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PREDHOVOR 

 
Vážení účastníci konferencie, 
vážené dámy, vážení páni, 
milí hostia a kolegovia, 
 
pán riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Ing. Cyril 
Korpesio sa ospravedlňuje, že sa nemôže zúčastniť začiatku 
tejto konferencie z vážnych dôvodov, ktoré vyvstali v 
posledných dňoch.  

Zároveň ma poveril, aby som Vás v zastúpení 
vedenia Centra ADCH srdečne pozdravila a privítala na 
dnešnej konferencii, osobitne účastníkov zo zahraničia ale 
i vzdialených miest od východu na západ, ktorí po tieto dni 
zavítali do Bardejova, našich verných účastníkov ale aj tých, 
ktorí prišli po prvýkrát.  
Vážení prítomní, 
veríme, že odborné príspevky, ktoré na tejto konferencii 
zaznejú, prinesú prezentáciu nových, iných skutočností, 

znalostí o postavení hospicov nielen na Slovensku. Veľmi 
si vážime prácu a úsilie všetkých zanietených kolegov 

rôznych profesií ale i  
hospicových priaznivcov. 

Dovoľte mi preto popriať všetkým účastníkom 
konferencie podnetnú, tvorivú a inšpirujúcu atmosféru. 

Nech nás nové poznanie, dialóg obohatí a posmelí 
žiť svoje poslanie v nie ľahkých chvíľach spoločnej práci v 
súčasnosti. 

Na záver v mene vedenia Arcidiecéznej charity 
Košice chceme poďakovať za organizáciu tohtoročnej 
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konferencie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  
pričinili, aby sme sa tu dnes mohli zísť. 

Želáme jej úspech rovnako, ako želáme úspech 
všetkým hospicovým nadšencom apriaznivcom nielen na 
Slovensku. 
 
Mgr. Martina Proněková 
členka organizačného a gestorského výboru konferencie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 7

 
Prínos a zámery Občianskeho združenia   
pôsobiacom pri Hospici  Matky Terezy v Bardejove 
  

V roku 1997 sa z Farskej charity Bardejov vyčlenil 
pracovný tím, ktorý bol poverený pomáhať riešiť vzniknutý 
zámer Biskupského úradu Košice prostredníctvom jeho 
diecéznej charity  prebudovať resp. rekonštruovať 
reštituovanú budovu niekdajšej cirkevnej školy 
v Bardejovskej Novej Vsi na charitný dom, prípadne hospic.  

V tejto súvislosti vtedajší rímskokatolícky 
bardejovský farár – dekan ThDr. Jozef Jurko predostrel 
tomuto tímu myšlienku vytvoriť občianske združenie /OZ/, 
ktorého úlohou by bolo zabezpečovanie rôznych úkonov 
potrebných pri realizácii hospicového zámeru. Teda by bolo 
vlastne akousi predĺženou rukou Biskupského úradu 
a Arcidiecéznej charity Košice /ADCH/ pri tomto zámere. 
Jeho založením boli poverení MUDr. Alica Válkyová, Sr. 
Alfonza Katarína Kovaľová a Ing. Jozef Krajči. Tí oslovili 
ďalších priaznivcov,  vypracovali jeho stanovy a pripravili 
ostatné potrebné náležitosti. Občianske združenie bolo na 
príslušnom ministerstve  vlády Slovenskej republiky 
zaregistrované dňom 26. októbra 2001. 

Onedlho, 27. januára 2002, sa konalo prvé riadne 
valné zhromaždenie občianskeho združenia, na ktorom bol 
zvolený i výbor v zložení: Ing. Jozef Krajči (prezident), 
MUDr. Alica Válkyová (viceprezidentka), Mgr. Ján Maník 
(sekretár), Alžbeta Ragančíková (pokladníčka)  a Sr. 
Alfonza Katarína Kovaľová (členka).  Revíznu komisiu 
vytvorili PhDr. Kristína Zamborská (predsedníčka), MUDr. 
Marta Pirická a Mgr. Marta Frická (členky) Na valnom 
zhromaždení boli vtedy prítomní aj MUDr. Jozef Chovanec, 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 8

MUDr. Jozef Šoltés, Ing. Daniel Fecko, PhDr. Pavol Palša, 
MUDr. Viktor Tomáš a MUDr. Július Zbyňovský. Neskôr 
niektorých z nich nahradili a postupne sa do práce OZ 
zapojili: Mgr. Žofia Žarnovská, Stanislav Vavrek, Irena 
Pillárová a Ing. Ján Basa. 

Medzi hlavné úlohy OZ  patrili a spočívali v 
získavaní finančných prostriedkov na dokončenie 
a komplexné vybavenie hospicu a neskôr už aj na jeho 
modernizáciu. Ďalej na jeho propagáciu a pomoc pri 
rôznych s ním súvisiacich podujatí, prípravu a 
organizovanie hospicových seminárov a medzinárodných 
konferencií nevynímajúc. 

Veľká zmena v charaktere a štruktúre  činnosti OZ 
nastala v roku 2012 keď Jozefa Krajčiho (tento sa stal 
vedúcim hospicu), vo funkcii prezidenta vymenil Ing. Ján 
Basa. Táto skutočnosť priniesla isté personálne zmeny 
nielen vo výbore OZ, v pomenovaní OZ, v adrese pôsobiska 
a v neposlednom rade aj v prijatí  ďalších úloh vo vzťahu 
nielen k samotnému hospicu, ale aj k jeho zriaďovateľovi 
ADCH Košice. Toto pozitívum vyústilo a odzrkadlilo sa 
najmä  pri organizovaní osláv 10. ročného jubilea vzniku 
hospicu, usporiadaní  vydareného I. Plesu priateľov hospicu, 
Záhradnej slávnosti i ďalších hodnotných podujatí, ktoré 
zaraďujú bardejovský hospic na piedestál zariadení tohto 
druhu na Slovensku. Ďalej je potrebné uviesť a zdôrazniť  
toto: vytvorenie Web-stránky OZ, zásadnú pomoc pri 
rekonštrukcii priestorov hospicu pre vznik 
sušiarne/žehliarne, skrášlenie vstupného foajé reliéfom  Bl. 
Matky Terezy, usporiadanie benefičného koncertu na 
nádvorí hospicu a ďalšie významné a užitočné aktivity. 

Hlavným počinom však bolo zvolenie nového 
výboru OZ, vypracovanie a prijatie nových stanov 
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a v súvislosti so spomenutými zmenami následná 
preregistrácia OZ na  Ministerstve vnútra SR, ktorá sa udiala 
2. mája 2014. Od tohto dátumu má OZ nový názov: 
Občianske združenie Hospic MatkyTerezy,  so sídlom 
a adresou: 085 01 Bardejov, Pri štadióne č. 23, Bardejovská 
Nová Ves.  

Nový výbor OZ pracuje pod vedením Ing. Jána 
Basuv zložení: Ing. Viliam Kohút, Mgr. Anna 
Kertýsová, Mgr. Andrea Čičvarová, Irena Pillárová, 
Stanislav Vavrek, Mgr. Žofia Žarnovská, PhDr. Kristína 
Zamborská, Sr. Alfonza Katarína Kovaľová a Mgr. Ing. 
Jozef Krajči. 

 
Rámec činnosti pôsobenia OZ sa sústreďuje do už 

rozbehnutých aktivít  s pridaním nových, ktoré ešte viac 
pomôžu hospicu MT a zviditeľnia význam paliatívnej 
starostlivosti  v tomto našom zdravotníckom zariadení. 
Dôraz tiež chceme dať na efektivitu hospodárenia, ktorú je 
potrebné zabezpečiť len a len prepracovaným marketingom. 

Cez rôzne spoločenské aktivity chceme propagovať 
opodstatnenosť a potrebu budúcej existencie zdravotníckeho 
zariadenia HMT v Bardejovskej Novej Vsi.  

V tejto náročnej dobe častých zmien, ktorá nás núti 
byť aktívnymi v akejkoľvek oblasti nášho pôsobenia, 
chceme vyvíjať maximálne úsilie smerujúce k začatiu 
projektu rozšírenia stavby HMT. Tým by sme zvýšili počet 
lôžok s možnosťou zabezpečenia širšej zdravotnej 
starostlivosti pod jednou strechou. Zároveň by sme si 
vytvorili priestor pre širšie možnosti  viac zdrojového 
financovania nášho zariadenia.  
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Pri tomto odvážnom projekte si uvedomujeme 
potrebu spolupráce s viacerými inštitúciami, súkromnými 
subjektmi, mnohýmiosobnosťami a dobrovoľníkmi spoločne 
so zriaďovateľom HMT - Arcidiecéznou charitou 
v Košiciach.  

Ing. Ján Basa      
 Prezident  OZ 
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Hospicová starostlivosť ako hodnota 

Bartoš Marek 
 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hospicovou starostlivosťou 
ako zmysluplnou činnosťou a hľadá jej miesto v súčasnom 
rebríčku hodnôt. Reflektuje prácu v hospicových 
zariadeniach ako službu človekovi. Tá v dnešnej kultúrnej 
a ekonomickej oblasti nie je dostatočne cenená. Jej skutočná 
hodnota má však duchovný rozmer a služba človekovi sa 
ukazuje byť spiritualitou súčasnej doby. 
 
Kľúčové slová: Hospic. Hodnota. Zmysel. Práca. Človek. 
Služba. Starostlivosť. 
 
 

Hospice care as the value 
                                                                 
 
Abstract: The article deals with hospice care as meaningful 
activity and looking for its place in the current position 
values. It reflects work in hospice facilities as a service man. 
This service in today's cultural and economic areas is not 
sufficiently valued. Its true value, however, has a spiritual 
dimension and the service man seems to be the spirituality 
of our times. 
 
Keywords: Hospice. Value. Sense. Work. Person. Service. 
Care. 
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 Fiktívny svet zábavy a konzumu je v súčasnej dobe 
z hľadiska dôležitosti na poprednom mieste. Samozrejme, že 
tomu zodpovedá aj patričné ohodnotenie a priestor, ktorý 
bojuje o našu pozornosť. Médiá sa priam pretekajú o to, aby 
ponúkli čo najšťavnatejšie sústo zábavy, aby sa kumuloval 
zisk, ktorý táto činnosť prináša. Ak sa kriticky pozrieme na 
tento fenomén, neunikne nám záver, že činnosti, ktoré sú 
niekedy aj zbytočné a vyčerpávajú mnoho zdrojov, sú 
ziskové a činnosti, ktoré sa zaoberajú skutočnými 
hodnotami, veľakrát len prežívajú alebo sú priamo stratové.  
Málokomu však možno napadne, že je to aj úmysel, ako 
odpútať pozornosť človeka od skutočných hodnôt. Logicky 
z toho vyplýva otázka: nemohli by byť finančné prostriedky 
použité na zmysluplnejšie a hodnotnejšie aktivity? Bezradne 
sa pozeráme na to, ako sa množstvo peňazí stráca kdesi 
v prepadlisku zabudnutia, a krútime hlavou nad tým, ako by 
to mohlo byť, keby sa použili tak, aby to bolo v našej 
spoločnosti aj cítiť. Narastá nedôvera v ľudí, ktorí sú za to 
zodpovední, a pomaly akoby mizla nádej v to, že sa raz 
dočkáme spravodlivého ohodnotenia činnosti prinášajúcej 
skutočný úžitok pre spoločenstvo.  

Súčasný francúzky filozof Gilles Lipovetsky vo 
svojej knihe Súmrak povinnosti píše, že ,,zlo sa stáva 
predstavením, pričom ideál nie je dostatočne vyzdvihnutý; 
vina za zlo zostáva, ale heroizmus dobra pôsobí nejako 
nevýrazne“.1 Skutočné hodnoty, ktoré sú pilierom morálne 
a hospodársky fungujúcej spoločnosti,  strácajú na 
príťažlivosti. Kultúra, ktorej samozrejmosťou bolo morálne 
povedomie, disponovala hodnotami ako obetovanie sa 

                                                            
1 LIPOVETSKI, G. 2011. Soumrak povinnosti. Praha : Prostor. 2011, s. 
65. 
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a povinnosť. Čo z toho zostalo dnes, vo svete rekreačných 
a zmyslových noriem? Lipovetsky odpovedá, že sú to 
,,chválospevy na voľný čas, televízny entertainment, 
telemasakry, spektakulárna politika a spektakulárna 
reklama: namiesto velebenia odriekavosti máme zábavu 
a násilie na postupe, namiesto čistoty zámerov brutalitu 
masovokomunikačných prostriedkov a povrchnosť vecí; 
namiesto sily sebazaprenia nastúpila erotika na každom 
rohu, pohodlnosť komfortu a nápor reklamy. V našich 
spoločnostiach sa predmety a veci stavajú na obdiv viac než 
morálne zásady, žiadostivosť hmotných statkov víťazí nad 
záväzkom ľudskosti, potreby nad čnosťou, blahobyt nad 
dobrom“.2 Sme svedkami vzniku novej kultúry, ktorá do 
popredia kladie svedectvo a službu faktom, nie ideálom. 
Filozofia médií sa orientuje na ukazovanie toho, čo je, 
nehovorí, čo by malo byť. Lipovetski nazýva takúto kultúru 
,,postmoralistnou“.3 

V súčasnosti sa kladie dôraz na dimenziu pocitov, 
dosiahnutie príjemnej eufórie, byť úžasní až zábavní. 
Dostali sme sa na pole zábavy a pocitu. Zdá sa nám, že už 
neexistuje pravda v živote, že všetko je akýsi klam. Mnohí 
už neveria ani v krásu, ani v ohavnosť, ale hľadajú širokú 
paletu zábavy. Žijeme kultúru okamihu. Keby sme chceli 
byť metaforickí ako Shakespeare, museli by sme povedať, 

                                                            
2 LIPOVETSKI, G. 2011. Soumrak povinnosti. Praha : Prostor. 2011, s. 
71. 
3 LIPOVETSKI, G. 2011. Soumrak povinnosti. Praha : Prostor. 2011, s. 
73. 
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že pár topánok je viac ako Shakespeare. Čiže – nevážime si 
človeka.4 

Ako sa teda zorientovať v tejto spleti úpadku 
hodnôt? Čo je skutočnou hodnotou a aký má zmysel? Podľa 
Vladimíra Šaturu slovo ,,hodnota“ sa dá sotva definovať. Je 
najpôvodnejšou súčasťou našej každodennej skúsenosti. Vo 
všeobecnosti sa toto slovo vzťahuje na niečo dobré, niečo, 
čo sa doceňuje a po čom všetci túžime. Objektívne dobrá sa 
stávajú hodnotou vtedy, ak si ich aj ceníme. Preto sa môže 
stať, že jedna a tá istá vec má pre niekoho hodnotu a pre 
niekoho je bezvýznamná.5 Šatura cituje E. Sprangera, ktorý 
vo svojej Filozofii hodnoty navrhol systém primárnych 
hodnôt, ktorý s menšími úpravami našiel veľký ohlas. 
Rozlišuje v ňom šesť skupín: 

1. teoretická hodnota – uplatňuje sa vo vede, 
2. estetická hodnota – uplatňuje sa v umení, 
3. sociálna hodnota – uplatňuje ju morálka, 
4. náboženská hodnota – uplatňuje ju náboženstvo, 
5. ekonomická hodnota – uplatňuje sa 

v hospodárstve, 
6. politická hodnota – uplatňuje sa v politike. 
Ak sa zmysluplná hodnota uplatní v zamestnaní, je 

to optimálny prípad už len preto, lebo zamestnanie si 
vyžaduje väčšinu času.6  

                                                            
4 ČERVEŇ, A. 2013. Výchova mládeže pre hospicovú starostlivosť. In: 
Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava : 
VŠZaSP sv Alžbety, 2013, s. 63. 
5 ŠATURA, V. Hodnoty života. Dostupné na internete: 
http://jezuiti.sk/admin/dok/47ed3f54031d0.pdf. 
6 ŠATURA, V. Hodnoty života. Dostupné na internete: 
http://jezuiti.sk/admin/dok/47ed3f54031d0.pdf. 
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Zmysluplná hodnota práce sa prezentuje najmä 
vtedy, ak pracovná náplň vybočuje z jednostrannej 
zameranosti na materiálny zisk, čo možno označiť za 
materiálny ekonomizmus. Ján XXIII. v encyklike Mater et 
magistra píše, že práca je výrazom ľudskej osoby, preto ju 
nemožno posudzovať ako tovar a podriaďovať ju záujmom 
trhu. Aj Ján Pavol II. v encyklike Laborem exercens 
poukazuje na nebezpečenstvo považovať ľudskú prácu za 
tovar, t.j. pokladať prácu za istý druh tovaru, čo pracovník 
v priemysle predáva svojmu zamestnávateľovi. Z toho 
vyplýva, že ani podmienky práce nemožno ponechať diktátu 
ekonómie, ale musia brať ohľad na dôstojnosť človeka.7 

Je veľa ľudí, ktorí zmysel svojho života vidia 
v existencii pre druhých, ktorí ich potrebujú. Patria sem 
vychovávatelia, rodičia, učitelia, duchovní, ľudia vo 
verejnej službe, sociálni pracovníci. Hoci by existoval len 
jediný človek, ktorý potrebuje ich pomoc, stačí to k tomu, 
aby ich existencia mala zmysel.8 Človek každou svojou 
aktivitou prezrádza svoju hodnotovú orientáciu. Chápanie 
ľudstva sa ilustruje v ľudskom konaní, ktoré má dialogický 
charakter. Ten vedie k zavŕšeniu vývoja človeka v láske, 
ako to krásne vyjadril A. Červeň: ,,V stretnutí s inými človek 
nachádza základ svojej ľudskosti, uvedomuje si seba 
samého. Jeho život je vždy orientovaný na iných ľudí, na 
spojenie s nimi. Osobná existencia sa rozvíja a realizuje 
spolu s inými ľuďmi vo svete. Ten druhý nie je vec, ale 
osoba... Zážitok lásky od iného človeka je rozhodujúcim pre 

                                                            
7 Porov: VRAGAŠ, Š. 1996. Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi. 
RK CMBF : Bratislava. 1996, s. 100. 
8 ŠATURA, V. Hodnoty života. Dostupné na internete: 
http://jezuiti.sk/admin/dok/47ed3f54031d0.pdf. 
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rozvoj osobnosti a vnútornú rovnováhu. Schopnosť 
uvedomiť si seba samého ako človeka, ktorý má svoju 
dôstojnosť, hodnotu a tvorivosť, nie je automatickým 
dôsledkom fyzického vývoja. Je to výsledok toho, že niekto 
s nami zaobchádzal ako s človekom, ktorý má svoju 
dôstojnosť.“9 

Oblasť paliatívnej starostlivosti, ktorá sa zaoberá 
najmä záverečnou fázou ľudského života, je v súčasnosti 
vnímaná ako vzmáhajúci sa úsek sociálnej práce.10 Tento 
úsek rešpektuje sociálny rozmer človeka, vyplývajúci 
z chápania človeka ako osoby, nositeľa práv a povinností. 
Človek je už svojou prirodzenosťou predurčený žiť spolu 
s inými. Svoj plný rozvoj dosiahne iba v spoločenstve 
s inými. Človek ako ľudská osobnosť nachádza svoju plnosť 
v spojení s inými osobami. Ľudská osoba sa neizoluje, 
neuzatvára do seba, ale je otvorená pre prijímanie a dialóg. 
Sociálny vzťah k iným sa v človekovi zakladá na dvoch 
duchovných energiách: na náklonnosti napodobňovať a na 
láske. Duševná schopnosť napodobňovať – charakteristická 
pre deti voči rodičom, pre žiakov voči učiteľom – 
neznamená únik pred zodpovednosťou, ale znamená osobné 
rozhodnutie, zvyčajne motivované láskou a obetavosťou, čo 
slúži zase na prospech jednotlivca i spoločnosti. Vzájomný 
duchovný zväzok medzi ľuďmi ich robí schopnými konať 
v duchu sociálnych čností, ku ktorým patria láska 
k blížnemu, pravdivosť, vernosť, spravodlivosť, poslušnosť. 
                                                            
9 ČERVEŇ, A. 2013. Výchova mládeže pre hospicovú starostlivosť. In: 
Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava : 
VŠZaSP sv Alžbety, 2013, s. 67-68. ISBN 978-80-8132-096-5. 
10 MICHEĽ, R. - KORBOVÁ, Z. - PRONĚKOVÁ, M. 2012. Hospicová 
sociálna práca. In: Quo vadis hospic... Zborník príspevkov. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety, 2012, s. 307-308. ISBN 978-80-8132-068-2. 
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Takíto ľudia sú schopní vytvárať také hodnoty, ktoré by sám 
jednotlivec nevytvoril, a to napríklad aj v oblasti hospicovej 
starostlivosti.11 

Niektorí ľudia majú plné ústa morálky 
a náboženských fráz, mysliac si, že toto je to dôležité pre 
nich a pre ostatných v ich blízkosti. V skutočnosti však 
často vyznávajú vieru, ktorú ani vôbec nežijú. To, ako sa 
navonok prezentujú je iba vrchol ľadovca ich bytosti. Pod 
tým sa schováva skutočná pravda o nich. Podľa S. 
Payneovej sa spiritualita dá vyjadriť dvojakým spôsobom. 
Prvý spôsob je čisto náboženský, sprevádzaný praktikami, 
zvykmi a rituálmi rôznych denominácií. Druhý spôsob, 
ktorý nemusí byť religiózny a uplatňuje sa aj v hospicovom 
hnutí, môžeme nazvať humanistickým.12 Človeka definujú 
najmä činy, ktoré prezrádzajú to, čo je ukryté pod 
spomínaným vrcholom ľadovca. Takto je ľahko možné, že 
aj ľudia, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo vlastne sú 
hlboko veriaci, len o tom nevedia alebo to pre nich nie je 
dôležité. Hospicová starostlivosť je v tomto zmysle prácou, 
ktorej hodnota spočíva v službe bratom. Je to hodnota, ktorá 
prerastá sekulárny pohľad na to, čo je hodnotné a čo nie. 
Zmysluplnosť tejto činnosti je evidentná a darovanie sa pre 
druhého aj v takejto forme môžeme považovať za 
spiritualitu dnešnej doby. 
   
 

                                                            
11 Porov: VRAGAŠ, Š. 1996. Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi. 
RK CMBF : Bratislava. 1996, s. 31. 
12 PAYNEOVÁ. S. et al. 2007. Principy a praxe paliativní péče. Brno : 
Společnost pro odbornou literaturu, 2007, s. 235-237. 
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Hospicové hnutie v Rusku 

Belovičová Mária, Belovičová Liliana, Sokolová Mária 

Abstrakt: Podľa údajov WHO utrpí duševnú traumu 
v dôsledku ťažkej choroby blízkej osoby minimálne 10-12 
ľudí (rodina, susedia, priatelia, kolegovia v zamestnaní). 
V Moskve ročne zomiera na onkologické ochorenie 23000 
ľudí, ale samotných „obetí“ je v prepočte teda oveľa viac. 
Len v samotnej Moskve asi 250000 ľudí potrebuje 
každoročne hospicovú pomoc a podporu. V súčasnosti 
existuje v Rusku okolo 100 hospicov. Skúsenosti zo sveta 
poukazujú na to, že jeden hospic (25-30 lôžok) má 
poskytovať svoje služby v oblasti s počtom obyvateľstva 
300-400 000. V Rusku teda chýba viac než 500 hospicov. 
Väčšinou sú hospice a oddelenia paliatívnej starostlivosti 
štátne zariadenia, zatiaľ existuje veľmi málo tzv. 
„súkromných“ hospicov. 80% nákladov na prevádzku 
hospicov financuje štát, len 20% tvoria prostriedky 
z dobročinných fondov a sponzorská podpora. Hospicovú 
starostlivosť nepotrebujú len onkologickí pacienti, ale aj 
pacienti po závažných cievnych mozgových príhodách, 
v kóme, invalidi od detstva, HIV infikovaní a pacienti 
s inými nevyliečiteľnými progredujúcimi chorobami. Autori 
v príspevku oboznamujú s činnosťou vybraných hospicov 
pre deti aj dospelých v rôznych mestách 
Rusku, s výnimočnou osobnosťou Doktora Lízy z fondu 
„Spravodlivá pomoc“.  
Kľúčové slová: Rusko. Pravoslávne hospice. Fond 
Spravodlivá pomoc. 
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Hospice movement in Russia 

Abstract: According to the WHO suffer psychological 
trauma as a result of serious illness of a loved least 10-12 
people (family, neighbors, friends, colleagues at work). In 
Moscow  yearly die from cancer disease 23000 people but 
themselves "victims" is calculated thus much more. Only in 
Moscow alone about 250,000 people annually needs hospice 
help and support. Currently, there are about 100 hospices in 
Russia. Experiences of the world indicate that one hospice 
(25-30 beds) has to provide its services in an area with a 
population of 300-400 000th. In Russia thus missing more 
than 500 hospices. On average, hospice and palliative care 
units facilities state, while there are very few so-called. 
"private" hospices. 80% of the costs of operating hospices 
are funded by the state, only 20% are funds from charitable 
funds and sponsorship support. Hospice care need not only 
cancer patients, but also patients after severe stroke, coma, 
disabled since childhood, HIV infection, and patients with 
other incurable diseases. The authors acquainted with the 
activity of selected hospices for children and adults in 
different cities of Russia and with an exceptional personality 
of Dr. Lisa Fund "Fair aid". 
Key words: The orthodox hospice. Russia.  Fund "Fair aid". 
Na otázku Čo je to hospic ? sa dá odpovedať rôzne: 

a) miesto kde sa zomiera; b) nemocnica pre onkologických 
pacientov; c) ležia tam odsúdení na umieranie. Myslím, že 
podstatu hospicu vystihuje najlepšie nasledovná myšlienka: 
miesto, kde sa osobnosť pred prechodom do večnosti môže 
uzdraviť zo strachu pred smrťou – prostredníctvom viery v 
nesmrteľnosť svojej duše. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 22

Je veľmi dôležité, aby pacient odchádzal do večnosti v 
atmosfére dobra, lásky, starostlivosti.  Vieme, že keď sa 
dieťa rodí do milujúcich rúk, prežije šťastný život. A 
zomierať na milujúcich rukách je oveľa ľahšie ako na 
rukách ľahostajných ľudí“. 

        
          A.V. Gnezdilov 

Podľa údajov WHO utrpí duševnú traumu v dôsledku ťažkej 
choroby blízkej osoby minimálne 10-12 ľudí (rodina, 
susedia, priatelia, kolegovia v zamestnaní). V Moskve ročne 
zomiera na onkologické ochorenie 23000 ľudí, ale 
samotných „obetí“ je v prepočte teda oveľa viac. Len 
v samotnej Moskve asi 250000 ľudí potrebuje každoročne 
hospicovú pomoc a podporu1.  

Podľa slov riaditeľa Ruského centra pre liečbu chronickej 
bolesti u onkologických pacientov Georgija Novikova 
v Rusku každý rok zomiera na onkologické ochorenie 
320000 ľudí. V dispenzári sú 2 milióny ľudí, každoročne 
pribúda 400000 nových pacientov2.  

Hospic je filozofia a program tímovej starostlivosti 
v terminálnom štádiu ochorenia o chorých s už neliečiteľnou 
chorobou a o ich rodiny, ktorí sa zriekli už nemožnej 
a nezmyselnej liečby, dožadujú sa hospicovej 
starostlivosti3,4.  

V Rusku prvý hospic vznikol v roku 1990 v Sankt-
Peterburgu vďaka iniciatíve Viktora Zorsa – anglického 
novinára a aktívneho účastníka hospicového hnutia. Prvým 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 23

lekárom tohto hospicu sa stal Andrej Vladimírovič 
Gnezdilov. O nejaký čas bol v Moskve vytvorený Rusko-
Britský dobročinný spolok „Hospic“ pre vytvorenie 
profesionálnej podpory ruským hospicom5.  

Hospicovú starostlivosť nepotrebujú len onkologickí 
pacienti, ale aj pacienti po závažných cievnych mozgových 
príhodách, v kóme, invalidi od detstva, HIV infikovaní 
a pacienti s inými nevyliečiteľnými progredujúcimi 
chorobami2.   

Do hospicového hnutia v Rusku sa aktívne zapája Ruská 
pravoslávna Cirkev. Aktívne pomáha 3112 sociálnym 
zariadeniam, vykonáva charitatívnu činnosť, do ktorej je 
zapojených 1612 chrámov, pomáha 999 štátnym 
zariadeniam. Na internetovom portále o charitatívnej službe 
Ruskej pravoslávnej Cirkvi (www.miloserdie.ru) sa možno 
dozvedieť presne o charitatívnych aktivitách pravoslávnej 
Cirkvi. 

V roku 2003 z iniciatívy Ruskej pravoslávnej Cirkvi 
a z požehnania Vysokopreosvieteného Vladimíra, 
metropolitu Sankt-Peterburgského a Ladožského, bol 
vytvorený detský hospic v Sankt-Peterburgu. Riaditeľom je 
pravoslávny kňaz protojerej Alexander Tkačenko. Program 
hospicu je zameraný na zlepšenie kvality života detí, ktoré 
trpia nevyliečiteľnými chorobami. S rodinami pracujú 
skúsení lekári, zdravotné sestry, psychológovia a sociálni 
pedagógovia. V súčasnosti je v hospici poskytovaná 
starostlivosť viac než 300 deťom vo veku od 3 mesiacov do 
18 rokov. Všetky služby v hospici sú poskytované zdarma 1. 
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Detský hospic zo Sankt-Peterburgu otvoril svoju filiálku 
v Moskovskej oblasti6.  

Otec Alexander hovorí: „Detský hospic je najvýznamnejším 
sociálnym projektom nielen v Rusku, ale aj na celom svete. 
Je to novinka pre svetovú verejnosť čo možno vidieť aj 
podľa programov mnohých medzinárodných konferencií, 
ktoré sú venované tejto problematike. Na Prvom 
Celoeurópskom kongrese venovanom detskej paliatívnej 
medicíne v Ríme predstavitelia všetkých európskych krajín 
hovorili o problémoch a perspektívach organizovania 
detských hospicov. A len my sme hovorili o tom čo sme už 
urobili v tomto smere a ako je organizovaná práca v našom 
zariadení. V Sankt-Peterburgu  na 1. Lekárskej fakulte sa 
vykonáva výučba paliatívnej medicíny v 2. ročníku vysokej 
školy. Študenti navštevujú náš detský hospic. Lekári môžu 
taktiež po skončení vysokoškolského štúdia získať v rámci 
postgraduálneho vzdelávania certifikát v paliatívnej 
medicíne. Pracovníci nášho hospicu z prostriedkov grantu 
vydali už 23 brožúr s problematikou paliatívnej medicíny, 
hovoríme tam aj o našich skúsenostiach . Plánujeme vydať  
ešte ďalších 25 brožúr.“ 7 

Štruktúra detského hospicu je nasledovná: a) výjazdová 
služba: jej cieľom je pravidelná návšteva rodín, o ktoré sa 
hospic stará. Rodiny navštevuje lekár, zdravotné sestry, 
psychológovia, sociálni pedagógovia. Poskytuje sa im 
zdravotnícka, konzultačná a psychologická pomoc. Služba 
sa poskytuje asi 300 deťom; b) 24-hodinový stacionár: je 
prispôsobený na poskytovanie 24-hodinovej starostlivosti 20 
pacientom, 10 ďalších pacientov môže využiť služby 
denného stacionára.  Dĺžka pobytu závisí od potrieb dieťaťa. 
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V stacionári sa vykonávajú nevyhnutné zdravotnícke 
a psychologické činnosti za účelom rehabilitácie dieťaťa. 
Matka dieťaťa môže byť neustále s dieťaťom; c) oddelenie 
intenzívnej liečby – nachádzajú sa tam deti, ktorí sú 
v terminálnom stave, majú 24-hodinový monitoring 8.  
V detskom hospici majú špeciálny projekt - Splnenie prianí. 
Keď sa stav dieťaťa zhoršuje alebo keď sa plánuje zložitá 
operácia a treba pozdvihnúť psychologicko-emocionálny 
stav dieťaťa alebo keď treba po operácii dieťaťu pozdvihnúť 
náladu, aby malo sily na rehabilitáciu, psychológ sa snaží 
dozvedieť u dieťaťa, členov jeho rodiny, po čom dieťa túži 
a pracovníci hospicu sa snažia tieto tajné túžby dieťaťa 
podľa možnosti naplniť.  

„Choroby sú súčasťou života a nikto z nás sa im nevyhne, 
preto treba svoju dušu pripraviť na to, že nesieme na sebe 
časť bôľu tohto sveta a treba prosiť o to, aby nám Spasiteľ 
dal trpezlivosť na znášanie tejto bolesti. My sme kresťania 
a musíme pamätať na to, že zo svojho kríža sa nezostupuje, 
z kríža človeka snímajú dole. Keď chceme napodobniť 
Christa, musíme sa pripraviť na to, aby sme zniesli časť 
tohto údelu. Vďaka Bohu keď niekoho minie tento kalich, 
ale choroby prichádzajú ku všetkým, prichádzajú aj 
k deťom. Zaujímavé je to, že deti správnejšie, s väčšou 
pokorou znášajú svoju chorobu než dospelí“ – hovorí o. 
Alexander Tkačenko 9.   

Stručne by sme sa chceli zmieniť aj o relatívne mladom 
ženskom monastieri (kláštore) pri Jekaterinburgu (bol 
založený v roku 2002), ktorý sme v júli 2014 mali možnosť 
osobne navštíviť. Je postavený na počesť divotvornej 
(zázračnej) ikony Presvätej Bohorodičky „Sporiteľnicy 
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chlebov“ (Pomáhajúca pri práci). Kláštor sa nachádza 
v borovicovom lese, v roku 2011 tu boli postavené už 4 
chrámy, 4-poschodová budova pre sestry, v ktorej sa 
nachádza aj nemocnica pre onkologicky chorých pacientov 
a škola pre deti. V monastieri žije vyše 300 sestier - mníšok, 
ktoré  majú množstvo mníšskych povinností, ale vzhľadom 
na sociálne zameranie kláštora sa venujú aj výchove 
opustených detí, vedú školu pre deti, starajú sa 
o nevyliečiteľne chorých pacientov. Starostlivosť 
o pacientov v nemocnici a o deti je realizovaná vďaka 
kláštoru a milodarom, t.j. pre klientov sú všetky služby 
bezplatné 10.  

Jelizaveta Petrovna Glinka ( je známa pred pseudonymom 
Doktor Líza) - ruský filantrop, lekár anesteziológ, 
špecialista v odbore paliatívna medicína, vykonáva funkciu 
riaditeľa fondu „Spravodlivá pomoc“. Je členkou rady pri 
prezidente Ruska ohľadne rozvoja občianskej spoločnosti a 
práv človeka. V roku 1999 založila v Kyjeve prvý hospic pri 
onkologickej nemocnici. V roku 2007 založila fond 
„Spravodlivá pomoc“, ktorý materiálne pomáha a poskytuje 
lekársku pomoc zomierajúcim onkologickým pacientom, 
málo zabezpečeným neonkologickým pacientov, 
bezdomovcom,  vytvorila paliatívne lôžka v detských 
domovoch. V roku 2011 ju zaradili do zoznamu „100 
najvplyvnejších žien Ruska“ (umiestnila sa na 26. mieste) 
11,12.   

V súčasnosti existuje v Rusku okolo 100 hospicov. 
Skúsenosti zo sveta poukazujú na to, že jeden hospic (25-30 
lôžok) má poskytovať svoje služby v oblasti s počtom 
obyvateľstva 300-400 000. V Rusku teda chýba viac než 
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500 hospicov. Väčšinou sú hospice a oddelenia paliatívnej 
starostlivosti štátne zariadenia, zatiaľ existuje veľmi málo 
tzv. „súkromných“ hospicov. 80% nákladov na prevádzku 
hospicov financuje štát, len 20% tvoria prostriedky 
z dobročinných fondov a sponzorská podpora 1,13.  

 

Bibliografické údaje pod čiarou: 

1 www.ria.ru/society/20091014/188783369.html Chospisy 
v Rossiji. Spravka 7.09.2014. 

2 www.miloserdie.ru/articles/pravoslavnye-hospisy-vyhod-
iz-situacii Pravoslavnyje chospisy - vychod iz situaciji. 
3.09.2014. 

3 MICHEĽ, R, KORBOVÁ, Z, PRONÉKOVÁ, M.: 
Hospicová sociálna práca. In: Quo vadis hospic ... Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2012, s. 
302-318. ISBN 978-80-8132-068-2. 

4 MICHEĽ, R.: Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2011, s. 
211-219. ISBN 978-80-8132-016-3. 

5 BELOVIČOVÁ, M, BELOVIČOVÁ, L.: Paliatívna 
starostlivosť v Rusku. In: Quo vadis hospic ... Zborník 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 28

z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2012, s. 
37-47. ISBN 978-80-8132-068-2. 

6 www.pravoslavie.ru/news/71924.htm Detskij chospis, 
kotorym rukovodit svjaščennik, otkryvajet otdelenije 
v Podmoskovje 3.09.2014. 

7 www.moscvichka.ru/moscvichka/2014/08/27/protojerej-
aleksandr-tkachenko-o-. Protojerej Alexander Tkačenko 
o detskich chospisach v Rossiji: „V Jevrope toľko govorjat 
o tom čto nužno sedlať a my uže delajem“ 3.09.2014. 

8 

www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0% Detskij chospis 3.09.2014. 

9 www.pravmir.ru/my-negovorim-o-smerti-direktor-
detskogo-xospisa-protoierej- My negovorim o smerti - 
direktor detskogo chospisa protojerej Alexander Tkačenko 
2.08.2014. 

10 www.obitel-minsk.by. Protojerej Oleg Machnev: 
Sredneuraľskij ženskij monastyr 30.09.2014. 

11 

www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8
%D0%BD%D0%BA%D0 Glinka Jelizabeta Petrovna 
3.09.014. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 29

12 www.pravmir.ru/doktor-liza-fond-spravedlivaya-
pomoshh-ne-mesto-dlya-disku Doktor Liza: Fond 
„Spravedlivaja pomošč“ – ne mesto dľa diskusij 2.08.2014. 

