vyhlá-
senia; kňazov i laikov pracujúcich na hrane zákona a pod. 

„Keby som nemal deti, tak aj ja by som protestoval a podpísal Chartu“ povedal raz 
pani Tominovej taxikár, ktorý ju viezol od Bendových. „Veď ja mám tiež deti. A tá, 
rodina, od ktorej idem, ich má šesť,“ povedala. Taxikár zastal a vyhodil ju z auta so 
slovami: „Ste blázni!“ No ona aj napriek týmto ťažkým skúsenostiam počas rozhovoru 
poznamenala: „Cítili sme spoluzodpovednosť za to, čo sa deje v  tejto krajine. Boli 
sme obyčajnými občanmi tejto krajiny, ktorí cítili spoluzodpovednosť za seba aj za 
druhých... a vlastne i voči svojmu svedomiu, za to mal človek vždy zodpovednosť, aby 
si ho nenechal polámať.“

Nenápadní hrdinovia
Mladí chcú počuť pravdu, túžia po spravodlivosti. Hnevá ich, keď sa im polopravdy 
a klamstvá podsúvajú ako skutočnosť. „Doma nám hovoria, ako bolo dobre. Dnes sme 
prvýkrát počuli o  aj obetiach komunizmu,“ povedali študenti z  Kysúc po prednáške 
o období neslobody. „Ani som nevedel, že môj pradedo bol v gulagu,“ informoval žiak 
zo Širokého. 

Od roku 2008 členovia OZ Nenápadní hrdinovia realizujú projekt Nenápadní 
hrdinovia v  zápase s  komunizmom. Študenti, ktorí sa zapoja do tohto projektu, vo 
svojom okolí hľadajú nenápadného hrdinu (napr. bývalého politického väzňa) a píšu 
jeho príbeh. Každé takéto stretnutie je pre nich stretnutím s osobnosťou. Počas troch 
rokov zozbieralo 149 študentov príbehy 59 ľudských osudov. Študentka z malej obce 
na východnom Slovensku napísala príbeh svojho starého otca. Vyhľadala informácie 
o jeho väznení a vďaka svojmu bádaniu odkryla verejnosti obraz statočného roľníka, 
ktorého pripravil komunistický režim o pôdu a o zdravie. Aj keď možno nepresved-
čila celú obec, aby sa na jej dedka prestali dívať pohŕdavo ako na bývalého väzňa, pre 
ňu sa stal nasledovania hodným príkladom. 

Študent Pavol Hudák sa v jednom zo svojich blogov zamýšľa nad tým, či bolo pred 
rokom 1989 dobre. Tým, ktorí si myslia, že áno, odporúča presťahovať sa na Kubu 
alebo do inej komunistickej krajiny. Mladý bloger si nevie predstaviť, že by nemohol 
opustiť republiku bez možnosti návratu, vybrať si školu podľa uváženia a podobne. 

Mladí ľudia sa zamýšľajú, kladú si otázky a hľadajú odpovede. Stretnutie s osob-
nosťou, ktorá dokázala vzdorovať, navždy poznačí ich život. Študent z Kežmarku, 
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ktorý sa do projektu zapojil, povedal o stretnutí s prenasledovaným vladykom Jánom 
Eugenom Kočišom: „Išla z neho neskutočná sila – sila človeka, ktorý dokáže bojovať proti 
nástrahám, ktoré sa v živote objavia. Veľmi ma inšpiroval k tomu, aby som sa nevzdal, 
a keď sa v mojom živote objaví situácia, že budem musieť bojovať voči niečomu veľkému 
a silnému, verím, že sa tak ako on nenechám zlomiť.“7 

Nezostaňme mlčať 
Na jednej z prednášok o komunizme jeden učiteľ zareagoval, že komunistický režim 
u nás vlastne neexitoval. Bol tu len socializmus, ktorý chcel vybudovať ideálnu ko-
munistickú spoločnosť. Do istej miery mal pravdu. „Ideál“ (resp. utópia) komunizmu 
v tom duchu, že človek príde do obchodu a zoberie si, čo potrebuje bez toho, aby 
musel zaplatiť, sa u nás neuskutočnil. Avšak vláda jednej – komunistickej – strany 
vytvárala totalitný komunistický režim. Aj zákon o  nemorálnosti a  protiprávnosti 
komunistického systému z roku 1996 charakterizuje roky 1948 až 1989 ako obdobie 
komunistického režimu. 

V oblasti vzdelávania je situácia veľmi vážna. Podľa nášho prieskumu len traja zo 
150 študentov vedeli pomenovať totalitné systémy 20. storočia a ani jeden nevedel 
napísať meno politického väzňa z daného obdobia. Keď vo Francúzku každý druhý 
študent nevedel to, čo sa dialo v II. svetovej vojne so Židmi, prezident apeloval na 
dôsledné vyučovanie dejín. V Nemecku žiak pred dovŕšením osemnástich narodením 
musí navštíviť bývalý koncentračný tábor. 

Vo všetkých postkomunistických krajinách majú múzeum komunizmu, len u nás 
na Slovensku chýba. Uvedomujeme si, že neinformovanosťou dávame priestor ospe-
vovaniu ideológií, ktoré boli a budú proti človeku, jeho slobode a dôstojnosti? 

Nehovoriť o dobe neslobody predstavuje nevďačnosť voči obetiam a ich utrpeniu. 
Ochudobňuje mladých ľudí o nasledovaniahodné príklady, relativizuje dobro a zlo 
tak v minulosti ako aj v súčasnosti a predznamenáva návrat totality v nových podo-
bách. I mlčanie je klamstvo, ktorým sa ukrýva zločin. Je správne položiť si v tejto 
súvislosti otázky, čo každý jeden z nás robí pre to, aby žil v slobodnej krajine? Ako 
využíva nadobudnuté vzdelanie či majetok, ktoré by v  čase komunizmu nemohol 
poctivo nadobudnúť a zveľadiť. Odpovede na tieto otázky budú rovnako dôležité, ako 
vedomie o tom, čo sa dialo v období neslobody. 
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Výchovné prostredie katolíckej školy 
a jeho vplyv na hodnotovú orientáciu 
žiakov
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.

Úvod 
Katolícke školy majú pre vzdelávanie detí veriacich rodičov ponúkať alternatívu 
k  štátnym školám. V  čom táto alternatíva spočíva? Z  hľadiska systému organizá-
cie práce, využívania metód a organizačných foriem práce, ba ani z hľadiska obsahu 
vyučovania – jeho základom je štátny vzdelávací program pre daný typ školy – nie 
sú alternatívnymi školami. Od štátnych a súkromných škôl sa odlišujú zameraním 
výchovy a  s  tým súvisiacou voľbou metód a  prostriedkov výchovnej práce, ako aj 
špecifickým výchovným prostredím.

Podľa kanonického práva je katolíckou školou „de jure“ taká škola, ktorú zriaďuje 
cirkevná vrchnosť, alebo ktorú za takú cirkevná vrchnosť označila.1 Katolícka škola 
„de facto“ je taká škola, ktorá napĺňa podstatu a určujúce znaky takej školy. Jedným 
z jej znakov je, že je úzko prepojená s cirkevnou hierarchiou. To má garantovať, že 
vyučovanie a výchova sú založené na zásadách katolíckej viery a že učitelia katolíckej 
školy sa vyznačujú správnou náukou a  bezúhonnosťou života. Druhým dôležitým 
znakom katolíckej výchovnej inštitúcie (školy a školského zariadenia) je skutočnosť, 
že jej atmosféra je preniknutá duchom evanjelia Ježiša Krista. V prostredí katolíckej 
školy sa má ľudská kultúra ako celok dávať do súladu s posolstvom spásy tak, aby 
evanjelium osvecovalo vedomosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú o  svete, živote 
a človeku.2 Pre učiteľov to znamená podávať vedecké poznatky žiakom vo svetle viery 
v Boha. Z  toho, čo sme uviedli, vyplýva pre všetkých, ktorí pôsobia v katolíckych 
výchovných inštitúciách, no predovšetkým pre manažment týchto ustanovizní, dôle-
žitá úloha: budovať a udržiavať také výchovné prostredie, ktoré výrazným spôsobom 
vplýva na kresťanskú formáciu svojich žiakov. 

Prostredie a výchova človeka 
Z pedagogickej psychológie sú známe determinácie – podmieňovanie vývinu a utvára-
nie psychiky človeka. Úvahy sa viedli a vedú o tom, čo je rozhodujúce v rozvoji psychiky 

1  Kódex kanonického práva, Kán. 803.
2  Porov.: Deklarácia O kresťanskej výchove. In: Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 2. Trnava : SSV, 1993, s. 292.
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človeka – biologická, alebo sociálna determinácia. Čo má najväčší vplyv pri utváraní 
psychiky človeka: dedičnosť, prostredie, alebo výchova? Výsledky výskumov ukázali, že 
vo vývoji psychiky človeka a jeho výchove je otázka dedičnosti veľmi zložitá. Ani v sú-
časnosti nie sú vierohodné výsledky, ktoré by jasne určovali podiel dedičných faktorov 
na vývoji človeka. Skôr sa akceptuje fakt, že dedičné informácie po rodičoch a predkoch 
podliehajú vplyvom prostredia. Výsledky výskumov by sa dali vyjadriť asi takto: Ak 
spočiatku života človeka sa viac presadzujú znaky, s ktorými sa človek narodil, potom 
sa v priebehu života tento pomer do istej miery mení a život i správanie človeka viac 
poznamenávajú podmienky, v ktorých vyrastal (prostredie, výchovné vplyvy). Z toho 
vyplýva dôležitosť a význam prostredia, v ktorom sa človek vyvíja. Preto je na mieste 
hovoriť o sociálnej determinácii, alebo o vplyve prostredia na vývin psychiky jedinca.

Pojem prostredie je pojmom všeobecne známym a používaným. Tento pojem sa 
objavuje tak vo vedách prírodných, ako aj vo vedách spoločenských. Definícii je viac, 
zhodujú sa v  tom, že prostredie vnímajú ako predmety a  javy existujúce okolo nás, 
nezávisle na našom vedomí. Ide teda o určitý priestor, o objektívnu realitu.3 

Vo väčšine definícií sa uvádza, že tento priestor vytvára podmienky pre život. 
Potom hovoríme o životnom prostredí. V  takom priestore pôsobí mnoho činiteľov, 
ktoré umožňujú organizmu žiť, vyvíjať sa a rozmnožovať sa. Ak máme na mysli život 
človeka, spoločnosti, potom okrem základných prírodných faktorov (ako je vzduch, 
pôda, voda, fauna, flóra) tu vystupujú aj faktory kultúrne, náboženské a spoločenské. 
V  zmysle uvedeného prostredie človeka zahŕňa vedľa hmotných predmetov (mate-
riálneho systému) i  systém duchovný. Tvoria ho prvky ako veda, umenie, morálka, 
náboženstvo a iné. Podstatné je to, že prostredie ako istý vymedzený priestor obsahuje 
podnety nevyhnuté pre rozvoj osobnosti.4 Všeobecne môžeme povedať, že človek nie je 
mechanickým produktom prostredia. Vďaka svojej aktivite ho môže a dokáže meniť. 
Aktívna ľudská činnosť sa stala nielen základnou podmienkou ľudskej existencie, ale 
i podstatnou vlastnosťou človeka. V 1. kapitole knihy Genezis čítame o tom, ako Boh 
stvoril svet, živé bytosti a nakoniec človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, muža 
a ženu stvoril, požehnal ich a povedal im, aby si podmanili zem a panovali nad všet-
kým „čo sa hýbe na zemi“.5 Boh chce človeka aktívneho. Človek tak vedome formuje 
prostredie a prostredie spätne pôsobí na jeho osobnosť, ovplyvňuje jeho spôsob života.6 

V odbornej literatúre sú uvádzané rôzne typy prostredí, ktoré je možné rozlišovať 
podľa rôznych kritérií (napr. podľa veľkosti priestoru: makroprostredie, regionálne pro-

3  Porov.: KRAUS, B.: Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008, s. 66.
4  Napr. R. Wroczynski definuje prostredie ako systém podnetov, ktorý spoluvytvára štruktúru jedinca 

a vyvoláva psychické reakcie. Podľa B. Blížkovského tvorí životné prostredie časť objektívnej reality, 
s  ktorou sú ľudia v  interakcii, ktorú poznávajú, hodnotia a  pretvárajú, na ktorú reagujú a  ktorej sa 
prispôsobujú. 

5  Porov.: Gn 1, 26 - 28.
6  Porov.: KRAUS, B.: Základy sociální pedagogiky. Praha : Portál, 2008, s. 67.
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stredie, lokálne prostredie; podľa povahy činnosti: pracovné prostredie, obytné prostre-
die, rekreačné prostredie; podľa povahy územia: mestské, veľkomestské, dedinské; podľa 
kvality podnetov: prostredie chudobné, jednostranné, zdravé, nezdravé, deviačné). 

V súvislosti s charakteristikou prostredia a jeho typológiou uvádzame ešte jednu, 
pre pedagogiku dôležitú skutočnosť. Každé prostredie má totiž dve stránky:

 ▪ materiálnu (vecnú, priestorovú) stránku – je daná tým, aký priestor vymedzuje, 
aký je jeho stav, aké faktory (materiálne, prírodné) sa v ňom vyskytujú, ako je 
vybavené vecami, technikou a pod.
 ▪ sociálno-psychickú (osobnostne-vzťahovú) stránku – túto stránku tvoria ľudia, 
ktorí sa v danom prostredí nachádzajú, ich štruktúra (podľa pohlavia, veku, kva-
lifikácie,...) a  vzťahy, ktoré medzi nimi existujú (podriadenosť a nadriadenosť, 
formálne a neformálne)... 

Núka sa otázka, aké prostredie je pre žiaduci rozvoj jedinca optimálne? Odpoveď 
nie je jednoduchá. Niekedy prostredie na pohľad zlé a nepriaznivé, nemusí v skutoč-
nosti pôsobiť nepriaznivo a naopak. Je mnoho jedincov, ktorí sa narodili a vyrástli 
v chalupách, v skromných podmienkach, a napriek tomu vynikli. Stáva sa, že dieťa vy-
rastá v kresťanskej rodine, v kresťanskom prostredí, no v dospelosti stratí vieru. Treba 
si uvedomiť, že vplyv prostredia sa prejavuje rôzne. Skutočnosť, že človek nemôže byť 
mimo prírodného prostredia, je objektívne daná. Nemôže však žiť ani bez sociálnych 
kontaktov, mimo nich, ako to dokazujú známe prípady „extrémnej izolácie“.

Rodina ako výchovné sociálne prostredie
Spoločenské podmienky sú pre vývin človeka rozhodujúce. Každá pedagogika, 
a kresťanská osobitne, kladie na prvé miesto rodinu, rodinné prostredie a pripisuje jej 
nesmierne veľký význam.7 Okrem priameho výchovného vplyvu rodičov sa osobnosť 
dieťaťa formuje i  nepriamo (ba možno povedať hlavne nepriamo), a  to celkovým 
rodinným prostredím, rodinnou atmosférou, štýlom života, vzťahom k plneniu po-
vinností, k práci, politickým a náboženským názorom rodičov, tradíciami, vzájom-
nými vzťahmi, systémom morálnych hodnôt, vzdelaním, kultúrou a pod. Rodina má 
mimoriadny význam pre náboženskú výchovu. Platí, že rodina je prvým a hlavným 
vychovávateľom dieťaťa. Je ním vždy, či si to uvedomuje, alebo nie. Či to chce, alebo 
nechce. Či je na to pripravená, alebo nie. Či je úplná, alebo nie. Rodina vychováva 
tým, že je!8 

7  Porov.: Pastorálna konštitúcia „Gaudium et spes“ – O cirkvi v súčasnom svete. In: Dokumenty II. vatikán-
skeho koncilu I. Trnava : SSV, 1993, s. 287 - 288.

8   Porov.: ZLONKIEWICZ, S.: Spolupráca rodiny s  katolíckou školou. In: Náboženský rozmer výchovy 
v katolíckej škole. Zborník prednášok z odborného sympózia konaného 18.10.1995 v Poprade. Poprad :  
Združenie katolíckych škôl Slovenska, 1995, s. 14 - 15.
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Škola ako výchovné sociálne prostredie 
Po rodine je dôležitým (ale nie jediným) výchovným sociálnym prostredím škola. 
Nemusíme dokazovať, že žiť je možné aj bez škôl. Dokonca i vzdelanie možno na-
dobudnúť mimo školy. Tak tomu bolo v minulosti. Školy samé však nestačia na in-
tegrálnu výchovu dieťaťa. Vo všeobecnosti sa školy zameriavajú na rozum, na vzde-
lávanie. Dobrá škola pomáha žiakovi vzdelávať sa ľahšie, rýchlejšie, systematickejšie, 
dokonalejšie. Môže ho ochrániť mnohých omylov. Školy mali, majú a budú mať ob-
rovský význam predovšetkým pre vedecký pokrok ľudstva. Tento však nie je najvyš-
ším cieľom ľudskej spoločnosti. Škola tým, že vzdeláva, aj vychováva. Ide o to, aká je 
výchova v škole: jej ciele, zameranie, obsah a prostriedky.

Cirkev ako výchovné sociálne prostredie 
Pre pokrstených veriacich kresťanov je ďalším veľmi dôležitým sociálnym výchovným 
prostredím – výchovným spoločenstvom Cirkev. Cirkev dostala od svojho Božského 
zakladateľa poverenie, misiu, „zvestovať tajomstvo spásy všetkým ľuďom a  všetko ob-
noviť v Kristovi“.9 Cirkev sa pri plnení svojho výchovného poslania usiluje používať 
všetky vhodné a dostupné výchovné prostriedky, predovšetkým katechézu, elektro-
nické a  tlačené médiá, rozličné združenia, hnutia a organizácie, a zvlášť školy. Od 
obdobia osvietenstva (18. stor.) štát čoraz viac prenikal do školskej výchovy. U nás 
mal v rokoch 1944 – 1990 v školstve štát monopol. Štát tým že, uprednostňuje jed-
notne zamerané školy a školské zariadenia (ktoré sú údajne z hľadiska náboženskej 
výchovy neutrálne), ohrozuje jestvovanie prirodzených spoločenstiev založených na 
spoločnom postoji k životu. Už pápež Pius XI. v encyklike Divini ilius magistri – 
O kresťanskej výchove mládeže (1929) upozornil, že „školy neutrálne, či laické zavr-
hujú a vyvracajú všetky základy kresťanskej výchovy už tým, že je z nich vylučované ná-
boženstvo. A konečne tieto školy sú len zdanlivo neutrálne, nestranné, pretože v skutočnosti 
sú alebo budú rozhodnými nepriateľmi náboženstva.“ Katolícke školy v takejto situácii 
predstavujú alternatívu najmä pre členov cirkevného spoločenstva.

Sociálne výchovné prostredie katolíckej školy 
Sociálne výchovné prostredie katolíckej školy tvoria všetci, ktorí sa na výchove podie-
ľajú: učitelia, žiaci, rodičia, nepedagogickí zamestnanci školy, duchovný správca školy. 
Spolu tvoria výchovné spoločenstvo. Katolícka škola má byť spoločenstvom osôb „pre-
niknutým duchom slobody a  lásky podľa evanjelia“10. Vzťahy medzi členmi výchovného 
spoločenstva majú byť osobnými vzťahmi. Platí to tak o vzťahu učiteľ – učiteľ, ako aj 

9  Porov.: Deklarácia O kresťanskej výchove. In: Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 2. Trnava : SSV, 1993, 
s. 284.