13  www.hospicefund.ru/hospice/catalogue Chospisy Rossiji 
i SNG 7.09.2014. 

 

Literatúra 

BELOVIČOVÁ, M, BELOVIČOVÁ, L.: Paliatívna 
starostlivosť v Rusku. In: Quo vadis hospic ... Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2012, s. 
37-47. ISBN 978-80-8132-068-2.  

MICHEĽ, R, KORBOVÁ, Z, PRONÉKOVÁ, M.: 
Hospicová sociálna práca. In: Quo vadis hospic ... Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2012, s. 
302-318. ISBN 978-80-8132-068-2. 

MICHEĽ, R.: Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bardejov, 2011, s. 
211-219. ISBN 978-80-8132-016-3. 

Detskij chospis 
www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%
D1%81%D0%BA%D0% 3.09.2014 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 30

Detskij chospis, kotorym rukovodit svjaščennik, otkryvajet 
otdelenije v Podmoskovje. 
www.pravoslavie.ru/news/71924.htm 3.09.2014 

Doktor Liza: Fond „Spravedlivaja pomošč“ – ne mesto dľa 
diskusij www.pravmir.ru/doktor-liza-fond-spravedlivaya-
pomoshh-ne-mesto-dlya-disku 2.08.2014 

Glinka Jelizabeta Petrovna 
www.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8
%D0%BD%D0%BA%D0 3.09.014 

Chospisy v Rossiji. Spravka 
www.ria.ru/society/20091014/188783369.html 7.09.2014 

Chospisy Rossiji i SNG 
www.hospicefund.ru/hospice/catalogue 7.09.2014 

My negovorim o smerti - direktor detskogo chospisa 
protojerej Alexander Tkačenko www.pravmir.ru/my-
negovorim-o-smerti-direktor-detskogo-xospisa-protoierej- 
2.08.2014 

Pravoslavnyje chospisy - vychod iz 
situaciji.www.miloserdie.ru/articles/pravoslavnye-hospisy-
vyhod-iz-situacii 3.09.2014 

Protojerej Alexander Tkačenko o detskich chospisach 
v Rossiji: „V Jevrope toľko govorjat o tom čto nužno sedlať 
a my uže delajem“ 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 31

www.moscvichka.ru/moscvichka/2014/08/27/protojerej-
aleksandr-tkachenko-o-. 3.09.2014 

Protojerej Oleg Machnev: Sredneuraľskij ženskij monastyr 
30.09.2014www.obitel-minsk.by.  

 

Kontakt: 

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. 
Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku chorôb 
pečene, Remedium s.r.o. 
VŠZaSP sv. Alžbety, pracovisko Bardejov, Michalovce 
Bardejovské Kúpele a.s. 
086 31 Bardejovské Kúpele 
Email: mriab9@gmail.com, mbelovicova@kupele-bj.sk 
 
Doc. PhDr. Liliana Belovičová, CSc. 
VŠZaSP sv. Alžbety, pracovisko Bardejov 
Email: mriab9@gmail.com 
 

 

 

 

 

 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 32

 
Hodnota ľudského života z pohľadu seniora 

v sociálnom, kultúrnom a teologickom kontexte 
Beňa Marek, Pasterová Viera 

 
 
Abstrakt: Hlavnou témou našej práce je priblížiť hodnotu 
ľudského života seniora a jeho zmysel, starobu a starnutie 
ako prirodzenú súčasť ľudskej existencie. Zameriame sa na 
ľudský život a prirodzené premeny v sociálnom, kultúrnom 
a teologickom kontexte. V práci skúmame postavenie života 
seniora v dnešnej spoločnosti. Definujeme obdobie 
ľudského života – sénium ako súčasť ľudského bytia 
v prirodzenom prepojení na formovanie osobnosti mladej 
generácie. Pri spracúvaní danej problematiky sa opierame aj 
o cenné poznatky odborníkov, ktorí sa špecializujú na 
oblasť práce so seniormi. Záver témy je venovaný 
teologickému chápaniu staroby ako daru od Boha. V práci 
sú  vyzdvihnuté ľudské cnosti ako sú viera, nádej a láska, 
ktoré majú byť pre život kresťana samozrejmosťou, či už ide 
o človeka mladého alebo staršieho. Zastávame názor, že 
senior by mal byť prijímaný ako nositeľ skúseností 
a múdrostí, hoci dnešný trend vo svete je veľakrát opačný. 
Aj napriek demografickému faktu, ktorý svedčí o starnutí 
populácie, sú seniori odsúvaní na okraj spoločnosti ako 
nepotrební a zbytoční. Preto touto viac ako kedykoľvek 
aktuálnou témou, chceme priblížiť seniora na rôznych 
spoločenských úrovniach. 
Kľúčové slová: Staroba. Senior. Starší ľudia. Zmysel 
života.  
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The value of human life from the perspective of 
the elderly in social, cultural and theological 

context 
 
Abstract: The main theme of our work is explain the value 
human life of senior, old age and aging as a natural part of 
human existence. We will focus on human life and natural 
transformations in social, cultural and theological context. 
In this contribution we investigate the status of life of 
seniors in society today. We define the period of human life 
- senium as part of being human in the natural connection to 
shaping the personality of the young generation. The 
processing of this issue is supported by a valuable 
knowledge of professionals who specialize in the area of 
work with seniors. Conclusion of topic is devoted to 
theological understanding of old age as a gift from God. The 
contribution highlight the human virtues such as faith, hope 
and love which are the important norms for the Christian 
life, whether young or older man. We believe that the 
seniors should be accepted as the bearer of experience and 
wisdom, although the trend in today's world it is often the 
opposite. Despite the demographic realities that testify to the 
aging population, the elderly are marginalized as 
unnecessary. Therefore, we would like to present senior at 
various levels of society. 
 
Key words: Old age. Senior. Older people. Sense of life. 
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„Blahoslavení, čo chápu môj pomalý krok a chvejúcu sa 
ruku. 
Blahoslavení, čo už vedia, že moje uši s námahou 
rozoznávajú slová. 
Blahoslavení, ktorí akoby prijímali môj zoslabnutý zrak 
a ťažkopádneho ducha. 
Blahoslavení, ktorí odvrátili zrak, keď som ráno prevrhol 
svoju kávu. 
Blahoslavení, ktorí s úsmevom zostanú, aby si na chvíľu 
pohovorili so mnou. 
Blahoslavení, ktorí nikdy nepovedia: „Dnes ste to už po 
druhý raz zopakovali.“ 
Blahoslavení, ktorí vidia vo mne bytosť hodnú lásky a úcty, 
nie opusteného starca. 
Blahoslavení, ktorí prídu na to, že už nemám viac síl niesť 
svoj kríž. 
Blahoslavení, ktorí mi svojou láskou osladzujú dni, čo mi 
ešte zostávajú na mojej poslednej ceste do Otcovho domu.“ 
13 
 
 Staroba je „výsledkom starnutia, ktoré je súhrnom 
fyziologických procesov prebiehajúcich v čase 
a s nezvratným charakterom.“14 Alebo vyjadrené inými 
slovami je obdobím ľudského života, ktoré prichádza ticho 
a nepozorovane, no prichádza určite. Jeseň života, staroba či 
akokoľvek to už nazveme. Fenomén, ktorý viac ako kedysi 

                                                            
13 WALKER, M. E.: Blahoslavenstvá. Priateľom starcom. Podľa: 
DEEKEN,A.: V jeseni života. Bratislava : Dobrá kniha, 1995, s. 5. 
14 CHADIMA, M.: Charitativní pěče – Dějiny a současnost. Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2007, s. 53. 
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predtým je predmetom mnohých úvah na rôznych 
spoločenských úrovniach. Či chceme alebo nie starneme 
všetci, ba niektoré teórie hovoria o začiatku starnutia už od 
okamihu príchodu nového života na tento svet. Keď sa 
spoločne zamyslíme nad týmto obdobím života vynárajú sa 
nám prirodzene mnohé otázky typu: „Je jeseň života niečím 
nezastihnuteľným? Je senior svojmu okoliu iba na príťaž? 
Prináleží mu patričný záujem, starostlivosť či pozornosť 
a úcta mladších?“ Téma je síce obsiahla, no veľmi aktuálna. 
Skôr než začneme analyzovať toto obdobie ľudského života, 
zamerajme sa na hodnotu ľudského života. „Život“ aké 
nádherné slovo! Čo všetko sa pod ním chápe? Táto otázka 
zostáva v ľudskej existencii často nezodpovedaná. A okrem 
nej aj mnoho ďalších otázok, ktoré so životom súvisia.  
Často sa sami seba pýtame: „Čo je život? Načo som sa 
narodil? Aký je zmysel môjho príchodu na tento svet? Čo 
ma čaká za pomyselnou hranicou života?“ Každý deň sa 
stretávame so správami o narodení dieťaťa, o smrti 
jednotlivca, či dokonca masy ľudí. Niet na svete človeka, 
ktorý by sa nepozastavil a nepopremýšľal nad týmito 
otázkami, ktoré pramenia v samotnej existencii ľudstva. Na 
svete je mnoho ľudí, a preto aj názory na túto problematiku 
sú rôzne. Je dôležité si uvedomiť aj skutočnosť, že ľudský 
život to nie sú len každodenné problémy a starosti. V svojej 
podstate je život obrátený k niečomu, čo presahuje našu 
každodennosť, čo smeruje k základnému zmyslu celého 
nášho života v kontexte celku bytia. Bezprostrednú 
skúsenosť významu života si však každý z nás musí zažiť 
sám, „na vlastnej koži”, nie v izolovanosti od iných ľudí a 
sveta, v ktorom žije. Osobná skúsenosť je neopakovateľná 
a jedinečná. Len vďaka skúsenosti je možné hľadať to, čo 
nás spája, resp. to, čo spája mladšiu generáciu so staršou, ba 
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aj všetkých ľudí navzájom. Je potrebné chápať, že 
zmysluplnosť života možno hľadať rovnako tak v malých, 
drobných, ako aj vo veľkých veciach a hodnotách. Život 
nemusí strácať zmysel ani v staršom veku, ani za 
mimoriadne ťažkých okolností. Neopísateľný význam 
našich skúseností spočíva v tom, že nás nútia vždy, zas a 
znovu premýšľať nad niektorými súvislosťami. Naše 
uvažovanie o zmysle života vyjadruje aj skutočnosť, do akej 
miery je pre nás samotný život hodnotou. Požiadavkou úcty 
k životu je symbol osvojených osudov iných ľudí, ktoré 
priniesol sám život. Symbolom úcty je prijať povinnosť 
napomáhať, podporovať a odstraňovať všetku biedu a 
bolesť, ktorá je v našom dosahu. Ťažkosť zodpovednosti nie 
je možné zľahčovať tým, že pred utrpením, ktoré je okolo 
nás, mnohokrát zatvárame oči.  
 Zmysel ľudského bytia vo svete spočíva aj v tom, že 
človek, mysliaca bytosť, povznesie svoj prirodzený vzťah k 
svetu na vyšší duchovný stupeň, prostredníctvom ktorého 
svoj činorodý život zapája do života iných bytostí. Takýto 
človek chápe, že nežije vo svete sám, že naplnenie svojho 
života dosahuje iba vo vzťahoch s inými ľuďmi. Ako hovorí 
Schweitzer: „Svet, prenechaný nevedomému egoizmu, je ako 
údolie ležiace v tme; len na vrcholkoch je jasno. Všetci 
musia žiť v temnote, len jeden smie na svetlo - človek. Len 
on smie spoznať bázeň pred životom, len on smie dospieť k 
schopnosti spolu prežívať, spolu trpieť... Toto poznanie je 
veľkou udalosťou vo vývoji samotnej existencie. V nej sa 
vyjavuje pravda a dobro, svetlo sa rozlieva nad temnotou, 
objavuje sa ten najhlbší pojem života – život, ktorý je 
zároveň spolužitím, kde jednotlivec cíti vlnobitie celého 
sveta, kde v jednotlivej existencii život ako taký dospieva k 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 37

vedomiu seba samého...”15 Z daného jasne vyplýva, že 
človek nie je iba do seba uzavretá bytosť, ale človek je 
bytosťou vedenou k úlohám a cieľom, ktoré jeho život a 
konanie robia zmysluplným. V prípade, že by bol človek 
zameraný iba na seba, keby hľadel len na svoje šťastie a 
svoje blaho, žil by v neustálom napätí a obavách, či to 
všetko nájde, či sa mu všetko podarí. Žil by v stave trvalého 
napätia. Mal by o seba neustály strach. Bál by sa faktu, že 
jeho „ja” môže byť ohrozené, že bude ohrozený jeho úspech 
i jeho blaho. Nespočetne veľakrát sa ocitneme aj v 
situáciách, ktoré nazývame kritickými. Tieto situácie 
nadobúdajú zlomový charakter v našom živote, sú zdrojom 
nových prelomov, prerodov a rozhodných vnútorných 
obratov. Sú ohrozením alebo novým naplnením nášho života 
v každom veku. Azda je aj výzvou položiť si tú ťažkú 
otázku o zmysle života práve teraz, v čase prenikavejšieho a 
intenzívnejšie pociťovaného utrpenia, ktoré má mnoho 
podôb, a ktoré sú nám iste všetkým dobre známe.16  
 V súvislosti so životom máme na mysli aj jeho 
kvalitu, ktorá zahŕňa tri hlavné oblasti a to fyzické 
prežívanie, psychickú pohodu a sociálne postavenie jedinca 
a jeho vzťah k druhým. Pohľad na kvalitu života by mal 
vychádzať z holistického prístupu. Tento širokospektrálny 
pojem sa dotýka aj interakcií medzi sociálnymi, 
ekonomickými, zdravotnými, environmentálnymi a ďalšími 
podmienkami. Okrem toho je pohľad a vnímanie kvality 
života výrazne subjektívnou záležitosťou. Odborník na 

                                                            
15 Pozri SCHWEITZER, A.: Bázeň pred životom. In: Filozofia č.9. 
Bratislava, 1993, s. 569–570. 
16 BEŇA, M.: Zmysel života v kontexte interrupcie a eutanázie. 
Diplomová práca. Prešov : 2011, s. 10-16. 
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kvalitu života v medicíne, Musscheng spomína tri významy 
vystihujúce termín kvality života: 
1. kvalita života ako stupeň normálneho fungovania; 
2. kvalita života ako stupeň spokojnosti so životom; 
3. kvalita života ako úroveň ľudského rozvoja.17 

Pokiaľ človek v seniorskom veku je spokojný 
s doterajším životom, odráža sa to na kvalite jeho života 
v prítomnosti. Podľa tohto pohľadu je pre neho dôležitým 
najmä druhý bod, teda spokojnosť s doterajším, prežitým 
životom.18  
 Podľa Mühlpachra (2002) je kvalita života príliš 
subjektívna a individuálna.  Zastáva názor, že individuálne 
tempo starnutia vedie k väčšej diferenciácii kvality života v 
postproduktívnom veku.19 

Indikátory kvality života podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie - WHO: 

- Fyzické zdravie – od neho závisí energia a únava, 
bolesť a diskomfort, spánok a rozvoj;  

- Psychologické zdravie – vyjadruje image, negatívne 
a pozitívne city, sebahodnotenie, spôsob myslenia, 
učenie, pozornosť (sústredenosť); 

- Úroveň nezávislosti: pohyb, denné aktivity, pracovná 
kapacita, závislosť na liekoch;  

- Sociálne vzťahy – osobné vzťahy, sociálna opora, 
sexuálna aktivita;  

                                                            
17 DVOŘÁČKOVÁ, D.: Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. 
Praha : Grada Publishing, a.s., 2012, s. 56-58. 
18 DVOŘÁČKOVÁ, D.: Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. 
Praha : Grada Publishing, a.s., 2012, s. 56–58. 
19 MŰHLPACHR, P.: K problematice vzdelávání senioru. In: Řehulka. 
Učitelé a zdraví 4. Brno: Nakl. P. Křepelka, 2002, s.191-203. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 39

- Prostredie – prístup k finančným zdrojom, sloboda, 
bezpečie, zdravé prostredie a sociálna starostlivosť, 
domov, prístup k informáciám, účasť na rekreácií, 
cestovanie, fyzické prostredie; 

- Spiritualita – osobná viera a presvedčenia, 
hodnotová orientácia. 20 

 „Hodnota staroby je nevyčísliteľná a dobre 
zostarnúť je umením“21 v tejto etape života človek prichádza 
do finále a vo svetle finálnych vecí nadobúda iné kontúry 
a preto v tomto čase ľudského života sa kryštalizujú mnohé 
hodnoty. Zo subjektívneho hľadiska na jedinca to má veľký 
význam, najmä pri získaní integrity a celistvosti v súvislosti 
už s prežitým životom. Řičan toto obdobie charakterizuje 
ako poznanie pravdy príbehu, ktorým bol život ako celok, 
zmierenie sa s tým, čo bolo a ako bolo, uzavrieť to, 
odpustiť, prijať odpustenie a byť pripravený v zmieri 
kedykoľvek odísť. Nakoniec získať múdrosť ako životnú 
filozofiu, ku ktorej sa človek dopracoval skúsenosťami, 
premýšľaním, pochopením životných hodnôt, čo platia aj 
tvárou v tvár smrti.22  
 Prechod do obdobia staroby neprebieha u každého 
človeka rovnako, mnohokrát je sprevádzaný mnohými 
problémami, s ktorými sa musí osobnosť človeka 
vyrovnávať. Seniorsky vek je sprevádzaný mnohými 
zmenami či posunom z aktívnejšej do pasívnejšej úlohy 
v profesii i v sociálnom živote, zmena sociálnej pozície 
                                                            
20 KOVÁČ, D.: Kvalita života seniorov a spiritualita. Obohacovanie 
života starších ľudí edukačnými aktivitami. Bratislava : Národné 
osvetové centrum, 2003, s. 90. 
21 TAVEL, P.: Hodnota staroby. Bratislava : Don Bosco, 2011, s. 1. 
22 Pozri ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti. Praha : Grada Publishing, 
2007, s. 164. 
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v interpersonálnych vzťahoch a dokonca možný zvýšený 
pocit závislosti od ostatných.23 Neoddeliteľnou súčasťou 
osobnostnej štruktúry je hodnotový systém, ktorý sa skladá 
z hodnôt usporiadaných podľa preferencie od 
najdôležitejších až po tie menej dôležité. Po vstupe do 
dôchodku, kedy začína ďalšia etapa života, sa často krát 
menia priority človeka. Je to náročná etapa plná zmien. V. 
E. Frankl poukazuje na fakt, že človek „stráca doterajší 
zmysel života, stráca cieľ.“24 Zároveň zdôrazňuje záujem, 
túžbu človeka o zmysluplnom prežití života. Zastáva názor, 
podľa ktorého „neexistuje človek, pre ktorého by život 
nemal prichystanú zmysluplnú úlohu. Neexistuje situácia, 
v ktorej by nám život prestal ponúkať zmysluplné 
možnosti.“25   
 Pod vplyvom mnohých okolností určitá časť 
seniorov sa stáva prijímateľom sociálnej služby v 
zariadeniach pre seniorov, kde osobitým profesionálnym 
prístupom sociálni pracovníci a iný zdravotnícky, 
opatrovateľský personál zabezpečujú spoločenské a kultúrne 
aktivity, rôzne zájazdy, športové podujatia, návštevy 
kultúrnych podujatí, spoločné rehabilitačné pobyty 
a rekreácie. Zariadenia pre seniorov podobne ako aj 
Zariadenie pre seniorov sv. Kozma n.o. so sídlom v Nižnej 
Polianke, organizujú pre svojich klientov mnohé spoločné 
stretnutia v rámci rôznych spoločenských či kultúrnych 
príležitostí, kde poväčšine sa mnoho zo seniorov do daného 
                                                            
23 Pozri TOKÁROVÁ, A. a kol.: Sociálna práca. Prešov : Akcent print, 
2003, s. 519. 
24 BALOGOVÁ, B.: Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov : Akcent 
print, 2009, s. 89. 
25 BALOGOVÁ, B.: Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov : Akcent 
print, 2009, s. 89. 
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programu zapája. Prichádzajú za nimi priamo do zariadenia 
žiaci z umeleckých škôl, rôzni maliari, výtvarníci a iní. 
Okrem toho majú možnosť niekoľko krát ročne sa vyjadriť 
k poskytovanej službe, personálu, a pod., v tzv. dotazníku 
spokojnosti, čo im umožňuje naďalej rozhodovať o sebe, 
o kvalite života v konkrétnom zariadení. Rovnako sa do 
mnohých činností zapájajú starší mobilní občania. Mnoho 
z nich sa aj po odchode zo svojho aktívneho života zapája 
do bežného diania a podieľa sa na poskytovaní pomoci, 
opatrovateľských služieb starším spoluobčanom, či 
poskytovanie pomoci svojim blízkym, v rodinách – 
opatrovanie detí. Vykonávajú taktiež návštevy chorých 
a poskytovanie morálnej, ale i materiálnej pomoci občanom 
v núdzi. Samozrejme, medzi seniormi sa nájdu aj takí, 
ktorým takýto spôsob života nevyhovuje, či nenachádzajú 
v týchto činnostiach zmysel a z toho dôvodu často zostávajú 
osamelí, vylúčení zo spoločenského a verejného života. 
Mnohí seniori zostávajú vo svojich bytoch či domovoch 
opustení, často bez akejkoľvek pomoci a riešenia vlastných 
problémov a základných potrieb. Sme toho názoru, že 
seniori by sami mali viac participovať na vlastnom 
postavení, na riešení svojich problémov, chrániť 
a presadzovať vlastné práva. Pre každú ľudskú bytosť je 
pocit spolupatričnosti, úcty dôležitý, užitočný a prospešný. 
Každopádne, je potrebné začleniť každého jedinca v rôznom 
období života, aby cítil blízkosť a potrebu naplnenia svojho 
života aj v tomto období ľudského života. 
 Kresťanstvo je sociálnym náboženstvom a pretože 
nie je orientované iba na vzťah jednotlivého človeka 
k vyššej moci, nevedie jedinca len k sebazdokonaľovaniu, 
ale snaží sa aj o zlepšenie medziľudských vzťahov 
a podmienok v spoločnosti. Kresťanstvo kladie dôraz na 
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dobrý vzťah človeka k Bohu. Apoštol Pavol hovorí, že viera 
sa uplatňuje láskou.26 Kresťanská láska nápadne preferuje 
sociálne „hendikepovaných“ ľudí, akými sú aj starší ľudia 
odkázaní na pomoc. Prvou hendikepovanou skupinou bol 
pôvodne židovský národ zotročený v egyptskom 
vyhnanstve. Odtiaľ pochádza sklon súcitiť so 
znevýhodnenými. Kresťanstvo tak inklinuje ku zriaďovaniu 
charitatívnych zariadení, v ktorých je poskytovaná 
starostlivosť týmto ľuďom. Mnohé praktické skúsenosti ľudí 
pracujúcich v pomáhajúcich profesiách potvrdzujú, že viera 
je pre mnoho ľudí oporou pri zvládaní náročných životných 
situácií. Keď sa stretne viera pomáhajúceho pracovníka 
a klienta, v takomto prípade to terapeutickej práci pomáha. 
Tým, že „náboženstvo preferuje sústavnú starostlivosť 
o dušu, môže predstaviť útechu v núdzi duchovnej aj v núdzi 
vonkajšej – sociálnej.“27 Vyššiu cenu nadobúdajú hodnoty 
akými sú láska, úcta a rešpekt. Človek sa stáva citlivejším 
a začína sa zaoberať otázkami zmysluplnosti svojej 
existencie. Je dôležité, aby človek toto obdobie naplnil 
svojimi pozitívnymi očakávaniami z čias, kedy sa ešte 
nachádzal v produktívnom veku. Obdobie staroby je 
obdobím kedy sa človek naplno chce venovať svojim 
záľubám, rodine a sebe samému. Pre veriaceho je celý život 
obdobím duchového zápasu, ktorý je usmerňovaný slovami 
Evanjelia a preto sa cieľ života nemení po celý náš život.28 

                                                            
26 Gal 5,6. 
27 MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001, 
s. 41.  
28 KOCVÁR, V.: Obraz seniora vo Svätom Písme. Podľa: 
BALOGOVÁ, B. a kol.: O zmysle života. Beograd :  Academy of 
Serbian Orthodox Church for Fine Arts and Conservation, 2011, s. 49-
53. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 43

Každá ľudská bytosť rastie, vyvíja sa, stáva sa dospelou. Jej 
požiadavkám a potrebám sa prispôsobuje celé jej okolie. 
Vývin je aj proces, v ktorom sa vždy niečo stráca, niečo 
odumiera, aby namiesto toho nastúpilo čosi nové, vyššie či 
dokonalejšie. „Zrno musí odumrieť, aby prinieslo veľkú 
úrodu“ 29 hovorí Spasiteľ Isus Christos. Podobne aj kvet 
musí prirodzene stratiť svoju krásu, aby z neho bol plod. 
Staroba je milosť a že je tomu tak vo Svätom Písme 
nachádzame mnoho zmienok o starobe či dlhom veku 
v spojitosti s mimoriadnym Božím požehnaním, za odmenu 
za dobrý a príkladný život.30 
 Viera v Boha poskytuje seniorovi veľkú silu na 
zvládnutie záverečnej etapy ľudského života. Kresťanstvo 
posilňuje človeka, dokáže dať zmysel životu i smrti. Senior, 
ktorý je postihnutý zdravotnými ťažkosťami sa obracia 
k Bohu s prosbou o pomoc s vierou, že mu pomôže. Mnohí 
z radu seniorov na svoje ťažkosti hľadia ako na obdobie 
skúšky viery, no zároveň je to aj skúška pre blízkych, 
príbuzných. Obracajú sa k Bohu oveľa častejšie ako 
v produktívnom veku. Častejšie chodia do chrámu, denne 
čítajú modlitby, v ktorých prosia Boha o odpustenie 
hriechov aj z mladosti. Uvedomujú si, že sú na sklonku 
životnej púte a prostredníctvom náboženstva hrdo nesú svoj 
kríž. Aj prostredníctvom mnohých modlitieb sa pripravujú 
na smrť, v ktorej vidia medzník, prostredníctvom ktorého sa 
stretnú so svojim Stvoriteľom. Na prahu večnosti sa budeme 
musieť všetci definitívne rozlúčiť s pozemským životom 
a pripraviť sa na vstup do večnosti. Až v tomto čase zistíme, 

                                                            
29 Jn 12,24. 
30 MURÁŇOVÁ, M.: Malá učebnica starnutia. Bratislava : Lúč, 2001, 
s. 11. 
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ako sme k materiálnemu svetu pripútaní. Ľudská duša 
a duch nestarnú. Nepodliehajú času, starobe ani žiadnym 
iným obmedzeniam. Ľudský život má duševnú povahu a je 
večný. Na zemi je mnoho ľudí, ktorí sa obávajú staroby 
a smrti, takýto ľudia v podstate nerozumejú životu a jeho 
zmyslu. Spravodlivý Jób hovorí: „Lebo pred čím som sa 
chvel, to ma zastihlo.“31 Mnohí žijú v strachu zo staroby 
a zo svojho budúceho osudu, pretože veria, že staroba 
prináša stále väčší úpadok duševných a telesných síl. Človek 
zostarne, len čo stratí záujem o život, prestane snívať, 
hľadať nové poznatky... Veríme, že aj vysoký vek môže byť 
začiatkom krásneho, aktívneho a tvorivého životného 
obdobia. Je pravdou, že dnešný svet ponúka mnohé diéty, 
trendy, tréningy, ktoré neudržia človeka večne mladého. Kto 
však zotrvá v myšlienkach pri peknom, pozitívnom, vždy 
zostane mladý bez ohľadu na vek.  

Keď si uvedomíme prirodzenú konečnosť ľudského 
života, toto vedomie nám pomôže naplniť náš život 
hodnotami, pre nás všetkých cennými skutkami. Práve to, že 
nie sme na tejto zemi večne, nás má viesť k tomu, aby sme 
svoj život užitočne vyplnili. Kto z nás myslí na koniec 
svojej životnej púte? Ako sa na tento okamih pripravujeme? 
Deň za dňom, rok za rokom plynie pomaly, ale isto 
a večnosť nám klope na dvere. Všetko vôkol nás sa na to 
pripravuje a pripomína nám tento fakt. Podobne nám to 
pripomína Cirkev, hlasom samotného Christa. Aký veľký 
zmysel dostáva náš život, ak veríme na večnosť! Pozemský 
život nie je náhodné bytie a hynutie, ale drahocenný Boží 
dar, ktorý sme dostali, aby sme duchovne rástli 
a zdokonaľovali sa v diele viery, lásky, nádeje podľa 

                                                            
31 Jn 3,25. 
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príkazu Spasiteľa: „Toto je ten večný život, aby poznali 
Teba samého, pravého Boha a ktorého si poslal Isusa 
Christa.“32 

Všetkým nám plynú roky, míňajú sa dni, bežia 
hodiny. Podobne ako v ročnom jesennom období žltne lístie, 
jedno za druhým postupne opadáva, odchádzajú od nás naši 
blízki, príbuzní, drahí a známy na večnosť. Často sme 
svedkami toho, že keď sa niekto lúči so svojim blízkym, 
robí na jeho počesť veľkolepý pohreb. Nepremýšľame nad 
tým, či zosnulému táto veľkoleposť pomôže vo večnosti a či 
ho Pán príjme do svojho Kráľovstva. Raz svätý Andrej, 
blázon pre Christa, (tzv. jurodivý), šiel mestom Carihrad 
a práve videl prechádzať pohrebný sprievod. 
Z prechádzajúceho sprievodu bolo zrejmé, že dotyčný 
zosnulý bol počas život veľmi bohatý, pretože na pohreb 
prišlo mnoho ľudí a duchovenstva, všetci niesli sviečky. 
Svätý Andrej, vidiac duchovnými očami zbadal okolo rakvy 
mnoho démonov, ktorí sa mu tešili a polievali ho páchnucou 
vodou. Keď zosnulého uložili do hrobu, knieža démonov 
sírou a smolou polial ostatky zosnulého. Po pohrebe, uvidel 
svätý Andrej pri hrobe anjela ochrancu, ktorý veľmi plakal, 
že ho stratil. Tento zosnulý bol veľmi bohatý človek, veľký 
hriešnik, ktorý neoľutoval svoje hriechy ani keď prišiel čas 
jeho odchodu na večnosť. Vopred si zaplatil za veľkolepý 
pohreb. Zosnulému viac záležalo na pohrebnom obrade 
a sprievode ako na večnosti. Je preto potrebné, aby sme sa aj 

                                                            
32 Jn 17,3. 
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my vo svojom živote zamýšľali nad sebou samým a naším 
zmyslom života.33 

Sväté Písmo nám ponúka mnoho vzorov bohumilého 
a zbožného života, až po neskorú starobu. Príkladnými sú 
starec Simeon a prorokyňa Anna, ktorých spájame so 
sviatkom Stretnutia Pána so Simeonom. Je potrebné si 
uvedomovať fakt, ktorý vyjadruje prorok Izaiáš slovami: 
„Tí, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla 
ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať 
a neomdlejú.“34 Duchovné dozrievanie a vystupovanie 
k vrcholu života sa nezaobíde bez vďačnosti. Jediným 
lúčom nádeje a potechy je v seniorskom období  myšlienka 
na Božiu prítomnosť. Aj keď to znie akokoľvek, človek 
nikdy nie je sám, vždy je tu s nami Hospodin. Prehlbovanie 
myšlienok o Božej prítomnosti je často krát vhodným 
spôsobom, ako si naplniť osamelé hodiny počas staroby. 
Staroba ako taká by mala byť prijímaná bezprostredne ako 
realita a seniori ako vzácny prameň poznania.35  
 
 
Záver 
 

Byť nápomocným staršiemu človeku a sprevádzať ho 
poslednou fázou života na Zemi najmä so zvýraznením na 
inštitucionálnu starostlivosť, si vyžaduje pozitívny prístup 
k ľuďom a práci odosobnený od nánosov vlastných 
                                                            
33 KAHANCOVÁ, E.: Starý človek z pohľadu sociálnej gerontológie 
a pravoslávnej kresťanskej antropológie.  Diplomová práca. Prešov : 
2005, s. 73. 
34 Iz 40,31. 
35 Pozri KOCVÁR, V.: Obraz seniora v Svätom Písme. In: Múdrosť 
veku – vek múdrosti. Prešov : FF PU, 2009, s. 41. 
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problémov a zidealizovaných pocitov, ďalej potrebné 
odborné vedomosti, komunikačné zručnosti, motiváciu pre 
túto oblasť práce, mimoriadnu empatiu, záujem a ochotu 
pomáhať ako aj zdravú psychohygienu pomáhajúcej osoby. 
V pozadí nesmie zaostávať ani spolupráca s rodinou, 
príbuznými, či sociálnou sieťou seniora. Inšpiratívnym 
prvkom je pre nás aj rozšírená práca dobrovoľníkov 
v zahraničí, ktorí sa zapájajú do procesu pomoci seniorom.36 
Samotné Evanjelium nás vyzýva k prejavu lásky 
k blížnemu. Bez tejto lásky nemožno skutočne milovať 
Boha. Láska v tomto význame nie je len slovným 
vyjadrením a pomenovaním citu, ale praktickým 
a nezištným prínosom pre blížneho. Láska úzko súvisí so 
službou, lebo záujem a pripravenosť poslúžiť iným je 
cenným prejavom lásky.37 Starostlivosť nielen o staršieho 
človeka je významná pre každodenné zdravé duchovné 
fungovanie v spoločnosti, ale zároveň aj dobrým stavebným 
duchovným materiálom pre prechod z tohto sveta do 
večnosti. Úcta, rešpekt, milé slovo, pohladenie, vypočutie 
a pod. nestoja nič, snáď len kúsok námahy pre ich 
vyjadrenie voči druhému. Každý kto sa venuje starostlivosti 
o staršieho človeka, či už v zariadeniach, nemocniciach 
alebo v domácom prostredí, môže byť aktívne nápomocným 
cez každodennú opateru, verbálny a neverbálny prejav, 
odborný a zároveň ľudský prístup a v neposlednom rade aj 
prostredníctvom modlitby, ktorá sa považuje za jednu 
z najlepších duševných aktivít. Netreba zabúdať, že starší 

                                                            
36 KRUŠKOVÁ, K.: Starostlivosť o seniorov. In: Pravoslávny 
teologický zborník XXXV/20, Prešov : PBF PU, 2009, s. 218. 
37 Pozri PRUŽINSKÝ, Š. – HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej 
práce. Prešov : PBF PU, 2006, s. 64 - 65. 
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človek má svoje miesto v societe. Je ozdobou spoločnosti 
a Cirkvi, podobne ako umelecké diela z dávnej minulosti, na 
ktoré je každý národ hrdý a ktorým pripisuje patričnú 
hodnotu. Veď starší človek je pre mladšiu generáciu „živým 
svedkom minulosti. 38“ Nech je úsilie tých, ktorí sú povolaní 
byť svetlom nádeje a pomoci v oblasti práce so seniormi ako 
súčasť multidisciplinárneho tímu, požehnaním pre celý 
národ a prejavom trvalej úcty k človeku ako blížnemu. 
V knihe Prísloví sa spomína: „Okrasou mládencov je ich 
sila, ozdobou starcov ich šediny.“39 
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Dobrovoľníctvo v hospicovej starostlivosti 

Bujdová Nataša, Bujda Stanislav, Mánya Zsolt 
 

ABSTRAKT 
V súvislosti s dobrovoľníctvom je potrebné zdôrazniť, že 
tretí sektor vytvára priestor pre individuálnu aj 
organizovanú činnosť dobrovoľníkov, základom ktorej je 
princíp solidarity a praktická pomoc ľuďom. 
Neoddeliteľnom súčasťou multidisciplinárneho týmu 
hospicovej starostlivosti na Slovensku sú dobrovoľníci. 
Vzhľadom ku komplexným problémom klienta hospicovej 
starostlivosti je nevyhnutná spolupráca aj s inými než 
lekárskymi  profesiami, kde  opodstatnene patria aj sociálni 
pracovníci a dobrovoľníci. V odborných literatúrach je 
dobrovoľníctvo charakterizované neplatenou aktivitou alebo 
prácou, ktorá je vykonávaná na základe slobodnej vôle. Táto 
aktivita je vykonávaná v prospech iných ľudí, či spoločnosti 
alebo v prospech životného prostredia.  
 
Kľúčové slová: Dobrovoľník. Hospic. Sociálna práca.  
 

Volunteering in hospice care 
 
ABSTRACT: In the context of volunteering it should be 
noted that the third sector creates space for individual and 
organized voluntary activity, the basis of which is the 
principle of solidarity and practical help to people. An 
integral part of a multidisciplinary team of hospice care in 
Slovakia are volunteers. Due to the complex problem of 
client hospice care is necessary to cooperate with other than 
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the medical profession, which rightly includes social 
workers and volunteers. The literature is characterized by 
unpaid voluntary work or work which is carried out on the 
basis of free will. This activity is for the benefit of other 
people or society or for the environment.  
 
Keywords: Volunteer. Hospice. Social work. 
 