10  Tamže, s. 292. 
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o vzťahoch učiteľ – žiak a žiak – žiak. Katolícka škola ponúka svojim žiakom – kresťan-
ské výchovné prostredie, v ktorom môžu učitelia uskutočňovať svoje poslanie v kresťan-
skom výchovnom štýle. Štýlom sa v modernej pedagogike rozumie spôsob, akým učiteľ 
pristupuje k žiakovi, ako sa snaží pôsobiť na jeho názory a postoje, ako reaguje na jeho 
správanie. V katolíckej škole sa kladie dôraz na to, aby v nej vládol kresťanský výchovný 
štýl u všetkých učiteľov. Vzťahu medzi učiteľom a žiakom sa prikladá najvyššia hodnota. 

a/ Výchovné spoločenstvo a odovzdávanie hodnôt života
Katolícka škola, viac než ktorákoľvek iná, sa musí utvárať ako spoločenstvo, ktoré sa 
zameriava na odovzdávanie hodnôt života.11 Pretože výchova predpokladá výber hie-
rarchie hodnôt, nemôžu sa vychovávatelia vyhnúť jasne vyjadrenému vzťahu k urči-
tému svetonázoru. Každý svetonázor sa zakladá na určitej hierarchii hodnôt, v ktorú 
človek verí. Preto je dôležité, aby všetci členovia školského spoločenstva mali rovnaký 
pohľad na skutočnosť, aby dali vyučovaniu jednotnú orientáciu. Nemožno zabúdať, 
že škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra.12 To, čo sme tu 
v krátkosti uviedli zaväzuje katolícku školu, aby sa stala „miestom, kde sa stretávajú tí, 
čo chcú v celej výchovnej práci vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách“. Úlohy vyplý-
vajúce z výchovného plánu katolíckej školy nie sú ľahké, naopak, sú veľmi náročné. 
Vyžadujú si námahu. Preto celé jej spoločenstvo má neprestajne čerpať z prameňa, od 
ktorého odvodzuje právo na svoju existenciu. Tým prameňom je Kristovo spásonosné 
slovo zachytené vo Svätom písme, v tradícii, najmä však v liturgii a vo sviatostiach, 
ako aj vo svedectve ľudí, ktorí podľa neho žili a žijú.

b/ Výchovné spoločenstvo a prítomnosť Ducha Svätého 
Pán Ježiš veľakrát prisľúbil učeníkom, že im pošle Ducha Svätého, Posvätiteľa. Svoj 
prísľub – ako vieme – splnil na Turíce. Vtedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov. Od-
vtedy je stále s Cirkvou, ustavične ju vedie a posilňuje. Všetka spásonosná činnosť Cirkvi 
je dielom Ducha Svätého. Prítomnosť Cirkvi v  oblasti školstva sa prejavuje najmä 
v katolíckych školách. V tejto logike vecí môžeme dobrú kresťanskú výchovu chápať 
ako priamu spoluprácu s Duchom Svätým. Všetko, čo kresťanská škola sprostredkuje 
žiakom preto, aby boli dobré, udeľuje Duch Svätý. On jediný je tvorcom šľachetnosti 
a opravdivej ľudskosti človeka. On je aj darcom viery, nábožnosti a lásky. Bez prispenia 
Ducha Svätého je kresťanská výchova v katolíckej škole nemysliteľná a neuskutočni-
teľná. Hlavnými nástrojmi vzájomného posväcovania sa v katolíckej škole sú modlitba, 
prinášanie duchovných obetí, trpezlivé znášanie ťažkostí a neúspechov, sviatostný život, 
láskavé vzájomné poučovanie a povzbudzovanie sa k dobrému a mnohé iné.

c/ Výchovné spoločenstvo a poriadok 
Katolícka škola je veľkým Božím darom pre veriacich rodičov, ak sa život v nej riadi 
podľa Božej vôle. Tak je to vlastne so všetkými darmi, ktoré Boh pripravil a dáva 

11  Porov.: Katolícka škola. Rím : Kongregácia pre katolícku výchovu, 1977, čl. 53.
12  Porov.: Katolícka škola. Rím : Kongregácia pre katolícku výchovu, 1977, čl. 29.
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ľuďom. Zoberme si napríklad rôzne dary prírody, pokrmy, nerastné bohatstvo alebo 
prírodné sily. Ak sa používajú podľa vôle Božej, sú pre človeka obohatením a príno-
som, spôsobujú mu mnohoraké dobro. Ale ak ľudia zabudnú zachovávať Boží poria-
dok, sú potom pre nich tie isté Božie dary bremenom. Aké strašné následky prináša 
technika a  pokrok, ak sa ich výdobytky používajú v  rozpore s  Božím poriadkom. 
Boží poriadok v ľudskom spoločenstve je stanovený mravnými zásadami – Božími 
prikázaniami. Všade tam, kde sa v  ľudskom spoločenstve narušuje Boží poriadok, 
tam je namiesto dobra zlo, namiesto šťastia nešťastie... Mnohé rozpadnuté rodiny, 
nešťastný a frustrovaný život manželov je toho dôkazom. Sv. Augustín napísal: „Za-
chovaj poriadok a poriadok zachová teba“. Aké úžasné uplatnenie má táto myšlienka 
v súvislosti s kresťanskou výchovou v katolíckej škole. Čím vernejšie a svedomitejšie 
bude výchovné spoločenstvo katolíckej školy zachovávať Boží poriadok vyjadrený 
prikázaniami, tým väčšie a istejšie dobro môžu spoločne okusovať. 

d/ Výchovné spoločenstvo a pokoj 
Ako ryby k svojmu životu nevyhnutne potrebujú vodu, tak ešte viac výchovné spo-
ločenstvo pre svoj život a rozvoj potrebuje pokoj. Pokoj je jedna z najväčších hodnôt 
pozemského života pre človeka, či už sa jedna o  jeho osobný život, alebo o  život 
v spoločenstve (rodiny, školy). Rozlišujeme dva druhy pokoja: vnútorný pokoj v srdci 
a vonkajší pokoj v spoločenstve. Vnútorný pokoj srdca je stav človeka zmiereného 
s  Bohom. Je to spokojnosť svedomia, radosť ducha. Medzi vnútorným pokojom 
v srdci a vonkajším pokojom v spoločenstve ľudí je priama úmernosť. Zo srdca člo-
veka sa pokoj prelieva do spoločenstva, v ktorom žije, pracuje. Ťažko môže človek 
žiť v pokoji s inými ľuďmi, ak nemá pokoj vo vlastnom srdci. Pokoj v srdci je prvá 
podmienka budovania pokoja v  spoločenstve. Ako sa pokoj v  spoločenstve preja-
vuje? Priateľskými vzťahmi medzi členmi spoločenstva. Prežívaním pocitov šťastia 
a spokojnosti (učiteľ sa v škole dobre cíti, žiak sa v škole dobre cíti, žiak chodí rád 
do školy,...). Pokoj v spoločenstve nie je len neprítomnosť hašterenia, nezhôd, nená-
visti... Je to hodnota, ktorá je ovocím vzájomnej lásky a uplatňovania spravodlivosti 
v spolunažívaní členov spoločenstva. Treba si uvedomiť, že pokoj sa buduje, tvorí, šíri. 
Základom pre budovanie pokoja v katolíckej škole má byť dobro jej žiakov. Pokoj 
spolunažívania členov spoločenstva narušuje každé mravné zlo – hriech. Chrániť sa 
ho je jedna z rozhodujúcich ciest k nadobúdaniu pokoja. Práve preto, že sme slabí 
a náchylní k zlému, často sa stáva, že urobíme chybu, že ublížime svojim správaním. 
Akou realitou je v ľudskom spoločenstve – aj vo výchovnom spoločenstve katolíckej 
školy – ľudská slabosť a náchylnosť urobiť chybu, takou istou realitou má byť znášan-
livosť a ochota zmierovať sa, odpúšťať. Bez tejto ochoty nie je možné v spoločenstve 
uchrániť a rozvíjať pokoj. Svätý Pavol upozorňuje na túto potrebu znášanlivosti a od-
púšťania: „Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. 
Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom doko-
nalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj!“ (Kol 3, 13 – 15) Tým by sme 
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mohli úvahy o pokoji ukončiť. Neurobíme tak, ale ešte pridáme. Pokoj v rodine, ako aj 
v ľudskej spoločnosti, treba považovať za zvláštny Boží dar. Pokoj sa nedá nikde kúpiť 
v obchode. Možno sa len oň pričiňovať spoluprácou s Kristom, zachovávaním Bo-
žieho poriadku. Ako iné dary, aj pokoj si možno a aj treba od Ježiša Krista vyprosovať. 
Pán Ježiš ho svojim učeníkom prisľúbil ako svoj zvláštny dar: „Pokoj vám zanechávam, 
svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.“ ( Jn 14, 27) 

e/ Výchovné spoločenstvo a láska 
Už sme na inom mieste uviedli, že výchovné spoločenstvo katolíckej školy má byť 
preniknuté duchom slobody a evanjeliovej lásky. Platí, že spoločenstvá z lásky povstá-
vajú a láska ich drží spolu. Lenže často zostávajú vzťahy v našich spoločenstvách len 
v rovine prirodzenej, ľudskej lásky. Aj táto rovina je dôležitá a potrebná. Kresťanské 
spoločenstvo má obohatiť prirodzenú lásku aj nadprirodzenou kvalitou. To znamená, 
že nestačí sa mať radi len z čisto ľudských ohľadov, pre ľudské dôvody a výhody. Tu je 
nebezpečenstvo, že takto motivovaná láska sa môže zvrhnúť na egoizmus, sebectvo... 
Vtedy každý hľadá v  spoločenstve iba svoj osobný prospech, svoje záľuby, záujmy, 
uspokojenie svojich potrieb a  na dobro druhých sa zabúda. Egoizmus treba liečiť 
a postupne ho zo života spoločenstva celkom odstrániť. Cestou k tomu je posvätenie 
prirodzenej lásky a jej pretvorenie na nadprirodzenú – Božiu lásku. Kresťanský roz-
mer lásky spočíva v dvoch prvkoch. Na prvom mieste je to nadprirodzená motivácia 
k láske. Tkvie v tom, že milujeme jeden druhého kvôli Bohu. Preukazovaním lásky 
a konaním dobra jeden voči druhému dosvedčujeme Bohu, že toho druhého milu-
jeme. Tu si môžeme pripomenúť Kristove slová: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Druhý 
prvok nadprirodzenej lásky tkvie v tom, že jeden druhému urobíme dobre v spojení 
s Kristom, že sme v stave milosti posväcujúcej. Vtedy sa vzájomne milujeme Božou 
láskou tak, ako to vyjadril svätý Ján apoštol vo svojom prvom liste: „Milovaní, mi-
lujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná 
Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska... Boh je láska; a kto ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ ( Jn 4, 7 – 8, 16) Kresťanská láska v spoločenstve 
katolíckej školy je tá láska, ktorou sa milujeme kvôli Bohu a v Bohu. Takúto lásku ob-
javujeme a nachádzame vo Svätej rodine a takúto lásku treba vniesť do kresťanských 
rodín a do spoločenstiev katolíckych škôl.13 

Záver
V roku 2004 sme vykonali v cirkevných školách Spišskej diecézy rozsiahly výskum 
s cieľom poznať, ako ich hodnotia rodičia, ktorých deti navštevujú tieto školy. Do 
výskumného dotazníka sme zaradili otázku, na ktorej sme od respondentov poža-

13  Myšlienky a podnety v tejto časti príspevku sú prevzaté z publikácie JANÁČ, P.: Rodina na ceste k Ot-
covi. Námestovo : Rímskokatolícky farský úrad v Habovke, 1999. 
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dovali vyznačiť na škále od 0 do 5 jeden zo stupňov hodnotenia týchto indikátorov 
zo života školy: 

a) autorita, osobnosť, tvorivosť a štýl práce riaditeľa školy
b) práca pedagogického zboru ako celku
c) estetika (vzhľad) prostredia školy 
d) vybavenie školy modernou technikou (počítače) 
e) ponuka záujmových aktivít pre žiakov školy (záujmové krúžky) 
f ) celková klíma školy (vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi,...) 
g) duchovný život detí, resp. žiakov v škole
h) celkové „dobré meno“ školy v obci, v meste 
i) dôvera rodičov ku katolíckej škole 

Ako jednotlivé indikátory hodnotili rodičia ukazuje graf: 

Výsledky hodnotenia poukazujú na to, že s najnižšou úspešnosťou vyšli tieto dva 
javy: klíma školy a pedagogický zbor školy (hodnotenie v pásme 79 – 80 %). Rodičia 
tak vyjadrili určitý stupeň nespokojnosti s tou stránkou prostredia školy, ktorú tvoria 
ľudia a vzťahy, ktoré medzi nimi existujú. Z výsledkov výskumu nevieme presnejšie 
vymedziť príčiny nespokojnosti.14 Pre kompetentných to však znamená, že výchov-
nému spoločenstvu katolíckej školy je potrebné venovať trvalú pozornosť. V pred-
náške sme na niektoré možnosti poukázali. 

14  DRAVECKÝ, J.: Elementárne vzdelávanie v cirkevných školách Spišskej diecézy. Ružomberok : Verbum, 
2011, s. 152 - 155.
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Kultúrne vzory a tradícia
(Pohľad na antropológiu súčasnosti a dôsledky 
z nej plynúce)
Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Tradícia, obrad, zvyk a kultúrna tradícia z pohľadu etnológie
Etnológia sa okrem iného venuje štúdiu a  výskumu rôznych stránok zvykov. Ter-
mín tradícia, tradičný, netradičný sa v dnešnom svete používa značne voľne a neraz 
i kontroverzne. Pritom termín tradícia patrí k zásadnému penzu terminus technikus 
– pojmosloviu etnológie. Pod tradíciou môžeme chápať tú časť vedomia society, ktorú 
nastupujúca generácia preberá od tej predchádzajúcej. 

Už v praveku existovala prototradícia, ktorej transmisia prebiehala prostredníc-
tvom opakovanej demonštrácie určitej činnosti, ktorá vznikla ako výsledok určitej 
konkrétnej skúsenosti. Kultúrna tradícia je vlastná človeku od praveku, kedy sa zák-
ladným dorozumievacím prostriedkom človeka stáva reč a jazyk ako pomerne presný 
vyjadrovací prostriedok, umožňujúci opísať pocity, dojmy, názory, predstavy, zážitky, 
skúsenosti. Jazykom a rečou bol človek schopný komentovať všetky druhy činnosti, 
ktoré sa postupne stali súčasťou kultúrnej tradície. Obsahom kultúrnej tradície sú 
v historickom procese sformované normy spoločenského vedomia a ich odraz v ide-
ách, názoroch, predstavách, vedomostiach, morálke, etike práve, etikete a zvykoch. 
Z formálneho hľadiska sa fenomény tradície prejavujú buď ako spôsob činnosti, alebo 
sa obmedzujú na naratívnu formu. Z ideového hľadiska sa tradícia premietla v kon-
cepcii myslenia a činnosti a následne vo finálnej materiálnej produkcii. Transmisia 
tradície zabezpečuje jej kontinuitu a súčasne patrí k jej základným znakom. Rozho-
dujúci trend jej postupu je medzigeneračné prenášanie vedomostí a predstáv. 

Schematicky možno celý proces rozčleniť na tri etapy. Každá generácia si v procese 
ontogenetickej socializácie osvojuje predovšetkým tradície svojho sociokultúrneho 
prostredia. Po prvej etape tzv. absorčnej, ktorú môžeme z viacerých hľadísk označiť za 
rozhodujúcu, nasleduje etapa selekcie, ktorá je spravidla najintenzívnejšia v prvom ob-
dobí dospelosti, kedy si človek najkritickejšie preveruje preberané kultúrne dedičstvo, 
konfrontuje ho s  realitou, do ktorej vstupuje a usiluje sa korigovať zistené rozdiely. 
Tretiu etapu môžeme označiť ako konsolidačnú, keď daná skupina časť novších prv-
kov včleňuje do tradície a s takto synkretizovanou kultúrou sa potom stotožní. 

Každá generácia sa spravidla vracia neskôr sama k mnohému z toho, čo v mlad-
šom veku odmietla. Obyčajne sa to deje, keď sa mladá generácia stáva rodičmi a vy-
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chováva ďalšiu generáciu. V rôznych kultúrnych spoločenstvách sú deti od malička 
vychovávané nielen generáciami rodičov a  starých rodičov, ale i  staršími deťmi, 
takmer ešte vrstovníkmi. Ak si dieťa osvojí určité poznatky, odovzdáva ich mladším 
deťom a súčasne sa učí od starších detí, ktorých konanie a názory preň predstavujú 
bezprostredne nasledovný vzor správania. Proces socializácie vo vzťahu k tradícii po-
stupuje aj v období dospelosti. Každá generácia prechádza rovnakými etapami života. 

Pre každú etapu určuje tradícia špecifický variant správania, limituje kategórie 
aktivít, požaduje diferencovaný objem, druh a kvalitu informácií a schopnosť prak-
ticky ich použiť. Príslušné komponenty tradície človek ako člen určitého spoločen-
stva fixuje do svojho vedomia spravidla v istom predstihu. Aktivizuje ich vtedy, keď 
sa sám musí alebo chce prejaviť v  situáciách, v ktorých bol dovtedy len pasívnym 
pozorovateľom. Miera nasledovania tradičného modelu záleží len v malej miere na 
jednotlivcovi, oveľa väčší význam má kolektívna mienka. Pod jej tlakom koná jed-
notlivec tak, ako sa od neho očakáva väčšinou aj vtedy, keď je jeho individuálny po-
stoj odlišný. Pri odchýlke od tradičného modelu, ústupe od tradičného prvku alebo 
vnesení prvku v danom prostredí nového, záleží na povahe samotného prvku, ako aj 
príčinách odklonu, rozsahu a kvalite zmeny a na postavení, ktoré inovátor zaujíma 
v reálnej, nie oficiálnej hierarchii spoločenstva. Empirické poznatky ukazujú, že tran-
slácia tradície prebieha nielen medzigeneračným, teda diachrónnym smerom, ale aj 
v rámci tej istej generácie. Rovnaký asymetricko-duálny trend sa môže uplatňovať aj 
pri ústupe tradičných fenoménov. Nielen nastupujúca generácia rezignuje na určité 
prvky tradície, ale môže od nich ustúpiť aj generácia staršia, obvykle pod vplyvom 
zmenených vonkajších okolností. 

K základným znakom tradície patrí ustálenosť, čo však neznamená ustrnutosť a ne-
mennosť. Tradícia nie je statický, z generácie na generáciu jednoducho reprodukovaný 
model, ale zložitý systém, ktorý sa v jednotlivých zložkách dopĺňa, inovuje, vytvára i re-
dukuje, pričom intenzita a rozsah tohto procesu závisia predovšetkým od stupňa his-
toricko-spoločenského vývoja ako to dokazuje celý doterajší vývoj ľudskej spoločnosti. 

Čím bližšie sa dostávame ku prítomnosti, tým rýchlejšie a rozsiahlejšie sú zmeny 
vo všetkých oblastiach života, tým dynamickejšia je inovácia tradície, ktorej význam 
sa tým nezmenšuje. Len vďaka schopnosti prijímať do spoločného vedomia skúse-
nosti svojich predchodcov a odovzdávať ich potomkom, mohla každá generácia po-
kračovať ďalej, tam, kde skončila tá predchádzajúca, alebo aspoň zotrvať na dosiah-
nutom stupni vývoja. Pritom tradícia nie je hybnou pákou vývoja, ale ochrankyňou 
a  sprostredkovateľkou dosiahnutých výsledkov, resp. tej ich časti, ktorú absorbuje, 
pretože každá tradícia je bývalá inovácia a každá inovácia je potencionálna tradícia. 

V  zásade môžeme hovoriť o  relatívne stabilných, dlhodobých a  krátkodobých 
komponentoch kultúrnej tradície. Jej relatívne stabilné, elementárne zložky vystu-
pujú v zjavnej i skrytej podobe, pričom etnológia sa zameriava prioritne najmä na 
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zjavné formy exitovania tradície. Pod relatívne trvalými zložkami tradície rozumieme 
také, ktoré keď sa raz sformovali a tradícia ich absorbovala, zostávajú v nej ako v pod-
state stabilný prvok. Za také možno považovať rôzne etické, morálne, právne zásady, 
rytmické striedanie pracovných i sviatočných dní, rodinné obrady a pod. 

Dlhodobé zložky kultúrnej tradície existovali počas niekoľkých historicko-spolo-
čenských epoch. Ide napríklad o náboženské tradície a predstavy, ktoré výrazným spô-
sobom zasiahli do vedomia a kultúry ľudí. Od manistických, animistických predstáv, 
vieru v dušu a predstavy o posmrtnom živote človeka, od paleolitu až po súčasnosť 
ovplyvnilo náboženstvo formy pohrebného rituálu, obrady a zvyky, obradné tance, 
masky, výtvarné umenie, architektúru, slovesné prejavy, piesne, zariekacie formulky, 
etické normy, hodnotové orientácie a pod. Medzi krátkodobé komponenty kultúrnej 
tradície môžeme zaradiť tie zložky tradície, ktorých existencia bola zviazaná s urči-
tou sociálnou skupinou, profesiou časovo užšie vymedzenou. Mohlo ísť o pracovné 
techniky, stavovské zvyky, archaické jedlá a  pod. V  konečnom dôsledku môžeme 
konštatovať, že zvyky a obrady majú svoje etnické, regionálne a  lokálne odlišnosti 
a špecifické črty. Jednou zo stránok komplexu tradičnej duchovnej kultúry je skutoč-
nosť, že v každej generácii a lokalite má svoju neopakovateľnú podobu k čomu najmä 
v súčasnosti pristupuje okolnosť, že veľká časť zvykov neprechádza už integračnou 
transmisiou, ale zaniká so svojimi nositeľmi. Z tohto hľadiska má dokumentácia tra-
dičných kultúrnych javov povahu záchranných výskumov. Ukazuje sa, že celosvetový 
vývoj a vplyv globalizácie má za následok značnú, alebo úplnú nivelizáciu kultúr. Po-
znatky o tradičnej duchovnej kultúre sa v praxi uplatňujú v podstate tromi spôsobmi. 
Prvý spôsob je sprostredkovanie zdedených kultúrnych hodnôt v nezmenenej forme 
a funkcii, čo prirodzene nevylučuje technickú zmenu reprodukcie a translácie. 

Napríklad historické tradície, rozprávky, hry, tradičná meteorológia, etnomedi-
cína a pod. Druhý spôsob spočíva v určitej štylizácii tradičnej predlohy a v čiastočnej 
alebo úplnej zmene funkcie reprodukovaného javu a jeho recipientov, ako napríklad 
vo folklorizme (najmä scénickom a  štylizovanom). Jedná sa o  rôzne formy repro-
dukcie zmaterializovaných zložiek tradície. Oveľa náročnejší je tretí spôsob – ide 
o proces abstrahovania zmyslu, princípov, skúseností obsiahnutých v kultúrnej tra-
dícii, vhodná podpora ich kontinuácie, alebo aj zmysluplné a citlivé včleňovanie do 
súčasného života a kultúry.

Z hľadiska sémantiky v  tomto príspevku chápem termín zvyk a obyčaj ako sy-
nonymum. Zvyky sú substrátnou zložkou tradície. Sú to zdedené formy kultúrneho 
správania sa človeka ako príslušníka určitého spoločenstva a prejavujú sa vo všetkých 
jeho vzťahoch k  rodine, príbuzenstvu, spoločnosti, životnému prostrediu, prírode, 
práci vo všetkých opakovaných druhoch aktivity v  každodennom živote, pri svia-
točných i slávnostných príležitostiach. Zvyk môže vystupovať ako návod na určitú 
činnosť, ako jej forma, ale aj ako jej zákaz či už všeobecne, alebo za určitých, presne 
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vymedzených okolností. Zvyky vyjadrujú morálne, etické, a právne princípy vzťahov 
vo všetkých stabilných koreláciách, hodnotové orientácie, estetické normy, organi-
záciu spoločenského života, empirické poznatky a skúsenosti, predstavy o svete a ži-
vote, odzrkadľujú materiálne duchovné potreby človeka ako biospoločenskej bytosti, 
predstavy society, ktorá existuje v určitých konkrétnych ekonomicko-spoločenských 
a prírodných podmienkach. Inými slovami povedané zvyky sú všeobecne prijaté, tra-
díciou ustálené vzory správania sa a  majú socionormatívnu povahu. Všeslovanský 
termín obrad zodpovedá latinskému termínu rítus, preto slovo obrad a rítus môžeme 
považovať za sémanticky totožné. Pod obradom rozumieme taký tradíciou štandar-
dizovaný úkon, resp. komplex úkonov, ktorý objektívne alebo subjektívne, teda re-
álne alebo len z hľadiska nositeľov príslušného kultúrneho javu podmieňuje alebo 
spolupôsobí pri kvalitatívnej zmene v osobnom živote človeka, v pracovnom procese 
a v prírode. Obrad má vždy manifestačnú podobu. V obrade sú také formotvorné 
komponenty ako gesto, pohyb, slovesný, hudobný a tanečný prejav, využívajú sa znaky, 
symboly, princípy mágie v niektorých skupinách obradov aj rôzne formy obetí. V ob-
radoch nemusí byť dôležitý samotný úkon, jeho reálny efekt, ale jeho symbolika, 
význam a funkcie. 

Tradičná duchovná kultúra a jej prejavy sú samozrejme dynamickým javom, ktorý 
sa mení, avšak aj napriek tomu sú napríklad ľudové zvyky Vianoc či Veľkej noci 
zafixované vo vedomí ľudí, najmä staršej generácie, zo znalostí, z ktorých čerpajú aj 
mladší, najmä pri revitalizácií, či nadviazaní na pôvodné zvyky a tradície. Pokiaľ však 
dôjde k prerušeniu medzigeneračnej transmisie, autentické kultúrne hodnoty zani-
kajú spolu so svojimi nositeľmi. V ľudových tradíciách bola bežná multiplikácia prak-
tík s rovnakou funkciou so zámerom lepšie zabezpečiť želaný výsledok. Aj po prijatí 
kresťanstva v európskom kultúrnom areáli pretrvali mnohé z pôvodných predkres-
ťanských zvykov prijaté societou ako aditívum. Postupom času dochádza k zosúlade-
niu existujúcich obyčajových príležitostí so životom Krista a svätých, čoho výsledkom 
bolo upravenie výročných obyčajov a obradov s cirkevným rokom. V niektorých as-
pektoch obradov môžeme vystopovať prvky pohansko-kresťanského synkretizmu, čo 
v súčasnosti využíva pre propagáciu svojich cieľov novopohanské hnutie (na Sloven-
sku reprezentované najmä skupinami Slovanov a Keltov). Slovenské ľudové obrady 
vo svojom prirodzenom prostredí vytvárajú čiastočne survivalové prvky najmä u tých 
obradov, ktoré boli najprv späté s kultúrou všedného dňa a až neskôr práve vzhľadom 
na svoj význam pre každodenný život sa dostali aj do obradových príležitostí. Zmeny 
v obradoch prebiehajú s určitým oneskorením za súdobými zmenami technologic-
kými, módnymi a inými zmenami odohrávajúcimi sa v každodennom živote, obradné 
situácie obsahujú určité kultúrne petrifikáty. Ich dlhšia existencia vyplýva predovšet-
kým z presvedčenia o nutnosti realizovať obrad v jeho stereotypizovanej forme, ktorá 
v očiach realizátora podmieňuje jeho platnosť. Dobrým príkladom sú štedrovečerné 
jedlá. Hoci v  súčasnosti sa bežne chlieb na dennú konzumáciu kupuje v obchode, 
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zaznamenali sme vysoký výskyt pečenia si domáceho chleba na Vianoce (v domácich 
elektrických pekárňach). Opekance sa v minulosti konzumovali ako bežné jedlo, dnes 
sú súčasťou tradičnej štedrej večere. Opäť sa stretávame najmä v novo-pohanských 
hnutiach s pokusom o návrat pri obradových príležitostiach nietiť oheň starými tech-
nikami, na tradičných svadbách v  krojoch sa stretávame s  archaickými odevnými 
súčiatkami, slovnými archaizmami vo vinšoch, obradných piesňach i  tancoch. Zo 
zachovaného klasického etnografického materiálu sa dá usúdiť, že k najvýznamnej-
ším a  súčasne najstarším faktorom, ktoré evokovali výročné obrady a  zvyky patria 
letný a zimný slnovrat – pôvodné jarné novoročie. Postupne sa do tejto základnej 
osnovy včleňovali magické a iné úkony súvisiace s vegetačným cyklom prírody a pre 
naše územie platí, že ide o  úkony bezprostredne súvisiace s  poľnohospodárstvom. 
Toponymické názvy zo širšieho územia Slovenska a komparatívny slovanský materiál 
poukazujú na možnosti sformovania hypotézy, podľa ktorej sa v priebehu roka usku-
točňovali viaceré veľké kultové slávnosti a obrady. Po prijatí kresťanstva a prevzatia 
juliánskeho, a neskôr gregoriánskeho kalendára, podľa ktorého rok začínal 1. januára, 
sa postupne nahrádzali pohanské kulty kresťanskými. Samotná zmena kalendára mala 
pozitívny vplyv na kontinuovanie zvykov, pretože umožnila zvyky časovo zafixovať, 
takže sa dátumy slávenia jednotlivých obradov vo vedomí ľudí zafixovali. V ľudových 
vrstvách sa takmer do polovice 20. storočia zachovával starší spôsob identifikácie dní 
a sviatkov najmä podľa cirkevného kalendára a sviatku či mena svätca pripadajúceho 
na daný deň (napríklad na Pavla, na Ondreja, na Michala, na Katarínu), niektoré 
mená boli kreatívne aj pri názve zvykov napríklad blažejácie, gregorácie, pavlovníky, 
alebo aspoň ich charakteristických postáv napríklad Barborky, Lucky. 

Sviatky a  obrady spojené s  menami ako Ján, Mikuláš, Jozef, Anna, Jakub boli 
reciprované do obradných piesní a časovo viazaných zariekaní. Na Slovensku bolo 
pomerne veľa zvykov, ktoré sa v  rôznych regiónoch priradili k  rôznym dátumom, 
alebo aj sviatkom, aj keď neboli časovo príliš vzdialené. Patrilo k nim vynášanie zimy, 
ktoré sa uskutočňovalo od konca fašiangov až po Kvetnú nedeľu, rituálne nietenie 
jarných ohňov na Juraja, alebo v niektorých lokalitách Slovenska na Jozefa, stavanie 
májov počas filipo-jakubskej noci, cez Turíce, ľúbostné mantické úkony pred zimným 
slnovratom od Kataríny po Štedrý večer a iné. Je zaujímavé, že smerom k prítomnosti 
sa pri výskumoch ukazuje tendencia ľudí tieto termíny zjednocovať. V minulosti bol 
rozdiel aj v  tom, že kým v  jednej lokalite sa určitý zvyk viazal na kalendár, v  inej 
nebol dátum realizovania presne stanovený. V súčasnosti badáme pomerne výraznú 
transformáciu a  inováciu v oblasti výročných zvykov, ale čo je horšie, výrazná je aj 
postupujúca redukcia výročných zvykov. Zvyky sa redukujú v prvom rade preto, že 
buď celý zvyk, alebo aspoň jeho časť stratila opodstatnenie. Napríklad voľba turíč-
nych kráľov – tento zvyk zanikol v dôsledku nekompromisných zákazov zo strany 
stoličných úradov. Avšak máme zaznamenaný aj opačný jav, napríklad Jozef II. na-
riadil, aby sa v celej monarchii slávili tzv. cisárske hody v jednotnom termíne, pričom 
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jednotlivé obce mali svoje lokálne hody. Po smrti panovníka cisárske hody zanikli, ale 
lokálne hody sa udržali až do súčasnosti. Podobne pri konfesionálnom rozvrstvení 
Slovenska môžeme konštatovať, že v  evanjelických obciach zanikla prevažná časť 
výročných zvykov kvôli zákazom zo strany evanjelickej cirkvi sláviť výročné zvyko-
slovie. V súčasnosti prispieva k zániku obyčajových úkonov a zvykov do veľkej miery 
globalizácia a celková diferenciácia. 

Preto je aj jednou z úloh súčasných etnológov dokumentovať reálie, čo má význam 
a charakter záchranných terénnych výskumov. Myslím si, že je dobré zachovávať si 
zdravú etnicitu a je aj sebazáchovné študovať a kultivovať vlastné národné korene, aby 
sme z našej národnej minulosti nevytiahli len zvetraný tradicionalizmus a zvykovo 
deformovaný folklorizmus, ktorý žiaľ často na škodu veci pietne tezaurujeme. 

Zmysel štúdia tradícií vidím v  poznaní našich slovenských tradícií, ktoré majú 
hlboké etické konotácie. A keď ich ignorujeme, potom sa nie zbytočne v súčasnom 
diskurze krízy kultúry čoraz častejšie skloňuje aj kríza mravov a morálky. 

Je potrebný návrat k tradičným hodnotám v priestore i čase, je potrebná renesan-
cia národných a ľudových tradícií, ktoré nám dokazujú, že aj v ťažkých historických 
súvislostiach a v konflikte s prevládajúcou povahou moci vedeli naši predkovia robiť 
veci inak, hlbšie, s pokorou, v modlitbe a práci, vo vlastných zvykoch a tradíciách vo 
svojom ľudovom umení. 

Tvorcovia a  nositelia ľudovej kultúry verili v  hlboké ideály krásy, pravdy, lásky 
a dobra. Slovensko má kresťanskú identitu, ktorá dokázala svoju historickú kultúru 
a existencionálnu životnosť. Kresťanská a ľudová tradícia sa spája v slovenskej kul-
túre v obdivuhodnej vitalite. Ľudové a kresťanské tradície nikdy nestratili zmysel pre 
sacrum, pričom sme v súčasnosti svedkami revitalizácie ľudovej kultúry v rôznych ob-
lastiach, najmä pri posilnení lokálpatriotizmu, cez rozvoj turistického ruchu; gastro-
nómiu, ale i  pre vlastné potešenie domácich aktívnych folkloristov – tieto všetky 
aktivity svedčia, že už nejde o malé ostrovčeky „pozitívnej deviácie“, ale o majoritnú 
potrebu a snahu pravdivo nazerať a byť hrdý na svoj národ, kultúru, dejiny – pýtať sa 
a nachádzať pravdivé odpovede.

Národné a ľudové tradície sú potrebné pre vlastnú homeostázu každého jedinca 
či už v osobnom, ľudskom, ba aj v  obecnom zmysle, keď vychádzame z konceptu 
Dominika Tatarku, kde on vytváral koncept kultúry ako obcovania, teda vytváranie 
obce a spoločenstva žijúceho a tvoriaceho na spoločnej vlnovej dĺžke. Postmoderná 
Európa na začiatku 21. storočia verí, že jednotlivé hodnotové systémy sú si rovné 
a európsky multikultúrny projekt je založený na kultúrnom relativizme a všeobecnej 
tolerancii, prax je iná. Morálne súdy sa dajú aplikovať jedine v rámci tej svojej kultúry 
a hodnotenie iných kultúr cez prizmu pohľadu tej našej kultúry je nekorektné. Preto 
sa stáva, že globalizácia prináša zo sebou mobilitu, utečencov, prisťahovalcov z iných 
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etník a kultúr a sme svedkami konfliktu dvoch a viacerých kultúr. Je to preto, lebo 
kultúrna tolerancia nepatrí medzi hodnoty, ktoré sú univerzálne – kultúrnej tole-
rancii sa všetci učíme. V európskych dejinách je tolerancia výsledkom náboženských 
konfliktov, ktoré boli vyriešené mierovou koexistenciou súperiacich náboženských 
systémov katolicizmu a  protestantizmu. Kultúrna tolerancia a  tolerancia vôbec je 
prirodzene a  všeobecne akceptovaná z  hľadiska kresťanskej kultúry, ale z  hľadiska 
relatívnosti kultúry a morálky je ťažké ju vyžadovať od iných náboženstiev či národov, 
pretože do ich hodnotového systému tolerancia nepatrí a nepoznajú ju (problém sú-
žitia islamu a kresťanstva v niektorých Európskych krajinách). Preto bol a je problém 
kultúrnej integrácie prisťahovaleckých komunít v Európe, alebo aj na Slovensku je 
to veľký problém rómskej komunity, ktorá nie je schopná a ani ochotná prijať naprí-
klad toleranciu ako svoju hodnotu a kultúrne a sociálne sa integrovať do majoritnej 
spoločnosti. Momentálne stojí pred nami otázka a jej riešenie bude na našich deťoch 
– zmeníme relatívny multikulturalizmus a pokúsime sa stanoviť civilizačné minimum 
pre všetkých a budeme vyžadovať jeho rešpektovanie od každého bez ohľadu na to, 
či je to v rozpore s jeho kultúrou z pozície dominantnej majoritnej spoločnosti, alebo 
nás napätie v spoločnosti môže postupne pripraviť o mnohé kultúrne hodnoty a aj 
o toleranciu voči iným kultúram a ich nositeľom? Aj toto sú úlohy a témy, pred kto-
rými stáli študenti na hodinách etnológie a aj toto sú otázky, nad ktorými je potrebné 
sa nám aj vo vyučovacom procese a výchove detí zamyslieť v tomto danom prípade 
z pozície etnológie a kultúrnej antropológie.
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Slovensko sa začiatkom 90-tych rokov veľmi rýchlo dostáva do kontaktu s alternatív-
nou spiritualitou bez väčšej možnosti pluriformity duchovnej scény, čo v niektorých 
prípadoch umožnilo využiť nepripravenosť najmä mladých ľudí na kontakt s prepra-
covaným marketingovým postupom subjektov orientovaných na rýchly ekonomický 
profit, pričom sa využívali, či skôr zneužívali, spirituálne potreby človeka.1

Keď vychádzame zo základnej premisy, že náboženské cítenie a duchovno vôbec 
je človeku vrodené, je pravdepodobné, že vákuum, ktoré zostalo po strate, alebo osla-
bení tradičnej, často už nepraktizujúcej kresťanskej viery, sa zapĺňa alternatívnym 
náboženstvom. Preto sa aj na Slovensku udomácňuje relígia nevychádzajúca z kres-
ťanstva (napríklad budhizmus, ku ktorému často inklinujú najmä mladí intelektuálne 
zameraní ľudia, alebo aj islam).2 Veľkej popularite sa teší aj hnutie New Age (Nový 
Vek), podobne ako aj návrat k praktickej mágii, wiccánstvu, či inému prejavu teore-
tického a  praktického novopohanstva (Slovanský kruh, Bratstvo Keltov), či ďalšie 
formy a druhy možných alternatívnych náboženstiev ako sú ekologizmus, pacifizmus, 
anarchizmus, narcistické náboženstvo kultu tela a pod.