 
 
ÚVOD 

V roku 2011 bol rozhodnutím Rady Európskej únie č. 
2010/37/ES z 24. novembra 2009 vyhlásený za Európsky 
rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne 
občianstvo. V súvislosti s týmto rozhodnutím bol 
implementovaný Európsky rok dobrovoľníctva (ďalej len 
„ERD“) do všetkých štátov Európskej únie. K hlavným 
prioritám ERD boli zaradené: 

- vytvorenie priaznivej klímy pre rozvoj 
dobrovoľníctva a občianskej participácie, 

- posilnenie pozície tretieho sektora, 
- zdôrazniť význam dobrovoľníctva pre spoločnosť, 
- schváliť dobrovoľnícku činnosť ako prostriedok 

zvyšovania kvality života občanov.40 
V súvislosti so Slovenskou republikou je potrebné 

uviesť, že na príprave harmonogramu ERD participovalo 
niekoľko organizácií a inštitúcií. Európska komisia za 
národný koordinačný program nominovala IUVENTU – 
Slovenský inštitút mládeže. Je potrebné dodať, že na 
príprave sa spolu s ďalšími dobrovoľníckymi centrami 

                                                            
40 Encyklopédia dobrovoľníctva. 2011 Európsky rok dobrovoľníctva. 
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podieľalo aj Občianske združenie C.A.R.D.O., ktorého 
hlavným poslaním je rozvoj dobrovoľníckej činnosti. 
Osnova roka 2011 sa zamerala na dva ciele: 

- realizáciu výskumu v oblasti dobrovoľníctva a 
- kampane, ktorá bola zameraná na zapojenie čo 

možno najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníckej 
činnosti. 41 

Kampaň bola zameraná na zviditeľnenie a zvýšenie 
povedomia dobrovoľníctva. Jej realizácia bola veľmi 
dobrým štartom pre aktívnejšiu participáciu obyvateľstva 
Slovenska v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou. 
Uvedená kampaň mala pomôcť a nepopierateľne aj pomohla 
organizáciám tretieho sektora pri získavaní nových 
dobrovoľníkov z radov občanov, ktorí o možnostiach 
a uplatnení dobrovoľníctva nemali žiadne povedomie, alebo 
len čiastočné častokrát rozporuplné informácie. Ambíciou 
kampane bolo podanie pomocnej ruky tretiemu sektoru 
v súvislosti so zviditeľňovaním aktivít tretieho sektora, 
samospráve poskytnúť pomoc v rámci komunikácie 
s uplatňovaním dobrovoľníckych aktivít v rámci obce, 
regiónu. Štátna správa mala možnosť nazrieť do 
problematiky sociálnych otázok (aj v rámci financovania 
a samofinancovania), ktoré bolo potrebné legislatívne 
ošetriť, ustanovenie legislatívy j pre dobrovoľnícku činnosť 
na Slovensku. V neposlednom a veľmi výraznom rade 
kampaň priblížila obyvateľom Slovenskej republiky možnú 
alternatívu občianskej participácie pri zvyšovaní kvality 
života, zmysluplného trávenia voľného času s možnosťou 
získavania sociálnych zručností a skúsenosti.  

                                                            
41 Bútora M. – Strečanský B. – Bútorová Z. a kol. 2011. Slovensko 
2010. 
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Na Slovensku 1. decembra vstúpila do platnosti 
právna norma, ktorá ustanovuje podmienky dobrovoľníctva 
a dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, zákon číslo 
406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve).  
 
DOBROVOĽNÍK V HOSPICOVEJ STAROSTLIVSTI 
 

V súvislosti s vymedzením dobrovoľníka 
a dobrovoľníckej činnosti je potrebné konštatovať, že teórie 
vysvetľujúce fenomén dobrovoľníctva vychádzajú z rôznych 
koncepcií od psychologických, sociologických ale aj 
sociálnych. Dôraz sa kladie na pochopenie motívov konania 
a správania ľudí, ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi, ako aj na 
racionalizáciu uvedeného počínania. 

Súčasné teórie vnímajú dobrovoľnícku činnosť ako 
jeden z aspektov sociálneho kapitálu, ktorý sa v poslednom 
období stal objektom odborných diskusií a empirických 
výskumov nielen na Slovensku. Uvedená autorka ďalej 
zdôrazňuje, že sociologický rozmer súčasne poukazuje na 
význam participácie ľudí v oblasti dobrovoľníckych aktivít 
v procese socializácie jednotlivca.42 

Aj keď už zo staršej literatúry ale stále opodstatnenej 
v korelácii s vymedzením pojmu dobrovoľníctvo 
a dobrovoľník je  charakterizovaný  ako človek, ktorý bez 
nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, 

                                                            
42 Brozmanová Gregorová, A. – Mráčková, A. – Marček, E. 2009. 
Analýza dobrovoľníctva na Slovensku 
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vedomosti, schopnosti v prospech ostatných jednotlivcov 
a skupín v spoločnosti.43 

V zákone o dobrovoľníctve je dobrovoľník 
ustanovený ako: 
 „(1) ... fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného 
rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu 
s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech 
dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, 
zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené 
týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť 
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, 
služobných povinností a študijných povinností 
vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo 
služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného 
obdobného pre neho záväzného dokumentu, 
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej 
osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo 
študentom, 
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej 
zárobkovej činnosti. 
(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na 
základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len 
„zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na 
území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ 
dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so 
sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje 
alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s 
jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech 

                                                            
43 Tošner, I. 2001. Sociální politika, sociální služby a sociální práce, 5. 
Kapitola In : Matoušek, O., et. Al. 2003 Metódy a řízenísociální práce 
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(ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie“.44 
Chceli by sme podotknúť, že nielen Tošner vníma 
dobrovoľníka tak, ako je vymedzený v zákone 
o dobrovoľníctve, ale aj veľa iných autorov 
napríklad:Brozmová Gregorová, Bútora, Bútorová,  
Matulayová, Marček, Mydlíková, Gabura, Dudeková, 
Radková...  
 V súvislosti s názvom nášho príspevku sa 
v nasledujúcich riadkoch budeme venovať postaveniu 
dobrovoľníka ako člena multidisciplinárneho  tímu 
hospicovej starostlivosti. Dobrovoľník má 
v multidisciplinárnom hospicovom tíme opodstatnené 
a nezastupiteľné miesto. Všeobecná, ale veľmi potrebná 
úloha dobrovoľníka spočíva v starostlivosti o psycho-
sociálno-spirituálne blaho pacienta hospicovej starostlivosti. 
V hospici je pacient častokrát imobilný, úplne pripútaný na 
lôžko. Pacient hospicovej starostlivosti pociťuje strach zo 
samoty, zo životnej situácie, ktorú práve prežíva. Napriek 
snahe rodiny a hospicového personálu nie je vždy možné 
zotrvať potrebný čas zo strany pacienta pri jeho lôžku. 
Hospicový personál sa musí venovať ďalším pacientom 
a rodinní príslušníci svojmu zamestnaniu, rodine, ďalším 
povinnostiam a aktivitám. Na tomto mieste chceme 
podotknúť, že v nijakom prípade nechceme za nedostatok 

                                                            
44 ZÁKON NR SR č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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času obviňovať hospicový personál alebo rodinu. Práve pri 
uvedenej situácii je možnosť uplatnenia dobrovoľníka 
v hospicovej starostlivosti. Konkrétnou úlohou 
dobrovoľníka je formou návštev pacienta ponúknuť 
možnosť rozhovoru. Ponuku rozhovoru je možné rozšíriť aj 
na príbuzných a známych pacienta. Práve dobrovoľník 
v rozhovoroch pri lôžku zastupuje chýbajúce a veľmi 
potrebné kontakty v živote pacienta. Úlohu dobrovoľníka 
môžeme zadefinovať ako sprostredkovanie kontaktu 
prostredníctvom vzájomnej konverzácie, čítania kníh, 
častokrát Biblie, možnosti partnera pri spoločenskej hre 
alebo „len“ tichého sedenia pri lôžku a držania za ruku. 
Možno si ani neuvedomujeme skutočnosť, že práve 
dobrovoľník prostredníctvom svojej dobrovoľníckej činnosti 
môže byť nápomocným pri posilnení rodinných vzťahov, 
a tým preventívne pôsobiť na dlhodobé traumy pozostalých. 
 Napriek uvedenému je ale potrebné podotknúť, že 
dobrovoľník sa musí v hospici riadiť určitými zásadami. 
Určité činnosti môže vykonávať, niektoré smie vykonávať 
po konzultácii s ošetrujúcim personálom, niektoré činnosti 
vykonávať nesmie. Uvádzame niekoľko činnosti 
dobrovoľníka, ktoré môže vykonávať sám: 

- spoločník pri lôžku pacienta – rozhovor, čítanie, 
hranie spoločenských hier, ručné práce (samozrejme 
s ohľadom na stav pacienta), 

- podávať pomocnú ruku pri napĺňaní spirituálnych 
potrieb pacienta, 

- práca s rodinou hospicového pacienta, 
- emocionálna podpora – vyjadrenie pocitu nielen 

verbálne ale aj neverbálne (vhodná je haptika), 
- svojou prítomnosťou a ochotou prispieť ku zlepšeniu 

kvality života pacienta, 
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- výpomoc pri roznášaní stravy. 
 
 
Dobrovoľník smie vykonávať po konzultácii s ošetrujúcim 
personálom asistenciu pri polohovaní pacienta, podávanie 
tekutín a stravy a sprevádzanie pacienta pri prechádzkach vo 
vymedzenom priestore. Nakoniec uvádzame činnosti, ktoré 
dobrovoľník v žiadnom prípade nemôže vykonávať: 
ošetrovateľskú starostlivosť, nahrádzať starostlivosť 
odborného personálu, študovať zdravotnú dokumentáciu 
pacienta,  podávať informácie o zdravotnom stave pacienta 
rodine a rodinným príslušníkom pacienta, a to akýmkoľvek 
spôsobom (telefonicky, písomne, ústne), ako aj podávať 
informácie týkajúce sa zamestnancov hospicovej 
starostlivosti.  
 Ako sme uviedli dobrovoľník by mal do určitej 
miery odbremeniť hospicový personál a rodinu pacienta. 
V tejto súvislosti je potrebné myslieť aj na dobrovoľníkov, 
a to už pri výbere vhodných dobrovoľníkov pre 
dobrovoľnícku činnosť v hospicovej starostlivosti,  následne 
aj počas výkonu dobrovoľníckej činnosti  v organizácii. 
Dobrovoľnícka činnosť je veľmi záslužnou a prospešnou pre 
každú organizáciu. Je potrebné  uvedomiť si, že hospicová 
starostlivosť predstavuje náročnú fyzickú a psychickú prácu. 
Multidisciplinárny tím hospicovej starostlivosti sa častejšie 
stretáva zo smrťou aj keď prirodzenou súčasťou života. 
Dobrovoľník by mal disponovať osobnostnými 
predpokladmi pre výkon dobrovoľníctva v hospicovej 
starostlivosti, mať motiváciu a byť motivovaný v uvedenej 
činnosti, byť vyrovnaný s chorobu, umieraním a smrťou. 
Ďalej dobrovoľník musí byť schopný a ochotný tolerancie, 
schopnosťou empatie, dobrej komunikačnej zručnosti, 
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schopnosťou vymedzenia a rešpektovania hraníc, vedieť 
pracovať v tíme, schopnosťou ochrany samého seba. 
Opodstatnenou dispozíciou je aj psychická 
stabilita,pohotovosť pri riešení krízových situácií 
a v neposlednom rade vzdelávanie sa v danej oblasti. Veľmi 
dôležitou je motivácia dobrovoľníka stať sa dobrovoľníkom 
v hospicovej starostlivosti. Negatívne motívy 
k dobrovoľníckej činnosti je potrebné včas rozpoznať, aby 
sa zamedzilo poškodeniu klienta/pacienta dobrovoľníkom. 

K negatívnym motívom dobrovoľníckej činnosti 
zaraďujú: súcit, ktorý vedie k degenerácii klienta, 
neopodstatnená, neprimeraná, zbytočná zvedavosť 
dobrovoľníka, dobrovoľnícka činnosť prameniaca z pocitu 
povinnosti, snaha niečo si zaslúžiť, túžba obetovať sa, 
vlastné nešťastie, osamelosť a z nej prameniaca túžba po 
priateľstve, pocit vlastnej dôležitosti, nenahraditeľnosti, 
nedostatok sebaúcty a s ňou spojená túžba stretnúť ešte 
úbohejších ľudí, panovačnosť, túžba ovládať iných 
a uplatniť svoj vplyv.45 Dobrovoľníckačinnosť si vyžaduje 
zrelú vyrovnanú osobnosť dobrovoľníka. Ako sme už 
uviedli pre  hospicový manažment  je potrebné rozpoznať 
pozitívnu motiváciu dobrovoľníckej činnosti, ako aj 
identifikovať negatívne motívy. Motivácia dobrovoľníckej 
činnosti môže byť na jednej strane prínosom pre 
dobrovoľníka a klienta/pacienta, ale na druhej strane môže 
dôjsť k poškodeniu klienta/pacienta v dôsledku 
neadekvátneho prístupu dobrovoľníka  a rovnako môže 
vplývať aj na samostatnú osobnosť dobrovoľníka.  

                                                            
45Tošner, J. – Sozanská, O. 2006. Dobrovoľníci a metodika práce s nimi 
v organizáciách. 2. vydanie. 
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V paliatívnej starostlivosti sa zdôrazňuje holistický 
prístup k pacientovi a riešenie jeho stavu z hľadiska 
všetkých možných spolupôsobiacich činiteľov. Preto je 
dôležité, aby takúto komplexnú starostlivosť zabezpečoval 
tím odborníkov. Okrem toho sú potrební aj dobrovoľníci, 
ktorí sprevádzajú a svojou prítomnosťou a záujmom 
pomáhajú ťažko chorým aj ich rodinám.46 
 
ZÁVER 

Alturizmus a dobročinnosť sprevádzajú ľudstvo od 
nepamäti. Otázka pomoci človeka človeku je obsiahnutá 
v etických a filozofických teóriách. Je potrebné povedať, že 
v živote sa častokrát riadime rôznymi princípmi a teóriami, 
o ktorých v podstate nič nevieme iba intuitívne tušíme, že 
robíme správnu vec. Nepotrebujeme o tom hovoriť, 
zdôvodňovať svoje konanie a správanie a máme z toho 
dobrý pocit. Dobrovoľníctvo je jednou z metód sociálnej 
práce. V súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou 
v hospicovej starostlivosti je možné klientom/pacientom 
poskytnúť praktickú pomoc a duchovnú podporu. 
Dobrovoľníci získavajú pocit vážnosti, zmysluplnosti, 
hodnoty vlastnej práce. Prostredníctvom darovania 
vlastného času, vedomostí a zručností posilňujú status 
dobrovoľníka na Slovensku. Dobrovoľníci sú 
nevyčísliteľnou hodnotou pre našu spoločnosť.  

 
 

                                                            
46 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 

Hospicová sociálna práca. In HANOBIK, F. et al. Quo vadis hospic... 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 316. 
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Štátna hospicová starostlivosť – výklad podľa 

Zákona č. 578 
                                    Červeň Anton 
 
Abstrakt: Súčasná politika, ktorá prevzala sociálnu 
starostlivosť o človeka na všetkých úrovniach štátnej 
správy, od regionálnej, miestnej,  úrovne samospráv, s 
ktorými sa musí vysporiadať najmä s problémami nákladov 
a vedením hospicových zariadení. Najviac sa týka 
ekonomiky kompetencie a tak isto aj personálnej kapacity a 
zabezpečovania náročných úloh pre skupiny nevyliečiteľne 
chorých. Problémy v poskytovaní hospicových služieb nemá 
len Slovenská republika ale aj ostatné krajiny. Najmä 
problémy práce so staršími osobami alebo s hospicmi, 
najmä týkajúce sa čakacích lehôt na prijatie a 
nedostatočnými kapacitami poskytovateľov týchto 
sociálnych služieb a chýbajúcou nedostupnosťou finančného 
pokrytia. Základný problém mojej práce je v tom, že tí, ktorí 
pracujú v hospicoch nie sú primerane odmenení ani 
morálne, ani hodnotovo ani finančne. Skôr sa to ponecháva 
na úroveň charity.  
 
Kľúčové slová: Choroba. Staroba. Hospic. Výchova. 
Zodpovednosť. Hodnota človeka a financovanie. Personál. 
Štát. 
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State Hospice Care - interpretation according to 
the Law no. 578 

 
Abstrakt: The current policy, which took over the welfare 
of a person at all levels of government, from regional, local, 
municipal level, which has to deal with the particular 
problems of cost leadership and hospice facilities. Most 
concerns the competence of the economy and also a 
personal capacity and supply challenges for groups 
terminally ill. Problems in the provision of hospice services 
not only Slovak Republic but also other countries. The 
particular problems of working with the elderly or hospice, 
especially with regard to waiting times for adoption and 
insufficient capacities of these providers of social services 
and lack unavailability of financial coverage. The basic 
problem of my work is that those who work in hospices are 
not adequately rewarded neither morally nor financially or 
in value. Rather, it leaves the level of charity.  
 
Keywords: Disease. Old age. Hospice. Education. 
Responsibility. Value of humans and finance. Personnel.  
State. 
 
Patológia času zomierania 
 Kým existujem, existujem duchovne a  morálne. 
Existujem duchovne s cieľom dosiahnuť zmysel svojho 
života a vidieť na konci svojho života hodnotu akej som žil. 
Práve tento zmysel hodnoty ma vedie k tomu, a by som v 
tejto práci poukázal na  boľavé miesto tých, ktorí v závere 
svojho života hľadajú hodnotu a zmysel života. Ich vlastné 
bytie ako také – inými slovami existujem s cieľom, ktorý už 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 65

nemôže byť niečo, ale musí byť ktosi – osoba, ktorá cíti, 
prevyšuje všetko, čo je hmotné a ako kresťan musím 
podotknúť, že existuje s cieľom dosiahnuť Boha. Je to 
najvyššia hodnota, ktorá spája človeka so zmyslom. Tomu 
sa hovorí extrapolácia, zo sveta do „nadsveta“.  V našej 
spoločnosti by sme veľmi radi ľudí, ktorí sú v hospicoch 
veľmi rýchlo poslali do tohto „nadsveta“. A zdôvodňujeme 
to týmto: - veľa trpia, - už nevnímajú zmysel života, - ich 
bytie je iba biologické, - ich bytie je mimo zmyslu utrpenia 
a zmyslu života. Preto hospice ako také dávame na okraj 
spoločnosti a aj v štátnom záujme stáva sa okrajovou 
záležitosťou charitatívnych organizácií, alebo cirkevných 
spolkov, ktoré to riešia. Môžeme konštatovať, že sa 
nachádzame v akejsi kríze humanizmu, a to vplyvom straty 
zmyslu pre Boha. Naša spoločnosť a štát vytvárajú zákony, 
ale zároveň vytvárajú určitú konfrontáciu problémov, ktoré 
mu spôsobujú ekonomickú záťaž. A to z jednoduchého 
dôvodu. Nie je tu výrobná sféra a skôr to chceme dať do 
oblasti náboženstva ako do každodenného života. Dochádza 
k akémusi potlačeniu pravdy o človeku, dokonca vzniká 
odpor, ktorý človek uvedomuje, ale navonok vo svojom 
správaní neprejavuje.47  
 
Zomieranie a smrť v dnešnej spoločnosti – opis 
niektorých javov 
 V dejinách ľudstva sa zriedkakedy toľko diskutovalo 
o probléme smrti a zomierania a zrieka kedy sa toľko 
hľadali spôsoby, ako ich zvládnuť, ako je tomu dnes. Všade 
vznikajú: pomocné spolky, napr. v Nemecku názov je 

                                                            
47 FRANKL, V. 2007. Trpiaci človek, LÚČ 2007, Bratislava 1. vyd. s. 
140, ISBN 978-80-7114-638-4. 
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Förderverein für Sterbebegleitung – podporný spolok pre 
sprevádzanie zomierajúcich. V Severnom Nemecku je to 
Omega – žiť s umierajúcimi. Sú to zaujímavé skupiny pre 
aktívnu pomoc pri umieraní, ktoré sa zameriava na humánne 
zomieranie. Ďalšie sú akcie v prospech zriaďovania 
hospicov, v ktorých by sa zomierajúcim poskytlo útočisko 
na poslednom úseku ich životnej cesty. V médiách a 
vzdelávacích inštitúciach sa uskutočňujú veľké diskusie, 
najmä podujatia lekárov, právnikov, liberálnych ideológov, 
prípade teológov o sebaurčení človeka, ktorý dosiahol 
rozhodnutie o smrti. Dnešný človek stratil nadprirodzený 
pohľad na večný život z jedného dôvodu. Zdraví ľudia, 
rodina nejaví záujem o chorého. Väčšina ľudí zomiera dnes 
v nemocnici sama, osamotená. V cudzom prostredí a nie v 
kruhu svojej rodiny, vo svojom domove.  
 Keď som študoval materiály ohľadom zomierania v 
islame, v ich mentalite ani nepripúšťali ani možnosť, aby ich 
mama alebo otec zomreli mimo rodinu. Sú odprevádzaní so 
záujmom a úctou na druhý svet. Na rozdiel od hinduistov, 
ktorí vo svojich rituáloch nepripúšťajú, aby človek zomrel 
doma na posteli uprostred rodiny, ale ho vynášajú na pole, 
mimo domu, kde zomiera sám. Naša európska kresťanská 
spoločnosť, naša tradícia sa nachádza na rázcestí kde hľadá 
riešenie tohto problému. Na jednej strane príbuzní cítia 
akúsi morálnu zodpovednosť, ale nemajú dosť síl, aby túto 
etickú starostlivosť zabezpečili svojim chorým. Akosi sa 
postupne vytráca z našej kresťanskej spoločnosti 
skutočnosť, že nevyliečiteľne chorí sú nám na obtiaž, lebo 
sú akosi neefektívni, aby sme predlžovali ich život. Často si 
to zdôvodňujeme, aby netrpeli. Ale musíme si uvedomiť, že 
ide o osobu, ktorá je schopná sa integrovať do vzťahov na 
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svojej úrovni a dokonca, dovolím si povedať, že aj osobne 
rásť.  
 Pre moderného človeka je choroba a zomieranie už 
neprijateľná súčasť života. Dokonca ľudia sa dnes stali 
nespôsobilými smútiť, byť solidárni,  a tým aj zomrieť, 
pretože stratili schopnosť plnohodnotne žiť. Tu by som 
chcel podotknúť, že vytratenie Boha zo života vlastne 
znemožňuje kvalitu nášho života. Existuje výrok 
stredovekého mnícha, ktorý hovorí: “Loď, ktorá nemá cieľ, 
nepotrebuje ani vietor do plachiet.“ A preto čoraz viac 
máme problémy s hospicmi. Pre moderného človeka, ktorý 
vie všetko urobiť a všetko dokáže  zvládnuť je zomieranie a 
utrpenie najväčším protikladom. Je protirečením a 
spochybnením jeho života. Preto celého jeho konanie stáva 
sa do pozície „machra“, kde naráža na hranicu svojho 
konca. 
 Druhá vec je neschopnosť odovzdať sa. Dnešnému 
človeku je úplne cudzia, a to aj v oblasti intímnej, osobnej, 
vo chvíli choroby, prípadne aj zomierania. Človek je akýsi 
stuhnutý.  
 Tretia vec, v časoch, keď ľudia žili v súlade s 
prírodou považovali chorobu, utrpenie a smrť ako 
zrozumiteľného druha. Napr. kmotra smrť. Bola to akoby 
postava voči iným procesom. Kosec, ktorý kosil trávu 
zotínal nádherné kvety na lúkach. Videl túto trávu schnúť. 
Alebo keď kosil žito alebo pšenicu, ťažké klasy mu dávali 
zmysle, dávali mu život. Vidím, ako sa veľa zmenilo. 
Všetko sa dostalo do pozície negatívneho nazerania. Keď je 
človek odložený do hospicu, akoby bolo všetko vybavené. 
Všetko je akosi profesionalizovane. Práve v tom je tá 
profesionálna choroba dnešných čias. „Kto nezomrie kým 
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nezomrel, zahubí sa.“ hovorí staré príslovie.48 Zrelý človek 
sa musí naučiť denne zomierať – vzbura nepomôže.  
  Elisabeth Kübler-Rossová hovorí o zatváraní očí 
pred skutočnosťou a osamelosťou. Dnešný človek sám sebe 
stavia prekážky. Už sme spomenuli, že zanedbáva úplne 
prirodzené prejavy spôsobu života. Pri prvých prejavoch 
choroby alebo onemocnenia si kladie otázku Ja? To nie je 
možné. Hoci im pravda bola podaná,  mnohí pacienti sa 
snažia určitým rituálom tento problém odohnať a to 
spôsobom, že röntgénový snímok bol asi zlý, zamenený, 
alebo vyhľadajú iného lekára. No postupne sa upokoja s 
vyšetrením ak u druhého lekára diagnóza súhlasí. Práve na 
túto pštrosiu politiku reagujú pacienti zvlášť po tom,  keď sú 
informovaní. Práve väčšina pacientov sa pokúša v sebe túto 
chorobu zapudiť, neprijať. Ale do slnka sa nedá dlho 
pozerať, tak ani smrti do očí. A práve našou úlohou aj 
prvým stupňom pomoci je hovoriť s týmto človekom. 
Postupne ho pripravovať a hľadať bod, kde mu môžem 
pravdu vyjaviť. A dokonca aj formulovať tú pravdu. Práve 
správa, ktorej pacient nechce uveriť, stáva sa ešte 
zhubnejšou. Ale našou úlohou je tomuto pacientovi 
poskytnúť pomoc, chápať jeho nálady, vyrovnávať sa 
navzdory tomu, že má vážnu chorobu. Prvá najzákladnejšia 
pomoc pre hospic je starostlivosť lekára, zdravotná sestra a 
duchovný. Práve oni musia byť veľmi citliví, aby boli 
poblízku tohto človeka. Táto psychologická pomoc má 
človeka naučiť hovoriť a rozpoznávať problém. Preto nie je 
dobre vyhýbavo odpovedať a správať sa. Nikdy nehovorme 

                                                            
48 POMPEY,H. 2004. Zomieranie, STELA 2004, Bratislava, 1. vyd. s. 
16, ISBN 80-7141-462-X. 
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o zlom stave, že je to dobré. Učme sa rozprávať pravdivo. A 
to štát nevie zabezpečiť.49  
 Smrť je ešte stále skrývaná, ako keby bola hanbou 
a niečím špinavým. Ľudia v nej vidia len hrôzu, zbytočné, 
až absurdné utrpenie, neznesiteľné pokorenie, zatiaľ, čo je 
vyvrcholením nášho života, jeho dovŕšením a to jej dáva 
zmysel a hodnotu. Stále však zostáva nesmiernym 
mystériom, veľkým otáznikom, ktorý nosíme vo svojom 
najhlbšom vnútri. Umieranie samo má mnohorakú 
a individuálnu podobu.50 
 
Sociálno-právna pomoc štátu 
ZÁKON 578 
z  21. októbra 2004 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada 
Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
Čl. I 
PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
§1 
§1 
Predmet zákona 
(1) Tento zákon ustanovuje 

                                                            
49 KÜBLER-ROSSOVÁ, E. 1992: Hovory s umírajícimi, SIGNUM 
UNITATIS, Hradec Králove, 1. vyd. s. 15, ISBN-80-85439-04-2. 
50 MICHEĽ, R. et al. 2013. Význam domácej hospicovej starostlivosti 

pre ťažko chorého človeka. In HANOBIK, F. – KRAJČI, J. – 
MICHEĽ, R. – PRONĚKOVÁ, M. Perspektíva hospicov na 
Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 211. 
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a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a 
služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
1) (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a 
právnickými osobami, 
b) podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, 
c) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 
d) vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských 
organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“), 
e) práva a povinnosti člena komory, 
f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej 
len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho 
pracovníka, 
g) dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za 
porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, 
h) transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a 
štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve (ďalej 
len „štátna organizácia“) na akciové spoločnosti. 
§8 
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické  vybavenie 
zdravotníckeho zariadenia 
(1) Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne 
zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím 
odborným zameraním. 
(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 2 a 3 ustanoví 
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo 
zdravotníctva51 
 
                                                            
51 Zbierka zákonov. 
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Právne normy 
 Pre každú organizovanú formu života sú 
charakteristické regulatívne pravidlá vrátane sociálnych a 
právnych. Osobne pokladám rešpektovanie vzájomných 
väzieb, noriem, potrieb a záujmov za základ rozvoja v 
sociálnej i hospicovej starostlivosti zo strany štátu. Život 
človeka prebieha dynamicky. V rozličných meniacich sa 
podmienkach jeho život vyvoláva množstvo protikladných 
zámerov, názorov, a preto aj právne regulovanie tejto 
sociálnej a hospicovej sféry je výsledkom regulácie 
mnohotvárnej ľudskej činnosti. Najmä regulácia pre 
ekonomiku, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie a zároveň 
aj výber najvhodnejších prostriedkov. Existujú aj práva 
tých, ktorí končia svoj život v hospicoch. A je to právo 
človeka na dôstojný odchod z tohto sveta, ktorý má byť aj 
etickým princípom, ktorý má dodržiavať každá 
demokratická spoločnosť.52 V roku 2000 bolo na pôde 
Ministerstva zdravotníctva SR v rámci PHARE vypracovaná 
Charta práv pacientov v SR, kde v článku 8 je stručne 
upravená „starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a 
umierajúcich“. Charta bola schválená Vládou SR 11.4.2001 
Uznesením 326. Taktiež aj Svetová lekárska asociácia v 
roku 1981 zverejnila pôvodnú Libanónsku deklaráciu práv a 
chorých, ktorá formuluje základné práva. Z nich sa niektoré 
bezprostredne dotýkajú problématiky starostlivosti o 
nevyliečiteľne chorých a umierajúcich. Jedným z nich je aj 
právo pacienta zomrieť dôstojne a právo pacienta 

                                                            
52 OLÁH, M. a kol.: Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a 
metód sociálnej práce. VŠZaSP sv.  Alžbety, Katedra SP, 1. vyd. 2009. 
s.78, ISBN-80-969449-6-7. 
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neodmietnuť spirituálnu a morálnu potechu. Práve tento 
zákon dáva právo na humánnu starostlivosť. Spomeniem 
podľa vlastnej skúsenosti a opisu aby pacient mal právo v 
posledných chvíľach života bol sprevádzaný osobou podľa 
jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo aby bol 
resuscitovaný alebo mohol odmietnuť aplikáciu liečebných 
zákrokov.  
 Jeden z podstatných prvkov a práva hospicovej 
starostlivosti aby aj umierajúcim a ťažko chorým ľuďom bol 
poskytnutý kultúrny štandard danej osoby. Nedovoliť stav 
určitého napätia so záporným emocionálnym podfarbením. 
Je to stav nedostatku lásky. Ťažko chorý človek potrebuje 
emocionálne optimum. To, čo je pre neho nevyhnutné.53  
 Vplyv poskytovať adekvátnu podporu v náročnom 
období človeku, ku ktorému prichádzame tak, aby sme si 
osvojili určité špecifiká duševných procesov a prejavov. 
Medzi tieto procesy patria biologické, psychologické, 
sociálne a spirituálne potreby. Tie sa najčastejšie prejavujú v 
kontakte, aby ťažko chorý človek nežil izolovaný, aby mal 
zabezpečené spirituálne potreby a kontakt s blízkymi.  
§4 
Poskytovateľ 
Poskytovateľ je 
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje 
zdravotnú starostlivosť na základe povolenia podľa § 3 ods. 
4 písm. b) alebo 
b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na 
základe licencie podľa § 3 ods. 4 písm. c) alebo oprávnenia 
podľa § 3 ods. 4 písm. d) 

                                                            
53 MUNZÁROVÁ,M.: Lekářský výskum a etika. I. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2005. 120 s. ISBN 80-247-0924-4. 
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§9 
Systém kvality 
(1) Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať 
systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby 
a) sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v 
zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo 
priebeh jej liečby, 
b) personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej 
požiadavkám ustanoveným podľa § 8. 
(2) Posudzovanie systému kvality vykonávajú autorizované 
osoby podľa osobitného predpisu. 
(3) Podrobnosti o zabezpečovaní a posudzovaní systému 
kvality poskytovateľov ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva Čiastka 245 
Zbierka zákonov č. 578/2004 Strana 5683 10) Zákon č. 
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
11) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. 
12) § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších 
predpisov 

 
Záver 
 Príkladom a naplnením života je viera a 
zodpovednosť. Práve právne normy nenaplnia hodnotu 
človeka ani jeho nového životného obdobia – staroby. 
Musíme jasne  zadefinovať, že viera je právnou a 
podstatnou časťou nášho života. Má sa prehlbovať, 
dozrievať na každej úrovni nášho kresťanského života. Tí 
ktorí sú v kríze viery, nepostrehnú posledné príležitosti, 
ktoré by im mohli pomôcť prežívať radosť a útechu z 
dozrievania.   
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Sestra ako súčasť  multidisciplinárneho tímu 
v paliatívnej starostlivosti a riziko  

syndrómu vyhorenia 
Čmelová Jana 

 
 
Abstrakt: Paliatívna starostlivosť je aktívna starostlivosť 
poskytovaná pacientovi, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou 
v pokročilom alebo konečnom štádiu.  Jej cieľom je 
zmierniť bolesť a ďalšie telesné a duševné problémy 
a udržať čo najvyššiu kvalitu života. Starostlivosť 
o umierajúceho je ošetrovateľsky náročná a vyžaduje 
humánny prístup. Chorý potrebuje blízkosť druhej osoby. 
Osobná účasť sestry, jej pohladenie, posedenie pri lôžku 
vyjadruje pochopenie umierajúceho.  
 
Kľúčové slová: Multidisciplinárny tím. Paliatívna 
starostlivosť. Sestra. Syndróm vyhorenia. 

 
Nurses as part of a multidisciplinary team in 

palliative careand the risk of burnout syndrome 
 
Abstract: Palliative care is the active care provided to a 
patient suffering from an incurable disease at an advanced 
or final stage. Its aim is to relieve pain and other physical 
and mental problems and maintain the highest quality of 
life. Caring for the dying is difficult and requires nursing 
human approach. Illneedclosenessof another person. 
Personal participation sisters, caress her, sitting at the 
bedside of a dying expresses understanding. 
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Keywords: Multidisciplinary team. Palliative care. Nurses. 
Burnout syndrome. 
 
  
1 Paliatívna starostlivosť 
 

Pracoviská paliatívnej starostlivosti úzko 
spolupracujú so všetkými medicínskymi odbormi pri 
diagnostike, terapii dispenzarizácii, prevencii a ošetrovaní 
pacientov, najmä s pracoviskami klinickej onkológie, 
vnútorného lekárstva a algeziológie. V rámci medzinárodnej 
spolupráce sa poskytovatelia individuálne aj organizovane 
zapájajú do Európskej asociácie paliatívnej starostlivosti 
(EuropeanAssociationofPalliativeCare – EAPC) – Sekcie 
pre rozvoj paliatívnej starostlivosti v strednej a východnej 
Európe, na ktorej aktivitách sa zúčastňujú zdravotnícki 
pracovníci rozvíjajúci paliatívnu starostlivosť v Slovenskej 
republike. Na Slovensku je založená Asociácia hospicovej 
a paliatívnej starostlivosti, ktorá by sa chcela stať 
kolektívnym členom Európskej asociácie paliatívnej 
starostlivosti54.  
 Paliatívna starostlivosť je aktívna starostlivosť 
poskytovaná pacientovi, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou 
v pokročilom alebo konečnom štádiu.  
Cieľom paliatívnej starostlivosti je zmierniť bolesť a ďalšie 
telesné a duševné problémy a udržať čo najvyššiu kvalitu 
života. Starostlivosť o umierajúceho je ošetrovateľsky 
náročná a vyžaduje humánny prístup. Chorý potrebuje 

                                                            
54KUBEROVÁ, H.: Náročné  zdravotnícke  povolania a psychohygiena. 
In Jihlavské zdravotnické dny 2012 Ošetřovatelská péče a porodní 
asistence v praxi. 2012. s. 457. ISBN 978-80-87035-52-8. 
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blízkosť druhej osoby. Osobná účasť sestry, jej pohladenie, 
posedenie pri lôžku vyjadruje pochopenie umierajúceho. Na 
strane druhej je profesionálna odborná starostlivosť 
o fyzický stav chorého a plnenie liečebných intervencií a 
ošetrovateľských intervencií55 formou ošetrovateľského 
procesu. 
Paliatívna starostlivosť teda znamená určitú filozofiu 
starostlivosti (dôraz na holistickú jedinečnosť každého 
človeka, nerozlučná prepojenosť somatických 
a psychosociálnych aspektov zdravia, choroby a umierania), 
ale taktiež konkrétnu organizáciu starostlivosti, ktorá by 
umožnila saturáciu všetkých potrieb56, a to jednotlivcom, 
rodinám i skupinám, čo je poslaním sestier, ako aj 
dosahovať maximálne telesné, psychické a sociálne 
možnosti v súlade s prostredím, v ktorom žijú. Z vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, že na sestry, sú kladené značné 
nároky.  Nepostačuje sa starať len o telesnú stránku 
ochorenia, ale aj budovať podporu sebadôvery, 
sebestačnosti, znižovať neistoty a úzkosti u pacienta. Tak sa 
pôsobí na psychickú stránku ochorenia. Sestra pracuje 
v tíme, lebo len tam sa naplní myšlienka holistického 
prístupu v starostlivosti o chorého s dôrazom na 
zodpovednosť a dodržiavanie kompetencií. 
Úloha zdravotníckeho personálu predstavuje podľa 
Verešovej značnú záťaž nezriedka sprevádzanú pocitmi 
bezmocnosti a frustrácie aj z toho, že snaha o zmiernenie 

                                                            
55ŠAFRÁNKOVÁ, A. a kol.: Interní ošetřovatelství II. Praha : 
GradaPublishing, 2006. 216 s. ISBN 80-247-1777-8. 
 
56SLÁMA, O., KABELKA, L., VORLÍČEK, J.: Paliativní medicína pro 
praxi. Praha: Galén, 2007, 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5. 
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utrpenia sa vždy nekončí úspechom. Na to slúži práca 
v tíme, kde sa dajú pocity konfrontovať s ostatnými57. 
 