Niektoré zo smerov novej religiozity čerpajú pre Európu z  tradícií vzdialených 
kultúrne i  geograficky (bahájizmus, budhizmus, vaišnavizmus, moonizmus....), iné 
smery nadväzujú na základné konštanty spôsobu chápania sakrálneho, známe už od 
staroveku – v prvom prípade ide o špecifickú predstavu etnopolitických relígií, kde 
je v centre pozornosti  kultu boh nebies, maskulínny otec často antropomorfná, na-
dzmyslová bytosť. (Napríklad kresťanstvo východného i západného obradu, judaiz-
mus, islam.) Tento typ náboženstva je vlastný najmä indoeurópskym a semitským 
národom (judaizmus, kresťanstvo, islam). Druhý typ relígie môžeme označiť aj ako 

1  Alternatívne liečebné metódy s presahom do oblasti religiozity sa stávali alternatívou klasickej medi-
cíny, ale mali tiež status trendovosti a módnosti vo verejnosti. Tieto fenomény ovplyvnili jednotlivcov, 
často rodiny, ich postoje a  správanie, menili spoločenskú atmosféru z  hľadiska postoja ku tradičnej 
morálke a kultúre. 

2  (Na Slovensku je zaujímavým fenoménom obdobia začiatku 21. storočia pomerne silný nástup islamu 
importovaného k  nám prostredníctvom relatívne väčšieho počtu uzatvoreným manželstiev medzi 
mužmi z islamského sveta a slovenskými ženami (Egypt, Turecko, Afganistan), pričom podľa výskumov 
z rokov 2008 – 2011 pri uzatvorení takýchto manželstiev dochádza ku konverzii žien na islam. (K téme 
pozri BC prácu: Narodila som sa ako kresťanka – zomrieť chcem ako moslimka). (Bližšie pozri BC 
prácu Lívia Šimoničová: Narodila som sa ako kresťanka, zomrieť chcem ako moslimka. KEKA, FFUK 
Bratislava, 2010.)
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teluricko – mystickú nábožnosť, kde je v centre kultu bohyňa – matka, feminimná, 
imanentná bytosť s možnosťou pôsobenia v podobe zvierat. Tento typ relígie spadá 
do matriarchátu typického pre neolitické obdobie, ale je charakteristický i pre mys-
tériá objavujúce sa tak v  období predkresťanskom, ako i  po ňom. Práve na tento 
archaický typ náboženstva sa snaží nadviazať hnutie New Age. 

Z  veľkého množstva techník a praktík, ktoré sú súčasťou New Age, nás zaují-
mala pri výskumoch oblasť ezoteriky, mágie, astrológie a okultizmu, ktorý môžeme 
charakterizovať ako súbor skrytých – tajných náuk a  smerov, sľubujúcich vytvoriť 
užitočné spojenia s tajomnými, skrytými a často temnými silami.

Vzťah zákazníka a profesionála (čarodejník, veštec, vykladač kariet, odborníci na 
horoskopy, komunikácia s duchmi cez kanál – channeling, médium, experti na au-
tomatické písanie) vyžaduje, aby bol živený, čiže ide o viac – menej pravidelné náv-
števy a služby profesionála, za ktoré zákazník väčšinou dobre platí. Kto ako zákaz-
ník pravidelne konzultuje s veštcom, astrológom udalosti zo svojho súkromného, či 
profesného života, podriaďuje normy svojho správania magikovi a svoj osud vloží 
do magických praktík, vystavuje sa riziku zmeny osobnosti vplyvom astrologického 
fatalizmu. Prostredníctvom mágie (rituálov a  formulí) sa buď negatívne (čierna 
mágia), alebo pozitívne (biela mágia), využíva pôsobenie na činnosť a  konanie 
človeka, vecí a udalostí, ktoré ležia za hranicami bežného vplyvu človeka. Astro-
lógia skúma súvislosti medzi kozmom a človekom a na základe poznania týchto 
súvislosti odporúča jedincom optimálne chovanie a  jednanie. Súčasná populárna 
astrológia prináša vieru v osud a vieru v karmu (vieru v minulé životy – karmická 
astrológia). Populárny je aj smer astromedicíny, ktorý sa pokúša odhaľovať príčiny 
a podstatu ochorení na základe astrológie a dáva návody na odstraňovanie chorôb. 
Alternatívna spiritualita sa stala pevnou súčasťou náboženskej a duchovnej scény 
Slovenska, pričom sa využívajú sieťové i  trhové štruktúry.3 Na území Slovenska 
pôsobí sieť podnikateľov v oblasti alternatívnej spirituality. Podnikatelia organizujú 
a ponúkajú kurzy, honosne nazývané akadémiami, inštitútmi, kde fungujú dokonca 
fakulty a  beží semestrálna výučba – takže môžete navštevovať napríklad fakultu 
geomantie, kozmológie, fakultu feng – šui zo študijnými odbormi a  seminármi, 
prednáškami, skúškami a pod. 

3  Uskutočňujú sa kongresy, výstavy, akadémie, na ktorých sa ponúkajú workshopy, knižné prezentácie. 
Medzi najväčšie akcie tohto typu patrí Festival Ezoteriky, Ezofest, festival Dobrá Ezoterika, Magický 
letný slnovrat, festival Zdravý životný štýl, Harmónia – festival zdravia a krásy. Festivaly majú v ponuke 
feng-šui, meditáciu pri hudbe, alternatívne liečebné techniky ako je germánska nová medicína, fotogra-
fovanie aury, v ponuke sú alternatívne terapeutické metódy a spirituálne techniky, časopis Jasnovidka, 
či vydavateľstvá ako CADPRESS, AVANIS sa špecializujú na ezoterickú problematiku, témy a alter-
natívnu spiritualitu. Vo všetkých väčších mestách Slovenska možno nájsť kníhkupectvá zamerané na 
alternatívnu spiritualitu, nehovoriac o veľkom množstve internetových stránok venujúcich sa ezoterike 
(pozri www.ezofit.sk) a ďalšie spriatelené a odporúčané linky na danej stránke.

http://www.ezofit.sk
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Alternatívna spiritualita je pevne uchytená aj v médiách, mnohé časopisy, či TV 
stanice sa venujú horoskopom, denne sa stretávame s veľkým množstvom článkov, či 
relácií venujúcich sa problematike alternatívneho zdravia, nových spirituálnych tech-
ník. Články tohto druhu možno nájsť v časopisoch pre ženy, a najmä v komerčných 
TV staniciach sa stretávame s programami, v ktorých vystupujú zázrační liečitelia, 
médiá komunikujúce s duchmi, čarodejníci, šamani, hovorí sa o meditačných tech-
nikách, jóge a pod.4 

Astrológia patrí do skupiny najpopulárnejších parareligijných zoskupení. Až 20% 
z  opýtaných respondentov sa vyjadrilo, že sa riadi svojim horoskopom a  verí mu 
(Graf č. 2). V opakovanom výskume bolo toto číslo menšie, išlo o 15% opýtaných 
respondentov. Respondenti tiež priznali, že prikladajú význam charakteru človeka 
podľa znamenia, v ktorom sa narodil. Novinová a časopisecká astrológia uspokojuje 
úplné iné potreby a záujmy svojich čitateľov, než aby im dávala racionálne odpovede 
na skutočnosti, ktoré ich obklopujú. Osoby sledujúce svoj horoskop a riadiace sa ním 
sa v otázke svojho života správali ako deti snažiace sa vyhovieť všemohúcemu otcovi, 
tak aby ich osud zapísaný vo hviezdach mal pozitívne smerovanie. Rôzne problémy, 
s ktorými sa ľudia denne stretávajú majú zvyčajne svoje racionálne vysvetlenie. Aj 
napriek tomu si časť ľudí vyberá iracionálny spôsob vysvetlenia bežných problémov, 
napríklad tvrdia, že osud človeka spočíva v rukách neznámych a záhadných síl, ktoré 
človek prakticky nemôže ovplyvniť, avšak naopak tieto sily môžu ovplyvniť život 
človeka tak pozitívne, ako aj negatívne. Z nášho výskumu5 vyplýva, že 20% (v opako-
vanom výskume 15%) respondentov svoj horoskop pravidelne sleduje a riadi sa ním. 
Veria, že znamenie, v ktorom sa človek narodil, môže ovplyvniť charakterové črty 
a osobnosť človeka, a preto si aj svojho partnera hľadajú podľa znamenia, v ktorom sa 
narodil. Náchylnejšie na vieru v znamenia horoskopu, vieru v pozitívnu silu amuletu, 
4  Na Slovensku sa ezoterickými témami do veľkej miery zaoberá relácia REFLEX vysielaná každý deň 

na TV Markíza v prime time.
5  Výskum prebiehal v rokoch 2004 – 2006 v Bratislave a jej prímestských častiach ( Jarovce, Čuňovo, De-

vín) a v Košiciach (mestská časť Furča, na Terase, nad Jazerom). Zvolenými výskumnými metódami bol 
riadený rozhovor a vyplnenie dotazníka. Počet respondentov bol 100. Z toho zo 60 - timi osobami bol 
vedený riadený rozhovor a 40 osôb vyplnilo dotazník. Z počtu skúmaných respondentov bolo 75 žien 
vo veku 23 –50 rokov a 25 mužov vo veku 21-57 rokov. Výskum prebiehal v rámci terénnych výskumov 
na Katedre etnologie a kultúrnej antropologie FiF UK Bratislava. 
K opakovanému výskumu tých istých javov a kladeniu takmer rovnaných otázok prišlo v priebehu ro-
kov 2010- 2011 v rovnaných výskumných lokalitách, pričom bol počet respondentov 100 osôb, z toho 
žien bolo 50 vo veku od 35-58 rokov, počet mužov bol 50 vo veku 38 – 60 rokov. Všetkých 100 respon-
dentov vyplnilo dotazník a bol s nimi vedený riadený rozhovor. Výskum prebiehal v rámci grantového 
programu VEGA na KEKA FF UK Bratislava.
Vzdelanie: Ženy: ZŠ - 20 osôb, SS - 34 osôb, VŠ - 21 osôb (údaje platia pre výskum z rokov 2004-2006)
Muži: ZŠ - 9 osôb, SS - 6 osôb, VS - 10 osôb (údaje platia pre výskum z rokov 2004 -2006) 
Bydlisko: Bratislava 68 osôb, Košice 32 osôb (údaje platia len pre výskum z rokov 2004-2006)
Vzdelanie: Ženy : ZŠ - 2 osôb, SŠ –10 osôb, VŠ –41 osôb (údaje platia pre výskum z rokov 2010-2011), 
Muži: ZŠ - 10 osôb, SŠ –7 osôb, VŠ –30 osôb (údaje platia pre výskum z rokov 2010-2011). Bydlisko: 
Bratislava: 50 osôb, Košice: 50 osôb (údaje platia pre výskum z rokov 2010 -2011). 
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boli ženy než muži a viac ako polovica respondentov mala minimálne raz vo svo-
jom živote svoj osobný amulet, talizman, či maskota. Väčšiu popularitu mali amulety 
u rómov, ľudí z nižších sociálnych vrstiev, u nezamestnaných a u ľudí majúcich nižší 
spoločenský status v rámci svojho okolia či spoločenstva. 

Astrológiu akceptovali najmä ľudia s  osobnými problémami, s  problémami so 
vzťahmi, ľudia žijúci osamote, ľudia, ktorým zomrel niekto blízky, stratili prácu, mali 
zdravotné problémy a pod. Vzhľadom na vzdelanostnú úroveň respondentov prekva-
pujúco v popredí záujmu o astrológiu stáli ľudia so stredoškolským a vysokoškolským 
vzdelaním. Väčšina zo skúmanej vzorky respondentov však nevyužila služby astro-
lógov a nedala si zostaviť svoj osobný horoskop, ani predpovedať svoju budúcnosť. 
Z  tých, ktorí tieto možnosti využili, bola opäť väčšina žien zo stredoškolským, či 
vysokoškolským vzdelaním, buď boli ešte bez záväzkov, alebo sa jednalo o ženy okolo 
40-tky, rozvedené, ktoré zaujímala najmä možnosť zoznámenia sa s novým partne-
rom a získania lepšej pracovnej pozície a pod.

Mágia6 podobne ako astrológia patrí k starým praktikám a v súčasnosti sa menia 
jej obecné funkcie a  fungovanie. Dnes patrí mágia podobne ako astrológia do ka-
tegórie tzv. náhradných mechanizmov riešenia problémov pre väčšinu respondentov. 
Vieru v magickú silu (ochranu) svojho amuletu (talizmanu) vyjadrilo až 85% res-
pondentov, pričom 30% z nich svoj talizman dostalo od mága – teda osoby venujúcej 
sa profesionálne mágii. (V opakovanom výskume bolo toto číslo menšie.) Zvyšní 
respondenti svoj amulet dostali od druhej osoby, alebo ho majú od detstva a pod. 
Aj v tejto kategórii respondentov prevládali výraznou mierou ženy. Muži pripustili, 
že vlastnia talizman, ktorý zvyčajne dostali ako darček od priateľky a prikladali mu 
skôr symbolický ako reálny význam. Výnimku tvoril muž – amatérsky motocyklový 
pretekár, ktorý svoj talizman (retiazku s príveskom, v ktorom mal prameň vlasov svo-
jej priateľky) a malého plyšového medvedíka nosil vždy pri pretekoch pri sebe, vraj 
mu prinášajú úspešné umiestnenie.

Postmiléniové očakávania radikálnej a dramatickej zmeny sú zásadným momen-
tom vo viacerých náboženských, či paranáboženských doktrínach. Sú súčasťou ide-
ológie smerov, ktoré zaznamenali pomerne dynamické tempo rastu svojich členov, 
napríklad Svedkovia Jehovovi, Turíčnene hnutia, Adventisti a pod. Zmena v novom 
miléniovom veku patrí aj k podstate filozofie New Age práve svojim nadväzovaním 
na symboliku astrológie a nie biblie v otázke údajného konca sveta.

Podobne ako v prípade astrológie a mágie aj zmenám spojeným s miléniom veria 
skôr ženy ako muži. O   astronómiu a mágiu (vieru v amulety a  talizmany) sa ak-
tívne zaujímali aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním, na rozdiel od viery v miléniové 
zmeny (koniec sveta...), kde až 65% respondentov potvrdilo, že neverí na žiadne pro-

6  V tomto príspevku chápem pod pojmom mágia len jej zúženú časť – teda vieru v talizmany a amulety.



64

Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti II

roctvá viažuce sa k miléniu. Jednotlivci (15% respondentov), ktorí verili v naplnenie 
rôznych miléniových proroctiev, patrili k osobám s nižším (najmä základným vzdela-
ním) a medzi respondentmi prevládali ženy do 50 rokov.

Pri analýze New Age nachádzame u  respondentov najmä záujem o otázky tzv. 
Nového veku (vek Vodnára – Miléniový vek), neosobnú koncepciu boha, vieru 
v  reinkarnáciu, náboženský univerzalizmus a  synkretizmus. Stúpenci, respektíve 
sympatizanti New Age častejšie než iní ľudia očakávajú miléniové zmeny a je medzi 
nimi vo všeobecnosti veľmi populárna vízia posmrtného života vo forme reinkarná-
cie, alebo rozplynutia sa v stave večného blaha. Badať tu tiež skôr prvky orientálnej 
eschatológie než európskej, ktorá je zviazaná s kresťanstvom.

Záujem o New Age mali najmä osoby aspoň raz za mesiac praktikujúce nábožen-
ské obrady a najmenší záujem o New Age mali osoby denne a pravidelne praktizu-
júce svoju vieru (modlitby, návšteva bohoslužieb a pod.), alebo naopak ľudia vôbec 
nepraktizujúci vieru.

Doterajšie výskumy ukazujú, že najpopulárnejšie je New Age medzi tzv.: “papie-
rovými“ (vlažnými) kresťanmi a u osôb ľahšie ovplyvniteľných, ešte nevyhranených, či 
hľadajúcich v otázke duchovna, ktorí sú ochotní prijať nové učenie. Aj osoby liberálne 
zmýšľajúce v otázke náboženského života vyjadrili pozitívne stanovisko k New Age. 
Medzi stúpencov a sympatizantov patria najmä mladí ľudia, ktorí momentálne bý-
vajú vo veľkých mestách, alebo tam študovali, či pracovali. New Age sa v súčasnosti 
najmä vo väčších mestách stáva alternatívou voči inštitucionálnemu náboženstvu. 
Kladný vzťah k New Age majú najmä tí mladí ľudia, ktorí hľadajú alternatívu voči 
tradičnému náboženstvu, najmä voči kresťanstvu.7 

Doterajšie výskumy v  zahraničí (napríklad výskumy sekularizovanej religiozity, 
ktoré uskutočňoval okrem iných aj T. Luckmann a T. Doktór), dotýkajúce sa no-
vých náboženských smerov a hnutí poukazujú na perspektívny nárast týchto smerov 
a hnutí s určitou vedúcou pozíciou New Age.