 
1.1 Zloženie multidisciplinárneho tímu 
 
 Sestra v paliatívnej starostlivosti potrebuje pracovať 
v dobrom tíme, v tíme, ktorý spoločne sústreďuje všetky 
svoje sily k dosiahnutiu jedného spoločného cieľa: udržanie 
kvality života svojich pacientov a ich rodín a zmierňovanie 
bolesti a utrpenia. Rozhodujúce slovo v dosahovaní tohto 
cieľa má vždy pacient a tiež jeho rodina, aj keby sa malo 
odlišovať od priorít zdravotníckych pracovníkov. 
Autonómia pacientových požiadaviek a priorít 
uspokojovania jeho potrieb ako prijímateľa zdravotnej 
starostlivosti je vždy nadradená poskytovaným službám 
multidisciplinárneho tímu ako poskytovateľa paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti. Jedine takto môže byť zachovaná 
jeho dôstojnosť, ktorú často vplyvom ochorenia stráca, 
alebo je ohrozená. 
Tím je zložený z odborníkov ako sú lekári, sestry, sociálny 
pracovník, psychológ, fyzioterapeut, asistent výživy, kňaz, 
poprípade dobrovoľníci. 
Sestra v tomto tíme zaujíma významné miesto. Ona je tá, 
ktorá s pacientom trávi najviac času a musí vedieť správne 
vysvetliť to, na čo sa pýta, ako aj vedieť šetrne, ale pravdivo 
zodpovedať otázky najbližších. Sestra taktiež monitoruje 
všetky potreby chorého v zmysle holismu a spoločne 
s ostatnými členmi tímu hľadá možnosti ako pacientovi 

                                                            
57VEREŠOVÁ, M. a kol.: 2007. Psychológia. Martin: Osveta, 2007. 
ISBN 80-8063-239-1. 
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umožniť ich naplnenie58, pričom v súlade s legislatívou 
pracuje formou ošetrovateľského procesu, kde identifikuje 
(posudzuje) potreby, stanovuje sesterské diagnózy, vytyčuje 
cieľ a stanovuje výsledné kritéria. Plánuje intervencie 
v rámci tímu a následne ich realizuje. V následnom 
hodnotení skúma dosiahnutie vytýčených cieľov a tým 
spokojnosť pacienta. 
 
 
1.2 Komunikácia v multidisciplinárnom tíme 
 
 Podľa Markovej musí komunikácia medzi všetkými 
v tíme prebiehať na partnerskej úrovni. Každý si musí byť 
vedomý, že dôležitú informáciu môže priniesť ktokoľvek. 
Môžeme ju rozdeliť podľa formy na formálnu a neformálnu 
a podľa obsahu na prípadovú (týka sa jednotlivých 
pacientov) a komunikáciu podpornú (týka sa potrieb 
jednotlivých členov tímu). Formálna komunikácia v tíme 
prebieha písomnou formou, kde všetci členovia tímu, ako aj 
rodina zaznamenávajú do jednotnej dokumentácie všetky 
údaje, ktoré sú pre celkovú pohodu pacienta významné. Je 
to dôležité pre kontinuitu a jednoznačnosť záznamov. 
Záznamy rodiny sú významné hlavne pri poskytovaní 
domácej paliatívnej starostlivosti, kde pomáhajú sestre 
komplexnejšie zhodnotiť vývoj stavu pacienta v dobe jej 
neprítomnosti59.  

                                                            
58MARKOVÁ, M.: Sestra a pacient v paliatívnípéči. Praha : Grada, 
2010. 128s. ISBN 978-80-247-3171-1. 
  
59MARKOVÁ, M.: Sestra a pacient v paliatívní péči. 
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Ďalšou formálnou komunikáciou sú podľa 
Andrášiovejpravidelné schôdzky multidisciplinárneho tímu, 
kde dochádza k reflektovaniu situácie jednotlivých chorých 
a ich rodín. Pacienta predstavuje zvyčajne vedúca sestra, 
ktorá zhrnie vývoj jeho stavu od posledného stretnutia 
a predstaví jeho aktuálne potreby a problémy. Svojim 
spôsobom je možné tieto schôdzky prirovnať k 
bálintovským skupinám, ktoré umožňujú nie len profesijný, 
ale aj osobnostný rast, pomáhajú sestre porozumieť 
prežívaniu pacienta, jeho vlastným reakciám na neho, 
interakciám medzi nimi a znižovať emočné napätie, ktoré 
sprevádza konflikty alebo vzájomné nedorozumenia 
vyčerpávajúce obe strany a narúšajú samotný proces liečby.  
Ťažko chorý a zomierajúci pacient je súčasťou tímu, pretože 
v prvom rade od jeho samého a jeho potrieb závisí, akým 
smerom sa bude uberať následná starostlivosť o neho. Jeho 
požiadavky sú nadradené nad prístupy a želania tímu. 
V tomto prípade sa veľký dôraz kladie na komunikáciu 
s chorým, aby sme o jeho potrebách vedeli60. 
Niektorí chorí však podľa Venglářovej odmietajú 
komunikovať, nechcú spolupracovať so zdravotníkmi. 
Sestra je frustrovaná nie len ťažkou situáciou, ale ešte aj 
konfliktami vznikajúcimi z reakcií chorého. Z nedostatku 
času vyhradeného „len“ na komunikáciu s pacientom, 
pacient „odchytí“ sestru k rozhovoru na veľmi vážne témy 
často nečakane a nepripravenú, pretože sa sústredí na inú 
ošetrovateľskú, alebo bežnú činnosť. Práve spôsob, akým 
tieto činnosti vykonáva, zohráva významnú rolu k následnej 

                                                            
60ANDRAŠIOVÁ, M.:  Syndróm vyhorenia v lekárskej praxi, možnosti 
jeho zvládania a prevencie. In Viapractica. 2006, roč.3, č.12, s. 559-561. 
ISSN 1336-4790. 
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komunikácii. Ošetrovanie by malo byť preto vykonávané 
s úctou a rešpektom k prianiam chorého. Profesionalita, 
záujem o pacienta, o jeho osud dáva predpoklad lepšej 
situácii a rozhovor bude úprimný a cenný pre obe strany61.  
 Okrem správnych liekov alebo medicínskych 
prístupov je veľmi potrebné aj vhodné slovo a držanie za 
ruku, teda umenie sprevádzať trpiaceho človeka na 
poslednej životnej ceste.62 
 
 
Oblasti, v ktorých môže sestra posilniť chorého: 
 

Vôľa k ďalšiemu životu. Podpora pacienta. Aj keď je 
situácia vážna, je možné žiť ďalej. Nejde tu však 
o poskytnutie planých nádejí, skôr o hľadanie cieľa, na 
ktorý sa môže chorý sústrediť a tešiť sa. 

Akceptácia zdravotného stavu chorým. Chorý sa pýta 
„Prečo práve ja?!“ Cieľom nie je pasívne akceptovanie 
situácie. Ide tu o hľadanie ďalších rozmerov v živote 
človeka, pričom skutočné prijatie znamená rozhodnúť sa 
robiť veci, ktoré môže zvládnuť s ohľadom na svoju situáciu 
a nebude sa snažiť o nemožné. 
      Prijatie zmien. Narušená sebaúcta, sebahodnotenie. 
Úlohou sestry je pomôcť chorému prijať sa aj v tejto zmene, 
podporovať jeho sebaúctu a dôstojnosť. 

                                                            
61VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.: Komunikace pro zdravotní 
sestry.Praha:Grada Publishing, 2006. 144 s. ISBN 80-247-1262-8. 
62 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 

starostlivosti. In LACA, S. – DANCÁK, P. – LACA, P. Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 213. 
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Chorého akceptuje so všetkými prejavmi. 
Sestra nehodnotí jeho prejavy, správanie. 
Slovne vyjadruje pochopenie a prejavuje osobný záujem o 
chorého. 
Zotrváva u tém, ktoré chorý nastoľuje dovtedy, pokiaľ si to 
on želá. 
Hovorí zrozumiteľne a nepoužíva sugestívne manipulatívne 
otázky v snahe sa vyhnúť priamym odpovediam63.  

Dobrá komunikácia s rodinou je základom úspechu 
v starostlivosti o ťažko chorého. Pri aktívnej spolupráci sú 
nápomocní a veľmi prospešní. U chorého vzbudzujú pocit 
bezpečia a istoty, lásky a príslušnosti k rodine, kam stále 
patrí napriek zmenenej životnej situácii. Sestra získava 
mnoho cenných informácii o pacientovi, kým nebol 
v starostlivosti, ako aj informácie zo súčasnosti v čase, 
v ktorom s ním čas netrávila. Veľmi zaťažujúcou sa 
komunikácia stáva vtedy, ak život skončil. Vyžaduje si 
dôstojnosť a nemôže byť nahradená iným spôsobom. Lekár, 
ako aj sestra musia mať na pamäti, že najbližší sú zranení 
a taktiež potrebujú pomoc. Preto je potrebné, aby sme mali 
dostatok času a pokojné prostredie na rozhovor, vyjadriť 
úprimnú sústrasť, odpovedať na otázky súvisiace 
s odchodom ich blízkeho. Po upokojení situácie a ak si to 
okolnosti vyžadujú, môžeme príbuzných oboznámiť so 
všetkými formalitami a administratívou, aby pozostalým 
nevznikli žiadne ťažkosti64. 
 

                                                            
63VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.: Komunikacepro zdravotní 
sestry. 
64KUTNOHORSKA, J.: Etika v ošetřovatelství. Praha:GradaPublishing, 
2007. 164 s. ISBN 80-247-2069-8. 
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1.3 Motivácia a ciele sestry v paliatívnej starostlivosti 
 
 Cieľ dáva zmysel ceste. Preto je dôležité, aby si 
sestra zas a znova a u každého pacienta uvedomovala, aký je 
cieľ jej práce a to starostlivosť o kvalitu života a pomoc 
v saturácii potrieb. Kvalita života je podľa Payneho (2005) 
zložitý a veľmi široký pojem, ťažko uchopiteľný pre svoju 
mnohostrannosť a komplexnosť. Dotýka sa pochopenia 
ľudskej existencie, zmyslu života ako aj samotného bytia. 
Prežívanie kvalitného života sa v chorobe mení a posúva. 
To, čo by zdravý človek za kvalitné neoznačil, dostáva 
v chorobe celkom nový význam. Súvisí to s uspokojovaním 
potrieb, ktoré sú pre každého vysoko individuálne, a preto aj 
kvalita života je vysoko individuálny pojem65. 
 
1.4 Syndróm vyhorenia 
 

Sestry v paliatívnej starostlivosti sú dennodenne  
vystavené vo svojom pracovnom prostredí zvýšeným 
pracovným nárokom. Jedná sa o stránku fyzickú, psychickú 
a duchovnú stránku osobnosti. Sú v tesnej blízkosti 
trpiacich, nevyliečiteľne chorých a umierajúcich pacientov. 
Nie je tu rovnováha medzi dávaním a prijímaním. Ich 
prvoradou snahou je vyhľadávanie a uspokojovanie potrieb 
druhých, ale väčšinou, v závislosti od vzdelania nevedia, 
ako identifikovať a uspokojovať potreby im vlastné. 
Predispozične najohrozenejšími sú sestry, ktoré sú 
workoholičky, sú veľmi ambiciózne, alebo túžia byť vo 

                                                            
65MARKOVÁ, M.: Sestra a pacient v paliatívnípéči. 
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svojej práci idealistky66. Sestry, ktoré v konflikte rolí nechcú 
byť „nikomu nič dlžné,“ sa snažia byť stopercentné matky, 
manželky v domácnosti, ale aj stopercentné sestry, 
edukátorky, manažérky na pracovisku. 
V neposlednom rade sa od sestry ako od ženy vyžaduje 
alebo skôr očakáva, že bude vždy milá, empatická, ochotná 
pomôcť, poradiť, pochopiť a vnášať do ťažkých 
a bolestných chvíľ pre pacienta nádej, úsmev a pohladenie. 
Sestra v snahe „nesklamať a nezradiť dôveru paliatívneho 
pacienta,“ ktorá popri všetkých očakávaniach na ňu 
kladených zabúdajúca na psychohygienu, tak často 
nadobúda pocit bezmocnosti a bezradnosti. Ide na doraz 
svojich síl a podlieha syndrómu vyhorenia. 
 
 
1.5  Dopad syndrómu vyhorenia na biologickú stránku 
osobnosti sestry 
 

Práca sestry znamená účasť, vytvorenie si vzťahu 
a predpokladá zodpovednosť za život. Sestra sa neraz až 
príliš osobne angažuje v prospech klienta, čo je vlastne 
logický predpoklad vzniku syndrómu vyhorenia. 
Telesné vyčerpanie nastáva, keď sestra trpí nedostatkom 
energie, chronickou únavou a všeobecnou 
opotrebovanosťou, ako uvádzajú Gilbertová, Matoušek a 

                                                            
66LEMON III pro sestry a porodní asistentky.: 1997. Institut pro další 
vzdělávaní pracovníků ve zdravotnictví v Brně – MIKADA, 1997. 158 
s. ISBN 80-7013-244-2. 
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opisujú somatické ťažkosti ako cefalea, svalové napätie 
v šiji a ramenách, bolesti v krížovej oblasti, zmeny 
v stravovaní a zmene hmotnosti, či poruchy spánky. Sestra 
je unavená počas dňa, ale počas noci si nevie adekvátne 
oddýchnuť. Nadmerná psychická záťaž pri práci - fenomén 
súčasnej doby, ktorý sa stáva čoraz výraznejším a potreba 
jeho riešenia naliehavejšia. Tejto problematike sa venuje aj 
Medzinárodná ergonomická asociácia – International 
Ergonomics Association (ďalej len IEA) ktorá je 
významným partnerom medzinárodnej organizácie práce 
(ILO) a Medzinárodnej spoločnosti pre normalizáciu (IZO). 
IEA sa zameriava na prevenciu ochorení 
muskuloskeletárneho aparátu, ktoré vznikajú z nadmernej 
pracovnej námahy alebo z vynucovanej pracovnej polohy. 
Asociácia pracuje hlavne v oblastiach: 
1. Fyzická ergonómia - zaoberá sa vplyvom pracovných 
podmienok a pracovného prostredia na ľudské zdravie. Patrí 
sem napríklad problematika pracovných polôh, manipulácia 
s predmetmi, opakované pracovné činnosti, profesionálne 
podmienené ochorenia najmä pohybového aparátu, 
usporiadanie pracovného miesta, bezpečnosť práce. 
2. Kognitívna (psychická) ergonómia - je zameraná na 
psychologické aspekty pracovnej činnosti. Patrí sem 
psychická záťaž, procesy rozhodovania, zručnosti. 
3. Organizačná ergonómia – sleduje optimalizáciu socio-
technických systémov vrátane ich organizačných štruktúr, 
stratégií, postupov atď. Patrí sem ľudský systém v 
komunikácii, zaistení pocitu komfortu, tímová práca, 
sociálna klíma, režim práce a odpočinku, zmenová práca a 
pod. 
IEA vo vzťahu k špecifickej prevencii ochorení 
muskuloskeletárneho aparátu sa zameriava hlavne v oblasti: 
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1. Myoskeletárna ergonómia - predmetom myoskeletárnej 
ergonómie je prevencia profesionálne podmienených 
ochorení pohybového aparátu so zameraním na ochorenia 
chrbtice a horných končatín z preťaženia. 
2. Psychosociálna ergonómia - zaoberá sa 
psychologickými požiadavkami pri práci a stresovými 
faktormi. Významne sa podieľa pri výbere pracovníkov na 
adekvátne pracovné miesta. Má úzky vzťah k 
myoskeletárnej ergonómii, pretože stres, psychologické a 
sociálne faktory významne podporujú výskyt ochorení 
pohybového aparátu. 
3. Participačná (účastnícka) ergonómia - podstatou tejto 
ergonómie je, že zmeny v usporiadaní pracoviska sú 
navrhované a realizované za spolupráce konkrétnych 
zamestnancov67.  
 
1.6 Dopad syndrómu vyhorenia na emocionálnu stránku 
osobnosti sestry 
 

Citové, emocionálne vyčerpanie sa prejavuje 
najčastejšie depresiami, pocitmi bezmocnosti a beznádeje. 
Paradoxne rodina a priatelia prestávajú vystupovať ako 
opora, ale stávajú sa záťažou. V extrémnom prípade je tu 
pokus o suicídium, ktorý nemusí mať len demonštračný 
pokus. Haštouvádza, že depresia je z medicínskeho hľadiska 
veľmi závažné a životu nebezpečné ochorenie, pretože 
ohrozuje človeka samovraždou a postihnutý potrebuje 
v každom prípade pomoc. Keď je človek vystavený 
prípadným „stresujúcim“ udalostiam, môže dôjsť 

                                                            
67GILBERTOVÁ, S.,MATOUŠEK, O.: Ergonomie. 
Praha:GradaPublishing, 2002. 240 s. ISBN 80-247-0226-6. 
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k preťaženiu labilných systémov v mozgu. Obrazne 
povedané, stresové hormóny „bombardujú“ už zmienené 
štruktúry v medzimozgu a v strednom mozgu, ktoré sú 
dôležité pre vyrovnanú duševnú náladu a prirodzenú citovú 
reaktivitu a zdravý elán, energiu. Pod vplyvom vysokej 
hladiny stresových hormónov dochádza k poruche 
signalizačných látok sérotonínu a noradrenalínu, tie sú 
potom otupené a menej citlivé68. 
 
1.7 Dopad syndrómu vyhorenia na duševnú stránku 
osobnosti sestry 
 

Duševné, psychické vyčerpanie sa u sestier trpiacich 
syndrómom vyhorenia prejavuje autonegativistickým 
postojom, negáciou voči svojej práci, spolupracovníkom 
a nakoniec i celému životu. Tieto symptómy, hoc aj 
ojedinelé sú varovnými signálmi a pokiaľ sú skoro 
rozpoznané, môže ešte dôjsť k prehodnoteniu svojho života, 
priorít v pracovnom ale i osobnom živote ohrozenej sestry 
a je nádej, že sa s touto situáciou kladne vyrovná. Ak 
nedôjde k vyrovnaniu sa, hrozí riziko suicídia, ktoré sa 
podľa Haštatakmer vždy vyskytuje pri ťažkých duševných 
krízach, a to až v 10-15%69.  

Ako uvádza Lacko (2007) zladenie odbornosti, etiky, 
osobnosti sestry i osobnosti pacienta predstavuje podstatu 
náročnosti povolania sestry, ale aj podstatu vzniku 
stresoidných situácii. Zároveň tvoria aj podklad pre vznik 
pocitu vyhorenia, tzv. burnout syndromu. Je to dôsledok 

                                                            
68HAŠTO, J.: Psychiatria a psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F 
2005. 270 s. ISBN 80-88952-26-3. 
69HAŠTO, J.: Psychiatria a psychoterapia. 
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chronických situačných záťaží, ako prejav fyzického, 
emocionálneho a mentálneho vyčerpania70.  
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Etické otázniky umelej enterálnej výživy 

v paliatívnej starostlivosti 
                     Dobáková Pavlína 
 

Abstrakt: Článok poukazuje na etické aspekty enterálnej 
výživy nutričnými sondami v špecifickom prostredí 
paliatívnej starostlivosti. Snaží sa objasniť dôležité 
momenty pri hľadaní primeraných prostriedkov na 
dosiahnutie dobra pacienta v jeho celistvosti a spolu s 
krátkym prehľadom učenia cirkvi o terminálnej fáze života 
človeka má za cieľ napomôcť etickému uvažovaniu ohľadne 
zavádzania vyživovacích sond u pacientov v konečnom 
štádiu. 
 
Kľúčové slová: Enterálna výživa nutričnými sondami. 
Liečebné procedúry. Paliatívna starostlivosť. Primerané 
Učenie cirkvi. 

 
Ethical questions of artificial enteral 

feeding in palliative care 
 

Abstract: This article points at ethical aspects of enteral 
tube feeding in specific environment of palliative care. We 
are going to clarify vital moments while looking for 
proportionate means of reaching what is the best for 
a patient in his/herself complexity. Also we will mention 
some short teachings of Church about a final stage of human 
life.  Together they will help us to think about feeding tubes 
used for patients in their final stage from ethical point of 
view. 
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Key words: Enteral tube feeding. Proportionate medical 
procedures. Palliative care. Teaching of Church. 
 

V starostlivosti o chorého sa veľmi často objavuje 
problém prijímania potravy, čo následne vedie ku 
patologickému stavu spôsobenému nedostatkom živín, čiže 
k malnutrícii. U pacientov s nevyliečiteľným progredujúcim 
ochorením sa vyskytujú viaceré stravovacie problémy, ktoré 
prispievajú k nedostatočnému príjmu živín: nechutenstvo, 
odpor k jedlu alebo k niektorým druhom potravy, suchosť v 
ústach, zápal sliznice ústnej dutiny. Stav výživy týchto 
pacientov je závislý aj od zvládania symptómov ako sú 
bolesť, zápcha, nauzea a vracanie, úzkosť, strach a depresia. 
Eliminácia a zmiernenie týchto príznakov môžu napomôcť 
zvýšiť príjem potravy. Zhodnotením stavu výživy 
anamnézou, fyzikálnym vyšetrením a subjektívnym 
globálnym hodnotením je snaha o udržanie optimálneho 
príjmu energie, o zaistenie príjmu vysokohodnotných 
proteínov, lipidov a glukózy. Pre pacientov v terminálnom 
štádiu má výživa význam nie vzhľadom na predlžovanie 
života, ale kvôli zlepšeniu kvality života pacienta a k 
zmierneniu komplikácií, akými sú dekubity či chronické 
rany. Pri neschopnosti prijímať stravu normálnym 
spôsobom sa pristupuje k umelému vyživovaniu. V 
paliatívnej starostlivosti má nutričná podpora pacienta svoje 
špecifiká, z ktorých pramenia rôzne kontroverzie. Tie môžu  
viesť k vážnym pochybnostiam pri zvažovaní indikačnej 
vhodnosti umelej enterálnej výživy. 
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1 UMELÁ ENTERÁLNA VÝŽIVA 
 

Enterálna výživa, ako jedna z foriem umelej výživy, 
predstavuje kompletnú a vyváženú tekutú stravu, ktorá 
obnoví plnohodnotný príjem energie a živín v jej 
optimálnom pomere. Podmienkou jej zavedenia je 
zachovaná funkčnosť tráviaceho traktu z hľadiska trávenia a 
vstrebávania živín. Enterálna výživa môže byť podávaná 
perorálnou cestou (tzv. sipping - popíjanie špeciálnej 
modifikovanej výživy, ktorá má definované množstvo 
energetických substrátov, bielkovín, minerálov a vitamínov) 
alebo nutričnými sondami; a to jejunálnou cestou (priamo 
do čreva prostredníctvom nazojejunálnej sondy či punkčnej 
jejunostómie) alebo gastrickou cestou, do žalúdka71. Pre 
krátkodobú podporu v trvaní menej ako 30 dní je 
odporúčaná nasogastrická  sonda, pre dlhodobú výživu sa 
používa gastrostómia, ktorá môže byť zavedená 
peroperačne alebo endoskopicky; v poslednom uvedenom 
prípade ide o perkutánnu endoskopickú gastrostómiu. 
Mechanickými komplikáciami tejto formy výživy sú 
obštrukcia alebo vysunutie sondy. Klinickými 
komplikáciami môžu byť aspiračná pneumónia, nauzea, 
zvracanie, nafúknutie brucha, hnačka pri hyperosmolárnej 

                                                            
71 ARGAYOVÁ, I. a kol., Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u 

onkologického pacienta s enterálnou výživou, In Kvalitná 
ošetrovateľská starostlivosť – základný predpoklad kvality života 
pacientov, Prešovská univerzita Fakulta zdravotníctva, Prešov 2010: 
161 - 164 
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alebo veľkoobjemovej výžive, zápcha predovšetkýn pri 
liečbe opioidmi, metabolické komplikácie sú vzácne72.  

Perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG) je 
kombinované chirurgické a endoskopické zavedenie 
vyživovacej sondy do žalúdka cez brušnú stenu. Od svojho 
uvedenia do praxe v 80-tych rokoch 20.storočia sa táto 
metóda stala veľmi používanou formou zaistenia umelej 
enterálnej výživy a počet pacientov vyživovaných PEG-om 
stále narastá. Indikáciami pre zavedenie PEG-u sú:  
mechanicky podmienená dysfágia, neurologicky 
podmienená dysfágia, stratové poranenia a mutilujúce 
výkony v orofaciálnej oblasti, kraniocerebrálne poranenia, 
polytraumy, tracheoezofageálna fistula, starecké a nádorové 
kachexie, psychiatrické ochorenia (demencie), potreba 
nutričného a elektrolytového príjmu, žalúdočná 
dekompresia73. Naopak, PEG nemá byť indikovný u 
pacientov v terminálnom štádiu ochorenia s očakávanou 
dĺžkou života menej ako 1 až 2 mesiace, s rýchlo rastúcim 
tumorom či vážnou malnutríciou74.  Úspešnosť zavedenia 
gastrostomickej sondy je veľmi vysoká. Najčastejšími 
komplikáciami sú kožné v mieste stómie, napríklad absces a 
kožná granulácia. Ďalej sa môžu objaviť gastrointestinálne 

                                                            
72 DETVAY, J., ČECHOVÁ, M., Význam enterálnej výživy u 

onkologického pacienta, In Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (4): 
250–252 

73 HUDÁKOVÁ, A., OBROČNÍKOVÁ, A., Kvalita starostlivosti o 
pacientov s PEG, In Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť – základný 
predpoklad kvality života pacientov, Prešovská univerzita Fakulta 
zdravotníctva, Prešov 2010: 46 – 49  

74 FLOYD, A., BURAKOFF, R., The Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy Tube: Medical and Ethical Issues in Placement, In The 
Am.J.of Gastroenterology, 2003, 98 (2): 272 – 277 
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komplikácie ako zvracanie, ileus či ezofageálny reflux alebo 
pľúcne komplikácie, napríklad aspiračná pneumónia a 
bronchorea75.    

 
 
 

1. TERMINÁLNA FÁZA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA a 
ETICKÉ PRINCÍPY 

V eticky sporných situáciách vznikajúcich pri 
starostlivosti o terminálne chorého je najčastejšie 
zaznievajúci princíp „robiť dobre“ spolu s princípom 
„neškodiť“. Otázka však znie, ako nachádzať v nejasných a 
komplikovaných situáciach „dobro“ pacienta?  Základom 
tohto hľadania by mala byť snaha o skutočné dobro tejto 
konkrétnej osoby ležiacej pred zdravotníkom; snaha o 
komplexné dobro - fyzické, psychické a duchovné. To so 
sebou prináša dôrazné NIE pasívnemu minimalizmu, teda 
zanedbaniu starostlivosti o pacienta, pretože veríme, že aj 
posledná etapa života má svoj význam, že je jeho 
vyvrcholením a tiež odkazom pre blízkych umierajúceho. 
Na druhej strane tu zaznieva dôrazné NIE úpornej terapii 
a neprimeraným prostriedkom, ktoré by pacienta nadmerne 
zaťažovali a umelo by predlžovali jeho umieranie.       

Isté nasmerovanie v tejto problematike možno nájsť 
aj v katolíckej tradícii a v náuke cirkvi. Tie sú v dnešnej 
spoločnosti niekedy mylne stotožňované s „vitalizmom“. 
V tradícii, konkrétne v diele Francisca De Vitoria zo 16. 

                                                            
75 BOURDEL-MARCHASSON, I. a kol, Audit of Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy in Long-term Enteral Feeding in a 
Nursing Home, In Int.J.for Quality in Health Care,1997, 9 (4): 297-
302. 
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storočia, sa nachádza zmienka o morálnej povinnosti 
používať všetky prostriedky nevyhnutné pre zdravie. Avšak 
táto povinnosť nie je absolútna. Autor píše: «ak chorý môže 
prijímať potravu s nejakou nádejou na život, musí tak 
urobiť. ...ak to nie je možné z nejakého dôvodu,...je 
oslobodený od tejto povinnosti, predovšetkým ak nádej na 
život je malá alebo žiadna» (preklad autorky). Morálna 
povinnosť využiť všetky prostriedky potrebné pre 
zachovanie života a zdravia teda nie je absolútna, pretože 
ide o povinnosť niečo vykonať, čo je povinnosť pozitívna. 
Tá vo všeobecnosti nezaväzuje človeka stále, na rozdiel od 
povinnosti niečo nevykonať, ktorá je záväzná vždy. Môžu 
existovať rôzne situácie, ktoré znemožnia vykonanie 
pozitívnej povinnosti. Nemožnosti, ktoré tomu zabránia, 
môžu byť fyzické, psychické a tiež morálne. Môže ísť 
napríklad o príliš obtiažny lekársky zákrok u terminálne 
chorého pacienta. V článku 2278 Katechizmu Katolíckej 
cirkvi sa uvádza: «Prerušenie nákladných, nebezpečných, 
mimoriadnych alebo vzhľadom na očakávané výsledky 
neúmerných liečebných procedúr môže byť oprávnené. Je to 
odmietnutie „liečby za každú cenu“. Nechce sa tým spôsobiť 
smrť, iba sa prijme, že jej nemožno zabrániť.». Podobne aj 
Deklarácia o eutanázii, zverejnená v roku 1980 
Kongregáciou pre náuku viery, v časti IV. uvádza : «V 
blízkosti nevyhnutnej smrti napriek použitým prostriedkom 
je povolené prijať vo svedomí rozhodnutie upustiť od 
postupov, ktoré by zaistili len neisté a strastiplné predĺženie 
života, bez prerušenia normálnej starostlivosti prináležiacej 
chorému v podobných prípadoch». Otázkou ostáva, ako 
definovať normálnu starostlivosť.  

Dilemu, či podávanie umelej výživy patrí medzi 
terapeutické postupy alebo ide o normálnu starostlivosť 
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prináležiacu chorému, sa snažia riešiť viaceré dokumenty, 
medzi iným dokument nazvaný „Etické otázky týkajúce sa 
vážne chorých a umierajúcich“, ktorý vydala Pápežská rada 
Cor unum v roku 1981. V odstavci 2.4.4. uvádza: «Naďalej 
však ostáva striktne záväzné za každú cenu pokračovať v 
aplikovaní takzvaných „minimálnych“ prostriedkov, teda 
tých, ktoré sú normálne a v bežných podmienkach určené na 
udržanie života (výživa, transfúzia krvi, injekcie atď.)». 
Podobne sa v Charte zdravotníckych zamestnancov, v 
článku 120, vyjadrila aj Pápežská rada pre pastoráciu 
v zdravotníctve: «Výživa a podávanie tekutín, i keď sa 
podávajú umelo, patria k normálnej starostlivosti, ktorá 
chorému prináleží vždy, ak mu to nespôsobuje vážne 
ťažkosti: ich nenáležité prerušenie (zastavenie) môže mať 
znak pravej a vlastnej eutanázie.». Existujú však situácie, 
v ktorých sa aj normálna starostlivosť môže stať 
neprimeraným prostriedkom. Kongregácia pre náuku viery 
v odpovedi na otázky Konferencie biskupov USA ohľadne 
umelého vyživovania a prísunu tekutín uviedla: 
«Kongregácia tvrdením, že podávanie výživy a tekutín je v 
súlade s danou zásadou morálne záväzné, nevylučuje,... že 
pre dodatočné komplikácie pacient možno nebude môcť 
stráviť výživu a tekutiny, a preto sa ich podávanie stane 
celkom neužitočné. Napokon sa vôbec neodmieta možnosť, 
že v niektorých zriedkavých prípadoch môže podávanie 
výživy a tekutín znamenať pre pacienta výnimočnú príťaž 
alebo vážne zhoršenie fyzického stavu, napríklad 
komplikácie pri používaní inštrumentálnych pomôcok.»  

Vo všeobecnosti je pri rozlišovaní vhodnosti istej 
liečebnej procedúry u konkrétneho pacienta potrebné zvážiť, 
či ide o liečebné prostriedky primerané alebo 
neprimerané (proporzionati / sproporzionati). Takto 
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koncipované rozlišovanie dnes nahradilo predošlé delenie 
liečebných postupov na bežné a mimoriadne 
(ordinari/straordinari). Vyžiadala si to súčasná doba 
poznačená prudkým rozvojom technológií, ktoré neustále 
posúvajú hranice možností medicíny. Rozlíšenie postupov 
na primerané a neprimerané nedovoľuje definovať presné a 
podrobné postupy v paliatívnej medicíne. Nepochybne však 
lepšie zodpovedá požiadavkám individuálneho prístupu 
k umierajúcemu. Kľúčovým momentom citlivého 
rozlišovania primeranosti je zváženie prínosu a záťaže 
vyplývajúce z liečebného postupu, a to ako 
z objektívneho pohľadu, tak aj z pohľadu pacienta. 
V stave objektívne zhodnotiť pomer prínosu a záťaže je 
práve lekár, zdravotná sestra či iný člen hospicového tímu. 
Toto hodnotenie vychádza z vedeckej literatúry 
a zo skúseností zdravotníka. Za objektívny prínos môže byť 
považovaná  pravdepodobnosť úspechu danej procedúry, 
doba prežívania, kvalita života a podobne. Objektívnou 
záťažou môže byť riziko, ktoré z toho vyplýva, jeho 
komplikácie, vzniknuté utrpenie, náklady, priestorové 
a personálne investície a podobne. Pacient ako prínos 
hodnotí dôležitosť času a chuť do života, ktoré mu zásah 
môže priniesť. Subjektívnou záťažou je pre neho strach, 
obavy, fyzické a psychické utrpenie či pocit poníženia. Pri 
zvažovaní vhodnosti postupu najdôležitejšie vždy ostane 
spojiť tieto dva komponenty, objektívny a subjektívny, 
a vytvoriť tak „terapeutickú alianciu“ medzi pacientom 
a zdravotníckym pracovníkom. Bez tohto spojenia možno 
veľmi ľahko nenájsť hľadané „dobro“ pacienta. Pri 
chýbajúcom subjektívnom komponente sa dá skĺznuť 
k úpornej terapii či k eutanázii. Naopak, ak zlyháva 
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objektívny komponent hodnotenia, mohlo by dôjsť k 
zanedbaniu starostlivosti. 

 
2. ŠPECIFIKÁ ENTERÁLNEJ VÝŽIVY 

V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 
  

Z odbornej literatúry zaznieva potreba zvýšiť 
vzdelanosť lekárov, pacientov a ich rodinných príslušníkov 
ohľadne dlhodobej enterálnej výživy nutričnými sondami, 
nevynechajúc etický aspekt problému. Prieskum vykonaný 
medzi lekármi podčiarkol nesúlad medzi odpoveďami 
lekárov, klinickou praxou a dostupnou literatúrou v oblasti 
rozhodovania o zavedení nutričnej sondy. Vo všeobecnosti 
sa ukázalo preceňovanie účinnosti PEG-u u pacientov 
s demenciou. Vysoké percento lekárov bolo presvedčených, 
že PEG redukuje aspiračnú pneumóniu, zlepšuje hojenie 
rán, nutričný a funkčný status pacienta, napriek chýbajúcej 
podpore v literatúre. Viac ako polovica opýtaných uviedla, 
že PEG-výživa predstavuje štandard v starostlivosti 
o pacienta s demenciou. Podobne je tomu aj medzi 
rodinnými príslušnikmi, ktorí žiadajú dlhodobú umelú 
výživu kvôli zvýšeniu komfortu pacienta či predĺženiu 
života76. Umelú výživu vnímajú ako základnú zdravotnícku 
starostlivosť, ktorá nemôže byť nikdy odoprená žiadnemu 
pacientovi. Rodina chorého cíti ako nevyhnutnosť začať 
podávanie umelej výživy, pretože sa obáva hladovania 
svojho blízkeho. Vo všeobecnosti je však možné 
konštatovať, že u terminálne chorého pacienta je jeho 
základné ochorenie, ktoré navodzuje smrť, nie malnutrícia.  

                                                            
76 McMAHON, M.M. A kol., Medical and Ethical Aspects of Long-
term Enteral Tube Feeding, In Mayo Clin Proc. 2005, 80 (11), s. 1468. 
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Z etického hľadiska je v prvom rade nevyhnutné 
demonštrovať, že zavedenie vyživovacej sondy bude 
znamenať skutočný benefit pre umierajúceho človeka. 
Napríklad dlhodobé enterálne vyživovanie nutričnými 
sondami u pacientov s demenciou v pokročilom štádiu 
ochorenia sa dnes považuje za kontroverzné. Hoci doposiaľ 
neboli vykonané prospektívne randomizované štúdie 
u pacientov s demenciou, ktoré by zhodnotili prežívanie, 
aspiráciu, nutričný stav či kvalitu života u pacientov 
s enterálnou výživou v porovnaní s pacientami, ktorí 
prijímajú stravu normálne, závery  retrospektívnych štúdií 
však naznačujú, že zavedenie PEG-u pacientovi s 
pokročilou demenciou nemá pozitívny vplyv na jeho 
prežívanie77.  

Podobná situácia nastáva pri 
onkologických pacientoch so syndrómom anorexie-
kachexie, kedy môže byť zavedenie PEG-u neprimeraným 
prostriedkom. Efekt nutričných intervencií v takejto situácii 
je spochybnený aj v zmysle zlepšenia celkového prežívania. 
Kachexia pri pokročilom nádorovom ochorení je 
multifaktoriálne podmienený syndróm charakterizovaný 
progresívnou stratou svalovej hmoty, ktorú nie je možné 
zvrátiť konvenčnou nutričnou podporou a vedie 
k progredujúcemu funkčnému zhoršovaniu. Nádorovú 
kachexiu je potrebné riešiť skôr, než prejde do refraktérneho 
štádia. Je možné zabrániť hmotnostnému úbytku najmä 
v štádiu prekachexie, teda u pacientov, ktorí mali 
hmotnostný úbytok za posledných 6 mesiacov nižší ako 5% 

                                                            
77 LYNNE, M.M. a kol., Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Does 
Not Prolong Survival in Patient With Dementia, In Arch Intern Med 
2003, 163 (9): 1351-1353. 
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alebo u tých, ktorí nemali zvýšené CRP. Pacient 
v refraktérnom štádiu kachexie už nebude benefitovať 
z podávanej výživy, pretože nie je schopný utilizovať 
substráty. Pri indikácii umelej enterálnej výživy je preto 
dôležité prihliadať na stav základného ochorenia a tým aj na 
podiel nádorovej kachexie so zmeneným metabolizmom78. 
V spomenutých situáciách nezaviesť pacientovi nutričnú 
sondu nie je odoprieť mu výživu či starostlivosť, na ktorú 
má nárok, ale znamená nevystavovať pacienta neprimeranej 
záťaži.  