Náš výskum (to platí aj pre opakovaný výskum) potvrdil, že preferencie a znalosť 
New Age nie sú zatiaľ u slovenských respondentov dominujúce, čo možno pripísať 
práve neinštitucializovanému charakteru New Age, čo ho zatiaľ robí menej kon-
kurencie schopným voči tradičnému kresťanstvu. Rozdrobený charakter New Age 
až doposiaľ nepostačuje na pevné zakorenenie sa v spoločnosti, respektíve v spolo-
čenských skupinách a  komunitách, ktoré by sa výrazne líšili od ostatných a  ktoré 

7  Podľa sociologického výskumu kolektívu vedeckých pracovníkov (Matulník, Minichová, Kratochvíla)z 
katedry sociológie FFTU z roku 2007 si približne štvrtina zo skúmanej vzorky katolíkov nikdy nečíta 
horoskopy, pričom autori tvrdia, že čítanie horoskopov a dôveru k nim a riadenie sa podľa nich berú 
katolíci vo veľkej miere na ľahkú váhu. Bližšie pozri : Matulník – Minichová - Kratochvíla: Vybrané 
poznatky z výskumu religiozity katolíkov na Slovensku. In: Teologický časopis VII/2009/1
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by bolo možné jednoznačne identifikovať ako skupiny prívržencov New Age – tak, 
ako je tomu pri iných náboženských skupinách. O zmenách, ktoré však zo sebou 
prinášajú procesy globalizácie, a to aj v oblasti religiozity, hovorí T. Luckmann, podľa 
ktorého poklesom role inštitucionalizovanej religiozity vzrastá úloha neinštituciali-
zovaných foriem religiozity, vznikajúcej práve pre väčšie možnosti individuálneho 
konštruovania svetonázoru z  dostupných elementov tradičného náboženstva a  aj 
mágie. Rôznym spôsobom sú potom uspokojované náboženské a vôbec duchovné 
potreby človeka, ktoré sú jeho prirodzenou súčasťou. Konvenčné inštitucionalizované 
náboženstvo je postupne vo veľkej časti populácie vytesňované privátnymi, neinšti-
tualizovanými systémami „neviditeľných“ foriem náboženstva, ktoré sú predmetmi 
individuálnych náboženských konštrukcií (Luckmann 1987: 30). Luckmannove tvr-
denia na základe jeho výskumov podávajú optimistický výhľad budúceho osudu sve-
tonázoru prezentovaného New Age. Je teda možné domnievať sa, že svetonázorové 
formy New Age si budú získavať stále väčšiu pozornosť, najmä mladých ľudí, a to aj 
pre pocity neistoty vyplývajúce z obáv, čo prinesie budúcnosť.8 Naše výskumy potvr-
dzujú, že New Age najviac akceptujú ľudia, hľadajúci novú náboženskú skúsenosť 
a zážitok, pretože tradičné náboženstvo (kresťanstvo) ich už neoslovuje. Aj k ďalším 
elementom, ktoré môžeme označiť ako širšiu súčasť New Age (napríklad telepatia, 
jasnovidectvo, predpovedanie budúcnosti, viera v  UFO a  mimozemské civilizácie, 
komunikácia s mŕtvymi – špiritizmus, astrológia a pod.) inklinujú respondenti, ktorí 
nepraktizujú kresťanstvo, majú stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie a ich vek sa 
pohybuje okolo 30 – 35 rokov, patria k stredným sociálnym vrstvám a bývajú najmä 
v mestách.9 Medzi najfrekventovanejšie zaznamenané metódy predpovedania budúc-
nosti vo výskumoch časti mágie v kyber priestore diskusných fór patril tarot a v men-
šej miere aj veštenie z kávovej usadeniny. Spájali sa najmä s osobou profesionálnej 
veštkyne, ktorej schopnosti informátori posudzovali prevažne na základe pravdivosti 
poskytnutých informácií o nich, ich minulosti a budúcnosti.10 

Skúmaná problematika mágie a veštenia rozdelila často diskutujúcich na dve ná-
zorové skupiny, teda tých, ktorí existenciu javov spadajúcich do tejto oblasti pripúšťali 

8  Ku prejavom nekresťanskej mimocirkevnej religiozity sa viac utiekajú respondenti, ktorí hodnotia ako 
nevyhovujúcu úroveň materiálneho zabezpečenia svojej rodiny. Respondenti žijúci vo vyhovujúcej ži-
votnej situácii významne menej dôverujú mágii a  špiritistickým fenoménom. Najpozitívnejší postoj 
k mágii, vešteniu, poverám a ďalším fenoménom majú nie tí respondenti, ktorí sa vôbec alebo mini-
málne zúčastňujú na obradoch a modlia sa, ale tí, ktorí sa raz do týždňa pomodlia, niekoľkokrát do roka 
navštívia svätú omšu a raz do roka sa vyspovedajú. Najnegatívnejšie postoje k nekresťanskej mimocir-
kevnej religiozite majú respondenti, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na obradoch a modlia sa raz, či viac 
ráz za deň. (Matulník – Minichová – Kratochvíla c.d. s.23)

9  Respondenti na otázku, či si myslia, že sa dá predpovedať budúcnosť prostredníctvom vykladania kariet, 
čítania z ruky, z čajových alebo kávových usadenín a či si už niekedy dali veštiť, vykladať svoju budúc-
nosť alebo sny odpovedali v počte 20% kladne. (Matulník – Minichová – Kratochvíla c.d.s.22)

10  K téme bližšie pozri: Mágia a veštenie v priestore súčasných diskusných fór Internetu. BC práca. Jana 
Melúchová UK FiF, KEKA, Bratislava 2010, Školiteľka práce: Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 
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a tých, ktorí ju odmietali, či už apriórne alebo odôvodnene. Internet tiež poskytuje 
priestor aj stránkam zameraným prioritne na skúmané javy (veštenie, mágiu), súčas-
ťou ktorých sú často diskusie združujúce jednotlivcov s hlbším záujmom o súvisiacu 
problematiku. Výskum sa sústredil na komerčné stránky orientované na určité sku-
piny bežných užívateľov internetu (prevažne na ženy), kde v rámci internetového fóra 
prebiehali porady a diskusie z tematicky rôznych oblastí. Výpovede boli odvodnené 
z vlastnej skúsenosti laického informátora (nezaoberajúcim sa skúmanými oblasťami 
cielene), ktorých bohatým zdrojom boli práve portály vo virtuálnom kyber priestore.11

Záujem o  skúmané fenomény bol zo strany respondentov často iniciovaný ich 
osobným zážitkom, keď sa následne prostredníctvom virtuálnej diskusie snažili zís-
kať viac informácií o týchto javoch, prípadne hľadali východisko zo vzniknutej ži-
votnej situácie. Živé debaty v prostredí internetových komunít, ktorých súčasťou sú 
nezriedka priame osobné skúsenosti skutočných ľudí, sú dôkazom neutíchajúceho 
záujmu o túto oblasť mágie a šírenia tradíciou odovzdávaných postupov prostredníc-
tvom inovovanej formy komunikácie. (Melúchová 2010:58) 

Vo voľnej vnútornej štruktúre New Age ťažko nájsť niečo, čo by zodpovedalo ko-
difikovanému výkladu doktríny a religióznych praktík. Aj na Slovensku počet sym-
patizantov New Age vzrastá a hnutie sa stáva postupne alternatívou tradičného ná-
boženstva, čo nasvedčuje možnostiam postupného výraznejšieho zakorenenia v časti 
mladej generácie.12

Pragmatický paganizmus znovuobjavuje pohanské znaky modelujúce individu-
álny a rodinný život jednotlivcov, a zároveň sa importujú do spoločensko-kultúrneho 
prostredia. Paganizmus vystupuje ako náboženská alternatíva kresťanstva. Počas vyše 
2000 rokov zostávalo pohanstvo v  podzemí, akoby tu už nebolo, avšak pohanské 
praktiky neboli nikdy eliminované a často tvorili eklekticizmus a synkretizmus v ľu-
dovej viere. Novodobé pohanské duchovné aktivity nemôžu priamo nadväzovať na 
európske pohanské náboženstvá, pretože sú do veľkej miery prekryté kristianizáciou. 
Preto sa v odborných kruhoch ujal termín novopohanstvo (neopaganizmus), ktorý 
naznačuje, že kontinuita medzi pôvodnými pohanskými náboženstvami a ich súčas-
nými stúpencami bola prerušená. 

Hlavné črty súčasného paganizmu sú polyteizmus, démonizmus13 a organizovaný 

11  http://www.isoc.org, http://sk.wikipedia.org, http://www.inet.sk, http://www.modrykonik.sk http://
www.popradskakava.sk, http://www.easynet.sk 72

12  Pri analýze regionálnych výsledkov nekresťanskej mimocirkevnej religiozity vyšli autorom tieto vý-
sledky: vo väčšine prípadov respondenti z  východného Slovenska mali negatívnejší postoj k daným 
javom, pozitivnejší postoj mali ľudia zo západného Slovenska. ( Matulník, Minichová, Kratochvíla: 
c. d., s. 23)

13  Ide najmä o  luciferianizmus rozšírený v Taliansku, Španielsku a  jeho odnože, či podskupiny, potom 
o  satanizmus, ktorého prejavy sme zaznamenali aj na Slovensku a  čarodejníctvo – wiccánstvo (úcta 
k rohatému bohu a bohyne matky Zem.
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polyteistický paganizmus, ktorý znovuoživuje pohanské náboženské korene, ucho-
váva predkresťanské tradície. Novopohania protestujú proti kresťanskej expanzii 
a proti výlučne monoteistickej koncepcii, preto u nich nachádzame často protikres-
ťanskú rétoriku i symboly. Pri súčasnom paganizme sa často stretávame zo symbo-
likou postavenou na symbole obety – princípe spoločnej krvi, symbolizujúcej návrat 
k minulosti, k počiatku a vzniku človeka, ide o návrat do predkresťanského polyte-
istického a teda nábožensky slobodného obdobia – do idealizácie „zlatých časov“. 

Na Slovensku sa vyskytujú pokusy oživovať tradíciu Keltov a  Slovanov, najmä 
z dôvodov historických. Na oživení náboženstva Keltov i Slovanov je badateľné pre-
pojenie s romantizmom, návratom k prírode a harmónii súžitia človeka s ňou je jed-
ným z hlavných motívov novopohanstva na Slovensku. 

V pohanskej minulosti sa pre novopohanov nachádza ideál ľudstva, človek ne-
skazený spoločenstvom a náboženskými inštitúciami, človek žijúci v prirodzenom 
súlade so svojím okolím i sám so sebou. Preto je jednou z problematík, ktorá rezo-
nuje v súčasnom slovenskom paganizme, aj ekológia, o ktorej sa v novopohanských 
skupinách veľa diskutuje a jedným z ponúkaných riešení je návrat k predkresťanskej 
harmónii človeka s duchovne poňatými prírodnými silami.14 S tým súvisí aj hlbinná 
a nadosobná ekológia, ktorej konceptom je holizmus a panteizmus prírody, pri kto-
rom je zem považovaná za živú a božskú bytosť, pričom je človek len jednou jej 
časťou, ktorá je vo vzájomnom vzťahu so všetkými ostatným bytosťami a má tiež 
božský život a silu.15 

Novopohanské myšlienky sa praktizujú v  spoločenstvách, kde prebiehajú du-
chovné, kultúrne a  spoločenské aktivity. Spoločenstvá sa snažia okrem osobného 
duchovného zaujatia a náboženského zážitku precítiť náboženské a kultúrne tradí-
cie, preniesť sa určitými aktivitami do súčasného sveta a vyskúšať aspekty napríklad 
slovanskej kultúry spoločne s ostatnými členmi spoločenstva. K tomu slúžia naprí-
klad oslavy slnovratu, alebo oslavy keltských sviatkov Samhain, Lughnasad, Imbolc, 

14  V tomto smere na Slovensku dominuje Žiarislav (Miroslav Švický), ktorý vlastní vydavateľstvo DIVA 
a podľa jeho slov: „na Slovensku sa rozvíja vedomectvom inšpirované neformálne hnutie smerujúce 
k obrode pôvodného duchovna chápané v  rovine slovanskej – „duchovné slovanstvo“. (www.ved.sk) 
Skupina okolo Švického založila spoločnosť Rodný kruh a skupinu Bytosti, ktorá pôsobí na lesných 
stretnutiach prírodných obradoch výročných sviatkov, podstrižín a obradoch prijímania mien, ale i ob-
radoch svadobných i posvätení novorodeniatok. Je autorom Žiarislavovej metodiky nazvanej „Cesta 
koncovky“ zameranú na prácu s dychom a duševnou rovnováhou.. Založil prírodné strediská pre liečbu 
drogovo závislých. Od roku 2002 sa Žiarislav usadil na samote v Stoličných horách, kde založil salaš 
s voľným chovom kôz, oviec, koňov a slovenských čuvačov. Vybudoval aj „Vedomecké stredisko“, v kto-
rom organizuje sústredenia zamerané na prírodnú kultúru, prírodný spôsob života. Sám organizuje 
slávnosti Letného slnovratu, ktoré navštevujú stovky pútnikov. Vydáva aj časopis Vedomecké listy a ka-
lendár Prírodný časník s pôvodnými sviatkami a pôvodným obradoslovím. ( podľa www.ziarislav.sk)

15  Túto koncepciu vyznáva aj združenie Karpatský pecúch. „Sme bytosti, ktoré uskutočňujú čistý a jedno-
duchý život v prírode podľa zásad dobrovoľnej skromnosti, čo najšetrnejšie k okoliu, sebe zo vzťahom 
k duchovným a kultúrnym pôvodným slovanským hodnotám. (podľa www.karpatskypecuch.sk) 
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Beltaine.16 Oslavy slnovratu či už letného, zimného, oslavy nového roku, alebo oslavy 
keltských sviatkov ako je Samhain, Beltaine cirkev kristianizovala a nahradila kres-
ťanskými sviatkami narodenia Ježiša Krista, Všetkých svätých, sv. Jána Krstiteľa.17 

Je príznačné, že hlavnou udalosťou novopohanského života je slávnosť, uskutoč-
ňovaná pri príležitosti pohanského sviatku. Náboženské aktivity nebývajú zďaleka 
jedinou súčasťou slávnosti. Obyčajne tam sú bohaté sprievodné akcie ako ukážky 
remesiel, prednášky o  živote Keltov, Germánov, alebo Slovanov, ukážky bojových 
techník, ukážky lukostreľby, ukážky Keltskej, slovanskej módy, keltská, slovanská 
kuchyňa, jarmok s možnosťou kúpy remeselných výrobkov viažucich sa k danej po-
hanskej skupine (Kelti, Slovania). Novopohanstvo sa dá chápať predovšetkým ako 
spoločenská aktivita na trávenie voľného času. Spoločná účasť na rovnakých aktivi-
tách zároveň motivuje jednotlivcov k tvorivosti. Rozvíja sa najmä hudobné, výtvarné 
i  úžitkové umenie, spoločenstvo s  rovnakým záujmom si stavia oltáre a  upravuje 
posvätné miesta (Havránok pri Liptovskej Mare – Keltské obetisko a posvätný háj), 
rozvíja sa liečiteľstvo, veštecké techniky, náboženské motívy sa tvorivo prekladajú do 
súčasného jazyka.18 

Vzhľadom k tej skutočnosti, že religionisti, archeológovia, historici a etnológovia, 
sa ešte stále pokúšajú zrekonštruovať predkresťanské náboženstvá (božstvá, obrady) 
a  je faktom, že novopohanským skupinám neprekáža pri svojich vlastných rekon-
štrukciách obradov tvorivo využívať reálie i nespútanú fantáziu. Tam, kde absentuje 
zodpovedný vedecký výskum a prístup, je tento nahradený fantazijnými a romantic-
kými popismi obradov, filozofie a náboženstva. 

Slovanské, Keltské a Germánske novopohanstvo sa môže v niektorých prípadoch 
spájať (alebo aspoň časť jeho priaznivcov) aj s  extrémnym nacionalizmom, antise-
mitizmom a xenofóbiou.19 Ten je vyjadrený v textoch piesní niektorých hudobných 
skupín hrajúcich tzv. pagan metal, pagan rock ako je hudobná skupina Algor s plat-

16  Na Slovensku pôsobí viacero keltských skupín, medzi najznámejšie a najaktívnejšie patrí skupina Vae 
Victis, ktorú založil Brendyx, Historix, Ajaxius a Pepax a skupina Bojovia.

17  „v dedinách súbežne prebiehali obrady Svätenia jari skryté za Veľkú noc, obrady Turíc a Rusadiel skryté 
za sviatok Na Ducha, a Máje, obrady Deducha skryté za Mikuláša, Očista Kňažkami skrytá za sviatok 
sv. Lucie, Zimný slnovrat za Vianoce, Letný Slnovrat za sviatok svätého Jána. Bohovia a  duchovia 
predkov nikdy neodišli. Ich duchovno žije, žilo tu tajne i tajomne po celý čas a dnes viditeľne ožíva. 
(podľa www.ved.sk)

18  Napríklad Žiarislav (Miroslav Švický) sám seba nazýva vedomcom a rozvíjateľom vedomeckého učenia 
v užitom vedomectve, prírodnom liečiteľstve, vedomeckom divadle, divotancoch, vedomeckom kreslení, 
čarospevoch, živových cvičeniach a mnohých iných drevných základoch, ktoré on sám spája a vytvára 
novodrevie. (www.ved.sk)

19  Na Slovensku sa tento jav vyskytuje v relatívne v malom množstve napríklad sympatizanti a členovia 
skupín ako Slovakian Hammer Skinheads, Blood and Honour, Biela slovenská jednota, Biely rytieri, 
Slovenská národná liga sa zúčastňujú keltského dňa na Havránku, alebo Perúnovho dňa na Velestúre, 
Stríbogových hier a ďalších akcií určených pre širokú verejnosť pričom svoju príslušnosť a filozofiu no-
sia vizuálne umiestnenú na tričkách, či symboloch spoločne s pohanskou symbolikou Keltov, Slovanov.
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ňou Úder pohanského hnevu (2003), skupina Pagan Spirit, Hromovlad, Mater Sla-
vorum, Natural Spirit. V textoch týchto kapiel môžeme vystopovať prvky rasizmu 
a extrémizmu. Kapely sa na Slovensku prezentujú najmä na festivale Pagan fest, Rag-
narok a ďalšie. 

Pre prívržencov slovanských novopohanov tvoria sviatky centrum ich duchovného 
života. Medzi najvýznamnejšie patria sviatky: Perúnove dni (Hromnice), Svätenie 
jari (vynášanie Moreny), Sviatok Ducha Rodného - Turíce (rusadlá), Letný slnovrat, 
Zimný slnovrat.20 Súčasní slovanskí novopohania slávia sviatky zimného Slnovratu 
v štyroch hlavných obradoch:

Obrad Slnovratu – vítanie Slnovratu, ktorého súčasťou je pálenie kmeňa stromu. 
Dianie je zasvätené duchovným úkonom.

Sviatok Oseň – symbolické osievanie zrna na štyri svetové strany má priniesť 
hospodársku prosperitu do domácností, obrad je sprevádzaný obradným veršovaním 
a pečením kolového koláča, s ktorým sa spája vedomecký obrad prosperitnej mágie.

Obradná obchôdzka ducha predkov (Starého) so štyrmi strážcami slnečných strán 
a so znázornením slnečného dieťaťa – znovuzrodeného Slnka. V rámci slovanských 
novopohanských obetí sa kladie zrno, kaša ku kmeňu stromu, na kameň, či do stud-
ničky.

Obradom Zimného Slnovratu je i ples, veselica, oslava, hody. Novopohania slá-
via veselice zvyčajne usporiadaním koncertu novodrevnej hudby. Koncert je spojený 
s tancom a konzumáciou obradových pokrmov (medovina a kolový koláč).