V paliatívnej praxi nastávajú rôznorodé klinické 
situácie, ktoré si nepochybne vyžadujú individuálny prístup. 
Pri rozhodovaní ohľadne zavedenia alebo nezavedenia či 
prerušenia enterálnej výživy môže byť pre hospicový tím 
istým nasmerovaním súbor otázok, ktoré by sa mali klásť 
v eticky sporných momentoch. Odpovede na tieto otázky 
môžu pomôcť nielen špecifikovať a analyzovať etický 
problém, ale často môžu aj naznačiť riešenie danej situácie. 
Na istej americkej klinike vypracovali zoznam takýchto 
otázok, ktoré sa týkajú štyroch hlavných tém; indikácie, 
pacientových preferencií, kvality života a súvisiacich 
záležitostí (finančných, náboženských, kultúrnych)79.     
 
 
 
 
                                                            
78 ŠKRIPEKOVÁ, A., Malnutrícia u onkologického pacienta – 
možnosti ovplyvnenia, praktické a etické otázky, In Onkológia (Bratisl.), 
2013, roč. 8 (4): 246 – 249. 
79 McMAHON, M.M. A kol., Medical and Ethical Aspects of Long-
term Enteral Tube Feeding, In Mayo Clin Proc. 2005, 80 (11), s. 1473-
1474. 
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ZÁVER 
Umelá enterálna výživa môže byť považovaná za 

normálnu starostlivosť poskytovanú pacientovi, ktorý nie je 
schopný prijímať stravu prirodzeným spôsobom. 
V paliatívnej starostlivosti však nastávajú situácie, kedy sa 
môže stať neprimeranou procedúrou, a teda jej podanie bude 
v danom prípade morálne nezaväzujúce. Zhodnotenie 
primeranosti zavedenia vyživovacích sond musí v sebe 
zahŕňať nevyhnutne objektívny aj subjektívny komponent. 
Pre riešenie sporných situácií môže byť nápomocné 
vytvorenie súboru otázok, ktoré je potrebné si zodpovedať. 
Dôležité je, aby to vykonával tím ľudí, ktorých prioritou je 
nájdenie fyzického, psychického a duchovného dobra 
umierajúceho človeka.    
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Úlohy členov hospicového tímu so zreteľom na 

psychosociálne súvislosti 
Dobríková Patrícia 

 

Abstrakt 
Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu Identita 
sociálnej práce v kontexte Slovenska [APVV-0524-12] 
financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
(APVV). Príspevok poukazuje na potrebu 
multidisciplinárneho zloženia tímu, popisuje potrebu tímovej 
kooperácie so zameraním priblížiť prácu a postavenie 
sociálneho pracovníka a upozorniť na psychosociálne 
aspekty súvisiace so zomieraním. 
 
Kľúčové slová: Hospic. Tímová práca. Psychosociálne 
aspekty. Sociálny pracovník. 
 
Abstract 
Thispaperwaspreparedas a part of the project The Identity 
ofSocialWork in the Context of Slovakia [APVV-0524-12] 
funded by the Slovak Research and Development 
Agency.The contribution points to the need for a 
multidisciplinary composition of the team, describes need of 
team cooperation with the intention to point out the work 
and status of social workers in hospice team and to draw 
attention to the psychosocial aspects related to dying. 
 
Keywords: Hospice. Team work. Psychosocial aspects. 
Socialworker. 
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Úvod 

Existuje právo zomrieť dôstojne, ľudsky a bez 
utrpenia, vtedy keď sa mu dá vyhnúť. Smrť je súčasťou 
ľudskej prirodzenosti, ale ľudia smrť šikovne obchádzajú a 
vyhýbajú sa jej. Prečo? Lebo smrť prekáža, pohoršuje, je 
tragická, a tragickosť zavrhujeme, keďže nás odvádza 
od našich zvyčajných záujmov. Svet živých je zamestnaný, 
je zaujatý starosťami bežného dňa a organizovaním zábavy. 
Odmieta všetko to, čo človeka presahuje. Súčasná 
spoločnosť je antitragická, odmieta osudovosť v mene 
programovateľnosti a dáva prednosť obchádzaniu prekážok. 
Táto technická civilizácia sa usiluje odtrhnúť smrť od jej 
zmyslu, ľudskosti a posvätnosti, chce smrť podhodnotiť. 
Lenže smrť je vrcholná udalosť, ktorá životu dáva zmysel a 
paradoxne, práve smrť môže patriť k najintenzívnejším 
chvíľam života, najmä ak ju sprevádza skúsenosť 
odpustenia, zmierenia a ľudskej spolupatričnosti 
(Suaudeau,2002). 

K tomu, aby zomierajúci človek dosiahol skúsenosť 
prijatia zo strany ostatných, vlastný vnútorný pokoj 
a zmierenie sa s ťažkou situáciou, potrebuje okrem 
napĺňania biologických potrieb, dosiahnuť spokojnosť 
a naplnenie aj v dimenzii psychologickej, sociálnej 
a spirituálnej. Práve z tohto dôvodu starostlivosť 
o zomierajúcich zabezpečuje multidisciplinárny tím, ktorý 
by mal byť zložený z lekárov, sestier, zdravotníckych 
asistentov, fyzioterapeutov, psychológa, sociálneho 
pracovníka a kňaza (duchovného). Okrem týchto 
odborníkov je vítaná aj prítomnosť dobrovoľníkov a ich 
aktívne zapojenie sa do starostlivosti o klienta, prípadne 
o jeho blízkych. 
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Hospicová starostlivosť je tiež zameraná na prácu s 
rodinou pacienta, ktorá je vnímaná ako cenná súčasť tímu a 
ako ľudia, ktorí by mohli sami potrebovať podporu pred a aj 
po pacientovej smrti (Davy, Ellis, 2000). 
 
Tímová spolupráca v hospici 

Hospicový tím profesionálov sa obvykle stretáva 
pravidelne, často týždenne alebo dvojtýždenne 
a implementuje písomný plán starostlivosti a liečby pre 
každého z hospicových pacientov. Členovia tímu úzko 
spolupracujú s cieľom skupinového konsenzu (Beresford, 
1993). 

Každý člen tímu je zodpovedný za tú ktorú oblasť 
starostlivosti o pacienta, podľa svojho vzdelania 
a kompetencií, takže na tímovýchstretnutiach by sa mal 
zúčastniť zástupca každej profesie, ktorá sa spolupodieľa na 
paliatívnej starostlivosti o pacienta. Dôvod je ten, že je 
potrebné obsiahnuť všetky dimenzie pacienta jednotlivo 
(multidisciplinárne) a súčasne porozumieť aj ďalším 
oblastem svojich kolegov, ktoré majú spojitosť s vlastným 
profesijným zameraním, a tak pôsobiť na zabezpečenie 
spoločného benefitu pre človeka. Keďže prieniky potrieb sú 
veľmirozsiahle (jako napríklad pri potrebe tíšenia bolesti, 
ktorú chápeme ako viacdimenzionálnu), tak sa 
z multidisciplinárneho prístupu na tímových stretnutiach 
stáva interdisciplinárna spolupráca, kedy sa viaceré profesie 
zamerajú na zvládnutie spoločného cieľa so svojin 
vlastnými špecifickými intervenciami a v niektorých 
prípadoch až transdisciplinárna spolupráca, pri ktorej 
dochádza k vzájemnému prelínaniu  hraníc jednotlivých 
profesií zdieľaním vedomostí a zručností v rámci 
jednotlivých profesionálních disciplín. Dôraz sa kladie na 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 106

vzájomné vzdelávanie, pričom výsledkom je vynikajúca 
spolupráca založená na vzájomnom posudzovaní možných 
rozhodnutí týkajúcichsa pacienta odborníkmi, ktorímajú 
vlastnú základnú špecializáciu a získané specifické 
vedomosti a zručnosti z paliatívnej starostlivosti a aj 
z inýchprofesií. Takže, keďlekár konzultuje s tímom, či je 
vhodné nasadiť určitúterapiu, pri transdisciplinárnej 
spolupráci sa môže rovnocenne a zároveň aj erudovane 
každý člen tímu vyjadriť z pozícievzdelaného odborníka na 
paliatívnu starostlivosťvšeobecne a súčasne zo svojej 
špecifickej profesijnej orientácie. V zahraničí prebiehajú 
rôzne tréningy jednotlivých členov hospicového tímu, ktoré 
sú založené práve transdisciplinárne (Dobríková, 2012). 

Najväčším benefitom tímových stretnutí je zlepšenie 
starostlivosti o pacienta i o jeho blízkych. 
 
Sociálny pracovník v hospici a jeho úlohy 

Hospicový sociálny pracovník poskytuje tzv. 
psychosociálnu podporu, ktorá zahŕňa pacientov 
emocionálny život, jeho predchádzajúce alebo prítomné 
psychologické problémy a všetkých ľudí v pacientovom 
živote, ako sú: najbližšia rodina, vzdialení príbuzní, 
priatelia, susedia, spolupracovníci (Beresford, 1993). 

Úloha sociálneho pracovníka je zaujímať sa 
a aktívne vyhľadávať sociálnu sieť pacienta, jednak 
z dôvodu pomoci pacientovi, aj z dôvodu pomoci ľuďom 
okolo neho. Nemenej podstatné je poznať svojpomocné 
skupiny a organizácie, ktoré môžu byť nápomocné. 

Sociálny pracovník je v hospicovom tíme veľmi 
dôležitý a v zahraničí často krát supluje aj úlohy 
psychológa, keďže zaplatiť klinického psychológa na plný 
úväzok je pre mnohé zahraničné hospice nemysliteľné 
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z dôvodu jeho vysokej hodinovej sadzby (preto tam 
psychológ zväčša pracuje len ako konziliár v prípade 
potreby, alebo na čiastočný úväzok). O to viac je do úloh 
zameraných na psychosociálnu starostlivosť zahrnutý práve 
sociálny pracovník, ktorý je absolventom rôznych kurzov 
a vzdelávacích aktivít z oblasti psychoterapie a poradenstva, 
čo je veľmi náročné. Náročnosť poradenstva v hospicovej 
starostlivosti spočíva v tom, že ľudia nie sú vysporiadaní so 
smrťou ako takou. Preto je pre sociálneho pracovníka veľmi 
dôležité poznať existenciálne teórie sociálnej práce 
a logoterapiu ako jednu z terapeutických metód. 

Ďalšou z činností, ktoré vykonáva sociálny 
pracovník v hospici je aj sprevádzanie, ktoré sa nezaobíde 
bez jeho kvalitnej vedomostnej a praktickej výbavy z oblasti 
verbálnej, ale hlavne neverbálnej komunikácie. Ako 
upozorňujú Dacy a Ellis (2000) fyzický kontakt a dotyk je 
potrebné používať veľmi opatrne a citlivo, a to najmä na 
začiatku stretnutí s klientom. 

Chceme upozorniť aj na dôležitosť prvého kontaktu 
s pacientom a s jeho blízkymi, ktoré si vyžadujú veľkú 
mieru trpezlivosti a empatie. Dôležité je zabezpečiť sociálny 
kontakt pacienta s novým s prostredím, a to najlepšie už 
v deň jeho príchodu do hospicu. Ak je chodiaci, treba mu 
poukazovať jednotlivé časti zariadenia, ako napríklad 
ambulanciu, izbu sestier, kaplnku a podobne. Ak leží, je 
našou povinnosťou previezť ho na posteli po hospici 
a vysvetliť mu, kde sa čo nachádza, prípadne kde môže 
počas dňa pobudnúť a oddýchnuť si (Dobríková-
Porubčanová, 2005). Veľkou výhodou hospicu je aj 
príjemné prostredie a jeho zariadenie, ktoré má na človeka 
pozitívny vplyv.  



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 108

Nesmieme zabudnúť ani na umožnenie prístupu k 
informáciám (noviny, rozhlas, televízia) a organizovanie 
kultúrnych podujatí pre pacientov v paliatívnej 
starostlivosti. Rovnako zistiť previazanosť s členmi rodiny, 
monitorovanie vzťahov medzi nimi, prípadne pomoc pri 
riešení ich nezhôd a konfliktov a tým zabezpečenie tej 
najdôležitejšej sociálnej opory pacientovi, by malo byť 
prioritou práce sociálneho pracovníka v hospici 

Okrem vzťahových aspektov vystupujú na povrch 
záležitosti týkajúce sa ekonomického zabezpečenia, 
stretávame sa aj s tým, že pacienta trápia nevyjasnené 
záležitosti týkajúce sa finančnej situácie, ktorá nastane po 
jeho smrti u jeho blízkych (napríklad nesplatená pôžička 
alebo hypotéka). Niekedy ťažko chorý človek vysloví aj 
prosbu adresovanú sociálnemu pracovníkovi, aby mu 
pomohol pri spísaní závetu. 

Veľká časť práce sociálneho pracovníka je teda 
založená na logistike hospicovej starostlivosti a dennom 
živote s terminálnou chorobou: ako sa vysporiadať 
s finančnými otázkami, odkázaním dedičstva, právnymi 
otázkami, alebo plánovaním pohrebu. Sociálni pracovníci 
majú tiež prehľad o komunitných službách, ktoré môžu byť 
dostupné osobám s postihnutím (Beresford, 1993). Činnosť 
sociálneho pracovníka zahŕňa aj množstvo 
administratívnych činností, ktoré súvisia najmä 
s dokumentáciou pacienta, platbami, prípadne sociálno-
právnym otázkami. 

Znamená to, že sociálny pracovník musí mať veľa 
vedomostí a zručností, aby bol schopný adekvátne 
vykonávať množstvo úloh, ktoré spadajú do rôznych oblastí. 
Rovnako musí byť informovaný o aktuálnych 
skutočnostiach týkajúcich sa komunity, legislatívy a služieb. 
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Jedna zo záverečných služieb poskytovaná hospicmi 
je zameraná na podporu potrieb v čase smútku po smrti 
pacienta pre rodinných príslušníkov, ktorí sa o neho starali. 
Sociálny pracovník v zahraničí navštevuje rodinu najmenej 
jeden krát krátko po pacientovej smrti. (Beresford, 1993). 
Zvykom je tiež písať spomienkový list alebo pohľadnicu po 
niekoľkých mesiacoch a pozvať príbuzných na 
spomienkový obrad, ktorý sa každoročne koná v hospici za 
ľudí, ktorí tam zomreli. 
 
Multidimenzionalita bolesti a nevyhnutnosť sociálnej 
opory 

Veľmi podstatným aspektom, ktorý zasahuje do 
všetkých dimenzií človeka (biologickej, psychologickej, 
sociálnej i spirituálnej) je bolesť. Aj podľa Byocka (2005), 
keď človek zomiera, bolesť nikdy nie je len obyčajnou 
telesnou záležitosťou. Bolesť, ktorá trvá bez úľavy jeden 
deň za druhým, vzbudzuje pochopiteľne strach, úzkosť, 
nespavosť a podráždenosť. Je rovnako pochopiteľné, že toto 
citové vyčerpanie spätne vyživuje bolesť a zvyšuje utrpenie 
dotyčného. 

Úlohou lekára je zmierňovať bolesť pacienta tak, aby 
netrpel. Odopierať zomierajúcim lieky od bolesti 
s požiadavkou utrpenia je neľudské, vysoko neodborné 
a nekresťanské (Dobríková-Porubčanová a kol., 2005). 

Čo sa týka sociálnej bolesti boli zistené veľmi 
zaujímavé fakty. Naomi Eisenbergerová a kol. (2003) sa 
rozhodli preveriť ako funguje u ľudí sociálne vylúčenie. 
Pomocou zobrazovania funkčnou magnetickou rezonanciou 
(fMRI) merali prietok krvi jednotlivých častí mozgu. 
V mozgu plní úlohu poplašného systému a monitora 
konfliktov takzvaný anteriórnycingulatnykortex (ACC). 
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Utrpenie z odmietnutia je v rovnakej časti ACC, ktorá tiež 
reaguje na fyzickú bolesť. Znamená to, že táto časť mozgu 
je aktívna kedykoľvek sme sociálne odlúčení. Z výsledkov 
ich výskumu vyplynulo, že pre každého človeka a zvlášť pre 
ťažko chorého a zomierajúceho pacienta je dôležitá sociálna 
opora. 

Podobné sú aj zistenia z výskumu realizovaného u 
onkologických pacientov (N=70) Dobríkovej a Weberovej 
(2013), ktoré potvrdili, že strach z bolesti je pomerne silným 
faktorom pri jej psychickom spracovávaní a preukázal sa 
tiež jeho vzťah k rezignácii. Položky stupnice strach 
z bolesti boli formulované prevažne v zmysle tendencie 
vyhýbať sa niektorým aktivitám, ktoré by mohli spôsobiť, 
alebo zhoršiť bolesť. Pacienti sa kvôli strachu z nej 
obmedzujú, redukujú svoju činnosť, aby sa bolesti vyhli. 
Keďže zámerom bolo zistiť, či je sociálna opora faktorom 
zvládania bolesti, hľadal sa vzťah medzi strachom z bolesti 
a požadovanou sociálnou oporou. Nakoľko tieto stupnice 
korelovali pozitívne (0,36), vyplýva z toho, že so 
zvyšujúcim sa strachom z bolesti stúpa aj potreba sociálnej 
opory a s ňou súvisiaceho porozumenia. 

Pri zisťovaní vzťahu medzi mierou spokojnosti so 
sociálnou oporou a kvalitou života boli zaznamenané 
signifikantne významné korelácie. Čím viac bol pacient 
spokojný so svojou sociálnou oporou dôverných osôb, tým 
vyššiu celkovú kvalitu života uvádzal (R=0,480, p<0,05). 
Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že 
sociálna opora, ktorú poskytujú nevyliečiteľne chorým ich 
blízki, je jedným z aspektov, ktoré vysoko vplývajú na ich 
kvalitu života a celkovú spokojnosť (Dobríková, 2010).  Ak 
sú v rodine ťažko chorého človeka konflikty, neusporiadané 
vzťahy alebo nedoriešené zranenia, bude to významne 
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vplývať aj na zhoršenie vnímania jeho bolesti a tým aj 
celkovej spokojnosti pacienta. 

Aj v iných výskumoch sa vo vzťahu k spokojnosti 
s celkovou kvalitou života v poslednom roku najsilnejšie 
uplatnila prítomnosť dôverného partnerstva alebo iného 
blízkeho vzťahu ako zdroja sociálnej opory. Blízka osoba 
mala väčšiu váhu na spokojnosť s celkovou kvalitou života 
než prítomnosť zdravotných problémov (Křížová, 2005). 
 
Záver 

Životná potreba sebarozvíjania sa obmedzuje vtedy, 
keď nechápeme človeka v kontexte subjektu, ktorý má práva 
realizovať vlastné názory, ciele a túžby, ale ho považujeme 
za objekt, ktorý potrebuje, aby ho iní riadili.  Zvlášť 
v dnešnej dobe je nevyhnutné brať pacienta ako partnera vo 
vzťahu k všetkým pracovníkom hospicu, takže je nesmierne 
potrebné pravdivo pacienta informovať, nájsť si na neho 
čas, odpovedať na jeho otázky a empaticky mu pomôcť 
zvládnuť jeho náročnú situáciu (Dobríková, 2013). 
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Ošetrovanie nemocných a skutky milosrdenstva 

v staršom výtvarnom umení Bardejova 
Gutek František 

 
 
Abstract: Autor významne rozšíril tému zobrazenia 
zdravotníctva v sakrálnom umení Bardejova, ktorú naznačil 
už na predchádzajúcej  hospicovej konferencii. V tomto 
príspevku podrobne rozoberá, ako sa ošetrovanie 
nemocných a iné skutky telesného  milosrdenstva 
prezentovali v staršom výtvarnom umení Bardejova, ale 
predovšetkým na gotických krídlových oltároch v Bazilike 
sv. Egídia, ktoré svojím počtom i variabilitou usporiadania 
predstavujú stredoeurópsky unikát. V závere sa autor 
osobitne zaoberá obrazom, ktorý bol v kostole dlhší čas 
funkčne spätý s reálnym miestom konkrétnej dobročinnosti 
bardejovských veriacich.  
 
Kľúčové slová: Bardejov. Gotika. Starostlivosť o chorých. 
Skutky milosrdenstva. Výtvarné umenie. 
 

Treating the sick and works of mercy 
in old fine arts Bardejov 

 
 
Abstract: Author considerably expanded view of health 
topic in religious painting Bardejov, which already hinted at 
the previous conference Hospice. This paper discusses in 
detail how to treat patients and other works of mercy body 
presented in an earlier fine arts Bardejov, but mainly on 
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Gothic wing altar in the Basilica of St. Egídia that their 
number and arrangement of variability are Central European 
unique. In conclusion, the author specifically addresses the 
image that was in the church for a long time functionally 
linked to the real point of the particular charity Bardejov 
believers. 
 
Keywords: Bardejov. Gothic. Fine art.. Works of mercy. 
Care for the sick 
 
 
1   Úvod 

Slobodné kráľovské mesto Bardejov dosiahlo svoj 
hospodársky vrchol na prelome 15. a 16. storočia a z tohto 
obdobia sa zachovali aj významné umeleckohistorické 
pamiatky z obdobia gotiky a renesancie, ktoré mesto 
reprezentovali navonok. Medzi najvýznamnejšie patria 
sakrálne diela vo farskom Kostole sv. Egídia, dnešnej 
Bazilike minor a z nich najmä súbor gotických krídlových 
oltárov, ktorý od stredoveku zostal takmer neporušený. 
Bohatá rezbárska a maliarska výzdoba retábulí jedenástich 
zachovaných krídlových oltárov zachytáva postavy 
mnohých svätých patrónov s atribútmi, ktoré ich mali 
jednoznačne identifikovať ako konkrétnych liečiteľov 
a dobrodincov. Na maľovaných tabuliach oltárov sú 
zobrazené aj legendárne príbehy zo života týchto svätých 
mužov a žien, ktoré povzbudzovali vtedajších stredovekých 
obyvateľov mesta k starostlivosti o chorých, k dobročinnosti 
a konaniu ďalších skutkov telesného milosrdenstva.80 

                                                            
80 Katechizmus Katolíckej cirkvi vymenúva tieto skutky telesného 
milosrdenstva: hladných kŕmiť, smädných napájať nahých odievať, 
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Z pôvodného zariadenia kostola sa dokonca zachoval 
predmet, ktorý sa priamo viaže na miesto, kde sa realizovala 
dobročinnosť viacerých generácií bardejovských veriacich. 

 
 

2 Sv. Egídius, patrón farského kostola – vzor 
dobročinnosti a milosrdnej lásky 
  

Gotický farský kostol, ktorý bol v roku 2001 
povýšený na Baziliku minor, je jednou z najvzácnejších 
kultúrnych pamiatok Bardejova. Objekt začali budovať v 2. 
polovici 14. storočia, od polovice 15. storočia bol 
prestavovaný a svoju dnešnú podobu získal po 
katastrofálnom požiari mesta v roku 1878. Patrocínium 
svätca francúzskeho pôvodu, pustovníka a benediktínskeho 
opáta Egídia, mal tento kostol od svojho vzniku, ale veľmi 
pravdepodobne ho prevzal ešte od zaniknutého kláštorného 
kostola mníchov cistercitov, ktorí sa v Bardejove spomínajú 
v roku 1247.81 
 Egídius žil na prelome 7. a 8. storočia. Pochádzal 
údajne z kráľovského rodu a od malička bol vychovávaný 
v kresťanskej viere. Podľa legendy už ako dieťa uzdravoval 
chorých a rozdával almužny. Po smrti rodičov rozdal celý 
majetok, odišiel do južného Francúzska a stal sa 
pustovníkom. Ako svätec je Egídius zobrazovaný 
v benediktínskom odeve opáta so všeobecnými atribútmi 
berlou a knihou. Umelci mu často dávali k nohám ako ďalší 

                                                                                                                        
pocestných sa ujímať, väzňov vykupovať, chorých navštevovať a 
mŕtvych pochovávať. 
81 GUTEK, F. – JIROUŠEK, A. 2012. Bardejov. Košice : SÁŠA 2012, 
s. 
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atribút laň, ktorú podľa legendy zachránil pred 
poľovníkmi.82 
  Sv. Egídius je prvým zo zoznamu svätých v tomto 
chráme, ktorí vynikali čnosťou dobročinnosti a konali 
skutky telesného milosrdenstva. Zo stredovekých pamiatok 
v kostole sa však zachovali len dve jeho vyobrazenia. Prvým 
je malá soška v nadstavci gotického krídlového Oltára 
Narodenia Pána z rokov 1480 – 1490 a druhým vzácna 
socha svätca v nadživotnej veľkosti so všeobecnými 
atribútmi – berlou a knihou, ktorú vytvoril krakovský 
majster Jakub zo Sącza v roku 1462 ako ústrednú časť 
hlavného oltára (obr. 1). Ďalšie súčasti tohto oltára, ktorý 
bol dokončený v roku 1466, sa do súčasnosti nedochovali. 
Nepoznáme preto ani gotické vyobrazenia príbehov zo 
života sv. Egídia. Aspoň približnú predstavu o tom, ako 
hlavný oltár zobrazil život svätca a jeho dobročinné skutky, 
nám poskytujú tabuľové maľby Júliusa Aggházyho na 
súčasnom hlavnom neogotickom oltári z roku 1890, ktoré 
čerpajú z tradičného zdroja, zo zbierky latinských legiend  
dominikánskeho mnícha Jakuba de Voragine.83 Dve 
majestátne sochy sv. Egídia, ktoré dnes dominujú hlavnému 
neogotickému oltáru a južnému priečeliu baziliky, sú dielom 
rezbára pražského pôvodu Mórica Hölzela z roku 1888 
a nechýbajú im všeobecné atribúty svätca vrátane lane pri 
nohách.84 
 
                                                            
82 RUSINA, I. – ZERVAN, M. 1994. Životy svätých. Ikonografia. 
Bratislava : Pallas 1994, s. 177. 
83 VORAGINE, J. de. 1998. Legenda aurea. Praha : Vyšehrad 1998, s. 
250. 
84 DROBNIAK, G. – JIROUŠEK, A. 1998. Chrám sv. Egídia 
v Bardejove. Košice : SÁŠA 1998, s. 3, 11. 
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Obr. 1. Socha sv. Egídia z roku 1462 a maľby neogotického 
hlavného oltára z roku 1890 
 
 
 Egídius patrí medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi. 
Je patrónom žobrákov, mrzákov a malomocných. O jeho 
ochranu ľudia prosili aj pri kožných chorobách, duševných 
chorobách, kiahňach, rakovine, šarlachu, suchotách, 
neplodnosti aj pri požiaroch. V neposlednom rade sa k nemu 
modlili aj dojčiace matky. V stredovekej cirkvi posväcovali 
fenikel obyčajný (Foeniculum vulgare), ktorý sa používal 
ako korenie i liek, práve menom sv. Egídia.85  
 

                                                            
85 JANKOVICS, M. – MÉRY, G. 2009. A bártfai Szent Egyed-bazilika. 
Debrecen : MÉRY RATIO 2009, s. 16. 
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3    Skutky telesného milosrdenstva na Oltári sv. Alžbety 
Uhorskej 
 Pri východnom stĺpe na rozhraní hlavnej a južnej 
vedľajšej lode kostola sa nachádza Oltár sv. Alžbety 
Uhorskej (Durínskej). Je zasvätený svätici, ktorá 
v Bardejove asi najvýraznejšie reprezentuje tému 
dobročinnosti a konania skutkov milosrdenstva. Patrí medzi 
vzory a nebeských ochrancov charitatívnej činnosti. Viaceré 
rehoľné spoločnosti, dobročinné organizácie i zdravotnícke 
školy nesú jej meno a inšpirujú sa jej ideálmi.86 
 Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. 
a jeho manželky Gertrúdy z Andechsu v Bavorsku. Narodila 
sa v roku 1207, no historici presne nevedia, na ktorom 
mieste. Ako štvorročná odchádza na dvor durínskeho 
zemského grófa Hermanna, pretože ju zasnúbili s jeho 
synom Ľudovítom. V roku 1221 s ním uzatvorila aj 
manželstvo. V nasledujúcich rokoch získala povesť veľkej 
dobrodinky a ochrankyne chudobných. Pápež Benedikt 
XVI. sa vo svojom príhovore na generálnej audiencii 
v Ríme 20. októbra 2010 o nej vyjadril takto: „Alžbeta sa 
pravidelne venovala dielam milosrdenstva: dávala jesť a piť 
každému, kto zaklopal na jej dvere, zháňala oblečenie, 
platila dlhy, starala sa o chorých a pochovávala mŕtvych. 
Často zostupovala z Wartburgu a spolu so služobníčkami 
navštevovala domy chudobných: nosila im chlieb, mäso, 
múku a ďalšie potraviny. jedlo osobne rozdávala 
a kontrolovala odevy a lôžka chudobných“.87 

                                                            
86 ONDRUŠ, R. 1991. Blízki Bohu i ľuďom. Bratislava : Tatran 1991, s. 
629. 
87 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20101020027. Príhovor 
Benedikta XVI. na generálnej audiencii, 2010. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 120

 Alžbeta bola za túto svoju činnosť už štyri roky po 
smrti vyhlásená za svätú (1235) a úcta k nej sa rýchlo šírila 
v celej strednej Európe. Svedectvom toho je nádherný Dóm 
sv. Alžbety v Košiciach a taktiež oltár v bardejovskej 
Bazilike sv. Egídia z osemdesiatych rokov 15. storočia, pre 
ktorý bola vybudovaná osobitná Kaplnka sv. Alžbety nad 
hlavným vchodom chrámu.88 
 Ústredná socha sv. Alžbety na jej bardejovskom 
oltári drží v rukách predmety dobročinnosti (misku s jedlom 
a džbán s vodou). Neznámy autor tabuľových malieb oltára 
bol inšpirovaný hlavným oltárom Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach, ale jeho realizácia bola trochu skromnejšia, 
pretože na košickom oltári je 12 obrazov a na tomto 
bardejovskom iba 8. Maliar však svoje obrazy zoskupil do 
jednotlivých tém tak, že na vonkajšiu stranu krídel sa až na 
jednu výnimku dostali hlavné etapy života sv. Alžbety a na 
ich vnútornú stranu jej skutky a zázraky.89  

                                                            
88 DROBNIAK, G. – JIROUŠEK, A. 1998 (cit. v pozn. č. 5), s. 76. 
89 JANKOVICS, M. – MÉRY, G. 2009 (cit. v pozn. č. 6), s. 20. 
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Obr. 2  Skriňa oltára s gotickou sochou sv. Alžbety 
 Z obrazov oltára, ktoré predstavujú milosrdné skutky 
svätice, je najznámejší Kúpeľ malomocného.90 Ďalšie dva 
výjavy zachytávajú mimoriadne udalosti z jej života. Prvý 
z nich, Zázrak nebeského rúcha, umeleckým spôsobom 
vyjadruje udalosť hostiny na Wartburgu, ktorá sa konala na 
počesť cisára Fridricha II. Alžbeta, ktorá chudobným 
rozdala aj svoje rúcha, si naraz nemala čo obliecť a tak jej 
anjel priniesol nádherné nebeské šaty. Obraz Zázrak 
s krucifixom zasa predstavuje moment, keď sa žobrák, 
                                                            
90 O tomto obraze pozri: GUTEK, F. 2012. Zdravotníctvo v Bardejove 
do začiatku 20. storočia. In Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Quo vadis hospic...Ed. F. Hanobik a kol. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety 2012, s. 84-104. 
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ktorého Alžbeta ukrývala v spálni, pred jej manželom 
a príbuznými premenil na krucifix. Benedikt XVI. vo 
svojom už spomínanom príhovore tento zázrak vyjadril 
neuveriteľne realisticky a krásne: „On (Alžbetin manžel) 
chránil jej štedrosť voči chudobným a jej snahu o zbožný 
život. S veľkým obdivom pre jej vieru, hovoriac 
o pozornosti, ktorú venovala chudobným, povedal raz 
Ľudovít svojej manželke, že to bol azda sám Kristus, ktorého 
umyla a nasýtila a o ktorého sa postarala“.91 
 
 

                                                            
91 Príhovor Benedikta XVI. 2010 (cit. v pozn. č. 8). 
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Obr. 3  Obrazy Kúpeľ malomocného, Zázrak s krucifixom 
a Nevďačná žobráčka 
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 Na vonkajšej strane krídel Oltára sv. Alžbety (v ich 
spodnej časti) sa nachádzajú dve tabuľové maľby, ktoré 
vyjadrujú ľudský nevďak ako tú temnejšiu, odvrátenú stranu 
pri konaní skutkov milosrdenstva. Obraz Vyhnanie 
z Wartburgu ukazuje nevraživosť príbuzných Alžbetinho 
manžela voči nej najmä kvôli obavám o svoje majetky a 
pesimistický obraz Nevďačná žobráčka (obr. 3 vpravo) zasa 
vyjadruje, ako je konanie dobra často „odmenené“ škaredým 
nevďakom. 
  
 

V Bazilike sv. Egídia sa nachádzajú ešte ďalšie 
zobrazenia populárnej svätice. Veľmi vzácne je na predele 
gotického krídlového Oltára Vir dolorum a ďalšie v skrini 
Oltára sv. Ondreja (obr. 4). Drevená soška sv. Alžbety sa 
nachádza v nadstavci neogotického hlavného oltára a na 
krídlach toho istého oltára sú dva obrazy svätice (Sv. Alžbeta 
rozdáva almužnu chudobným a Sv. Alžbeta a zázrak 
s ružami).92 
 
 
 

                                                            
92 DROBNIAK, G. – JIROUŠEK, A. 1998 (cit. v pozn. č. 5), s. 29-30, 
44, 68. 
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Obr. 4  Zobrazenia sv. Alžbety  (vľavo z Oltára Vir 
dolorum, vpravo z Oltára sv. Ondreja) 
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4 Svätí bratia Kozmas a Damián – nezištní lekári                        
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0br. 5   Zobrazenia sv. Kozmasa a Damiána na Oltári sv. 
Ondreja (v strede) a na Oltári Piety  
 

V Bazilike sv. Egídia nájdeme vyobrazenia týchto 
svätých bratov až na troch krídlových gotických oltároch 
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(Oltáre Piety, sv. Ondreja a P. Márie z kaplnky Veroniky 
Magerovej).93   
 Sv. Kozmas a Damián žili na prelome 3. a 4. 
storočia. Pochádzali z Arábie alebo Sýrie a pôsobili ako 
nezištní lekári v Sýrii. Svojich pacientov liečili zadarmo. 
Zomreli mučeníckou smrťou okolo roku 303. Sú patrónmi 
lekárov, chirurgov a niektorých ďalších profesií. Oslavujú 
sa vo východnej i západnej cirkvi.94  
 Svätí bratia sú na oltároch v kostole zobrazení so 
svojimi atribútmi. V rukách držia predmety, ktorými liečili: 
skalpel a nádoby s masťami a liekmi. Na Oltári P. Márie 
(obr. 6) majú na sebe odlišný červený plášť a čiapku, pod 
ktorým vidieť iba Kozmov čierny odev so zlatým 
lemovaním a červené čižmy.95 
 
 

                                                            
93 Tamže, s. 63, 68, 89. 
94 RUSINA, I. – ZERVAN, M. 1994 (cit. v pozn. č. 3), s. 187. 
95 JANKOVICS, M. – MÉRY, G. 2009 (cit. v pozn. č. 6), s. 34. 
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Obr. 6   Sv. Kozmas a Damián z Oltára P. Márie v Kaplnke 
Veroniky Magerovej 
 
 
5    Iné príklady kresťanského milosrdenstva na oltároch 
kostola 
 Tabuľové maľby na bočných gotických oltároch 
v Bazilike sv. Egídia poskytujú aj ďalšie zaujímavé príklady 
skutkov kresťanského milosrdenstva a dobročinnosti. Na 
slávnostnej vnútornej strane krídel Oltára Piety sa vpravo 
dole nachádza obraz s výjavom ošetrovania sv. Rocha 
a umučenia sv. Šebastiána, dvoch veľkých patrónov 
a ochrancov proti moru a nákazlivým chorobám. Hlavnou 
postavou na tomto obraze je Rochus (franc. Roche, tal. 
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Rocco), ktorý má sviatok 16. augusta (obr. 7). Hoci ho 
cirkev oficiálne nikdy nevyhlásila za svätého, predsa patril 
medzi uctievané a obľúbené postavy katolíckej zbožnosti. 
Narodil sa vo francúzskom meste Montpellier (1293 – 
1327). Keď vyrástol, rozdal svoj majetok chudobným 
a odišiel na púť do Ríma. Počas cesty sa však objavil mor 
a Rochus liečil jeho obete. Keď sa vracal z Ríma, aj sám 
ochorel. Najprv ho ošetroval anjel, potom jeden pes, ktorý 
mu lízal rany a nosil chlieb. Práve túto scénu vidíme 
v prvom pláne obrazu. 
 Vzadu na tomto obraze vidíme aj sv. Šebastiána, 
ďalšieho populárneho patróna proti moru, ktorý je v kostole 
zobrazený ešte ako socha na štíte Oltára P. Márie v Kaplnke 
V. Magerovej. Na obraze má bederné rúcho a telo je 
dobodané šípmi. Oproti nemu stojí kat s napnutým lukom. 
Stredoveký človek vnímal šípy vytŕčajúce z tela ako 
symboly toho, že Boh im za trest poslal nákazu 
prostredníctvom morových šípov.96 
 
 

                                                            
96 Tamže, s. 106-112. 
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Obr.  7   Tabuľová maľba so sv. Rochom a sv. Šebastiánom 
na Oltári Piety 
 
 
 Na vonkajšej strane pohyblivého páru krídel Oltára 
Piety sú ďalšie zaujímavé výjavy, ktoré ukazujú iné skutky 
milosrdenstva. Vľavo hore je obraz Sv. Ján Almužník 
rozdáva almužnu a vpravo dole zasa obraz Pochovanie sv. 
Pavla Pustovníka. Tento skutok telesného milosrdenstva 
vykonal pustovníkovi Pavlovi iný pustovník, sv. Anton (obr. 
8). 
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Obr. 8   Sv. Ján Almužník a Pohreb sv. Pavla Pustovníka 
 
 

Na Oltári  P. Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša sú 
vyzdvihované skutky milosrdenstva a dobročinnosti najmä 
sv. Mikuláša z Myry a sv. Vavrinca. Súčasťou výzdoby 
tohto oltára sú jednak ich sochy – v skrini a nadstavci oltára 
a potom obrazy na zadných stranách krídel. 