Sviatky Letného Slnovratu sa slávia na pre novopohanov posvätných miestach. 
Slávnosť trvá jeden – dva dni pričom sa nocuje v prírodnom prostredí, podobne ako 
aj všetky aktivity súvisiace s letným slnovratom sa odohrávajú vo voľnej prírode. Je to 
sviatok matky Zeme a posvätného Slnka. Okrem kultúrneho vyžitia (koncerty, vý-
stavy, hovory a rozpravy o vývoji duchovna) sa ponúkajú produkty prírodných výrob-
kov (trhy), hry ako lukostreľba, slnečné posvätenie novorodeniatok a detí, počas noci 
obrady slnovratu (obrad podstrižín, obrady ohňové, obrady prijímania mieru, ranné 
vítanie slnka). Medzi ďalšie sviatky patrí sviatok Ducha rodného, Perúnove dni, Ví-
tanie jari. Niektoré slovanské novopohanské skupiny (napríklad Perúnov kruh, Daž-
bogovi vnuci) slávia aj pohanské slávnosti a obrady, pri ktorých na posvätné miesto 
prinesú po príprave a úprave sakrálneho priestoru sochy božstiev a žrec tu založí prí-
rodným spôsobom oheň, vzýva bohov a obetuje im plodiny, pokrmy a nápoje. Obetný 
akt je sprevádzaný spevom a hudbou (hrá sa na píšťalky, bubny, rapkáče). Po skončení 
obradu obety nasleduje spoločné obradné jedenie pripravených pokrmov. 
20  Podľa Žiarislava (M. Švického) je podstatou Vianoc slávnosť zimného Slnovratu – pretože sa na Sl-

novrat znovuzrodí slnečné božstvo- slnečný syn Svaroga – boha nebeského ohňa. Označuje sa menom 
Svarožič, Dažbog, alebo iným zástupným menom pre vlastné obrodené Slnko. (www.ved.sk)
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Okrem slávenia sviatkov sa sympatizanti slovanského paganizmu schádzajú za 
účelom oživenej histórie na rôznych podujatiach lokálneho charakteru v rámci jar-
mokov a trhov, miestnych sviatkov, kde prezentujú pre širokú verejnosť život Slova-
nov. Ich aktivity sú v rovine remeselnej, ručnej výroby, predaj odevov, obuvi, výrobkov 
z prírodných syrov, liečivých byliniek, príprava slovanských pokrmov, ukážky dobo-
vých odevov, zbraní a spôsobu boja. 

Novopohanské skupiny sú subjektívne, novopohannia majú na výber z  viace-
rých motívov pohanského náboženstva, ktoré môže rozvíjať podľa svojich potrieb, 
želaní, podľa svojho individuálneho pohľadu na svet tak, aby dosiahli osobné du-
chovné prežívanie. Odborníci na problematiku novopohanstva sa zhodujú, že jed-
ným z problémov novopohanstva je nejasná doktrína, voľná štruktúra obradov, ne-
existencia jednotného rítu, individualizmus príslušníkov jednotlivých spoločenstiev 
vedie často k štiepeniu a následnému zakladaniu nových klanov, rodov.....Zároveň 
však ide o spiritualitu ľudí, ktorí chcú byť individualistami a dokážu sa s odvahou 
a vnútornou silou postaviť proti niektorým negatívnym rysom majoritnej spoloč-
nosti (konzumný spôsob života, znečisťovanie prírody a jej drancovanie) a sú kritickí 
voči náboženstvu, ktoré túto spoločnosť formovalo, teda voči kresťanstvu. Filozofia 
novopohanstva oslovuje ľudí s ochotou vzdať sa komfortného spôsobu života v mes-
tách a žiť menšinovým alternatívnym životným štýlom a vytvárať nezáväzné a voľné 
skupiny, či spoločenstvá. Kombinácia individualizmu a možnosti žiť v malom elit-
nom spoločenstve zabezpečuje novopohanstvu popularitu a  životaschopnosť, ba 
dokonca rozvoj aj do budúcna. Spiritualita sa v novopohanstve vníma ako súčasť 
holistického pohľadu na svet.

Stúpenci New Age sú presvedčení o veľmi blízkom vzťahu medzi nimi, vyznávajú-
cimi ideami a starovekou gnózou. Fascinácia gnózou sa však v prípade hnutia neviaže 
na žiadne náboženstvo a hlása, že poznanie je cestou k dokonalosti pre všetkých ľudí. 
New Age vychádza z už spomínaného holistického modelu sveta, v ktorom sú upred-
nostňované vzájomné súvislosti a prepojenosť všetkých častí v rámci jedného celku. 
Novognóza prekonala dualizmus gnózy panteistickým videním sveta. Človek No-
vého veku má byť sebarealizovaný, sebazbožštený autotransformáciou s rozšíreným 
planetárnym vedomím, sám sebe spasiteľom a strojcom nového šťastného a dokona-
lého seba. V Novom veku sa uplatní samoregulujúca energia bežného transcendent-
ného sebavedomia (Macháčková 2002: 149).

Vzhľadom k tomu, že New Age je sústava bez formálnej organizácie, je nemožné 
vymenovať všetky významné prvky zapadajúce do jeho rámca. Myšlienky New Age 
však v súčasnosti účinne prenikajú do viacerých oblastí života na Slovensku. V rámci 
verejnej sféry a najmä v mestách stoja za bližšie povšimnutie snahy ovplyvniť týmito 
myšlienkami oblasť školstva. Ide o viaceré projekty (napríklad projekt Nová para-
digma vzdelávania, či projekt Milénium, v ktorom sú niektoré časti totožné s cieľmi 
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hnutia Nového veku)21 a tiež oblasť zdravotníctva, kde sa v ošetrovateľstve uplatňuje 
holistický prístup podľa C. Royovej a V. Hendersonovej. Podobne neodškriepiteľným 
je vplyv New Age v komerčných oblastiach (Macháčková 2002: 149).

Ľudia sympatizujúci s New Age majú záujem o zmenu svojho životného štýlu, 
napríklad menia svoje stravovacie návyky, preferujú makrobiotickú stravu, snažia sa 
udržiavať v kondícii a v dobrom telesnom stave, navštevujú združenia a centrá zdra-
vého životného štýlu. Je tiež badateľný záujem o spirituálne techniky ako je modlitba, 
meditácia, zaujímajú sa o vnútorný život (sny a snové predstavy).22 

Do centra záujmu New Age patria aj tzv. vidiecke centrá, v ktorých sa konajú kurzy 
a  stretnutia, prípadne ďalšie aktivity komunít s  ekologickým a náboženským dôra-
zom. K takýmto patria rôzne ozdravné centrá a kurzy napríklad Kruh priateľov veku 
Vodnára a pod. Spoločenský život priaznivcov Nového veku sa odohráva v čajovniach, 
kníhkupectvách s ezoterickou literatúrou, ktoré majú aj tzv. meditačné kútiky a kde je 
sortiment spestrený predajom vonných tyčiniek, olejov, liečivými kameňmi, liečivými 
obrazmi, ezoterickou hudbou a pod. V kníhkupectvách, antikvariátoch, čajovniach, či 
centrách je často aj miesto určené pre inzerciu rôznych akcií, či výstav. 

Väčšina respondentov – sympatizantov New Age pravidelne navštevovala čajovne 
v mieste, kde žili a zúčastňovali sa rôznych akcií, ezoterických festivalov nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí (najmä vo Viedni a Prahe). Pravidelne sledovali inter-
netové stránky s tematikou duchovna, zapájali sa do chatovej komunikácie na rôzne 
témy dotýkajúce sa ezoteriky a sledovali publikácie a periodiká New Age.23 

21 In:Teologický časopis VII/2009/1.s 22.
„Rozumom sme v dvadsiatom prvom storočí, ale naše srdce je v dobe kamennej.“ Je potrebné rozvíjať 
vyššie motívy (metamotiváciu), emocionálnu inteligenciu, prosociálne správanie a formovať ušľachtilé 
hodnoty, ako sú láska, úcta, rešpekt, rovnosť, bratstvo, sloboda (ale nie na úkor iných), dobrá vôľa, tole-
rancia, dôvera, poctivosť, čestnosť, vzájomná pomoc a spolupráca. Aby sa to mohlo stať, škola by mala 
byť tvorivou a humánnou, mala by prispievať k sociálnej a politickej zrelosti občanov a k schopnosti 
aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať na verejnom živote, posudzovať problémy nielen z osobného a ná-
rodného hľadiska, ale aj medzinárodného a globálneho pohľadu. Potrebnú psychickú silu im môže dať 
kvalitné vzdelanie a výchova. Ideálom výchovy by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry 
(vzdelaný a tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný, zdravý) člověk. 
Ďalej ide o  rozvoj procesov emocionalizácie, autoregulácie, axiologizácie, socializácie, kognitivizácie, 
kreativizácie. Takýto rozvoj osobnosti povedie k schopnosti človeka prispievať k ekonomickej prospe-
rite spoločnosti, k trvale udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju spoločnosti so zodpoved-
nosťou voči životnému prostrediu a zachovaniu života na zemi, bude prispievať k rozvoju svetovej vedy, 
techniky, kultúry, umenia a športu. Povedie to k schopnosti formovať otvorenú ob-čiansku spoločnosť, 
budovať, udržiavať a rozvíjať demokratický systém organizácie verejných záležitostí, schopnosti pozi-
tívne prispievať ako občania na miestnej, štátnej, európskej i globálnej úrovni k všestrannému pokroku 
a blahobytu.“ (Citované z projektu Milénium podľa www.milénium.sk, www.obcianskeoko.sk)

22  Časté je aj praktizovanie rôznych nových relaxačných techník, ako je napríklad floatácia – vznášanie sa 
vo vani zo slanou vodou. Inklinujú k RPG hrám, simulačným hrám napríklad hra Rytieri a draci a pod. 
Často experimentujú s virtuálnou realitou, skúšajú kyber priestor a kybernetickú civilizáciu. 

23  (napríklad časopis Sophia, Baraka, Regena, Vitalita a pod.).

http://www.milénium.sk
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Na základe výskumu môžeme konštatovať, že preddispozície k vstupu do alterna-
tívnych náboženských komunít majú najmä ľudia zo stredných sociálnych vrstiev, ktorí 
majú relatívne vysokú úroveň vzdelania, pričom väčšina z nich prežila pred stretnutím 
s alternatívnym náboženským smerom viaceré záťažové situácie. Ženy neboli vo vše-
obecnosti spokojné zo svojím životom alebo celkovou životnou situáciou, hľadali a tú-
žili po zmene. Orientovali a zaujímali sa najmä o ezoteriku, astrológiu a mágiu (najmä 
o niektoré jej časti – ľúbostnú mágiu) a alternatívnu medicínu. Mužov zaujímala viac 
ideológia náboženskej komunity, prípadne vedúca osobnosť hnutia. 

Charakterizovali sme si len časť paradigmatických východísk niektorých z  teó-
rií hovoriacich o  súčasnej transformácii spoločnosti. Vzhľadom k  tomu, že viaceré 
z týchto teórií sa postupne uplatňujú aj na Slovensku, môžeme očakávať väčší prie-
nik globalizačných prvkov a tým aj nárast rôznorodosti a zmien v duchovnej oblasti 
života ľudí, čo dáva práve širokospektrálne orientovanému New Age veľké pole ďal-
šieho možného pôsobenia na Slovensku. Po úspešnom vzostupe začiatkom deväťde-
siatych rokoch je možné badať na myšlienkach New Age príznaky stagnácie, s čím 
súvisí aj nová strategická voľba operacionalizácie a  inovácie základných myšlienok 
New Age. Nová spiritualita do veľkej miery súvisí s ľudovou kultúrou, preto je uži-
točné v  blízkej budúcnosti zamerať sa pri ďalších výskumoch novej religiozity na 
jej prispôsobenie a ovplyvňovanie postmoderným, ambivalentným a procesuálnym 
pomerom vytvárajúci vlastný mýtizujúci náboženský a spoločenský život. 
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Odpustenie ako konštruktívny  
postoj a prístup k spracovaniu  
minulosti 
Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Úvod a pokus o načrtnutie východiska – kontext tejto doby
Dovoľte, aby som na úvod načrtla istú predstavu a špecifikum tohto obdobia, v kto-
rom sa nachádzame. Vieme, že je tu kríza, hospodárska, mravná, kríza rodiny, au-
tority. Po 40 rokoch usmerňovaného myslenia a  jasných kontúr dobra a zla, času, 
v ktorom mnohí z nás žili dva životy, sme sa ocitli v akomsi vákuu. Dovoľte, aby som 
len pár slovami zhrnula, podľa môjho názoru veľmi trefnú a zaujímavú diagnostiku 
našej doby. Matthew Fforde z Oxfordu, ktorý bol prednášať aj na Katolíckej univer-
zite, napísal podľa môjho názoru veľmi podnetnú sociologicko-antropologicko-po-
litologickú knihu nazvanú: Desocializácia – Kríza postmodernity (Fforde, 2010). 
Podľa tejto knihy je myslenie súčasného postmoderného človeka ovládané matricou 
materializmu, ktorá má viacero zložiek, charakteristických determinizmom: Hu-
manizmus – antropocentrizmus; Racionalizmus; Rightizmus – prílišné vyzdviho-
vanie ľudských práv menšín, často na úkor väčšinovej spoločnosti; Societalizmus 
– človek je produktom spoločnosti a  jeho činy sú do istej miery týmto vplyvom 
ospravedlniteľné; Ekonomizmus – chápanie človeka ako bytosti primárne zaujatej 
úsilím získať ekonomické zdroje; Powerizmus – boj o  moc; Animalizmus – sme 
podobní zvieratám, ovládaní pudmi, ktoré musíme napĺňať; Sexualizmus; Fyziolo-
gizmus; Psychizmus.

Paradoxne tieto zložky materialistickej matrice sú v  opozícii voči relativizmu, 
ktorý je rovnako silnou ideológiou. Takáto platforma je iste náročným backgroun-
dom v  procese výchovy a  vzdelania. Ten je nesmierne sťažený i  rozpadom rodín, 
narušením autorít, nedostatočným sociálnym a  ekonomickým statusom učiteľov, 
i mnohými alternatívnym, benevolentnými teóriami výchovy, ktorá hľadá v dieťati 
často partnera a nekladie nároky, nevyžaduje, netrestá, neusmerňuje. 

Vo svojom príspevku sa zameriam na fenomén odpustenia, ktoré je významnou 
súčasťou zvládania ťažkých situácií krívd, ktoré každý z nás v živote zažíva. Je prav-
divým a liečivým krokom k oslobodeniu sa od minulosti, ako načrtnem. Je slobod-
ným rozhodnutím, výsostne ľudským, zároveň predpokladá rozlíšenie medzi dobrom 
a zlom, oddelenie vinníka od viny.
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Odpustenie
Psychológia sa až posledných 30 rokov zaoberá fenoménom, ktorý dovtedy bol do-
ménou teológie a pastoračnej praxe. Sociálnymi vedami bol ignorovaný, nakoľko bol 
považovaný za náboženský jav. Od 80. rokov, kedy sa psychológia začala venovať od-
pusteniu v kontexte posttraumatických stavov, manželstiev, konfliktov medzi roves-
níkmi, národmi a etnickými skupinami, či vzťahov s psychosomatickými ochoreniami, 
môžeme povedať, že odpustenie prinieslo nádej do viacerých oblastí. Odpustenie je 
aktívnym činom, ale môžeme hovoriť o životnom štýle odpustenia a odpúšťania, pri-
čom takéto nastavenie voči udalostiam a ľuďom prináša pozitívne dôsledky. 

V predkladanom príspevku sa pokúsim priblížiť psychologický pohľad na proble-
matiku odpustenia a najmä definovať tento pojem. Odpustenie nie je čisto psycho-
logickým fenoménom, je a bolo vnímané najmä ako fenomén duchovný, resp. nábo-
ženský, zaoberala sa ním i filozofia. Odpustenie je centrálnym motívom kresťanstva. 

Zo strany psychológov nebola odpusteniu počas dlhej doby venovaná takmer 
žiadna pozornosť, pravdepodobne práve kvôli tradičnému chápaniu odpustenia ako 
náboženského či duchovného fenoménu. Do 80. rokov 20. storočia bola odpusteniu 
z pohľadu psychológie venovaná pozornosť len sporadicky. Z hľadiska filozofie sa 
viacero autorov zameralo na odpustenie najmä v súvislosti s holocaustom a zamýšľali 
sa nad odpustiteľnosťou resp. neodpustiteľnosťou niektorých zločinov (napr. Der-
rida, in Wieviork 1999; Jankelevitch, 1996). Počas 90. rokov sa začal výskum využitia 
stratégií na podporu odpustenia v poradenstve a psychoterapii objavovať vo vedec-
kých časopisoch (McCullough, Pargament a Thoresen, 2001). V rokoch 1998-2005 
pôsobila Kampaň na výskum odpustenia, ktorú založili výskumníci na podnet výzvy 
Nadácie Johna Templetona. Približne 30 výskumných laboratórií získalo podporu na 
realizáciu 3-ročných výskumných programov zameraných na odpustenie. Aj vďaka 
tomuto projektu psychológia zhromaždila množstvo vedeckých informácií o odpus-
tení (www.forgiving.org). 

Dôležitou úlohou psychológie je vymedziť a definovať pojem odpustenie, ktorého 
laické ponímanie býva rôzne a líši sa od vedeckého. Etymológia pojmu odpustenie 
vychádza zo slova pustiť, čo znamená vzdať sa niečoho, umožniť odchod. Predpona 
„od“, vyjadruje skutočné oddelenie, odlúčenie. Podobný význam nachádzame i v iných 
jazykoch: napr. Pust – všeslovanské slovo, vyjadruje prázdno, kde sa nič nedeje, jeho 
odvodeninami sú slová: púšť, pustatina, spúšť, odpustky, spústa. Z latinčiny je to slovo 
Dimissio, ktoré znamená. zanechanie niečoho, rozpustenie, rozdrobenie, rozkúskova-
nie, rozoslanie, z gréčtiny zasa Afesis vyjadruje voľnosť, odoslanie, prepustenie (Ma-
chek, Pražák – Novotný in Klčovanská, 2006). Kritériom odpustenia z morálneho 
hľadiska je rozhodnutie odpustiť a naň naväzujúce skutky (myšlienky, slová, činy) vo 
vzťahu k aktérovi krivdy. Kritériom a zároveň ovocím dokonaného odpustenia z hľa-
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diska vnútorného uzdravenia je schopnosť rozpamätať sa na krivdu bez zničujúcich 
emócií a prežívania bolesti, schopnosť prežiť stretnutie s aktérom krivdy v pokoji. Psy-
chológovia vytvorili množstvo definícií odpustenia. Vyberáme dve, prvá vyzdvihuje 
vnútorný rozmer odpustenia chápaného ako zmenu, konverziu: „Odpustenie je intra-
individuálna, prosociálna zmena voči vnímanému útočníkovi, ktorá je situovaná v špeci-
fickom interpersonálnom kontexte.“ (McCullough, Pargament a  Thoresen, 2001, s.9). 
Druhá definícia poukazuje na Enrightom postulované pozitívne a negatívne prejavy/
symptómy odpustenia, na úrovni myšlienok, slov a skutkov voči aktérovi krivdy alebo 
o ňom: „Odpustením sa rozumie ochota vzdať sa vlastného práva na mrzutosť (hnev, zlosť, 
odpor, nenávisť), negatívneho posudzovania a ľahostajného správania sa k človeku, ktorý 
ma nespravodlivo zranil a snaha pestovať v sebe k nemu postoj šľachetnosti, veľkodušnosti, 
nezaslúženého zľutovania, ba dokonca i  lásky.“ (In: Mc Cullough, Pargament, Thore-
sen, 2001). Odpustenie môžeme vymedziť i  vymenovaním jeho hlavných znakov 
(Enright, Gassin, & Wu, 1992, s.127): Odpustenie má osobný charakter – odpustiť 
môžeme ľuďom (živým i mŕtvym), sebe a Bohu. Podmienkou odpustenia je krivda 
– psychologická, citová, fyzická alebo morálna ujma, ktorá nemusela byť úmyselná 
ani uvedomená zo strany vinníka. Odpustenie má procesuálny, dlhotrvajúci charakter, 
negatívne emócie môžu dlhodobo sprevádzať proces odpúšťania. Odpustenie prebieha 
na rozumovej, vôľovej i emocionálnej úrovni. Odpustenie nemusí byť verbalizované. Je 
ovplyvňované vonkajšími okolnosťami i vnútornými charakteristikami poškodeného. 
Odpustenie môže uľahčovať empatia, modlitba, uvedomovanie si pozitívnych príno-
sov odpustenia – sloboda, neúmyselnosť krivdy, ľútosť a ospravedlnenie zo strany vin-
níka, blízkosť vzťahu. Pri odpustení nemusí nastať obnova dôvery. Nemusí vždy nutne 
prísť k zmiereniu. Odpustenie je slobodná voľba a nikto nemôže byť k nemu nútený 
(podľa: Enright, Gassin, & Wu, 1992, s.127, Smedes, 2004). 