Sv. Mikuláš na jednom z týchto obrazov obdarúva 
zlatom otca troch chudobných dcér, ktorým by bez vena 
hrozila cesta do nevestinca (obr. 9a) a na inom zachraňuje 
troch kresťanských mládencov odsúdených na smrť.  

Z dvoch obrazov zo života sv. Vavrinca je z hľadiska 
našej témy aktuálny obraz Sv. Vavrinec rozdáva chlieb 
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chudobným (obr. 9b). Tento archidiakon pápeža Sixta z 3. 
storočia mal cisárovi Valeriánovi priniesť cirkevné poklady. 
Vavrinec ich však rozdal chudobným a chorým a tých aj 
predviedol pred cisára ako cirkevné bohatstvo. Zomrel 
mučeníckou smrťou.97 

Na Oltári sv. Ondreja sa spolu so sv. Vavrincom 
nachádza aj vyobrazenie sv. Martina z Tours (obr. 9c). Jeho 
úcta a pamiatka sa v Cirkvi veľmi rozšírila. V Európe i na 
Slovensku mu bolo zasvätené množstvo kostolov. 
Patrocínium sv. Martina mal aj zaniknutý kostol v Kľušove 
pri Bardejove. 

Martin, svätec zo 4. storočia, je na bardejovskom 
oltári zobrazený vo vojenskom odeve a so žobrákom pri 
nohách. Súvisí to s jednou udalosťou z jeho života. 
V mladosti, keď bol vojakom, raz v zimnej noci vo 
francúzskom Amiense kontroloval vojenské hliadky. A tu 
zazrel na ulici polonahého žobráka, ktorý pýtal almužnu. 
Martin nemal pri sebe peniaze, ale chcel ochrániť úbožiaka 
aspoň pred zimou. Preto mečom rozrezal svoj vojenský 
plášť a polovicu daroval žobrákovi. Nasledujúcu noc sa mu 
vo sne zjavil Kristus prikrytý polovicou jeho plášťa.98  

 

                                                            
97 RUSINA, I. – ZERVAN, M. 1994 (cit. v pozn. č. 3), s. 157. 
98 ONDRUŠ, R. 1991 (cit. v pozn. č. 7), s. 611. 
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Obr. 9   Sv. Mikuláš, sv. Vavrinec a sv. Martin z Tours  
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6    Tabuľový obraz Kristus sa lúči s Matkou – artefakt 
reálnej dobročinnosti veriacich 
 Neoddeliteľnou súčasťou interiéru farského kostola 
bola až do konca 19. storočia neskorogotická tabuľová 
maľba z roku 1522 Lúčenie Krista s Matkou, ktorá má 
renesančné orámovanie z roku 1614 (obr. 10). Podľa V. 
Miškovského (Myskovszkého)99 bol tento obraz zavesený 
v hlavnej lodi kostola, na prvom pilieri južného stĺporadia a 
nad železnou skrinkou na almužnu, teda takmer presne na 
mieste, kde sa teraz nachádza Oltár sv. Alžbety. 
 Už Miškovský napísal, že pôvodná funkcia hlavného 
obrazu bola celkom iná, ako po jeho premaľovaní 
a doplnení o renesančný rám v r. 1614. Ústredný 
neskorogotický obraz Lúčenie Krista s Matkou s výjavom, 
v ktorom sa Spasiteľ lúči so svojou matkou Máriou a jej 
ženským sprievodom, na pozadí s mestom a krajinou, bol 
pôvodne azda súčasťou neidentifikovaného krídlového 
oltára. Letopočet 1522 a signatúra HK v pravom dolnom 
rohu označujú rok jeho vzniku a autora. Podľa novšieho 
nemeckého nápisu, ktorý sa zachoval pod uvedenými 
značkami, je autorom obrazu Ján (Hanns) Koeller, ktorého 
Myskovszky predstavuje ako prvého známeho príslušníka 
bardejovskej rodiny Keller (Kéler) a spája ho s osobou jej 
ďalšieho príslušníka,  hudobného skladateľa v 19. storočí, 
Bélu Kélera. Za autora obrazu Miškovský považuje maliara, 
ktorý bol výrazne ovplyvnený tvorbou A. Dürera. 
 
 
 

                                                            
99 MYSKOVSZKY, V. 1879. Bártfa középkori müemlékei. Budapest 
1879, s. 130-131. 
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V reformačnom období, keď farský kostol spravovali 

evanjelici, sa pôvodná funkcia obrazu zmenila. V r. 1614 
bol premaľovaný a zasadený do vyrezávaného 
polychrómovaného rámu, ktorého obrazová a textová 
výzdoba v duchu protestantizmu úzko korešpondovala 
s novou funkciou obrazu označovať miesto na odovzdávanie 
almužny. Na potrebu sebaobetovania poukazujú maľby na 
bočných lištách rámu, ktoré zobrazujú pelikánov kŕmiacich 
mláďatá svojou vlastnou krvou. K dobročinnosti, štedrosti 
a vzájomnej pomoci vyzýva aj paralelný latinský a nemecký 
citát 16. verša 13. kapitoly Listu sv. Pavla apoštola Židom 
(Hebrejom): „Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú 
pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu“. V spodnej 
časti rámu je najmä z jazykového hľadiska veľmi zaujímavý 
päťjazyčný nápis (latinský, nemecký, maďarský, poľsko-
slovenský a cirkevnoslovanský-rusínsky), ktorý je 
parafrázou jedného z ôsmich biblických blahoslavenstiev, 
týkajúceho sa čnosti milosrdenstva (Matúš 5, 7: 
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo ). 
Štvrtý variant nápisu je uvedený v nasledovnej forme: Blago 
slaweni milosierni člowiek, bo na wieki trwac bedzie. 

Autorom premaľby hlavného obrazu a jeho nového 
orámovania bol bardejovský maliar Ján Grünwald. Svedčí 
o tom nielen monogram HGP (Hans Grünwald pinxit), ktorý 
sa spolu s letopočtom 1614 zachoval v ľavom hornom rohu 
ústredného obrazu, ale tiež novší nemecký nápis v jeho 
pravom dolnom rohu: HANNS GRÜNWALDT HAT SI IM 
JAR 1614 RENOVIRET VND NEV GEZIERET. Dátum 
1614 17 MAI v spodnej časti rámu pod päťjazyčným 
nápisom označuje dokončenie jeho obnovy, resp. deň jeho 
umiestnenia v kostole.  
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Maľba anjela nesúceho erb Bardejova a meštiansky 
erb richtára Leonarda Haida, ktorá sa nachádza na vrchnom 
štítovom nadstavci, potvrdzuje, že iniciátorom úprav obrazu 
bolo mesto ako patrón farského kostola.100 

 
7    Záver 
 Obrazy s tematikou dobročinnosti a skutkov 
telesného milosrdenstva, ktoré sme v tomto príspevku 
rozoberali, pôsobili nielen na ľudí žijúcich v dobe ich 
vzniku, ale ovplyvňovali nasledujúce generácie miestnych 
bardejovských veriacich. Predstavujú preto dôležitý 
symbolický most, ktorý spája minulosť so súčasnosťou. 
Tieto obrazy vzbudzujú dnes rovnaké emócie ako kedysi 
v stredoveku, svätci z týchto výjavov povzbudzujú 
a motivujú aj súčasných veriacich a možno i mnoho 
indiferentných ľudí ku konaniu skutkov milosrdenstva 
a praktickej dobročinnosti. 
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Duchovné doprevádzanie onkologicky 

 chorých pacientov 
Hanobik František, Micheľ Radoslav 

 
Abstrakt: Nádorové ochorenie - väčšina z nás sa s tou 
obávanou diagnózou už stretla.  Najväčší šok zo zhubného 
nádoru pravdepodobne spôsobí jeho nález u našich 
najbližších alebo dokonca u nás samotných. Lekári - 
onkológovia rozhodnú o optimálnom liečebnom postupe, 
zvyčajne nasleduje operácia, chemoterapia alebo 
rádioterapia. Súčasne nastáva zásah do života celej rodiny, 
lebo pacient v boji s ochorením veľmi potrebuje aj pomoc 
svojich blízkych. Onkologické ochorenie nám zväčša 
pripadá ako úder osudu, ktorý iba berie – životné istoty, 
prácu, kúsok nášho tela, vlasy... Ale keď sa nad tým 
zamyslíme, zistíme, že nám môže aj niečo dať – príležitosť 
zastaviť sa, preskúmať a možno aj zmeniť svoj život, hľadať 
a objavovať pravé hodnoty v sebe i v ľuďoch okolo nás, 
uvedomiť si, čo je pre nás najdôležitejšie, nájsť zmysel 
a radosť zo života....  
    
Kľúčové slová: Duchovné doprevádzanie. Liečba. 
Nádorové ochorenie.  
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Spiritual escorting patients, cancer patients 
 
Abstract: Cancer - most of us with the dreaded diagnosis 
already met. The biggest shock of the cancer is likely to 
cause its finding in our immediate or even for ourselves. 
Doctors - oncologists decide on the optimal treatment steps, 
usually followed by surgery, chemotherapy or radiotherapy. 
Simultaneously occurring intervention in the lives of the 
whole family, because the patient in the fight against disease 
needs very well help their loved ones. Oncological disease 
we usually feels like a blow of fate, which only takes - life 
assurance work, a piece of our body hair ... But when you 
think about it, we find that we can give something - an 
opportunity to stop, examine, and perhaps change your life, 
seek and discover the true value in themselves and the 
people around us, to realize what is most important for us to 
find meaning and joy of life ....  
    
Keywords: Spiritual escorting. Treatment. Cancer. 
 
 
 
Úvod 
 

Pri oznámení onkologickej diagnózy dochádza u 
pacienta k predstave zdĺhavej a nie práve príjemnej liečby, 
strach z bolesti, obavy pred tým, že sa stane ťažkým 
bremenom pre rodinu, príde o zamestnanie, stratí 
spoločenské postavenie – to všetko ho úplne ochromí. 
Možno si v takejto situácii ani neuvedomuje, že v jeho okolí 
je veľa ľudí, ktorí by mu radi pomohli. Je to predovšetkým 
jeho rodina, priatelia a blízky známi. Lenže nevedia ako a  
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nepýtajú sa, lebo v našej spoločnosti ešte stále v týchto 
otázkach pretrváva tabu: o rakovine radšej nehovoriť 
a nikomu ju nepripomínať, radšej mlčať. Časy sa však 
menia a spoločnosť si postupne začína zvykať na to, že 
o všetkých problémoch, ktoré s rakovinou súvisia, treba 
hovoriť otvorene. Pomôže to nielen chorým, ale aj tým ktorí 
ju ešte nemajú, alebo o tom, že ju majú, ešte nevedia. Aj 
v našom okolí žije mnoho ľudí, ktorí boli alebo sú 
poznamenaní touto chorobou. O mnohých, hoci žijú v tesnej 
blízkosti, ani nevieme, alebo nás to jednoducho nezaujíma. 
Máme dosť svojich starostí, ktoré nám bránia venovať sa 
problémom iných. Situácia sa však vždy zmení, keď zrazu 
táto choroba prenikne medzi nás, medzi našich rodinných 
príslušníkov a blízkych známych. 
 
 
 
Nádorové ochorenie 
 

Zhubný nádor môžeme charakterizovať ako 
nekontrolovateľný rast buniek vlastných telu, ktoré sa 
vymanili zo zákonitostí a kontrolných mechanizmov 
organizmu. Zhubný nádor sa šíri priamym prerastaním do 
okolia, alebo metastazovaním. 
      Pojem rakovina je všeobecné laické pomenovanie pre 
všetky druhy zhubných nádorov bez ohľadu na ich pôvod 
a mikroskopickú skladbu. Podľa toho, z akých tkanív tela 
zhubné nádory vznikajú, ich delíme na štyri hlavné skupiny: 
1. Karcinómy – vznikajú z výstelky dutých orgánov, 

z kože a z tkanív žľazových  orgánov, 
2. Sarkómy – vznikajú zo spojivového a tukového tkaniva, 

z chrupaviek, kostí a zo svalov, 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 143

3. Nádory krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického 
systému, 

4. Nádory centrálneho nervového systému (mozgu 
a miechy). 

  Každá z týchto štyroch skupín nádorov má svoje 
charakteristiky a osobitné biologické vlastnosti. Najčastejšie 
sa stretávame s prvou, najrozšírenejšou skupinou zhubných 
nádorov – karcinómov, od ktorej je odvodený aj laický 
názov pre všetky druhy nádorov (carcinoma = rakovina).  
 
 
Liečenie nádorových ochorení 
 
       V liečbe nádorov sa využívajú viaceré liečebné 
modality. V minulosti sa za jediný účinný spôsob liečby 
považovala chirurgická (operačná) liečba. V súvislosti s 
pribúdaním poznatkov sa čoraz viac uplatňujú aj iné 
spôsoby liečby ako chemoterapia, hormonálna liečba, 
imunoterapia a rádioterapia.      
Imunoterapia -  je liečba využívajúca zvýšenie 
obrannyschopnosti organizmu na boj s nádorom.  
Hormonálna liečba -  sa uplatňuje pri hormonálne závislých 
nádorov, pri ktorých ovplyvnenie hladiny hormónov môže 
viesť k zmenšeniu nádoru alebo jeho vymiznutiu.  
Tieto sa môžu liečiť samostatne alebo v kombinácii. 
Napríklad radioterapia s chemoterapiou sa použijú za 
účelom zmenšenia nádoru, ktorý sa následne chirurgicky 
odstráni. Po operácii sa môže opätovne použiť chemoterapia 
na likvidáciu zvyšných nádorových buniek. Cieľom liečby 
nemusí byť vždy len vyliečenie pacienta (kuratívna liečba), 
ale môže ním byť predĺženie života alebo zlepšenie jeho 
kvality (paliatívna liečba). 
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Chemoterapia - je liečba nádoru pomocou liekov a jej 
cieľom je zabíjať nádorové bunky. Problémom je však malá 
metabolická odlišnosť nádorových a zdravých buniek, preto 
pri jej podávaní dochádza aj k zabíjaniu zdravých buniek. 
Poškodenie zdravých buniek sa prejavuje u pacientov ako 
nežiadúci účinok chemoterapie. Princíp chemoterapie 
možno prirovnať ku kŕmeniu sliepok otráveným zrnom. 
Najviac otráveného zrna zjedia najagresívnejší a 
najhladnejší jedinci, ktorí preto zahynú. Menej aktívni 
jedinci zjedia zrna menej a preto u nich dochádza len k 
príznakom otravy, z ktorej sa zotavia. V ľudskom tele sú 
zvyčajne práve nádorové bunky tie najagresívnejšie (zjedia 
najviac chemoterapie) a preto sú najviac poškodené. 
Chemoterapia teda ničí nádorové bunky za cenu mierneho 
poškodenia ostatných zdravých buniek a tkanív. Výsledný 
efekt je závislý aj od individuálnej odolnosti jedincov 
(buniek) a preto niektoré typy otravy (chemoterapie) 
nemusia byť účinné. Vďaka výskumu pribúdajú nové lieky, 
ktoré pôsobia cielene na nádorové bunky, ktoré vedia odlíšiť 
nádorové bunky od zdravých buniek napríklad na základe 
vonkajších znakov. Ako už bolo spomínané chemoterapia 
nepoškodzuje len nádorové bunky, ale aj bunky zdravé a to 
najmä tie, ktoré rýchle rastú. Sú to hlavne bunky kostnej 
drene, tráviaceho systému a korienkov vlasov. Výhodou je 
že tieto bunky majú vysokú schopnosť samoobnovovania a 
preto je väčšina nežiadúcich účinkov len dočasná. Z toho 
vyplývajú aj nežiadúce účinky chemoterapie medzi ktoré 
patrí hlavne pokles bielych a červených krviniek, 
nevoľnosť, vracanie, hnačky alebo vypadanie vlasov. V 
dôsledku poklesu krviniek, ale aj v dôsledku poškodenia 
slizníc chemoterapiou sa zvyšuje riziko infekčných 
komplikácii. Pri poklese krvných doštičiek sa zase zvyšuje 
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náchylnosť na krvácanie. Okrem telesných zmien väčšina 
pacientov pociťuje istý stupeň aj zmien v emocionálnej 
oblasti. Je to spôsobené jednak priamo chemoterapiou 
vplyvom na náladu alebo hladinu hormónov, jednak 
nepriamo - únavou. 
       Chemoterapiu poznáme kuratívnu a paliatívnu. 
Cieľom kuratívnej chemoterapie je vyliečenie pacienta. Jeho 
nádej na vyliečenie je často sprevádzaná dočasným 
znížením kvality života. Paliatívna chemoterapia zmenšuje 
nádor. Jej cieľom je zlepšenie kvality života chorého, 
niekedy tiež aj predĺženie jeho života, nie však úplné 
vyliečenie.  
       Rádioterapia - je liečba, ktorá ničí nádorové bunky 
žiarením. Rádioterapia je liečebná metóda, ktorá využíva 
pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky. Je 
nenahraditeľnou súčasťou liečby nádorových ochorení. 
Približne 60% pacientov s nádorovým ochorením sa 
v priebehu svojho ochorenia lieči ožarovaním. Rádioterapia 
môže byť použitá pri liečbe nádorového ochorenia 
samostatne, ale väčšinou sa kombinuje s inými liečebnými 
postupmi (chirurgickou liečbou, chemoterapiou, 
hormonálnou liečbou, liečbou monoklonálnymi 
protilátkami). Žiarenie v rádioterapii sa používa na ničenie 
nádorových buniek. Ide o liečbu miestnu (lokálnu), pretože 
pôsobí len v ožiarenej oblasti. Výhodou rádioterapie, 
napríklad oproti chirurgickej liečbe je, že v niektorých 
prípadoch umožní postihnutý orgán zachovať a nádor 
zlikvidovať. Rádioterapia sa pri nádorových ochoreniach 
odporúča vždy ak nádor nebolo možné celkom alebo vôbec 
odstrániť, alebo ak je podozrenie, že v operovanej oblasti 
mohli zostať nádorové bunky. Úlohou rádioterapie je znížiť 
riziko miestnej recidívy - vytvorenia opakovaného nádoru. 
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Rádioterapiu možno absolvovať počas nemocničnej liečby, 
ale aj ambulantne. Podľa liečebného zámeru rádioterapiu 
delíme na kuratívnu (liečebnú, s cieľom vyliečenia) alebo 
paliatívnu (zmierňujúcu ťažkosti) - cieľom je odstránenie 
príznakov, ktoré nádorová choroba spôsobuje, napr. 
zmenšenie nádorovej masy neoperovateľného nádoru, 
zmiernenie bolesti, krvácania, útlaku niektorých orgánov 
(napr. miechy), ošetrenie mokvajúcich kožných ložísk, 
zmiernenie príznakov postihnutia mozgu pri metastatickom 
ochorení.  
 
 Onkologický pacient v rodine 
 
       Na samom začiatku, skoro každého ochorenia stojí 
laická alebo osobná diagnóza. Človek začína trpieť rôznymi 
ťažkosťami. Zameriava svoju pozornosť na prejavy svojho 
tela aprežíva úzkosť. Prvé pochybnosti sú tiež tým, čo 
spravidla pacienta prinúti k návšteve lekára. Toto obdobie 
môže byť rôzne dlhé, podľa povahy ochorenia vzhľadom i k 
individualite pacienta a môže trvať od hodín po roky. V 
počiatočnom štádiu ochorenia pociťuje pacient prvé 
náznaky toho, že sa s telom niečo deje a nie je v poriadku. 
Zažíva prvý pocit ohrozenia. Úzkosť býva manifestovaná 
pocitom tlaku na hrudníku, stiahnutým hrdlom, zhoršenou 
kvalitou spánku, ktorý často prevádzajú desivé sny. Celkovo 
sa pacient horšie sústreďuje, jeho pozornosť je zameraná na 
strach o vlastné zdravie. 
       Skôr alebo neskôr začína pacient sám seba definovať 
ako chorého a prežíva s tým spojené afektívne reakcie: 
emocionálnu /citovú/ labilitu, podráždenosť, vzťahovačnosť, 
plač, zlosť. Má strach zo straty zamestnania, zmeny  roly v 
rodine. Veľmi dôležitá je pre chorého predstava o ochorení 
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a jeho pomenovanie, takže sa snaží stanoviť sám sebe 
diagnózu. To  mu pomáha zaradiť svoje problémy a posúdiť 
ich nebezpečnosť. Uplatňuje sa tak i doterajšia skúsenosť s 
onkologickým ochorením v rodine, či medzi priateľmi a 
spolupracovníkmi. U ľudí bez priamej skúsenosti sa 
objavuje pôsobenie „mýtu o rakovine“, ako o ochorení 
zákernom, nečistom, ochorení vyvolávajúcom strach a pocit 
hanby. Pojem rakovina obklopuje mýtická predstava a iné 
utrpenia a obmedzenia kvality života.101 
     Všeobecnou ľudskou potrebou je chápanie kauzálnych 
vzťahov. Chorý preto premýšľa o pôvode /etiológii/ svojej 
choroby. Niekedy sa uchyľuje k populárnym predstavám 
o vplyve stresu, prepracovania a zlej životosprávy, inokedy 
dáva svoje ochorenie do súvisu so svojimi osobnými 
vinami, a interpretuje ich ako následný trest. 
       Pacient spravidla volí medzi niekoľkými alternatívami 
– ďalej čakať, navštíviť lekára, a pýtať sa skúsenejších ľudí, 
nezriedka sa takýto človek uchýli k porade s liečiteľom, 
alebo sa rozhodne liečiť sám. Pacienti v tejto fáze hľadajú 
oporu. Začínajú otvorene komunikovať so svojím okolím, 
najčastejšie s rodinou a začínajú aktívne hľadať možnosti, 
riešenia. 
  Rodina pacienta prežíva rovnaké pochybnosti a 
úzkosti, niekedy sú posilnené podozrením, že milovaný 
človek kvôli svojmu ochoreniu disimiluje. Niekedy rodina 
hneď na začiatku ochorenia usilovne sleduje, vyjadruje mu 
primeranú mieru podpory. Pacient má právo rozhodnúť sa, 

                                                            
101 JAKUBÍKOVÁ, M. 2003. Uspokojovanie duchovných potrieb 

nemožno zľahčovať. In Sestra. ISSN 13335-9444. 2003, roč. 2, 
október, s. 6-7. 

 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 148

čo potrebuje, čo zvládne sám a čo chce. Jeho rozhodnutie 
býva naplno akceptované. V iných rodinách sa však môže 
vyvinúť pseudozdieľanie, pri ktorom je význam symptómov 
od začiatku generalizovaný, a rodina je často aktívnejšia než 
pacient. Často sú za jeho chrbtom prizývaní konzulanti, a 
ďalší špecialisti. Pacienti sa v tomto necítia dobre ako 
objekty. Niekedy dochádza i ku bagatelizovaniu príznakov, 
pacient býva podozrievavý z precitlivenosti a túžby na seba 
upozorniť, dochádza i k obvineniu z hypochondrie a 
simulanstva. Najčastejšie pocity v rodine chorého sú úzkosť, 
a strach. Významné bývajú i pocity viny. V rodinnej 
interakcii získava ochorenie svoj význam. 
       Je potrebné vychádzať z faktu, že rodina a priatelia sa 
o onkologickom ochorení skôr či neskôr dozvedia. Preto sa 
ako lepšie ukazuje diagnózu najbližším povedať, aby mali 
možnosť ponúknuť podporu a pomoc, aby sa sami mohli /v 
prospech chorého/ zadaptovať na jeho ochorenie. Pri 
závažných ochoreniach je obsiahnutý i potenciál, ktorý 
umožňuje, že sa odkrývajú a zmysluplne riešia i roky 
neriešené konflikty. A tak je možné objaviť zdroj pomoci i 
tam, kde ho pacient neočakáva. Ochorenie totiž veľmi mení 
pohľad na svet. Pôvodné hodnoty sa premieňajú a získavajú 
inú kvalitu. 
       Stáva sa, že diagnózu sa ako prvá dozvie rodina a tá 
veľmi často stojí pred pokušením „ochrániť“ pacienta pred 
realitou ochorenia. Týmto sa situácia mení na hru 
neadekvátneho súcitu a ľutovania. Najčastejším motívom je 
strach, aby si citlivý pacient „niečo neurobil“. Pritom 
rodinní príslušníci sú tiež pri oboznámení sa s diagnózou 
vystavení veľkej záťaži. Sami potrebujú prejaviť svoje 
pocity a vplyvom tejto nevyváženej hry si to nemôžu 
dovoliť. Nemôžu potom poskytovať podporu a pomoc 
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chorému. V priebehu liečby sa chorý spravidla dozvie 
pravdu, po ktorej môže nasledovať vlna hnevu, horkosti, a 
strata dôvery. Chorý sa odteraz môže domnievať, že sa mu 
nerozpráva pravda. Prijatie diagnózy je ťažkým a z 
psychologického hľadiska zásadným obdobím, ktoré 
podmieňuje ako bude liečba jednotlivcom zvládnutá. Pokiaľ 
nie je diagnóza povedaná, zvyšuje sa pacientova tendencia k 
úzkosti a precitlivenosti. Chorý postupne prestáva byť vo 
svojom okolí zrozumiteľný. Môže sa až uzavrieť za múr 
svojho prežívania, vo svojich myšlienkach, predsudkoch a 
nereálnych očakávaniach. Stav nevedomej izolácie postupne 
vzďaľuje chorého od okolia i seba samotného a môže i 
ohroziť úspešný priebeh ochorenia. 
       Naopak, vysvetľovanie, zverovanie sa, približovanie 
sa  a otváranie sa vytvára most nielen k pochopeniu, ale i 
zvládnutiu neľahkej onkologickej liečbe. Obdobie 
zdeľovania diagnózy si zaslúži zvýšenú pozornosť, pretože 
ak ochorie jeden člen rodiny, svojím spôsobom ochorie celý 
rodinný systém. Úskalím tohto obdobia je rôzna 
pripravenosť jednotlivých členov rodiny. Každý má inú 
schopnosť reagovať na zmeny, inú rýchlosť adaptácie, 
prispôsobovania sa. Medzi chorým a rodinou často vzniká 
nesúlad v potrebe o tomto ochorení rozprávať. Dôležité je 
nechať na chorom, aby on určil, kedy je pre neho ten 
správny čas k rozhovoru. Rodinní príslušníci ho môžu skôr 
podporovať vo vedomí, že je to na ňom samotnom. 
Významne sa tu uplatňuje komunikácia dotykom, 
pohladením, objatím. Pre rodinu je dôležité si uvedomiť, že 
člen rodiny je vystavený enormne silnej záťaži. Bojí sa 
priebehu ochorenia, bolesti, prežíva možné ohrozenie 
života. Znáša i vedľajšie účinky terapie. Vterapii sa 
stretávame s vyčerpanými partnermi, rodičmi dospelého 
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onkologického pacienta, ktorí naplno prevezmú na seba 
starostlivosť o chorého a svoje vlastné nároky a potreby 
zredukujú na minimum. Poskytovanie spirituálnej 
starostlivosti rodine onkologicky chorého preto považujeme 
za rovnako dôležité ako jej poskytovanie pacientom 
samotným. 
 
Onkologicky chorý a spirituálne potreby 
 

Vo Svätom Písme Nového Zákona Boh vyzýva k láske 
v konkrétnej podobe, čiže v nasýtení hladných, napojení 
smädných, v pomoci chudobným a trpiacim, chorým a 
väzneným. Toto nové posolstvo sa stalo konkrétnou výzvou 
k aktívnej kresťanskej činnosti. Kresťanstvo prinieslo do 
sveta tézu, že každý človek má rovnakú hodnotu pred 
Bohom. Pojem lásky v prvotných kresťanských obdobiach 
nebol len teoretickým vyznaním, ale živou, každodennou 
skutočnosťou prvých kresťanov. 
    Nech je človek kdekoľvek, potrebuje uspokojiť svoje 
potreby ako v zdraví, tak i v chorobe, zvlášť v takom 
období, akým je čakanie na smrť. Sú to potreby, ktoré 
vychádzajú bio-psycho-sociálno-spirituálnej jednoty a 
ktorých uspokojovanie je základom holistického prístupu v 
starostlivosti o zomierajúceho. 
 Človek ako neopakovateľná bytosť potrebuje 
uspokojiť potreby spájajúce sa s rešpektovaním ľudskej 
dôstojnosti a psychickej pohody. Potrebuje komunikáciu, 
získanie dôvery, pocitu bezpečia a prejavovanú lásku. 
Základom je zmiernenie duševného utrpenia, často krát stačí 
pohladenie,  stisk ruky alebo iné neverbálne prejavy súcitu. 
Pacientovi je dobré nechávať nádej, ktorá v ňom prebúdza 
novú životnú energiu. Depresia, hnev, úzkosť, strach a 
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osamelosť sa spolu s fyzickou bolesťou podieľajú na 
celkovej bolesti pacienta. Nezanedbateľný vplyv majú aj 
narušené sociálne vzťahy.102 
 Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne a duchovné potreby.103 
 Duchovné potreby - boli minulosti dosť zanedbávané 
a nebol im pripisovaný žiadny alebo len minimálny význam. 
V súčasnosti sa zisťuje, že uspokojovanie duchovných 
potrieb nie je výsadou len veriacich, ale majú obrovský 
význam aj pre neveriacich, hľadajúcich v posledných dňoch 
či mesiacoch pomáhajú odkrývať význam a zmysel života.  
 Hneď pri prvom kontakte s pacientom treba zistiť, čo 
očakáva od duchovnej starostlivosti, ktorá mu má byť 
poskytnutá. Treba si ujasniť jeho predstavy. Človek, 
dozvediac sa o chorobe, ktorá je nezlučiteľná s jeho 
životom, psychicky zomiera oveľa skôr ako fyzicky. Na 
základe neuspokojených potrieb chorého a zomierajúceho je 
treba zvoliť konkrétnu formu pomoci. O zmiernenie 
príznakov choroby sa stará lekár a zdravotnícky personál. Je 
však známe, že choroba mení aj psychiku chorého, čím 
môže dôjsť k vážnemu narušeniu jeho vzťahov s rodinou, s 
priateľmi. Toto poznanie je dôležité pre pochopenie toho, že 
o tohto človeka sa treba začať starať oveľa skôr, aby sa 
predišlo tzv. sociálnej smrti. Sociálnym zomieraním sa 

                                                            
102 HAŠKOVCOVÁ, H. 1989. Fenomén stáří. Praha, Panorama 1989. 
373 s. 
103 MICHEĽ, R. 2012. Hospicová sociálna práca. In HANOBIK, F. et al. 

Quo vadis hospic... Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 315-316. 
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označuje stav, kedy ”človek síce žije, ale je vylúčený z 
dôležitých sociálnych väzieb a interpersonálnych vzťahov, 
kedy je odtrhnutý od všetkého ľudského a nemožno ho 
vrátiť do kontextu spoločnosti.”104  
 Každý jednotlivec je závislý od sociálneho prostredia 
a vo svojej bezmocnosti je odkázaný na iných. Vzťahy 
k zomierajúcim sú často poznačené nedostatkami, ktoré sa 
prejavujú najmä v postojoch, hodnoteniach a v správaní.105 
 Je veľmi potrebné hľadať cestu k Bohu, aby každý 
človek mohol prežívať svoj život dôstojne až do úplného 
konca. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu paliatívna 
a hospicová starostlivosť. Hľadanie zmyslu života je často 
kľúčovou otázkou u mnohých ľudí, pretože vo výraznej 
miere to pomáha urobiť ľudí šťastnejšími.106 
 Prejavuje sa nezáujmom o spoločenské dianie, stratou 
záujmu komunikovať s rodinou. Často krát dochádza v 
priebehu liečby k zmenám duchovných potrieb jednotlivca. 
V našej praxi preberá hlavnú zodpovednosť za duchovnú 
oblasť kňaz, avšak tím pracovníkov, ktorých súčasťou môže 
byť aj sociálny pracovník, je často prvým, ak nie jediným 
človekom, ktorý môže o duchovných potrebách 
pacienta/klienta kňazovi povedať. 

                                                            
104 HAŠKOVCOVÁ, H. 1989. Fenomén stáří. Praha, Panorama 1989. 

373 s. 
105 MICHEĽ, R. 2013. Význam domácej hospicovej starostlivosti pre 
ťažko chorého človeka. In Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2013. s. 211. 

106 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. s. 212. 
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 Ochorenie v živote je nielen stresom, ale môže 
spôsobiť aj stratu kontroly nad životom a neschopnosť 
sebakontroly, čo vyvoláva obavy, neistotu a úzkosť. Preto 
uspokojovanie duchovných potrieb slúži na redukciu 
existenciálnej úzkosti, je dôležitým zdrojom vyrovnávania 
sa s neistotami v živote. 
 Niektorí autori delia duchovné potreby nasledovne: 
� Potreby súvisiace s vedomím seba: 
- potreba cieľov a zmyslu života, 
- potreba nádeje, 
- potreba prejavenia tvorivosti, 
- potreba prekonávania krízy a životnej výzvy, 
- potreba sebaúcty a osobnej dôstojnosti, 
- potreba odpustenia, 
- potreba vďačnosti, 
- potreba vízie budúcnosti, 
- potreba pripravenia sa na smrť a zmierenia sa so 
smrteľnosťou. 
� Potreby súvisiace s inými: 
- potreba odpustenia iným, 
- potreba vyrovnania sa so stratou lásky, 
- potreba byť vážený a rešpektovaný, 
- potreba poznania možností, čo a kedy dávať a kedy 
prijímať. 
� Potreby súvisiace s absolútnom: 
- potreba istoty existencie Boha alebo vyššej moci v 
univerze, 
- potreba viery v to, že Boh je prítomný a milujúci, 
- potreba uctievania a zbožnosti. 
 Ťažko chorý človek potrebuje okrem liečenia a 
odborného ošetrovania i ľudí, ktorí prijímajú jeho stavy 
nádeje a beznádeje, radosti a úzkosti a sprevádzajú ho v 
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nich. Umierajúci človek so svojou chorobou tak môže veľmi 
ľahko upadnúť do duchovnej tiesne, tzv. disharmónie v 
systéme spirituality, ktorý mu v rôznych životných 
situáciách poskytoval silu, nádej a zmysel života. Veriaci 
môže obviňovať Boha, že dopustil prítomnosť choroby a 
zároveň mať za obviňovanie výčitky svedomia, môže 
pochybovať o božej láske, a pritom pociťovať jej potrebu, 
obviňovať seba za vlastné chyby a odmietať kontakty s 
rodinou, zmeniť duchovné rituály, či naopak cítiť potrebu 
stretnúť sa s duchovným. Niektorí pacienti dokážu o týchto 
veciach hovoriť, iní takmer vôbec. To však neznamená, že 
existenciálne a spirituálne otázky nekladie a nepokúša sa ich 
riešiť. Spirituálne otázky úzko súvisia s existenciálnymi.107 
 Spirituálnou oblasťou rozumieme oblasť najhlbších 
istôt človeka, jeho najcennejších spomienok na lásku a 
nezištnú starostlivosť, ale tiež veľakrát podivuhodné 
momenty záchrany pred nebezpečiami, ktoré v živote človek 
zažil. Rozhovor na tieto témy prebieha spravidla až vtedy, 
keď chorý nadobudne k hovoriacemu dôveru a je 
presvedčený, že bude pochopený. Takýto rozhovor má 
niekedy vyslovene náboženskú dimenziu, inokedy je 
rozhovorom bez náboženských tém, ale aj napriek tomu sa 
dotýka najtajnejšej hĺbky života.108 

                                                            
107 HANOBIK a kol. 2011. Človek v terminálnom štádiu choroby v 

kontexte  sociálneho poradenstva a duchovného sprevádzania. In: 
Súčasné pohľady na sociálne poradenstvo. Chelm: Państwowa Wyżsa 
Szkoła Zawodowa v Chełmie. 2011. s. 66-96. ISBN 978-83-61149-37-
8. 

108 OPATRNÝ, A.1998. Stůl slova: zamyšlení nad biblickými texty 
nedělí a svátků: cyklus A. Kostelní Vydří : Karmelitánské 
nakladatelství, 1998. s. 255. 
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ZÁVER 
 
      V každom čase žijú tisíce ľudí s nejakou formou 
rakoviny –  diagnostikovaná, liečená, vyliečená, ale aj s 
pretrvávajúcim psychosociálnym bremenom, recidivujúca, 
nevyliečená v terminálnom štádiu. Dopad tejto choroby na 
spoločnosť je veľký, pretože sa netýka iba pacientov, ale aj 
ich rodín a priateľov. Rakovinu treba považovať za 
chronickú chorobu, ktorá má špecifické požiadavky. Potreba 
pomoci a podpory postihnutým a ich príbuzným v každom 
štádiu choroby sa stále zdôrazňuje.  
      Základná filozofia starostlivosti o onkologicky 
chorého vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku ako 
jedinečnej a neopakovateľnej osobnosti. Hospicová 
starostlivosť chorému garantuje, že nebude trpieť 
neznesiteľnou bolesťou, bude vždy rešpektovaná jeho 
ľudská dôstojnosť a že v posledných chvíľkach nebude sám. 
        Vo verejnosti je ešte stále málo objektívnych a 
pravdivých informácií o rakovine. Ľudia sú o tejto chorobe 
informovaní nedostatočne alebo nesprávne, vedia veľmi 
málo o jej vzniku, podstate, príznakoch, o diagnostike a 
liečbe. Informácií o pokroku vo výskume, o rizikových 
faktoroch vzniku rakoviny a o možnostiach prevencie je ešte 
stále málo.   
       Každý človek má v sebe túžbu po niečom vyššom , čo 
jeho samého prevyšuje, po vyššom bytí, inteligencii, 
transcendente, po Bohu. Zvlášť v životných krízach sa 
človek pýta na zmysel svojho žitia, zmysel choroby a 
utrpenia, hľadá súvis medzi svojím bytím a okolím, 
prehodnocuje svoj vzťah k sebe samému, svojim blízkym, k 
Bohu. Existenčnými otázkami sa človek zapodieva bez 
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rozdielu rasy, či národnosti, náboženstva. Mladá matka 
trpiaca v nevyliečiteľnou chorobou trpí rovnakou agóniou, 
či prežíva desivý smútok a modlí sa k Bohu o pomoc, 
podobne v Amerike ako v Európe. Preto diagnostikovanie 
choroby zasiahne rodinu, a prinesie otázky typu: „Prečo 
Bože?, Prečo sa to stalo práve mne?“, rovnako u nás ako 
kdekoľvek inde.  
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Priestor pre poradenstvo v hospici 
Holonič Ján 

 
Abstrakt: Príspevok predstavuje pohľad na človeka od 
stvorenia jeho sociálne prostredie až po pomoc pri odchode 
z tohto sveta. Príspevok pojednáva tiež o o možnostiach 
poradenstva pre klienta a pre rodinu. 
 
Kľúčové slová: Človek. Pomoc. Sociálne zariadenie. 
Spoločnosť. Zákon.  
 

Space for counseling in hospice 
 
Abstract: Contribution represents a vision of man since the 
creation of the social environment to help with departure 
from this world. This paper deals also oo possibilities for 
advice for the client and for the family 
 
Keywords: Man. Help. Social services home device. 
Company. Law. 
 
Úvod 
 

Mátel uvádza že každý človek je originál a jedinečná 
je aj každá jednotlivá situácia, každá chvíľa aj každý 
okamih, ktorý prežije.109   

                                                            
109 Mátel, Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života, 

In: MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 
2010. Aplikovaná etika v sociálne práci a ďalších pomáhajúcich 
profesiách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety. 413 s. ISBN 978-80-89271-89-4. (2010). 
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Človek bol stvorený ako psychosomatická bytosť. 
V knihe Genezis čítame: „Vtedy Hospodin Boh stvárnil 
človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych 
života. Tak sa stal človek živou bytosťou. “ 110 Týmto 
spôsobom človek získal možnosť konať. ďalej čítame: 
„Potom Hospodin Boh povedal: Nie je dobré človekovi byť 
samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. 
19  Keď Hospodin Boh stvárnil z hliny všetku poľnú zver a 
všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, 
ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú 
bytosť, tak sa volá. 20   

Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým 
nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale 
rovnocennú pomoc nenašiel.“ 111 Samozrejme verše 
pokračujú ďalej vo tvorení ženy, ale týmito veršami 
poukazujeme na to že človek zvrchovaný a má právo 
v riadení sveta a rozhodovaní o chode spoločností. Jasne sa 
uvádza myšlienka že urobím mu pomoc, ktorá mu bude 
rovnocenná. Tieto slová sú začiatkom stvorenia ženy, ale 
zároveň môžeme tieto slová vnímam v kontexte sociálnom.  

Človek nie je stvorený aby bol sám ale aby žil 
v spoločnosti a tú spoločnosť riadil aby bol jej na pomoc. 
Preto aj Vytvára si zákonné normy  na riadenie spoločnosti 
a aktuálne pomáhanie. Tak aj slovenská spoločnosť 
reagovala v posledných obdobiach svojich sociálno-
ekonomických zmien tak že vytvorila priestor pre 
poradenstvo v sociálnej práci a zariadeniach sociálnych 
služieb. V zákone o sociálnych službách presne  je 
zadefinované ako a kde sa poskytuje sociálne poradenstvo, 

                                                            
110 (Gen 1,7)   
111 Gen 2,18-20). 
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akým klientom. čo sa týka spirituálneho poradenstva aj to je 
legislatívne zakotvené v zákone č. 308/1991 o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností  v § 9 ods.1 sa píše: „ Poverené osoby 
vykonávajúce duchovenskú činnosť majú právo vstupu do 
verejných zariadení sociálnej starostlivosti a zdravotníckych 
zariadení a detských domovov, ďalej majú právo vstupu do 
ubytovacích objektov vojenských útvarov, do miest, kde sa 
vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie 
a ochranná výchova.“ 112 

Slovo paliatívny pochádza z latinského “pallium”, čo 
znamená plášť alebo posteľnú prikrývku. Paliatívna 
starostlivosť teda chorého chráni, pokrýva. V jazyku 
medicíny paliatívny znamená „zmierňujúci príznaky 
choroby bez odstraňovania príčiny113. 

Na stratégiu hospicovej starostlivosti poukazuje 
okrem iných aj Márie Svatošová, zakladateľka hospicového 
hnutia v Česku, ktorá sa pokúsila o vymedzenie pojmu 
hospic:  
"Hospic…nesľubuje uzdravenie, ale tiež neberie nádej. 
Nesľubuje vyliečenie, sľubuje liečiteľnosť.114  
Pacient v hospici vie, že:  
- nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, 
- v posledných chvíľach života nezostane osamotený, 
- za všetkých okolností bude rešpektovaná jeho ľudská 
dôstojnosť. 

                                                            
112 zákon FZ ČSFR 308/1991. 
113 (Riedelová, E.M. 2002). 
114 Svatošová, M., 2001, s. 24. 
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Dnešná moderná doba priniesla so sebou spolu 
s globalizáciou a rozvojom masovokomunikačných 
prostriedkov určitý stupeň konzumu a tým aj sekularizáciu 
spoločnosti. Človek vo svojej podstate sa dostal na okraj 
záujmu.  

V našom regióne  po rozpade bývalého 
spoločenského riadenia spoločnosti, začal sa napĺňať hlad 
po nových veciach, ktoré v minulosti ostali pred človekom 
uzavreté. Spolu s možnosťou objavovania pozitívnych 
stránok globalizácie prenikajú do duše človeka aj negatívne 
stránky, ktoré ovplyvňujú náš život. Hlbší význam ľudského 
života stratil zdá sa zmysel. Hodnoty ktoré človeka 
obohacujú dostali na sa vedľajšiu koľaj. Spoločnosť reaguje 
na tieto zmeny veľmi citlivo a a je na ľudskej slobodnej vôli 
či sa prispôsobí konzumnej spoločnosti alebo či zostane pri 
klasických etických definíciách života človeka. Moderný 
človek prišiel s renesanciou tézy asistovanej  smrti. Či nie je 
táto téza v rozpore s náboženskými tézami? 

V akejkoľvek monoteistickej náboženskej filozofii je 
táto myšlienka  zavrhnutá. Položme si otázky, je súčasný 
človek pripravený na chorobu, smrť? Je súčasný človek 
pripravený znášať bolesť? Akú bolesť a utrpenie znáša 
rodič, ktorý prežije vlastné dieťa? Toto sú otázky na ktoré 
súčasná  spoločnosť radšej odpovedá vyhýbavo. V dnešnej 
dobe zdalo by sa že  na hranici kultúr je priestor ktorý je 
prázdny a čakajúci na humanizovanie ovláda človeka. Ľudia 
v tomto regióne hľadajúci možnosti zabezpečenia si 
základných životných potrieb vyhľadávajú sociálne služby 
pre svojich blízkych.   

Každý z nás sa raz ocitne v situácii, že príde jeho 
chvíľa, kedy si ho Pán Boh povolá k sebe. Mali by sme 
preto žiť, aby náš odchod z tohto sveta a príchod na druhý 
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svet bol pre nás nie bolestný, ale splnenie radostného 
očakávania na život večný. Komplexná starostlivosť o 
človeka v hraničných situáciách. S odchodom z tohto sveta 
úzko súvisí aj snaha o zmiernenie symptómov bolesti, 
určitého duševného vákua a z tohto dôvodu  hospic je 
prostredím kde aj rodina získava pocit bezpečia pre svojho 
blízkeho. 

Paliatívna starostlivosť je špeciálny druh 
zdravotníckej (nemocničnej aj ambulantnej) starostlivosti o 
chorých v pokročilom štádiu ochorenia, keď bola stanovená 
diagnóza, vyčerpaná kauzálna liečba a uplatňuje sa iba 
liečba zmierňujúca príznaky. Ďalej autorka M. Svatošová 
(2001) vysvetľuje, že pojem paliatívna starostlivosť je 
odvodený z gréckeho slova paliatus – odetý plášťom. 
Zameriava sa na komfort jednotlivca s dôrazom na 
medicínskom modeli, často začína a niekedy aj zotrváva v 
zariadení akútnej starostlivosti. Môžeme konštatovať, že 
paliatívna starostlivosť sa zaoberá liečbou chorých s 
aktívnym pokročilým ochorením v terminálnom štádiu. 
Paliatívna starostlivosť je aktívna, celková starostlivosť o 
pacientov v čase, keď ich choroba nereaguje na ďalšiu 
liečbu. Cieľom liečby a starostlivosti je kvalita ich života. 
Najdôležitejšou súčasťou je liečba bolesti, symptómov ako 
aj riešenie psychologických, sociálnych a duchovných 
problémov chorých.  

Problematika etiky života v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti jedinca patrí v súčasnosti k najdiskutovanejším 
otázkam dnešnej spoločnosti. Je často stotožňovaná so 
životom rôznych ľudí, je vďačným námetom pre médiá, ale 
predovšetkým je sociálnou realitou života každého jedného 
človeka. „Z charakteru a z úloh života, ako aj zo vzťahu 
človeka k nemu, sa odôvodňujú najvyššie princípy etiky 
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života, ktorým je súhlasný postoj k životu, úcta k životu a 
posledným princípom je láska k životu“115 Pritom pod 
etickým princípom rozumieme základné východisko i 
zásadu, z ktorého odvodzujeme etické zákony a etické 
normy, ktoré sa v paliatívnej a hospicovej starostlivosti 
vyžadujú. Všetky tieto princípy predpokladajú hodnotu 
ľudského života a jeho transcendentný rozmer siahajúci až k 
božskej Transcendencii. 
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Otázka eutanázie a smrti z pohľadu študentov 
Hudáková Paulína, Gareková Mária, Zajacová Katarína 

 
Abstrakt: Smrti sa nevyhne absolútne žiaden človek na 
tejto zemi. Či už bude prirodzená, alebo „urýchlená“ 
eutanáziou. Dilemy mnohých krajín o legalizácii eutanázie 
poukazujú na rôznosť názorov a hodnôt všeobecne a na 
akýsi podvedomý rešpekt pred smrťou a umieraním, ktorého 
by bolo prinajmenšom vhodné zbaviť sa a tak zdanlivo 
„pomôcť“ umierajúcim. Takéto a im podobné názory 
a postoje nepriamo prezrádzajú strach zo smrti, ktorý nechce 
byť priamo vypovedaný, no z postojov sa dá vyčítať. Týmto 
príspevkom chceme poukázať na vnímanie problematiky 
smrti a eutanázie očami vysokoškolských študentov.  
 
Kľúčové slová: Eutanázia. Postoj študentov. Smrť. 
Utrpenie. 
 
 

The issue of euthanasia and death from the 
students´ perspective 

 
 
Abstract: Deaths not avoid absolutely any man on this 
earth. Whether it be natural or "accelerated" euthanasia. 
Dilemmas of many countries to legalize euthanasia point to 
the diversity of beliefs and values in general and the kind of 
subconscious respect for death and dying, which it would be 
appropriate to at least get rid of so seemingly "help" dying. 
These and similar views and attitudes indirectly reveal the 
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fear of death, which does not want to be directly terminated, 
but the attitude can be blamed. In this contribution we want 
to highlight the perceptions of death and euthanasia eyes of 
university students. 
 
 
Keywords: Euthanasia. Attitude of the students. Death. 
Suffering.  
 
 
Úvod 

V ktoromkoľvek utrpení, ktoré znáša hociktorý 
človek, i v utrpení celého sveta sa nutne vynára otázka: 
Prečo? Je to otázka o príčine, o dôvode a zároveň o cieli, a 
napokon o zmysle utrpenia. Trpiaci človek vie, že trpí, a 
pýta sa po príčine a trpí ešte väčšmi, ak nenachádza 
uspokojivú odpoveď. Nevyzvedá sa od sveta prečo je 
utrpenie, aj keď ono často z neho vychádza, ale kladie 
otázku Bohu ako Stvoriteľovi a Pánovi sveta, otázku o 
zmysle utrpenia116. 

Utrpenie je aj napriek všetkým kultúrnym premenám 
a pokroku ľudstva trvalou súčasťou života. Otázka o zmysle 
utrpenia je jednou z prastarých otázok človeka. Už samotné 
utrpenie, ktoré postihuje čo len  jedného človeka, vyvoláva 
otázku: „Prečo existuje individuálne a kolektívne utrpenie?“ 
Človek stojí v každom utrpení pred vážnou skúškou, v 
ktorej sa môže rozhodnúť pre neveru alebo pre vieru v 
Boha. Mnohokrát si pred utrpením  zatvárame oči a berieme 

                                                            
116JÁN PAVOL II.:Salvificidoloris. Trnava : SSV, 1998. 77 s. ISBN 80-

7162-243-5. 
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ho na vedomie až vtedy, keď sa nás alebo našich najbližších 
bytostne dotýka117.  

Svedectvo mnohých ľudí, ktorí prešli mnohými 
životnými skúškami a predsa neprežívajú život ako prehru, 
stratu alebo pád do nezmyselnosti nám ukazuje, že 
prekonávanie ťažkostí, prekonávanie telesných a duševných 
bolestí môže znamenať naplnený život a rast, pokiaľ v nich 
človek nachádza zmysel. Utrpenie i bolesť je veľkým 
tajomstvom, ktoré sa nedá úplne spoznať. Kresťanský 
pohľad neglorifikuje bolesť a utrpenie, neodmieta ho za 
každú cenu, ale nachádza zmysel aj v utrpení118. 

Utrpenie človeka nielen prekvapí, ale ho aj zastaví. 
Práve toto zastavenie je príležitosťou na zamyslenie a  
uvažovanie. Človek môže rozmýšľať o tom, na čo pri 
všetkom dennom zhone a časovom strese nemal čas. Môže 
sa stať, že svoje utrpenie príjme a bude sa zamýšľať nad 
otázkou, čo ešte zostal životu a Bohu dlžný a čo by mal 
robiť, alebo zatvrdne a pohltí sa do sebaľutovania119. 

Kríž  človeku môže pomôcť oslobodiť sa od strachu, 
vidieť ďalej, dozrievať a rásť. Mnohí ľudia svedčia o tom, 
že by sa nikdy neboli toľko naučili, keby nebolo choroby a 
utrpenia, ktoré prežili. Keby na vlastnej koži nepocítili 
strach z bolesti. Pretrpená skúsenosť niekedy urobí človeka 
citlivejším na problémy iných, byť zdrojom porozumenia a 
nástrojom empatie. Človek nájde v chorobe niečo večné, 

                                                            
117KOVÁČ, A.: Utrpenie v knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a 

judaizme. Krivá : M - Servis, 2008. 132 s. ISBN 978-80-969978-0-0. 
118SVATOŠOVÁ, M.:Hospic, umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 

2001. 157 s. ISBN 80-7114-335-9. 
119DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P.:Nevyliečiteľne chorí v 

súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : SSV, 2005. 280 
s. ISBN 80-7162-581-7. 
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nezničiteľné, božské, hoci si to neuvedomuje. Utrpenie ho 
zocelí a naplní porozumením pre utrpenie svojich blížnych, 
ukáže mu zmysel jeho vlastného života i života jeho 
blížnych120. 

Pojmom zomieranie a smrť sa radšej vyhýbame, lebo 
sú znepokojujúce, obťažujúce a traumatizujúce. Život má 
kontinuitu medzi začiatkom a koncom, medzi zrodením a 
smrťou. V tomto kontexte sa smrť môže chápať nie ako 
zničenie, ale naplnenie života121. 

Thanatológia je vedný odbor, ktorý rozoberá 
prirodzené aspekty umierania a smrti. U každého človeka 
môže byť proces umierania odlišný v závislosti od lekárskej 
diagnózy a osobnosti človeka122. 

Kübler-Rossová(1995) sledujúc zblízka desiatky 
chorých, predovšetkým s onkologickým ochorením, 
poukázala na to, ako sa chorý vo všeobecnosti približuje k 
smrti prostredníctvom zomierania viac či menej dlhého 
procesu, zloženého z piatich fáz. Samozrejme, nie všetky 
fázy sú vždy prítomné a niekedy pacient môže  preskočiť z 
jednej fázy do druhej a potom sa vrátiť do predchádzajúcej. 
Poznanie existencie týchto zmien v správaní a v duševnom 
rozpoložení môže byť užitočné na lepšie pochopenie 

                                                            
120FABIAN, A.:Utrpenie má aj iný rozmer. Prešov : Michal Vaško, 

1999. 243 s. ISBN 80-7165-215-6. 
121DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P.:Nevyliečiteľne chorí v 

súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : SSV, 2005. 280 
s. ISBN 80-7162-581-7. 

122KOLEKTÍV AUTOROV.:Základné ošetrovateľské techniky II. 
Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 2007. 106 s. ISBN 978-80-
89138-75-3. 
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zomierajúceho nielen z morálnej, ale aj psychickej stránky 
pohľadu123. 

Ku kontinuite života patrí zomieranie a taktiež smrť, 
ktorá je u každého človeka jedinečná, osobná. Smrť je 
hranicou ľudského života, môže to byť hranica zapríčinená 
priamo činnosťou iného človeka, živelných síl prírody alebo 
aj vlastným pričinením, alebo hranica, ktorá je výsledkom 
biologickej vyčerpanosti a definitívneho zániku životnosti 
ľudského organizmu pre chorobu alebo starecké 
chradnutie124. 

Zomieranie a smrť na nás pri ceste životom vrhá 
dlhý tieň, ale ľudia v našej dobe to väčšinou odmietajú vziať 
na vedomie. Kráčame vpred, pozeráme do svetlej 
budúcnosti, sústreďujeme sa na zdravie a plnohodnotný 
život. O smrti žartujeme, aby sme ju oslabili, používame 
smiech, aby sme sa vymanili zo strachu. Keď sa ale potom 
priblíži smrť, sme zaskočení a máme pocit, že nie sme 
pripravení vyrovnať sa so situáciou, v ktorej stojíme tvárou 
v tvár. Nevieme čo máme robiť a rozprávať, a tak sa možno 
stiahneme do úzadia a všetku starostlivosť o zomierajúcu 
bytosť prenecháme „profesionálom“. Ľudia však potrebujú, 
aby neumierali sami; pokojná, starostlivá prítomnosť 
druhého človeka môže v mnohých prípadoch utíšiť úzkosť 
zomierajúceho125. 

 

                                                            
123KŰBLER-ROSSOVÁ, E.:Otázky a odpovedi o umíraní a smrti. Praha 

: Tvorba, 1995. 150 s. ISBN 80-85878-12-7. 
124ŠLIPKO, T.:Hranice života. Bratislava : Translation, 1998. 399 s. 

ISBN 80-7141-185-X. 
125BYOCK, I.: Dobré umíraní.  Praha : Cesta domů, Vyšehrad, 1997. 

325 s. ISBN 80-7021-797-9. 
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Z hľadiska postoja moderného človeka k zomieraniu 
a smrti, mnohí majú rozdielne názory a postoje k tejto tak 
niekedy ťažkej téme. Často si človek smrť predstavuje ako 
„koniec života“, definitívny zánik. Smrť ako „vyššia moc či 
osud“ - takáto predstava sa prezentuje ako moc ktorá 
rozhoduje o každom živote. Prežíva sa magicky, takmer 
cudzo, temne, niet pred ňou úniku. Smrť ako „vykúpenie“ - 
tento postoj charakterizujú najmä dve hľadiská: smrť ako 
vyslobodenie od bolesti, utrpenia a ako prechod k novému a 
k večnému životu. Vzniká nová nádej na život v plnosti a 
večnosti. Smrť ako „postrach“ - sa považuje za krutú a 
hroznú, za niečo čo je pravdepodobne hrozivé a veľmi 
bolestné126. 

Dnešní ľudia, keď sú konfrontovaní s bolesťou, 
utrpením a so smrťou, sa cítia nesvoji. Obdivujú mladosť, 
zdravie, úspech. U niektorých vzniká predstava, že dlhodobé 
choroby a umieranie v rozpore s obdivovanými hodnotami 
nemajú nijaký zmysel. Uvedený spôsob myslenia sa však 
stáva vážnym ohrozením ľudskosti človeka: v prípade 
nevyliečiteľnej choroby a zomierania môže začať 
posudzovať iného- alebo i seba - ako niečo, čo tiež nemá 
nijakú cenu a zmysel. Toto uvažovanie sa postupne často 
stáva jedným z najdôležitejších koreňov hnutí za 
eutanáziu127. 

Slovo eutanázia je gréckeho pôvodu, znamená: eu- 
dobrý, thanatos - smrť. Dnes sa toto slovo používa vo 
viacerých významoch. Od významu humánnej starostlivosti, 

                                                            
126POMPEY, H.: Zomieranie. Trnava : Dobrá kniha, 2004. 179 s. ISBN 

80-7141-462-X. 
127SVATOŠOVÁ, M.: Hospic, umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 

2001. 157 s. ISBN 80-7114-335-9. 
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až a to čoraz častejšie ako označenie aktívneho usmrtenia 
starého alebo chorého človeka. Tomu, kto prežíva tvrdú 
skúšku a dospel k túžbe po smrti, sa musí ponúknuť 
odpoveď na jeho základné potreby a nie na jeho zabitie128. 

V mysliach mnohých dnešných ľudí je odpoveďou 
na neznesiteľnú bolesť eutanázia, akoby účinná liečba 
bolesti vôbec neexistovala129. 

Sekularizovaná kultúra šíri čoraz väčšiu úzkosť z 
bolesti a smrti a odmieta skúsenosť krehkosti a úpadku 
ľudskej existencie. Pre mnohých sa koncept eutanázie v 
skutočnosti zhoduje s konceptom humanizácie bolesti a 
smrti. Ideológia kvality života, ktorá je založená na 
kritériách výkonu a účinnosti, uprednostňuje praktizovanie 
testamentu života. Týmto testamentom osoba žiada rodinu a 
zdravotnícky personál, aby prerušili liečbu, osobitne tú, 
ktorá človeka udržiava pri živote, keď sa nachádza v stave 
veľkého utrpenia alebo v životných podmienkach, ktoré sú 
kvalitne neakceptovateľné a nemôže rozhodovať o sebe 
samom. Tento testament je veľavravným výrazom súčasnej 
mentality a v jednotnom postoji nastávajú ústupky, ako sa to 
prejavilo v krajinách, kde je eutanázia uznávaná štátom ako 
spoločné dobro- v Holandsku a  Austrálii. Mnohokrát však 
túžba zomrieť neznačí ovocie slobodného a autonómneho 
rozhodnutia, ktoré ostáva eticky neprijateľné, ale je 
symptómom depresívneho stavu, ktorý sa často vyskytuje u 
zomierajúcich alebo u starých či hendikepovaných osôb130. 
                                                            
128ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní. 

Trnava : Dobrá kniha, 2003. 145 s. ISBN 80-7141-429-8. 
129BYOCK, I.: Dobré umíraní.  Praha : Cesta domů, Vyšehrad, 1997. 

325 s. ISBN 80-7021-797-9. 
130FAGGIONI, M. P.: Život v našich rukách. Levoča : MTM, 2007. 331 
s. ISBN 978-80-89170-25-8. 
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Prieskumný problém 
Cieľom prieskumu je zistiť skúsenosť a osobný 

postoj vysokoškolských študentovk otázke smrti 
a eutanázie. 

 
Metodika a súbor 
Na získanie potrebných údajov sme vybrali 

dotazníkovú metódu zberu informácií. Dotazník bol 
zameraný na  zistenie postojov vysokoškolských študentov 
na otázky smrti, eutanázie a o ich informovanosti o danej 
téme. Zistenie osobných skúsenosti sozomierajúcimi, ich 
názor a informovanosť o pojme eutanázia. Respondenti 
odpovedali na stanovené otázky v dotazníku anonymne. 
Získané údaje boli vyhodnotené do výsledkov v absolútnych 
číslach a percentách.V prieskumnej časti sme dotazníky 
rozdali medzi dvesto respondentov, študentov vysokých 
škôl, v rôznych krajoch Slovenska - Nitra, Bratislava, 
Trnava a Košice, z ktorých bolo vypracovaných 164. Všetci 
respondenti boli oboznámení s cieľom dotazníka. 
Otázka č. 1: Vek  

 
Graf 1 Vek respondentov 
Viac ako polovica respondentov, 53% patrí do vekovej 
skupiny 22-24 rokov a 47% do skupiny 19-21 rokov 
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Otázka č. 2: Študijný odbor 
 

 
Graf 2 Študijné odbory 
Najviac respondentov študuje sociálnu prácu 30%, 15% 
respondentov študuje právo, ošetrovateľstvo je v zastúpení 
15%, záhradníctvo študuje 15% respondentov, 10% 
respondentov študuje manažment výroby, bezpečné 
manažérstvo 10% respondentov a 9% študuje učiteľstvo. 
 
Prezentácia výsledkov 
Otázka č. 3: Čo vo Vás vyvoláva pojem smrť? 

 
 
Graf  3 Vnímanie  pojmu smrti 
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U 45% respondentov pojem smrť vyvoláva smútok; pre 
23% respondentov tento pojem znamená rešpekt a súčasť 
života, taktiež je to stretnutie sa so Stvoriteľom a prechod zo 
života do života, rozmýšľanie nad tým, čo bude potom, kam 
smerujeme, radosť z večnosti; pre 20% opýtaných však smrť 
predstavuje strach, čo bude potom a 12% respondentov smrť 
vníma so strachom aj smútkom.  
 
 
Otázka č. 4: Stretli ste sa už vo svojom okolí 
s umierajúcim? 

 
Graf 4 Skúsenosť so smrťou  
89% oslovených respondentov sa vo svojom okolí už stretlo 
so zomierajúcim, 11% túto skúsenosť ešte nemá.  
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Otázka č. 5: Mali ste možnosť byť pri umierajúcom až do 
konca? 

 
Graf 5 Prítomnosť respondentov pri umieraní 
35% respondentov má skúsenosť byť s umierajúcimi až do 
ich konca, 65% respondentov nemalo  možnosť byť pri 
umierajúcom pri jeho odchode z tohto sveta.  
 
Otázka č. 6: Ak ste odpovedali áno, išlo o Vášho blízkeho 
človeka alebo cudzieho? 

 
Graf 6 Prítomnosť pri umierajúcom 
Viac ako polovica opýtaných, 72% bola pri umierajúcom, 
ktorý im bol blízky- starý otec, stará mama, otec, súrodenec; 
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28% respondentov túto skúsenosť prežili pri cudzej osobe, 
sused, spolužiak, neznámy na ulici.   
Otázka č. 8: Stretli ste sa s pojmom eutanázia? 

 
Graf 8 Informovanosť o eutanázii 
85% respondentov sa s pojmom eutanázia stretlo, 15% 
nevie, čo tento pojem znamená. 
 
Otázka č. 9Ak ste sa stretli s pojmom eutanázia, pokúste 
sa ho definovať 

 
Graf 9 Definícia eutanázie 
33% respondentov definuje eutanáziu ako ukončenie života 
na žiadosť príbuzných, najmä keď človek veľmi trpí alebo je 
už starý; 32% charakterizuje eutanáziu ako dobrovoľné 
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ukončenie života na vlastnú žiadosť z rôznych príčin; 19% 
respondentov sa vyjadrilo, že eutanázia je vražda a 16% 
odpovedá, že je to „sladká smrť“, pomoc, keď smrť 
neprichádza.  
 
Otázka č. 11: Podporujete názor možnej legalizácie 
eutanázie ? 

 
Graf  11 Postoj k legalizácii eutanázie  
46% respondentov uviedlo, že súhlasí z legalizáciou 
eutanázie, 44% je proti a 10% uviedlo, že by s touto voľbou 
súhlasilo iba v prípade veľkého utrpenia.  Respondenti sa 
vyjadrili, že spoločnosť nie je pripravená na takýto zákon.  
 
Diskusia 

Mieru skúseností v otázke smrti sme zisťovali 
otázkami, ktorými sme chceli zistiť, čo v respondentoch 
vyvoláva pojem smrť. Najčastejšie udávajú emócie smútku - 
45% respondentov a 20% respondentov udáva emóciu 
strachu, nad tým že zomrú, že ich telo podľahne rozkladu. 
23% respondentov uviedlo, že tento pojem pre nich 
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znamená rešpekt pred Tým, ktorý nám život daroval. Iní 
pociťujú radosť z toho, že sa stretnú so svojím Stvoriteľom 
a že ich telo a duša budú pretvorené zo života do večného 
Života. 

89% respondentov sa vo svojom okolí osobne stretlo 
s umierajúcimi, no 65% z nich nemalo možnosť byť pri 
zomierajúcom, pri jeho odchode z tohto sveta. Tí, čo túto 
skúsenosť mali, boli pri zomierajúcom a prežívali spolu s 
ním jeho posledné chvíle, uvádzajú, že v 72%-ách išlo o 
blízkeho príbuzného - starého otca, starú mamu, otca, 
prípadne aj súrodenca. Každého odchod blízkeho hlboko 
poznačil a mnohí v danej chvíli pochopili, čo znamená láska 
a odpustenie, niektorí z nich opísali, že práve smrť 
príbuzného spojila nanovo ich rodinu, čo vnímajú pozitívne.  

Konkrétnou otázkou strachu pred vlastnou smrťou 
sme zistili odpoveď, ktorá nás neprekvapila, keďže sme 
robili prieskum z vybratej vzorky, ktorej zodpovedali mladí 
vysokoškolskí študenti. 31% opýtaných odpovedalo, že o 
smrti nerozmýšľa, 22% respondentov žije prítomný okamih 
a nezamýšľa sa nad tým, že  zomrie a 12% opýtaných si 
myslí, že sú ešte mladí a zdraví, ich sa smrť teda nedotýka. 
7% respondentov sa smrti nebojí, pretože verí, že po smrti 
nič nie je a snažia sa tento život prežiť naplno so všetkým, 
čo im ponúka. 28% z opýtaných sa smrti bojí, no viac má 
strach z toho, či budú na smrť pripravení po duchovnej 
stránke, boja sa, že budú zomierať v bolestiach a utrpení.  

Odpovede na otázky o smrti a umieraní naznačujú, 
že mladí ľudia majú skúsenosť s týmto fenoménom, ale 
nemajú osobnú skúsenosť prítomnosti pri tom, kto odchádza 
z tohto sveta. Majú pred smrťou strach a rešpekt, no 
nezamýšľajú sa nad ňou, pretože si myslia, že smrť je pre 
starých a chorých ľudí a ich sa netýka. Je však povzbudivé, 
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že sa nájdu ešte mnohí, ktorí snáď aj vďaka viere prežívajú 
svoj život s prípravou na večnosť a smrť vnímajú ako 
realitu.  

Zistením úrovne vedomostí a osobného postoja 
vybranej vzorky k problému eutanázie môžeme tvrdiť, že 
respondenti sú dostatočne informovaní o pojme eutanázia. 
15% respondentov udáva, že sa s týmto pojmom ešte 
nestretlo, no 85% respondentov vie, čo eutanázia znamená, 
počulo o tomto pojme, prípadne diskutovalo medzi sebou o 
eutanázii. Definujú tento pojem rôzne. Pre mnohých  
znamená ukončenie života- teda smrť- na žiadosť vlastnú 
32%, alebo svojich príbuzných, čo uviedlo 33% 
respondentov. 19% respondentov vyjadrilo, že eutanázia je 
vražda a ostatní sa prikláňajú k definícii „sladkej smrti“.  

Osobný postoj k legalizácií zákona o eutanázii v 
našej spoločnosti respondenti vyjadrujú rozlične. 46% 
respondentov súhlasí s možnosťou legalizácie tohto zákona, 
no iba o dve percentá menej tento zákon neschvaľuje. 10% 
respondentov sa vyjadrilo, že by súhlasilo s touto 
možnosťou iba v prípade veľkého utrpenia 

Odpovede respondentov potvrdzujú, že 
informovanosť skúmanej časti našej spoločnosti o eutanázii 
je dostatočná. Je však zaujímavé, ako tento pojem definujú. 
Málokto ho pomenuje skutočným menom. „Eutanázia je 
zabitie človeka, či už z milosti alebo z lásky“, takto 
eutanáziu definoval len jeden z respondentov. 

 
Záver 

Eutanázia je vždy eutanáziou, či už ide o jej aktívnu, 
alebo pasívnu formu. Jej subjektívne vnímanie každého 
jedinca je však tak rozdielne, že nikomu nemožno vyvrátiť 
spôsob jeho myslenia a popísať ho za „nevhodný“, alebo 
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neprospešný spoločnosti. Postoj k eutanázii je totiž závislý 
od hodnotovej orientácie človeka, náboženského 
presvedčenia, od jeho skúsenosti s prežitým utrpením 
týkajúcim sa jeho samotného, alebo blízkeho človeka a od 
osobnosti jednotlivca. Tí však, ktorí sú aj vďaka svojej práci 
v častej konfrontácii so smrťou a umieraním, môžu s istotou 
vo väčšine prípadov potvrdiť, že ak človek dá zmysel 
utrpeniu, alebo utrpeniu blízkeho, dokáže dať zmysel 
a hodnotu aj prirodzenej smrti. 
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Хосписная политика в контексте концепции 

устойчивого развития общества 
ХИМИНЕЦ ВЛАДИМИР 

ЯН ГОЛОНИЧ 
 

Аннотация: В статье проанализированы проблемы 
развития хосписного движения на Украине в контексте 
концепции устойчивого развития общества, при 
котором создаются условия для нормального качества 
жизни человека в его финальном периоде, 
максимальное облегчение физических и нравственных 
страданий пациента и его близких. 
 
Ключевые слова: Хоспис. Yстойчивое развитие. 
природопользование. 

 
Hospice policy in the context of sustainable 

development of the society 
 
Abstract: The article analyzes the problems of development 
of the hospice movement in the Ukraine in the context of 
sustainable development of society in which the conditions 
for a normal quality of life in his final period, the maximum 
relief of physical and moral suffering of the patient and his 
family.  
 
 
Keywords: Hospice. Sustainable development. 
Environmental management. 
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Начало XXI века характеризуется углублением 
процессов глобализации в хозяйственно-экономических, 
политических, финансовых, информационных сферах 
деятельностях, как отдельной страны, так и 
человеческой цивилизации в целом. Если до начала 
глобализации экономическое и политическое развитие 
трактовалось как смена этапов или событий в 
конкретном, ограниченном границами государстве, то с 
её появлением началась новейшая история 
человечества. Растут требования и потребности к 
показателям уровня развития, жизни граждан и 
соответственно, социальной, политической, 
экономической и культурной организации общества. 131 

Урбанизированный путь развития науки и 
техники обусловлен потребительскими интересами 
общества, а потому ориентирован только на рост 
мощностей производственной сферы и экономики, 
является бесперспективным, таким, что приводит к 
всестороннему углублению экологического кризиса. 
Поэтому в основу природопользовательской 
деятельности человечества нужно постепенно 
закладывать новое эколого-экономическое 
мировоззрение, которое должно формировать иной 
взгляд на взаимоотношения человечества и биосферы. 
Главным должно стать понимание зависимости каждого 
человека и человечества в целом от биосферы. Согласно 
таким подходам акценты в развитии научно-
технического прогресса нужно сместить с техногенно-
экономического на гуманистически-экологическое 
направление. При этом необходимо осознавать, что 

                                                            
131 В. Вороненко, Ю. І. Губський 2012. 
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уровень науки должен непрерывно расти, а основной 
задачей научно-технического прогресса должно стать 
решение им же созданного ранее противоречия между 
цивилизацией и окружающей средой. Эффективность 
научно-технического прогресса должна оцениваться 
только с гуманистически-экологических позиций, а 
экономика будет развиваться без разрушительного 
воздействия на окружающую среду. 

 
Концепция устойчивого социально-

экономического развития признана мировым 
сообществом доминантной идеологией будущего 
человеческой цивилизации, стратегическим 
направлением обеспечения материального, социального 
и духовного прогресса общества в XXI веке. Переход к 
модели устойчивого развития основывается на 
принципах неотъемлемости, взаимозависимости и 
взаимообусловленности задач социально-
экономического развития общества и сохранения 
окружающей природной среды. 

Такой подход требует воспитания у каждого 
человека широкого и глубокого эколого-
экономического мировоззрения, бережного отношения к 
природе, понимание доминанты природных благ над 
созданными людьми материальными ценностями, 
осознание разумной необходимости собственных нужд, 
отсутствии потребительской психологии, 
агрессивности, эгоизма, готовности подчинить 
собственные интересы законам природы , интересам 
всего общества.  