Bežne sa stretávame so zamieňaním niektorých pojmov s odpustením. Nakoľko 
neprinášajú také uzdravenie ako odpustenie, je potrebné ich pre účely poradenstva 
a  terapie odlíšiť od odpustenia. S  odpustením sa často zamieňa pojem zmierenie 
(napr. Šúpolová, 2007, Drábiková, 2008), ktoré je znovuobnovením vzťahu (Mc Cul-
lough, Pargament, Thoresen, 2001). Zjednodušene možno povedať, že zmierenie je už 
„nadstavbou“ odpustenia a môže, ale nemusí nasledovať po odpustení (napr. Enright, 
Gassin, & Wu, 1992, s. 127). Prepáčenie sa od odpustenia odlišuje najmä závažnosťou 
udalosti, ktorej sa týka. Prepáčiť môžeme, ak nám niekto stúpi napr. na nohu, alebo 
ak mešká na schôdzku. Ospravedlňovanie vinníka je zasa opakom odpustenia v tom 
zmysle, že uznávame, že vinník mal dobré dôvody na to, čo vykonal. Odpustenie 
nie je zabudnutím. Zabudnutie môže nasledovať odpustenie, ale nemôže ho pred-
chádzať (Smedes, 2004). Zabudnúť môžeme až potom, čo sme odpustili. Dôkazom 
toho, že sme odpustili, však nie je zabudnutie, ale uzdravenie pretrvávajúcej bolesti 
z minulosti. Odpustenie nie je ani ignorovanie, zatvorenie očí nad tým, čo sa stalo. 
Odpustenie nevyhnutne potrebuje, aby ho predišlo pomenovanie a uznanie krivdy, 
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ktorá sa stala – v jej reálnej sile a dôsledkoch (Křivohlavý, 2004). Nie je tolerovaním 
zlého, nevhodného správania. Nie je schvaľovaním alebo podporovaním správania, 
ktoré niekomu robí zle a spôsobuje bolesť. Smedes (2004) upozorňuje, že príliš ľahké 
odpúšťanie môže viesť k ospravedlňovaniu a tolerovaniu zla, devalvácii a banalizácii 
tohto zla. Skutočné odpustenie nemôže viesť k zaujatiu povýšeného a nadradeného 
postoja k druhému, ktorý niečo vykonal. Ak niekto tvrdí, že odpustil, a neustále starú 
krivdu spomína, najmä pred človekom, ktorý mu ublížil, pravdepodobne neodpustil, 
pretože odpustiť znamená dať slobodu, vzdať sa negatívnych myšlienok o vinníkovi. 

Pravdivé prehodnotenie krivdy znamená neospravedlňovať toho druhého, hoci 
nebráni chápaniu jeho pohnútok, úmyslov a  okolností, v  akých konal. Je dôležité 
hľadieť pravdivo aj na vlastnú situáciu, nerobiť zo seba bezmocnú obeť, priznať si 
prípadný podiel viny. V prípade zranenia, či zraňovania blízkym človekom je dôležité 
uvedomiť si snahu pomenovávať krivdy eufemizmami.

V čom je teda ten rozdiel medzi skutočným odpustením a pseudoodpustením:

Reálny pohľad na udalosť seba a vinníka – reflexia, ktorá umožňuje pomenovať 
krivdu pravým menom pri prijatí skutočných poľahčujúcich a priťažujúcich okolností 
oboch zúčastnených

1. Reflexia kontextu
2. Empatia 
3.  Aktívne rozhodnutie byť milosrdný s vedomím vlastných chýb a zlyhaní, ktoré 

mi nedovoľujú odsudzovať človeka – zlý čin áno!
4.  Neospravedlňujem, nepopieram vlastnú bolesť a teda ani vlastnú zraniteľnosť, 

nehrám sa na niečo iné, než som
5. I ja potrebujem odpustiť a to mi tiež pomáha rozhodnúť sa odpúšťať
6.  V kontexte viery je odpustenie krokom logickým, nakoľko Boh odpustil človeku 

a tiež mne, preto i ja mám povinnosť odpúšťať
7. Odpustenie nedovoľuje pozerať na druhého povýšenecky
8. Odpustenie mi prináša zmenu – v podobe slobody

Bolo vytvorených viacero modelov procesu odpustenia. Uvádzam zjednodušenú ver-
ziu Enrightovho modelu (Enright, et al., In Kurtines & Gerwirtz, 1991): Zranenie je 
podmienkou, prvou príčinou zaoberania sa odpustením. Nie je však aktivitou zrane-
ného, stalo sa nezávisle od neho. Samotný proces odpustenia štruktúruje Enright takto: 

1. prežitie a uvedomenie si negatívnych psychologických dôsledkov;
2. potreba riešenia; 
3. rozhodovanie sa medzi stratégiou spravodlivosti a milosrdenstva; 
4. motivácia k odpusteniu; 
5. rozhodnutie odpustiť; 
6. vykonanie vnútorných stratégií odpustenia. 
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Po ukončení samotného procesu odpustenia môže nastať potreba akcie, príp. aj 
vykonanie behaviorálnych aktivít vedúcich k zmiereniu. Po odpustení resp. aj vykonaní 
zmierenia nastáva uvoľnenie. 

Enright pri výskumoch odpustenia zistil, že podmienky, za ktorých je človek 
ochotný odpustiť, sa menia s vekom i osobnostnou zrelosťou. Popisuje šesť základ-
ných štýlov chápania odpustenia: 

1. odpúšťam, ak môžem potrestať; 
2. odpúšťam, pokiaľ môžem dostať späť, čo mi bolo vzaté; 
3. odpúšťam ak, ma ostatní prinútia odpustiť; 
4. odpúšťam, ak to vyžaduje moja životná filozofia alebo moje náboženstvo; 
5. odpúšťam preto, že to znovu prináša harmóniu alebo dobré vzťahy v spoločnosti; 
6.  odpúšťam preto, že to je vyjadrením pravého zmyslu lásky – miluj blížneho svojho. 

Odsudzujem skutok a nie osobu. 

Piaty a  šiesty stupeň dosiahlo veľmi málo respondentov (Enright, 1991). Boží 
a ľudský rozmer odpustenia môžeme objaviť na ceste k premene od žiadania spravod-
livosti v zmysle starozákonného “Oko za oko, zub za zub”, cez poslušnosťou vyjadrené 
“Tebe patrí pomsta Pane” – až po Ježišovo veľkorysé a milosrdné: “Otče, odpusť im, lebo 
nevedia čo činia” alebo v podobnom duchu Štefanovo “Pane, nepočítaj im tento hriech.” 

V rokoch 2009 – 2010 (Drábiková, 2010) som uskutočnila výskum odpustenia ro-
dičom u adolescentov v detských domovoch, kde som na základe rozhovorov s ado-
lescentmi vyrastajúcimi v DD pozorovala:

7 prístupov k odpusteniu:
1. Skutočne odpustili – pocítili zmenu, dlhší a náročnejší priebeh odpustenia
2. Domnelé odpustenie – bez zmeny, veľmi rýchle a povrchné „odpustenie“
3.  Necítia potrebu odpustiť – popretie krivdy, nezáujem maskujúci bolesť, vyhýba-

nie sa spomienkam na krivdu, snaha udržať si dobrý vzťah s rodičmi, idealizácia
4.  Popieranie potreby odpustiť – napriek jasnému negatívnemu postoju, snaha za-

budnúť na krivdu, riziká: zatvrdnutie, zatrpknutie
5. Chce odpustiť, ale ešte neodpustil/a – pozitívny postoj, prevaha bolesti a hnevu
6.  Odpustil/a by ak... – prenos zodpovednosti za odpustenie na toho druhého, 

neochota odpustiť, ktorá je zakrývaná podmieňovaním
7. Nechce odpustiť – rôzne dôvody

Prečo považujem odpustenie za dôležitý nástroj a hodnotu v procese výchovy 
a vzdelávania?

1. Hľadím na druhého ako na osobu v jej dôstojnosti
2. Hľadám pravdu
3. Snažím sa priblížiť a pochopiť
4. Vzdávam sa vlastných túžob po pomste, ale aj ohovárania, posudzovania a pod.
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5. Vyzdvihujem hodnotu milosrdenstva, empatie, zmierenia a dialógu
6. Dávam pozitívny príklad 

Od 80. rokov, kedy sa psychológia začala venovať odpusteniu v  kontexte post-
traumatických stavov, manželstiev, konfliktov medzi rovesníkmi, národmi a  etnic-
kými skupinami, či vzťahov s psychosomatickými ochoreniami, môžeme povedať, že 
odpustenie prinieslo nádej do viacerých oblastí. Odpustenie je aktívnym činom, ale 
môžeme hovoriť o životnom štýle odpustenia a odpúšťania, pričom takéto nastavenie 
voči udalostiam a ľuďom prináša pozitívne dôsledky. 

Dôsledky odpustenia
Na záver len zopár výsledkov výskumov: Autori zhodne popisujú psychologický prínos 
odpustenia ako oslobodenia od zranenia a bolesti z minulosti. Kushner (in Křivohlavý, 
2004, s.155) popisuje odpustenie ako „najvyšší druh spôsobu zvládania nevyhnutných 
životných ťažkostí, psychických zranení, frustrácií a útokov. Často prináša pokojnejší 
a láskyplnejší spôsob života.“ Křivohlavý (tamtiež) ďalej cituje Emmonsa: „Odpuste-
nie môže aktivovať integratívne sily danej osoby, zachrániť psychiku človeka od vnú-
torných zmätkov a konfliktov, vyviesť človeka z roztrieštenosti do integrovanosti, od 
osamotenosti do zmierenia.“ Odpustenie prináša pocity pokoja, šťastia, oddychu od 
hľadania vinníkov a  trestu, likviduje hnev a  nenávisť, znižuje depresiu a  úzkosť. Je 
to krok k slobode a zodpovednosti, človek už nie je natoľko determinovaný svojou 
minulosťou, prežitými krivdami (pozri aj Smedes, 2004; Křivohlavý, 2004; Augustyn, 
2005; Benner, 1992). Dovoľuje mu pripustiť si traumu, nechať ju prebolieť, spracovať 
ju emočne, kognitívne a slobodne sa rozhodnúť. Uzdravujúce účinky odpustenia boli 
preukázané napríklad aj vo výskume žien po inceste, kde bol preukázaný nárast nádeje 
a významné zníženie úzkosti a depresie (Freeman, Enright, 1996). 

Friedman a Toussaint (2006) v prehľadovej štúdii sumarizujú doterajšie zistenia 
ohľadom dôsledkov odpustenia. Uvádzajú pozitívny vzťah odpustenia s vďačnosťou 
a  well-beingom, optimizmom, nádejou, dôverou, spokojnosťou so životom, pozi-
tívnymi presvedčeniami a  emóciami, celkovým mentálnym zdravím a  sebahodno-
tou. Odpustenie naopak znižuje psychologický distres, depresívne emócie a soma-
tické symptómy, úzkosť, posttraumatickú stresovú poruchu a úzkosť zo smrti, hnev, 
hostilitu a pomstychtivosť, pocity viny a zraniteľnosti. Viaceré výskumy preukázali 
pozitívne somatické účinky odpustenia, ktoré môže zlepšiť celkový zdravotný stav 
i  činnosť nášho imunitného systému, znižuje závažnosť srdcových ochorení, môže 
predĺžiť život onkologickým pacientom. Autori uvádzajú aj pozitívny vplyv odpus-
tenia na liečbu kožných ochorení, porúch trávenia, alebo imunologické ochorenia 
(napr. Benner, 1992, Enright, 2001, Prešinská-Píschová, 2009).

Mnoho výskumov bolo zameraných na sociálne prínosy odpustenia. Odpustenie 
prináša pozitívne zmeny aj do partnerských a manželských vzťahov a  je využívané 
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v manželskom a párovom poradenstve a terapii (napr. Fincham, Beach, Davila, 2004; 
Gordon, Baucom, Snyder in McCullough, Pargament a Thoresen, 2001; Cheong,  
DiBlasio, 2007; DiBlasio, Benda, 2002; Ripley, Worthington, 2002; DiBlasio,  
Cheong, in press). Odpustenie je efektívnym nástrojom aj pri riešení násila medzi 
adolescentmi (DiBlasio, Benda, 2001) napríklad aj v USA po známej streľbe v škole 
v Columbine (Hawkins, McIntosh, Silver, Holman, 2004).

Odpustenie býva využívané pri zmierovacích procesoch v krajinách zničených ob-
čianskou vojnou či apartheidom, napr. v Južnej Afrike (Tutu, 2005), v Severnom Írsku 
(Cairns, et al., 2005), v Rwande (Staug, Pearlman, 2006; tamtiež) a iné. Viacero pro-
jektov sa zameriavalo na preskúmanie možností edukácie a mediácie za cieľom me-
dziskupinového odpustenia a zmierenia, napríklad v Bosne (Thomas, Garrod, 2002), 
Rwande (Staub, 2005; in press; Staub, Pearlman, 2006; Staub et al., 2005), Severnom 
Írsku (McLernon, et al., 2003;. McLernon, Cairns, Hewstone, 2002; McGlynn, et 
al., 2004; Hewstone, et al. 2004; Hewstone, et al., 2006; Cairn, et al., 2005), skúmanie 
perspektív v Kongu. Psychológovia pripravili edukačné programy pre deti, ktoré boli 
zamerané na zníženie úzkostí, depresie a agresie, spôsobené prežívaním a pozorova-
ním násilia a nespravodlivosti v Severnom Írsku (Enright, Gassin, Knutson, 2003; 
Knutson, Enright, 2002). Vzájomné spoznávanie a usmerňovaný kontakt znepriate-
lených komunít považujú psychológovia za kľúčové pri ceste k dosiahnutiu zmiere-
nia. Udalosti 11. septembra 2001 priniesli mnoho výziev k odpusteniu a zmiereniu 
s cieľom vyrovnať sa so stratou a ohrozením blízkych ľudí i celej spoločnosti teroriz-
mom (Exline, Worthington, Hill, McCullough, 2003; Reed, Aquino, 2003).
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Od moderny k postmoderne.  
Od poriadku k chaosu?
Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Svet sa zásadne zmenil. Ešte pred dvadsiatimi piatimi rokmi neexistovali mobily, 
v  bežnej praxi sa používal výnimočne počítač, všednou každodennou záležitosťou 
nebol internet a  e-mailová komunikácia. A  temer výlučným supermarketom bol 
PRIOR. Mali sme dva až šesť televíznych kanálov a žiadny z nich nefungoval 24 
hodín. Aj dnešná rodina je iná ako tá pred dvadsiatimi, štyridsiatimi či osemdesiatimi 
rokmi. Líši sa v rade ukazovateľov. Svojou veľkosťou, vzdelaním ženy a jej uplatne-
ním na trhu práce a v spoločnosti, rolami ženy a muža, dĺžkou starostlivosti o dieťa, 
stabilitou ap. Dôležitou oblasťou, v ktorej sa líši, sú hodnoty. Inšpirovaní viacerými 
autormi (napr. Lasson, S. M., 1992, Kováč, D., 2002, Fabián, P., 2008, Svetlíková, J., 
2008, Sekera. O., 2011) sme vybrali tie, ktoré považujeme za dôležité. 

 ▪ Individualizácia rodinného života. Ide na jednej strane o opustenie viacgene-
račnej rodiny, na druhej strane o individualizáciu programov jednotlivých členov 
rodiny podľa ich záujmov. Ich spoločným znakom je redukovanie spoločnej ob-
lasti života rodiny. Či už ide o povinnosti voči rodine, alebo o spoločný zážitok. 
Žije sa síce „pod jednou strechou“, ale v duchu názvu knihy Spolu každý sám 
(Plaňava, I., 1998). J. Svetlíková (2008, s. 76 -77) konštatuje, že „Individualizá-
cia neznamená automaticky rozvoj osobnosti – môže sa prejaviť aj ako bezohľadnosť, 
svojvôľa, zahľadenie do seba na úkor druhého.“

 ▪ Ideológia relativizácie hodnôt slušnosti a  ne-slušnosti, mravnosti a  práva, 
dobra a zla. Rodičia i deti žijú vo svete, kde sa cielene stierajú jasné hranice me-
dzi pozitívnymi a negatívnymi hodnotami, čo je pozitívne a čo je negatívne vy-
plýva vždy len z kontextu a konkrétnej situácie. Odráža sa to aj v jazyku. Krádež 
nazývame odcudzením, egoizmus je schopnosť presadiť sa. Čin, ktorý je očividne 
nemorálny sa odôvodňuje tým, že je to v súlade so zákonom.

 ▪ Hodnota slasti. Vysokou hodnotou sa stala slasť. Odriekanie si, oddialenie slasti, 
bolesť a utrpenie, námaha a trest sa vnímajú jednoznačne negatívne, ako čosi škod-
livé. Pritom je známe, že často, ľahko a rýchlo dosiahnutá slasť znižuje jej hodnotu.

 ▪ Tu a teraz. Mimoriadne sa zdôrazňuje „nespirituálna“ prítomnosť. „Žiť a užiť si!“. 
Minulosť je nezaujímavá, budúcnosť je neistá. Kvalitou prítomnosti je vlastný 
status a  zážitok. Nesporný technický pokrok sa vníma ako podstatný rozmer 
kvality života. („Ako ste mohli žiť, keď neboli mobily? Keď boli v televízii iba dva 
programy?“ - pýtali sa nás deti vo výchovnej skupine v diagnostickom centre).
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 ▪ Mediálna manipulácia – nátlak. Byť „in“ je diktát, ktorý má dieťa (ale i dospelý) 
napĺňať, ak sa chce považovať za úspešného. Reklama, lifestylové časopisy a ďal-
šie médiá formujú človeka na svoj obraz spotreby. Ak chce byť človek „in“, musí 
držať krok s dobou – mať značkové oblečenie, najnovší iPhone, plazmovú veľ-
koplošnú obrazovku, ísť do Thajska na dovolenku. Nenaplnenie týchto médiami 
a verejnosťou zadávaných úloh je spojené s jeho frustráciou i ostrakizmom. Zdá 
sa, že napr. celá EMO kultúra (so špecifickou hudbou, oblečením a nihilistickou 
filozofiou) bola len dobre premyslený biznis plán, cez ktorý sa podarilo osloviť 
mladých ľudí v „generačnom“ odpore, a dobre zarobiť.

 ▪ Materializácia „kvality života“. Frommovská dilema „byť alebo mať“ sa po-
súva jasne k „mať“. Rodinný i individuálny život sa posudzuje podľa toho, čo si 
môžeme dovoliť, nie podľa toho, aké máme vzťahy a osobné kvality. Súčasťou 
„spoločne tráveného života“ sú nákupy v obchodných centrách. Dieťa si „kupu-
jeme“ novými hračkami, sladkosťami, oblečením. Častejšie hovoríme o tom, že 
máme nový SMART phone, ako o tom, že sme si kúpili skvelé CD, či knihu. 
Aj odôvodňovanie neskoršej reprodukčnej aktivity sa spája s tým, že sa „najprv 
musíme zabezpečiť“. Minimálnu reprodukciu (jedno dieťa) zdôvodňujeme tým, 
že chceme, aby naše dieťa malo „všetko“. „Všetko“ má temer výlučne materiálny 
obsah. Stále častejšie sa napr. dávajú ako darčeky peniaze (považuje sa to za prak-
tické), ktoré sú však v konečných dôsledkoch neosobné.

 ▪ Pedocentrizmus – nevyváženosť práv dieťaťa a  rodiča v  rodine. Dohovor 
o  právach dieťaťa sa posunul, vďaka „humanistickým“ organizáciám z  pôvod-
ného zámeru primeranej ochrany dieťaťa, pretože ono samo sa nedokáže do-
máhať svojich práv, do roviny manipulácie s rodičmi a inými dospelými. Dieťa 
je na piedestáli, „má právo“, „má nárok“... Rodič (dospelý) „nesmie“, resp. „má“ 
a „musí“. V skutočnosti aj rodič „má právo“ a dieťa „má“ a „musí“ (má povinnosti 
i zodpovednosť), ale to pseudohumanistickí aktivisti nezdôrazňujú. (Považujeme 
napr. za nemorálne a nenormálne, ak dieťa dlhodobo vyrušuje spolužiakov a pro-
vokuje učiteľa, ten po opakovanom napomínaní situáciu nezvládne, dá mu facku, 
a zákon sa jednostranne stavia na stranu žiaka).

 ▪ Odmietanie autority vo výchove. Židovsko-kresťanská tradícia ráta s autoritou 
i rešpektom (vo výchove). Autorita tu nebola totalitou, diktatúrou, ale duchov-
nou i odbornou oporou. Cieleným zamieňaním autoritárstva a autority sa osla-
bila výchova. Rešpekt má dve dimenzie – obavu a úctu. Ak má mať rodič, učiteľ, 
policajt alebo iný dospelý zodpovednosť, musí mať:
- moc a nástroje na jej vymáhanie, 
- autoritu, 
- rešpekt. 
Bez nich určuje smerovanie v rodine (v škole, v spoločnosti) dieťa.
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 ▪ Dvojkariérovosť v rodine. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žien vedie k snahe 
naplniť svoj život profesijne. Rodičia zabezpečujú pre svoje dieťa au-pair, ktorá je 
často akousi náhradnou matkou. Za neoddeliteľnú súčasť kariéry ženy sa už ne-
považuje dobrá rodina. Viacnásobné matky nezažívajú úctu, ale dokonca i zne-
važovanie. Na Facebooku sa napr. o nich píše, že majú miesto mozgu maternicu.

 ▪ Administratívna starostlivosť o rodinu. Ak v minulosti matka pripravila de-
siatu deťom, dnes im dá peniaze, aby si „niečo“ kúpili. Pritom desiata bola viac 
ako jedlom, ale akýmsi symbolom spolupatričnosti matky a  dieťaťa. Peniaze 
tento vzťah celkom „zneutrálnili“. 

 ▪ Televízia, nové komunikačné technológie, virtuálne priateľstvá. „Kalendáre 
ani hodiny neexistujú – všetko sa podriaďuje rytmu televíznych seriálov a TV 
prijímač musí byť výkrikom modernej technológie.“ (Fabián, P., 2008) Osobný 
kontakt (tvárou v  tvár) a  spoločné trávenie času sa nahrádza technologickým 
kontaktom cez počítačové siete. Cez techniku sa nadväzujú nové vzťahy a „pria-
teľstvá“. Televízia a počítač sa správajú oveľa vypočítateľnejšie, ako rodičia alebo 
iní ľudia. Nie rodič, ale masmédia sú pre prežívania dieťaťa bezpečným prostre-
dím. Preto pri nich trávi toľko času. 

 ▪ Informačná nezávislosť. Deti majú veľmi často „náskok“ pred rodičmi i učiteľmi 
vo využívaní internetu a počítača. Tým sa ale následne redukuje oblasť „životne 
dôležitých“ informácií, ktoré odovzdáva deťom nielen jeho rodič, ale aj učiteľ. 
Tým sa mení aj jeho status. 

 ▪ Výchovné zneistenie rodičov odborníkmi. Časť odborníkov zneužíva „ex-
pertnú moc“ a  spochybňuje tradičnú a  intuitívnu výchovu odovzdávanú me-
dzigeneračne. Prezentujú módne „humanistické“ prístupy a  bezbrehú slobodu 
dieťaťa, niektorí odborníci sa často temer štítia takých pojmov ako sú limity, 
disciplína i trest, poslušnosť, sebaovládanie, logické dôsledky. Pritom viaceré vý-
skumy v USA potvrdzujú, že všetko dovoľujúca výchova je, podobne ako prísna 
autokratická výchova, škodlivá.

 ▪ Feminizácia výchovnej starostlivosti (od neúplných rodín po personálne ob-
sadenie škôl). Muž je (z objektívnych i subjektívnych dôvodov) vytláčaný v ro-
dine a spoločnosti na okraj. Ak viac ako 1/3 detí vyrastá v neúplných rodinách, 
znamená to, že si nemajú kde zažiť štandardné správanie manžela k žene, otca 
k  dcére a  k  synovi. Ani škola tento handicap nekoriguje, neposkytuje mode-
lové správanie mužov. To, že „výchovu obsadili“ ženy, že sa ideologicky preferuje 
„rovnosť ženy a muža“ pred ich komplementárnym vzťahom, má rad dôsledkov, 
napr. „zhrubnutie“ dievčat, „zženštenie“ chlapcov. (Typickou ukážkou ideológie 
je problematika týrania žien. Ak by boli feministky naozaj vedecky dôsledné, 
zaoberajú sa rovnako (nielen fyzickým, ale najmä psychickým) týraním mužov. 
Takto je feminizmus najmä bojom o moc).



92

Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti II

 ▪ Nové kulty a kultové miesta. Popri tradičných kultových miestach, akými boli 
(sú) v kresťanskej i iných náboženských tradíciách pútnické miesta a za socia-
lizmu boli miesta povstania a pamätníky, novými kultmi sa stali napr. festivaly 
konzumu (pivo), filmu alebo hudby. Najmä hudba akoby nahrádzala ideológiu 
a bola tým, čo rozdeľuje generácie. Osobitným rituálom sa stali nedeľné nákupy 
v obchodných centrách. (Ukážkovou kultovou akciou bolo „Po stopách SNP“, 
dnes sú to napr. festivaly Pohoda či Rockfest).

 ▪ Zmena „režimu dňa“. Generácia rodičov a generácia detí má časovo úplne inak 
organizovaný deň a týždeň. Ráno i večer začínajú pre deti minimálne o dve ho-
diny neskôr ako pre ich rodičov. V čase, keď rodičia idú spať, mladí ľudia pozerajú 
televíziu, začína sa zábava ap. Rodičia odchádzajú do práce, deti ešte spia. Mini-
malizuje sa priestor, v ktorom môže rodič od dieťaťa niečo chcieť napr. v súvis-
losti s fungovaním domácnosti.

V tomto hodnotovo a organizačne náročnom prostredí viesť dieťa k prosociálnosti, 
altruizmu, tolerancii (niekedy úplne stačilo „k láske k blížnemu“) je mimoriadne ná-
ročné. Často sa zdá, že je to v úplnom protiklade k tomu, čím žije a ako funguje spo-
ločnosť. Napadajú nám dve otázky: „Ako sme dokázali vo výchove reflektovať tieto 
vážne zmeny?“ a „Vychovávame ešte, alebo sme výchovne pasívni?“

Východiská...?
 ▪ Prijatie osobného hodnotového rozhodnutia vo vzťahu k dieťaťu a rodine. „Mať, 
či byť?“
 ▪ Byť slobodný vo vzťahu k „spoločenskej norme“ – ukázať dieťaťu, že takáto ne-
závislosť má zmysel.
 ▪ Nepostaviť dieťa na piedestál, kde my rodičia sme iba servis. Dobrý rodič patrí 
tiež na piedestál. Dieťa je schopné prijať aj naše chybné kroky, ak má istotu, že 
ho milujeme.
 ▪ Behaviorálne posilňovanie odmenou a trestom nie je hriech. Nebojme sa hovoriť 
ÁNO aj NIE, keď sme o ÁNO a NIE presvedčení. Nebojme sa vychovávať.

Výchova je vždy „staraním sa“ do niekoho. Naše ÁNO a NIE tu plní dôležitú úlohu.
 ▪ Umožňuje dieťaťu sa orientovať, určuje limity, je pre neho oporou.
 ▪ Ak je zdôvodňované, rozvíja komunikáciu, naše partnerstvo s dieťaťom. 
 ▪ Pomáha mu vnímať logiku argumentácie i hľadania prijateľných kompromisov.
 ▪ Rozvíja citlivosť dieťaťa.
 ▪ Posilňuje sebareguláciu u dieťaťa.
 ▪ Učí nás i dieťa narábať s mocou, učí dieťa prijímať rozhodnutie autority.
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Záver
Rodičovstvo je odvaha a zodpovednosť a každé dieťa je výzvou. Vychovávať dieťa 
(nielen sa oň materiálne starať) znamená túto výzvu prijať. Majme teda odvahu 
i zodpovednosť. V duchu posolstva Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ 
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Komunikačné prostriedky  
vo svetle viery
CSILic. Jozef Kováčik

1. Komunikácia pohľadom viery
 ▪ „Boh povedal a bolo“... svetlo, človek...
 ▪ Boh hovorí – ústami prorokov
 ▪ BOH-SLOVO sa stáva človekom – KOMUNIKUJE

2. Dvetisíc rokov znakom protirečenia
 ▪ Cirkev je pre médiá zaujímavá
 ▪ „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád 
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať.“ 
(Lk 2,34)
 ▪ Od počiatku bol Ježiš a následne i Cirkev, ktorú založil, znakom protirečenia
 ▪ Je to však niečo, čo by nás, kresťanov, malo znepokojovať a privádzať ku skles-
losti?
 ▪ Niekedy máme dojem, akoby médiá prinášali o Cirkvi iba samé negatívne správy.
 ▪ „Stačí jeden pápežský dokument, či škandál kňaza, alebo rehoľnej komunity, aby 
bola Cirkev ponižovaná a aby sa vyrojili stovky článkov a prijímali sa proticir-
kevné zákony“.

Kardinál John Henry Newman (+1890)
 ▪ Žijeme v pluralistickej spoločnosti, v ktorej zaznievajú rôzne názory
 ▪ Súčasná doba je mimoriadne poznačená relativizmom
 ▪ Kontroverzia je trvalý postoj jednotlivca či inštitúcie, ktorá sa dostáva do sporu 
s opačným postojom
 ▪ V stredoveku sa kontroverzia používala ako vzdelávacia forma, nakoľko vyvolá-
vala dialóg a umožňovala hľadať primerané argumenty na zvolený problém
 ▪ Médiá milujú kontroverzie. Vo veľkej miere sú na nich závislé. Kontroverzie totiž 
polarizujú, vyvolávajú konflikt
 ▪ „Kto pôsobí verejne, musí počítať s  tým, že sa stane objektom kontroverzie.“ 
(Marc Carroggio)
 ▪ „Vyvolaná kontroverzia v médiách je znamením, že posolstvo dorazilo tam, kam 
malo...“ (Joaquin Navarro-Falos – 1. hovorca Svätej Stolice)
 ▪ Pozitívnou stránkou kontroverzie je však fakt, že otvára mediálny priestor
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 ▪ Je nutné počítať s tým, že pri témach, o ktorých sa nedá z politického hľadiska 
obchodovať, je potrebné byť pripravený na to, že Cirkev bude vždy označená za 
kontroverznú (ako napríklad úcta k  životu od počatia až po prirodzenú smrť, 
alebo rodina a manželstvo ako nerozlučný vzťah medzi jedným mužom a jednou 
ženou...)
 ▪ Pri riešení kontroverznej témy je potrebné zachovať jasnosť a  jednoznačnosť 
a konať pozitívne kroky
 ▪ Nenechať sa vohnať do kritík a negatívnych hodnotení
 ▪ Aj pri kampaniach dotýkajúcich sa ľudského života využívať pozitívne posolstvo, 
nie šokujúce obrazy
 ▪ Účel nesmie svätiť prostriedky a skôr či neskôr sa negatívna kampaň obráti proti 
jej zadávateľovi
 ▪ „Kresťanstvo nie je súhrnom zákazov a príkazov, ale pozitívnou voľbou vedúcou 
ku šťastiu.“ (Benedikt XVI.)
 ▪ „Slobodu nemožno obetovať na oltári pravdy pri jej hľadaní, ako sme toho sved-
kami napríklad v niektorých muslimských krajinách. No sú to práve kresťania, 
ktorí sú pripravení obetovať slobodu na oltár pravdy pri jej hájení.“ (Ángel  
Rodriguez Luňo, Univerzita Santa Croce)
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Zobúdzanie zdravého rozumu
Doc. Terézia Rončáková, PhD.

Zborník z dvoch konferencií združených pod strechou jedného projektu obsahuje 
príspevky týkajúce sa pestrej škály „hodnôt“, ktoré sa autori viac alebo menej inten-
zívne usilujú prepojiť s problematikou výchovy a vzdelávania. 

Čitateľovi sa ponúka desať textov od deviatich autorov. Autori pochádzajú z roz-
ličných odborných prostredí: z teologického, pedagogického, historického, etnologic-
kého, psychologického a žurnalistického. To prirodzene vedie k tematickej rozmani-
tosti, ktorú však veľmi široké zameranie konferencie umožňuje.

S  profesným zázemím autorov súvisí charakter ich príspevkov: sú medzi nimi 
„polopatistické“ reflexie aj náročnejšie odborné články. Máme teda v  rukách žán-
rovo pestrú publikáciu, kde sa miešajú príspevky jednoduchého didaktického rázu 
(A. Imrich o slávení nedele, A. Škoviera o charaktere súčasnej výchovy, F. Dlugoš 
a F. Neupauer o historickej pravde a pamäti, J. Dravecký o význame školskej klímy) 
s textami akademickej úrovne (K. Nádaská o kultúrnych vzoroch a tradícií aj o novej 
religiozite, L. Drábiková o odpustení). Kombináciou oboch prístupov je príspevok  
A. Akimjaka o osobnosti učiteľa. Osobitný charakter má prepis prezentácie J. Kováčika  
(o vzťahu cirkvi a sekulárneho sveta.

V  každom z  textov možno vystopovať určitú základnú hodnotu, ktorú autor 
predkladá ako potrebné rozvíjať v súčasnosti. Je zaujímavé, že ide zväčša o apel na 
zachovanie danej hodnoty, o varovanie pred jej vytrácaním sa zo života a upozorne-
nie na nebezpečenstvo, ktoré spoločnosti hrozí bez nej. Najvýraznejšie to azda cítiť 
v historicky ladených textoch F. Dlugoša a F. Neupauera, ktorí sa venujú obdobiu 
komunistickej totality a  s  nemalou nástojčivosťou poukazujú na potrebu nezabú-
dať na zločiny, nedeformovať historickú pravdu, poznať zápasy a hrdinstvá svojich 
predchodcov a neprekrúcať minulé udalosti. Podobnú naliehavosť cítiť z príspevku 
A. Imricha o ľudskej schopnosti nadprodukcie, ktorá nemá viesť k chamtivosti, ale 
má slúžiť na osobný rast a odpočinok. K. Nádaská zasa upozorňuje na pálčivý prob-
lém stretávania sa kultúr, pričom kladie dôležitú a výstižnú otázku, či má kresťanský 
Západ vyžadovať od imigrantov určité „civilizačné minimum“, alebo má akceptovať 
postupný rozklad vlastnej kultúry. Vo svojom druhom príspevku poukazuje na pre-
javy neopohanstva na Slovensku, ktoré sú do istej miery skryté, prepojené akoby skôr 
so životným štýlom a oživovaním tradícií, ale spájajú sa aj so slovanským nábožen-
ským kultom. Charakter „bitia na poplach“ má aj text A. Škovieru, ktorý prezentuje 
nebezpečenstvá modernej ne-výchovy a  vyzýva na odvahu zobrať vychovávateľské 
opraty opäť do rúk, aby mohli v našich rodinách a školách vyrastať zdravé osobnosti 



97

Rončáková: Zobúdzanie zdravého rozumu

schopné sebaovládania, úcty k autorite atď. V spoločnom menovateli spomenutých 
príspevkov stojí akési zobúdzanie zdravého rozumu.

Trochu iný charakter majú príspevky, ktoré prezentujú určité trvalé hodnoty a vo-
lia pokojnejší tón. A. Akimjak rozoberá osobnostné predpoklady učiteľa, pričom 
kladie dôraz na jeho morálku a náboženskosť. Do popredia kladie aj osobu žiaka, 
hodnú lásky a pozornosti. J. Dravecký sa zamýšľa nad výchovným prostredím v škole 
a predkladá podnety na skvalitnenie školskej klímy, s dôrazom na katolícke školy.  
L. Drábiková poukazuje na problematiku odpustenia ako predpokladu vnútorného 
pokoja a prejavu osobnej zrelosti, lásky k blížnemu aj k Bohu, ktorý nám prvý odpus-
til. J. Kováčk sa zaoberá večným a nevyhnutným protirečením medzi Kristom i jeho 
cirkvou a „svetom“. Prezentuje názor, že v komunikácii so svetom treba argumentovať 
pozitívne, pričom medzi riadkami naráža napr. na agresívne kampane protipotrato-
vých aktivistov, ktoré považuje za kontraproduktívne.

Forma textov je v  súlade s apelatívnym obsahom: autori sa nevyhýbajú norma-
tívnym konštatovaniam a  rétorickým vyjadrovacím prostriedkom. Ide, napokon, 
o konferenčné rečnícke príspevky, z ktorých aj v  „umŕtvenej“ písanej podobe cítiť 
osobné zaujatie autorov, ich vášeň pre dobro a presvedčivosť. Je zrejmé, že v osob-
nom kontakte na konferenciách, z ktorých zborník vychádza, vyprovokovali zápalistú 
a plodnú diskusiu. V nej sa, pravdepodobne, jednotlivé témy ešte viac skĺbili s proble-
matikou výchovy a vzdelávania, s ktorou niektoré na prvý pohľad súvisia len okrajovo. 
Takúto diskusiu v pedagogickom prostredí je potrebné oceniť. Organizátorom kon-
ferencií a editorom zborníka patrí vďaka za vnášanie podstatných tém do školského 
a vychovávateľského diskurzu. Ich želanie, aby publikovaná podoba prednášok ešte 
rozšírila záber tohto úsilia, si zasluhuje súhlas a podporu.
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