Понятие устойчивого развития общества еще 
требует всестороннего научного толкования, 
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наполнения глубоким экологическим и социально-
экономическим содержанием, но сегодня оно уже стало 
общепринятым и положено в основу современных 
представлений о будущем развитии мирового 
сообщества. На конференции в Рио-де-Жанейро 
определено и принято 27 общих принципов, 
соблюдение которых является обязательным условием 
перехода общества к устойчивому развитию. Их 
основой, согласно принятой «Программе действий», 
должны быть следующие обязательные принципы: 

• предметом главной заботы и главным 
проводником устойчивого развития являются люди, 
которые имеют право на здоровый и продуктивный 
образ жизни в согласии с природой;  

• обеспечение психического развития и здоровья 
человека является основной задачей жизнедеятельности 
каждого общества;  

• определение разумной и достаточной границы 
удовлетворения собственных материальных 
потребностей человека;  

• стремление охранять основные экосистемы 
Земли и овладевать знаниями об управлении 
природными ресурсами;  

• принятие концепции открытой экономической 
системы и основ справедливой торговли;  

• согласование национальных экологических 
политик и создание международных про-экологических 
структур;  

• развитие прав и активности граждан.  
Следует отметить общую гуманистическую 

направленность приведенных принципов, средств и 
целей устойчивого развития.  
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Наиболее обобщенно концепция устойчивого 
развития общества ориентирована на оптимальное 
удовлетворение потребностей людей, обеспечение 
достаточного качества жизни, рациональное 
использование природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, создания предпосылок, при 
которых:  

• политическая система должна обеспечить 
участие общественности в принятии всех важных 
решений;  

• экономическая система должна уметь 
организовать расширенное производство и научно-
технический прогресс на собственной основе и 
обеспечивать сохранение природно-ресурсной базы;  

• социальная система призвана снимать 
напряжения, возникающие в процессе экономического 
развития;  

• технологическая система должна 
стимулировать постоянный и эффективный поиск 
новых оптимальных решений;  

• властная структура - иметь гибкий характер и 
быть способной к самокорекции и 
самосовершенствованию;  

• международная система должна способствовать 
развитию торговых и финансовых связей на 
взаимовыгодной основе. 132 

В этом контексте деятельность хосписов, в 
которых изначально за древнехристианскими 

                                                            
132 Губський Ю. І., Царенко А. В., Чайковська В. В., Коллякова О. 
М.. 2010. 
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традициями всегда заботилось в большей мере о 
душевном покое своих гостей, а позже и о теле 
заболевшего, считали их паломниками на важном пути, 
пути духовного совершенствования, имеет важное 
значение и при внедрении концепции устойчивого 
развития. В этом плане основную роль играет такое 
понятие как культура общества, и, в частности каждого 
его члена.  

В наше время общая культура считается основой 
формирования высших духовных запросов человека, его 
жизненно ценностных приоритетов. Эколого-
экономическая культура выступает мерилом 
нравственной зрелости человека, его здравого смысла 
во многих поступках и действиях, и, будучи глубоко 
укорененной в подсознании, внешне проявляется как 
наличие или отсутствие здравого смысла в 
определенных действиях отдельного индивида и всего 
общества. Это такое направление человеческой 
деятельности и мышления, от которого существенным 
образом зависят нормальное существование 
современной цивилизации и ёё развитие в будущем. 
Современное образование, опираясь на 
фундаментальные принципы прав и свобод человека, 
плюрализм и демократию, с одной стороны, формирует 
ценностные основы и критерии созидательного 
процесса, моральные представления и чувство 
собственного достоинства личности, а с другой - 
способствует социальной однородности и 
справедливости и повышает демократическую культуру 
социума в целом. Именно определенный уровень 
культуры и образованности способствует привлечению 
личности к активным действиям, направленных на 
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реализацию весомых общественных интересов. В 
демократическом, со сложившимися общественными 
институтами обществе, всесторонне развитая личность 
исповедует принцип неразрывного единства знаний - 
убеждений - поступков и находится в гармонии с собой, 
природой и социумом. Человек становится 
сознательным гражданином, когда он исповедует 
высокие моральные и признаны обществом идеалы, 
признает права и свободы других, неуклонно 
придерживается стандартов и законов, принятых 
обществом.  

Развитие хосписного движения и открытие 
огромного числа этих учреждений в различных странах 
постепенно привело к тому, что понятие «хоспис» стало 
включать в себя Не только тип учреждения для 
неизлечимо больных, но и концепцию ухода за 
умирающей больными.  

Учитывая специфику ухода за пациентами 
хосписа, отсутствие других медико-социальных 
учреждений с аналогичными целями и задачами, 
представляется целесообразным в ряде случаев 
использование слова «хоспис» и для обозначения 
системы ухода за умирающей больными и оказания 
медико-социальной и психологической помощи им и их 
родственникам.  

Идеи хосписной движения продолжают 
распространяться по всему миру, в том числе в 
последние десятилетия и в Украине. Министерство 
здравоохранения Украины утвердило Концепцию 
Государственной целевой программы развития 
паллиативной и хосписной помощи на 2010 - 2014 годы. 
Этой Концепцией предусмотрено создание и развитие 
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системы паллиативной помощи для обеспечения 
максимально возможного качества жизни человека с 
неизлечимой болезнью и ограниченным прогнозом 
жизни, путем раннего выявления и контроля болевого 
синдрома и других проявлений болезни, устранения 
расстройств физиологических функций организма, 
социальной, духовной, психологической поддержки 
больного и его родных. Всего в Украине сейчас 
осуществляют свою благородную деятельность 
несколько десятков хосписов, в том числе и в 
Закарпатской области, в частности один в Ужгороде. 133 

По информации Департамента здравоохранения, 
имеющееся количество коек не удовлетворяет 
потребность жителей Украины в получении 
паллиативной и хосписной помощи. По рекомендациям 
ВОЗ потребность в хосписных кроватях составляет 1 
кровать на 10 тысяч населения. Пока Украина не 
отвечает мировым стандартам по обеспечению 
населения хосписной помощи. 

Отсутствие государственной политики и 
национальной программы по паллиативной помощи 
значительно тормозит ее развитие в Украине: 
отсутствуют институциональные и человеческие 
ресурсы для создания сети учреждений и служб 
паллиативной помощи, методическая база, стандарты и 
медицинские протоколы, отсутствует система 
подготовки и повышения квалификации медицинских и 
социальных работников, которые предоставляют 
паллиативную помощь. Подведомственное 
размежевание учреждений здравоохранения и 

                                                            
133 Ю. І., Царенко А. В., Бабійчук О. М., Вольф О. О 2012. 
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социальной защиты затрудняет формирование 
комплекса необходимых медицинских и социальных 
мероприятий, которые предусматривает паллиативная 
помощь, а следовательно, и системы паллиативной 
помощи, в целом.  

В отдельных регионах Украины - Донецке, 
Запорожье, Львове, Луганске, Луцке, Ивано-
Франковске, Киеве, Херсоне, Харькове - благодаря 
местным инициативам общественных организаций 
созданы специальные стационарные учреждения 
(хосписы) или стационарные отделения паллиативной 
помощи в учреждениях здравоохранения, (всего около 
650 стационарных коек). Это удовлетворяет 
потребности в паллиативной помощи только на 10%. 
Также эти заведения почти не обеспечивают 
социальную составляющую паллиативной помощи - 
штатные расписания не содержат должностей 
социального работника, психолога, юрисконсультанта. 
134 

Создание хосписов и паллиативных отделений в 
регионах происходило при отсутствии финансирования 
из государственного бюджета, поэтому задача 
паллиативной помощи не выполнялись в полном 
объеме.  

Отсутствует механизм координации, 
надлежащего межведомственного и 
междисциплинарного сотрудничества как на 
центральном, так и на местном уровнях. В сочетании с 
недостаточным финансированием это не позволяет 
сформировать комплекс услуг и соответствующие 

                                                            
134 Бабійчук О. М. 2012. 
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условия для достижения максимально возможного 
качества жизни больного человека и его семьи, решения 
их физических, психологических, духовных и 
социальных проблем.  

Несовершенной является система 
информирования общественности по вопросам 
паллиативной помощи. Только 3% населения, в том 
числе специалистов и государственных служащих, 
понимают понятие "паллиативная помощь". Низкий 
уровень осведомленности является причиной низкой 
активности негосударственных организаций и 
благотворителей на участие в реализации задач 
паллиативной помощи, обучении, оказании 
психологической и социальной поддержки больным и 
их родным.  

Нерешенной остается проблема доступности 
эффективного обезболивания и достижения 
максимально возможного комфорта для пациента. Так, 
мероприятия в рамках программ борьбы с наркоманией 
привели к проблеме применения, выработки, поставки, 
назначения эффективных лекарственных 
обезболивающих средств для людей, страдающих от 
боли и нуждаются в их применении. Многочисленные 
несоответствия в нормативно-правовой базе, 
регулирующих эти вопросы, ограничивают действия 
врачей при назначении этих средств в необходимом 
объеме и формах, особенно для больных, не имеющих 
онкологических заболеваний, применение в 
учреждениях системы социальной защиты и в 
домашних условиях.  

Одной из важных причин низкого уровня 
развития паллиативной помощи в Украине является 
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отсутствие у медицинских и социальных работников 
необходимых знаний и навыков методов и принципов 
оказания паллиативной помощи, применение 
адекватных методов обезболивания и устранения 
расстройств физиологических функций и других 
соматических проблем. Отсутствует система 
подготовки, специализации и повышения квалификации 
медицинских и социальных работников по вопросам 
паллиативной помощи. В номенклатуре медицинских 
специальностей отсутствует специализация 
"паллиативная помощь". 

Приведенные выше данные доказывают 
необходимость государственной поддержки, 
регулирования и адекватного финансирования программ 
паллиативной помощи с целью достижения одинаковой 
доступности в разных регионах Украины, на разных 
уровнях медицинской помощи, людям с различными 
типами заболеваний, в случае необходимости. 

Таким образом, основной целью общества 
реализующего концепцию устойчивого развития и 
исповедующего хосписные идеи, должно стать 
стремление создать условия для нормального 
социального и физического развития и сохранения 
здоровья человека в рамках обеспечения достаточной 
границы ее материальных потребностей, то есть 
ограничение потребительских интересов социума. 
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Biblický pohľad na chorobu a utrpenie 
Jurašek Martin, Vansač Peter, Ivančo Jaroslav 

 
Abstrakt: Choroba a utrpenie vyvolávala a vyvoláva 
v človeku otázniky, na ktoré je ľudským spôsobom ťažko 
odpovedať, ba priam je to nemožné. Choroba na druhej 
strane môže viesť človeka k sebareflexii a k hlbšiemu 
uvažovaniu o zmysle svojho života. Cieľom nášho 
príspevku je ponúknuť pohľad na chorobu a utrpenie 
v zmysle Božieho zjavenia. 
 
Kľúčové slová: Cirkev. Biblia. Choroba. Milosť. 
Uzdravenie.  
 

Biblical view of  illness  and suffering 
 
Abstract: disease and suffering provoked and raises 
question marks in man, which is the human way difficult to 
answer, or even it's impossible. Disease, on the other hand, 
it may lead one to self-reflection and to a deeper reflection 
on the meaning of his life. The aim of this paper is to 
provide insight into disease and suffering within the 
meaning of God's revelation.  
 
Keywords: Church. The Bible. Disease. Grace. Healing. 
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Hľadanie odpovede na otázku choroby a utrpenia 
 

Pri akomkoľvek utrpení, človek si kladie otázku“ 
Prečo? Je to otázka o príčine, dôvode a cieli a napokon 
o samotnom zmysle utrpenia. Bolesť, najmä fyzická, je 
veľmi rozšírená v ríši zvierat. Ale iba trpiaci človek vie, že 
trpí a pýta sa po príčine. Trpí ešte viac, ak nenachádza 
uspokojivú odpoveď. Je to ťažká otázka a je podobná tej, 
ktorá sa týka zla. Prečo jestvuje zlo?135  

Choroba a utrpenie, ktoré ju sprevádzajú kladie 
problém ľuďom všetkých čias. Ľudia vždy hľadali a hľadajú 
odpoveď na chorobu a ich odpoveď závisí od toho, akú 
predstavu majú o svete, v ktorom žijú a o silách, čo nad ním 
vládnu.136 Staré východné náboženstvá vysvetľovali pôvod 
choroby ako dôsledok  temného osudu človeka a zlého 
božstva.137 Na obsiahnutie uzdravenia sa vykonávali 
exorcizmy určené na vyhnanie démonov, a odpustenie od 
bohov sa prosilo pokornými prosbami a obetami. 
Babylonská literatúra nám zachovala formuláre oboch 
druhov. A tak medicína vznikla predovšetkým u kňazov  
a bola veľmi blízka mágii.138  

V 2. storočí pred Kristom bol v móde výraz, že 
„bohovia uzdravujú.“ Gregor Naziánsky píše, že v tom čase 
niektorí filozofi tvrdili, že nemá zmysel starať sa o telesné 

                                                            
135 JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris,  Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha Trnava 1998, čl. 9. 
136 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 349.  
137 ŠPIDLÍK, T.: Pramene svetla, Spolok sv. Vojtecha Trnava 2000, 
Vydavateľstvo otcov baziliánov Blahovistník, Prešov 2000, s. 123.  
138 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 349. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 198

zdravie, veď nemoc je niečo, čo patrí k „filozofovi“ a „keď 
je telo choré, duši sa darí dobre.“139  
V antike filozofi nech patrili ku  ktorejkoľvek škole, 
pohŕdali telom ako nepriateľom duše. Keď je telo užitočné, 
tak iba ako otrok, ktorého sa zbavíme hneď ako prestáva 
slúžiť. Spojenie duše s telom podľa Platóna a jeho školy je 
následkom viny.  
Špidlík  (1983) uvádza niektoré aforizmy o tele, ktoré sú 
predkresťanského pôvodu, teda z antického sveta: Telo je 
väzenie, hrob duše. Je potrebné zbaviť dušu „telesných 
reťazí“. Telo je ako špina, duša v spojení s ním sa zašpiní 
a poškvrní. Telo je duši cudzie, je len jej oblečením 
a škaredou maskou. Telo nepatrí k môjmu ja.140  

V biblickom chápaní telo nie je len zmes z kostí 
a mäsa, ktoré má túto podobu počas svojho pozemského 
života. Má ďaleko vyššiu hodnotu.  Svätý Pavol pekne 
vyzdvihol hodnotu tela. Podľa neho telo vyjadruje osobu 
v jej najdôležitejších situáciách: v prirodzenom stave, 
v hriechu, chorobe, zasvätení sa Kristovi a v nebeskej 
sláve.141  

Utrpenie a bolesť sú hlboko zakorenené v ľudskom 
živote. Zmysel bolestí nemožno pochopiť bez Božieho 
slova. Človekovi pripútanému na lôžko sa natíska veľa 
otázok: Prečo som chorý práve ja? Prečo mám túto 
chorobu? Prečo ma bolesť tak neznesiteľne trápi? Ján Pavol 
II. v apoštolskom liste o kresťanskom zmysle ľudského 
                                                            
139 ŠPIDLÍK, T.: Spirituálita křesťanského východu, Křesťanska 

akademie Řím 1983, s. 143.  
140 ŠPIDLÍK, T.: Spirituálita křesťanského východu, Křesťanska 
akademie Řím 1983, s. 141- 142. . 
141 ŠPIDLÍK, T.: Spirituálita křesťanského východu, Křesťanska 
akademie Řím 1983, s. 138.  



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 199

utrpenia píše, že človek pohnuto s oprávneným úžasom 
a úzkosťou sa môže spytovať Boha na tieto otázky. Boh 
však tieto otázky očakáva a počúva, a vo svetle svojho 
Zjavenia dáva odpoveď. 142  

Keďže človek je obrazom Boha, má s ním aj určitú 
podobnosť. Na základe tohto učenia, jeho život nemôže 
spočívať len v užívaní a v neobmedzenom vlastnení 
stvorených vecí a výrobkov ľudskej vynachádzavosti, ani v 
neobmedzenej vláde nad nimi. Človek má svoje vlastníctvo, 
svoju vládu a užívanie dobier podriadiť svojej podobnosti s 
Bohom a svojmu povolaniu na nesmrteľnosť.143 

Veľmi podstatné je tiež udržiavať autonómiu 
(samostatnosť) a nezávislý život aj na poslednom životnom 
úseku cesty človeka, pretože tento faktor vo výraznej miere 
umožňuje prežiť ťažko chorým ľuďom dôstojný život. 
Zomierajúci ľudia potrebujú veľmi humánny, empatický 
a citlivý prístup.144 
 
 

                                                            
142 JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris,  Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha Trnava 1998, čl. 10.  
143 KMECOVÁ J.: Supervízia v sociálnej oblasti počas hospodárskej 
krízy, In: HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 
2012. Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach 
Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zborník z odbornej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. s. 16 - 31. ISBN 978-80-
8132-066-8. 
144 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 

starostlivosti. In LACA, S. – DANCÁK, P. – LACA, P. Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 212. 
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Súvislosť medzi chorobou a hriechom 
 

Biblia sa zaoberá výlučne náboženským významom 
choroby v zámere spásy. Biblické zjavenie určuje 
podmienky, ako máme chápať súvislosť medzi chorobou 
a hriechom. Boh stvoril človeka pre šťastie, ako to opisuje 
druhá kapitola knihy Genezis. Choroba, ako všetky iné 
ľudské zla, vošla do sveta len ako následok hriechu (porov. 
Gn 3, 16 – 19).145 Hriechom človek prevracia Bohom 
stanovený poriadok tak vo vzťahu medzi ľuďmi, ako aj 
v sebe samom. Ale najväčším dôsledkom hriechu je strata 
dôverného vzťahu s Bohom.146 
 Choroba sa často dostáva do súvislosti s hriechom ako 
dôsledok: 
1.  vzbury proti Bohu ako to bolo u faraóna:   
Faraón na žiadosť Mojžiša a Árona, ktorí mu tlmočili vôľu 
Boha, aby prepustil židovský národ na slobodu odpovedal: 
„Kto je Jahve, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil 
Izrael? Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepustím.“ (Ex 4, 
1-2). Ak dôsledok tejto zatvrdlivosti a vzbury faraóna 
Egypťanov postihli egyptské rany. Ako šiesta rana sa 
objavili vredy, ktoré postihli ľudí, ale i dobytok (porov. Ex 
8, 9, 10).  
2. závažného porušenia zákona či predpisu: 
V knihe Exodus v tejto súvislosti čítame: „Ale ak nebudeš 
poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha a nebudeš zachovávať 
jeho prikázania a jeho zákony, ktoré ti dnes prikazujem, 

                                                            
145 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 350.  
146 SVÄTÉ PÍSMO JERUZALEMSKÁ BIBLIA, Dobrá kniha Trnava 
2013, poznámka  k (Gn 3, 16). 
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doľahnú na teba kliatby.“ (Dt 28, 15). Kniha 
Deuteronómium ako dôsledok neposlušnosti a opustenie 
Boha uvádza tieto choroby:  mor, vysilenie, horúčku, 
zimnicu, suchoty (porov. Dt 28, 15 – 22).  

Tak sa náhle objavilo malomocenstvo u Mojžišovej 
sestry Márie, pretože „Mária a Áron hovorili zle 
o Mojžišovi preto, že sa oženil s kušitskou ženou.  Avšak, 
na Mojžišovu prosbu bola po siedmych dňoch očistená 
(porov. Nm 12, 1-15). Podobne sa stalo po vyliečení 
malomocného Námana, keď po vykúpaní sa vo vodách 
Jordánu ochorel na malomocenstvo Elizeov sluha Giezi, 
pretože bežal za Námanom po odmenu, hoci prorok mu to 
výslovne zakázal (Porov. 2 Kr 5, 1-27).147 

Zážitok choroby má viesť človeka k sebareflexii 
a  prosbe o odpustenie. V prosebných žalmoch možno 
vidieť, že je to naozaj tak. „Celý som doráňaný od tvojho 
rozhorčenia, celý som zdravený pre svoje hriechy. Topím sa 
v záplave svojich hriechov, tlačia ma ako ťažké bremeno. 
Rany mi hnisajú a odporne páchnu, a to pre moju 
nerozumnosť.“ (Ž38, 4 – 6).148  
Najhlbšie teologické výpovede o utrpení môžeme nájsť 
v biblickom príbehu o Jóbovi. Kniha Jób rieši záhadnú 
otázku, prečo trpí spravodlivý človek a ako sa voči dobrému 
a svätému Bohu má správať človek postihnutý telesným 
alebo duševným utrpením. Táto téma sa v knihe rozoberá 
umeleckým spôsobom vo forme dialógov medzi trpiacim 
Jóbom a jeho tromi priateľmi o záhade utrpenia, ktoré Jóba 

                                                            
147ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 39.  
148 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 350. 
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postihlo. Podľa názoru starého semitského sveta, ktorého 
predstaviteľmi sú Jóbovi priatelia, utrpenie a nešťastie sú 
vždy trestom za hriechy. Proti tomuto vtedajšiemu 
všeobecnému presvedčeniu sa Jób vzpiera a vyhlasuje, že 
nie je hriešny, takže jeho nešťastie nemožno vysvetľovať na 
základe tézy, že utrpenie je trestom za hriechy.149Jób koná 
na základe vlastnej skúsenosti. Uvedomuje si totiž, že si 
nezaslúžil taký trest, ba vyznáva, že vo svojom živote konal 
dobro. Konečne aj sám Boh vyčítal jeho priateľom ich 
obvinenia a vyhlasuje, že Jób nie je vinný. Jeho utrpenie je 
utrpením nevinného. A pápež Ján Pavol II. zdôrazňuje, že: 
„treba ho prijať ako tajomstvo, ktoré človek svojim 
rozumom nevie pochopiť do hĺbky. Ak Boh súhlasil pokúšať 
Jóba utrpením, tak preto, aby sa dokázala jeho 
spravodlivosť. Utrpenie má charakter skúšky.“150 
 
Ježiš a choroba 
 

Podľa Nového Zákona, milosť je absolútnym, 
slobodným pôsobením milujúceho Boha pre spasenie ľudí v 
osobe a diele Ježiša Krista. Cez nezištnú lásku, akou je 
Vtelenie Syna Božieho v Ježišovi Kristovi, milosť sa zjavila 
ako konkrétna historická osoba. Boh – Človek, Ježiš Kristus 
realizuje v sebe samom vzťah medzi Bohom a človekom. V 
diele spásy, v smrti a zmŕtvychvstaní dokonáva nové 
spoločenstvo, je prostredníkom skutočného odpustenia 

                                                            
149ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 37.  
150JÁN PAVOL II.: Salvifici Doloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
13, 11.  
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hriechov všetkým ľuďom, i nového stvorenia, ktoré 
umožňuje nové spásne spoločenstvo ľudí s Bohom. Preto 
milosť sa ukazuje ako milosť Ježiša Krista.   
Prameňom  milosrdenstva a milostí je Božia láska, lebo 
„Boh je láska“ (1 Jn 4, 8).  
Láska je väčšia ako hriech, ktorá neodsudzuje a nezraňuje 
ako to bolo v prípade ženy, ktorú prichytili pri cudzoložstve 
a Mojžišov zákon nariaďoval takéto ženy ukameňovať. Ježiš 
jej hovorí: „Ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 
1-11). 
Láska je silnejšia ako choroba. Ochrnutému, ktorého 
priniesli na nosidlách povedal: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti 
hriechy.“ (Mt 9, 2). Ježiš odpúšťa hriechy a takto uzdravuje 
dušu, a ako vonkajší znak, že chorý má skutočne odpustené 
hriechy, uzdravuje aj jeho telo.151  
Je silnejšia ako smrť – v prípade syna naimskej vdovy. 
„Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: 
„Neplač!“ Potom pristúpil a dotkol sa már.“ Mládenca 
vzkriesil a odovzdal ho matke (porov. Lk 7, 11-17).    

Láska je vždy ochotná pozdvihnúť a odpustiť, a je 
stále pripravená ísť v ústrety márnotratnému synovi, ktorého 
otec bez výhrad prijal najprv do svojho náručia a potom aj 
do svojho domu (porov. Lk 15, 11- 32). 

Ježiš stretáva chorých na svojich cestách počas 
svojej verejnej činnosti. Evanjelista Marek uvádza, že keď 
Ježiš prišiel do Genezaretského kraja, prichádzali k nemu 
ľudia a „na nosidlách začali znášať  chorých na miesto kde 
bol, ako počuli. A všade kdekoľvek prišiel do dediny, mesta 
či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli 

                                                            
151 SVÄTÉ PÍSMO JERUZALEMSKÁ BIBLIA, Dobrá kniha Trnava 
2013, poznámka  k (Mt  9, 3). 
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dotknúť aspoň obruby jeho plášťa. A všetci, čo sa ho dotkli, 
ozdraveli.“ (Mk 6, 54-56).  

V Novom zákone na zmysel ľudského utrpenia 
nachádzame mnohé odpovede, ktoré sú spojené 
s mesiášskym poslaním Ježiša Krista. V Jánovom evanjeliu 
čítame o tom, ako Ježiš stretol človeka slepého od 
narodenia. „Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabbi, kto zhrešil – 
on alebo jeho rodičia – že sa narodil slepý? Ježiš 
odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa 
na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý 
ma poslal, dokiaľ je deň“  (Jn 9, 2 – 4). Na chorom človeku 
sa mala potvrdiť skutočnosť, že Ježiš je opravdivým 
Mesiášom. Ako slepý sám povedal: „Od vekov nebolo 
počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. 
Keby on nebol od Boha...“ (Jn 9, 32-33). Vo svojej 
mesiášskej činnosti uprostred izraelského ľudu, Kristus bez 
prestania sa približoval k svetu ľudského utrpenia. „On kade 
chodil, dobre robil“ (Sk 10, 38). 

Ježiš Kristus nám zjavuje Božie kráľovstvo a preto 
Jánovým učeníkom hovorí: „Choďte a oznámte Jánovi čo 
počujete a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní 
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium.“ (Mt. 11, 4-5). Príchodom Ježiša Krista 
nezmizla choroba zo sveta, ale Božia sila, ktorá nad ňou 
zvíťazila je už odteraz vo svete. Preto Ježiš od všetkých 
chorých, ktorí mu prejavujú svoju dôveru, žiada len jedno 
a to aby mu verili, lebo vo viere je všetko možné (porov. Mt 
9, 28; Mk 5, 36).152  

                                                            
152 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 352.  
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Choroba je symbolom stavu, v ktorom sa nachádza hriešny 
človek, duchovne je slepý, hluchý, chromý... Uzdravenie 
chorého predstavuje aj duchovné uzdravenie, ktoré Ježiš 
prišiel vykonať na ľuďoch.  

Odpúšťa hriechy ochrnutému a aby ukázal, že má na 
to moc, uzdraví ho (porov. Mk 2, 1-12). Tento dosah 
zázrakov sa vyzdvihuje najmä v Jánovom evanjeliu. 
Uzdravenie chromého v Betsaide,  ktorý 38 rokov ležal na 
lôžku, znamená dielo oživenia, ktoré vykonal Ježiš (porov. 
Jn 5, 1-9; 19-26). Uzdravenie slepého od narodenia 
poukazuje na Ježiša ako na „Svetlo sveta“ (porov. Jn 9, 1-
41). Ježišove uzdravenia chorých sa stáli predzvesťou 
kresťanských sviatostí, lebo prišiel ako lekár chorých 
(porov. Mk 2, 17), ktorý odstraňuje neduhy a choroby tým, 
že ich berie na seba (porov. Mt 8, 17, Iz 53, 4). 153  
 
Postoj apoštolov a Cirkvi k chorobe a utrpeniu 
 

Ježiš udelil apoštolom hneď od ich prvého povolania 
moc uzdravovať chorých. Evanjelista Matúš píše: „Zavolal 
si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, 
aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú 
chorobu.“ (Mt 10, 1). Pri ich konečnom rozposlaní im 
sľubuje ustavičné uskutočňovanie tohto znaku, aby sa tak 
ich ohlasovanie stalo vierohodným. „A tých, čo uveria, budú 
sprevádzať tieto znamenia, v mojom mene budú vyháňať 
zlých duchov... na chorých budú vkladať ruky a tí 
ozdravejú.“ (porov. Mk 16, 17 – 18).  Aj skutky apoštolov 
viackrát zaznamenávajú zázračné uzdravenia. Peter apoštol 

                                                            
153 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 352 – 353.  
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chromému, ktorého stretol pri chrámovej bráne povedal: 
„Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene 
Ježiša Krista Nazaretského  vstaň a choď!“ Chytil ho za 
pravú ruku a zodvihol ho.“ (Sk 3, 6-7). Filip apoštol 
v Samárii uzdravoval chorých tak, že: „mnohí ochrnutí 
a chromí ozdraveli.“ (Sk 7, 7). Tieto zázraky ukazujú na 
moc Ježišovho mena a na skutočnosť jeho zmŕtvychvstania. 
Aj sv. Pavol medzi darmi Svätého Ducha spomína 
uzdravenie, ale vždy je to ten istý Duch, ktorý rozdeľuje 
každému ako chce (porov. 1 Kor 12, 10 – 12). Tento znak 
stále dáva vierohodnosť Ježišovej Cirkvi.154 Nevinný 
Baránok trpel na kríži, aby spasil svet. Chorí majú dopĺňať 
na svojom tele, čo chýba Kristovmu utrpeniu, pre dobro 
jeho tela – Cirkev (porov. Kol 1, 24). 

Presbyteri v Cirkvi preberajúc úkon apoštolov 
(porov.  Mk 6, 13)  udeľujú chorým sviatosť pomazania 
olejom v mene Pánovom a chorí sa s vierou modlia 
a vyznávajú svoje hriechy. Táto modlitba155 ich zachraňuje, 
lebo hriechy sa im odpúšťajú a môžu dúfať, že budú 
uzdravení, ak je to vôľa Božia (porov. Jak 5, 14). Celá 
účinnosť pokánia je v tom, že kajúcnikovi navracia Božiu 
milosť a spája ho s Bohom v dokonalom priateľstve. U tých, 
ktorí prijímajú sviatosť pokánia so skrušeným srdcom 

                                                            
154 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 353.  
155 Modlitba s vierou, t. j. modlitba, ktorú koná kňaz vtedy, keď chorého 
mažú olejom. „Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“, a to nielen 
všedné, ale aj ťažké, ak sa chorý nemôže z nich vyspovedať. (SVÄTÉ 
PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.:  Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 1998, poznámka  k (Jak 5, 15).   
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a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť 
svedomia spolu so silnou duchovnou útechou.156  
 Toto uzdravenie sa neuskutočňuje neomylne, ako keby 
magickým účinkom modlitby alebo obradu. Ježiš zoberúc na 
seba naše choroby v čase umučenia, dal im nový zmysel: 
ako každé utrpenie, aj ony majú odteraz hodnotu vykúpenia. 
Kým Jób ešte neprenikol k tomu, aby pochopil zmysel 
choroby, kresťanovi práve Ježišovo utrpenie ukazuje, že 
svojou chorobou „doplňuje na vlastnom tele, čo Kristovmu 
utrpeniu chýba k dobru jeho Tela, to jest Cirkvi.“ (Kol 1, 
24).157  
Človek môže dozrieť do plnšej podoby tým, že sa odovzdá 
v dôvere a pokore pred Bohom. Tu práve začína jeho 
duchovné dozrievanie, lebo tu začína pôsobiť Boh svojou 
milosťou.158 
 
Záver 
 

Príčiny  choroby je ťažko zisťovať. Písmo sväté 
Starého zákona dávalo do súvisu hriech a chorobu, čo na 
mnohých miestach ako sme uviedli v príspevku sa to aj 
potvrdzuje. Avšak  Starý zákon predstavuje aj utrpenie 
spravodlivého Jóba, ktorý nespáchal nijaký hriech. Táto 
skúška utrpenia   ukazuje vernosť Jóba Bohu.  Ježiš prináša 

                                                            
156 KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI.: 1468. 
157 LÉON-DUFOUR, X., DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 353- 354).  
158 MICHEĽ  R., KORBOVÁ Z., PROŃEKOVÁ M.:   Hospicová 
sociálna práca, In: HANOBIK, F. a kol. (eds.) Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie, Qou vadis hospic. Bratislava: VŠZaSP sv. 
Alžbety, Bardejov 2012, s. 311 (303 – 318), ISBN 978-80-8132-068-2. 
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nádej do choroby, lebo on z choroby uzdravuje, ale aj 
s chorým človekom sa solidarizuje práve cez svoje utrpenie.  
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Medicinácia zomierania a smrti 
Koval Štefan 

 
Medcinácia - výraz, vysvetľujúci riešenie sociálneho 

problému pomocou zdravotníckych služieb. Socializácia je 
opakom toho. Často sociálny jav, ku ktorému patrí aj 
zomieranie,  ľudia sa pokúšajú riešiť medicínskou cestou. 
Rozumej tomu, poskytovať medicínske  úkony a liečbu 
stavu, ktorý je z pohľadu medicíny neriešiteľný a naopak, 
pri aktivácii sociálnych zložiek  zomieranie bude ľahšie 
a bude naplnená filozofia hospicu – aby človek nezomieral 
sám.  
Zomieranie je stav, pri ktorom, dochádza k úbytku vitálnych 
funkcií z dôvodu choroby alebo úrazu. Ide o stav, kedy 
napriek všetkým vymoženostiam medicíny nie je možné 
udržať človeka pri živote a každá perspektíva sa mení na 
bolestné pochopenie odchodu človeka z tohto sveta.  
Zomierajúci človek je osoba, u ktorej v dôsledku choroby 
alebo úrazu došlo k takému stavu, kedy choroba alebo 
zranenie vedie k nevyhnutnému ukončeniu vitálnych funkcií 
a kedy aj napriek intervencii medicíny tento proces sa 
nepodarilo zastaviť. 
 Smrť je prirodzený jav odchodu človeka zo 
sociálneho prostredia v dôsledku zlyhania a ukončenia 
životaschopnosti organizmu. Smrť je biologický a duchovný 
koniec existencie človeka na tomto svete. Život je kategória 
časovo obmedzená. Smrť je jeho nevyhnutným zakončením 
života, avšak každá smrť človeku je vnútorne neprijateľná. 
Pohreb – spoločenská udalosť. 
 Cieľom tohto podania nie je vyjadrovať pocity 
zomierajúcich ale naopak, vyjadriť názor na úskalia 
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sprevádzania pri zomierajúcom človeku, poukázať na proces 
zomieranie ako cestu k prekonaniu pozemského života 
a prechodu do večnosti z pohľadu kresťanskej filozofie.  
Podstatou je, aby sme vo svojej „povinnosti“ predlžovať 
život človeka videli aj medze tejto „povinnosti“.  Problém 
riadnych a mimoriadnych zákrokov je osobitne aktuálny v 
prípade terminálnych chorôb. Podľa zásady lekárskych 
kruhov nie je povinnosť lekárov a ošetrovateliek len liečiť a 
zmierňovať utrpenie, ale aj „predlžovať“ život, pokiaľ je to 
len možné. To znamená, že tu sa objavuje 
akásimedicináciasociálneho javu odchodu človeka 
z fyzického života namiesto poskytnutia zmysluplného 
sprevádzania pri prekonávaní hranice pozemského bytia v 
pozemské nebytie a spojenie sa s Bohom. 

V našej civilizácii smrť v je pokladaná za nepriateľa, 
ktorého je potrebné odrážať všetkými prostriedkami a 
pokiaľ je to len možné. Smrť je často považovaná za 
zlyhanie techniky i jednotlivých lekárov, je vnímaná ako 
nepatričný fenomén, ktorý sa nehodí do sveta ovládaného 
vedou, technikou a médiami, do sveta, ktorý je posadnutý 
mladosťou, sexom, úspechom a hromadením hmotných 
statkov. Smrť je skrývaná a je vhodné o nej mlčať. 

Smrť však je časťou ľudskej existencie, ľudského 
dozrievania a vývoja práve tak, ako zrodenia. Smrť nie je 
nepriateľ, je integrálnou súčasťou nášho bytia, určuje 
zmysel ľudskej existencie, posledný stupeň vo vývoji 
ľudskej bytosti, astronomická čierna diera, ktorú keď raz 
prekročíme, stratíme dotyk so svetom, v ktorom sme boli 
„doma“. Smrť môže byť rôzna, tragická, smutná, tichá, 
alebo dramatická, náhla, alebo naopak dlho ohlasovaná. 
Nech sú jej konkrétne formy akékoľvek, aj ona je a mala by 
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byť znova rešpektovaná ako sociálny akt, ako udalosť, ktorá 
zahŕňa vždy viac ľudí než iba umierajúcich. 

Ústredným problémom dneška je fakt, že smrť ako 
fenomén vypadla z bežného priestoru sociálnej pozornosti 
ľudí všetkých vekových skupín. Často sa hovorí, že ľudia 
majú strach zo smrti. To nie je strach ako taký ale hlas 
životnej energie, láska k životu a pud sebazáchovy, ktorý je 
nám daný od narodenia. Smrť však môže byť milovaná len 
duchom unaveným a zbaveným ilúzií, stroskotancom života, 
pre ktorého život stratil zmysel, lebo sa vytratila láska 
a sebaúcta u človeka, schopnosť prekonať problémy.  

Radikálny strach zo smrti majú tí, čo majú lásku 
k životu. Táto láska nie je nič rozumového, či založeného na 
životnej skúsenosti. Je to niečo prosté a spontánne. Učí 
každého živočícha, aby si hľadal svoj pokrm a svojho druha,  
aby chránil svoje potomstvo. A aby sa bránil, alebo utekal 
pred telesným násilím a najväčšmi zo všetkého - pred 
hrôzou smrti. To je základný popud, ktorým sa odlišuje 
dobré od zlého, nádej od bázne. Strach z ľudského konca a 
ľútosť nad koncom života pramenia z neistoty, čo bude 
ďalej, bude vôbec niečo? Báť sa umierania je normálne, 
umieranie znamená cestu do neznáma a do istej miery je 
veľmi zdravé báť sa vstupu do neznáma. 

Je potrebné spochybniť tiež sklon k hodnoteniu smrti 
ako naproste negatívnej skutočnosti. Takáto predstava je 
nesprávna. V najťažšej situácii stroskotania môže sa človeku 
naskytnúť pomoc, ktorá neprichádza zo sveta ani z neho 
samého. Takáto existenciálna kríza má vždy nábožný 
charakter, pretože v nej  sa prepadáme až na dno 
a nachádzame sa na archaickej úrovni kultúry, kde bytie 
splýva so sakrálnom. V takomto oslobodení sa od 
povrchnosti sveta dotýka sa človeka samotné bytie, 
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nadpredmetnosť, ktorá sa vymyká akémukoľvek určeniu. 
Prístup k otázkam posmrtného života si vyžaduje otvorenú 
myseľ a tolerantnosť ku všetkým názorom, musíme sa 
pozerať očami vedca aj mystika a dať sa poučiť oboma. 

Umieranie a smrť sú  „utajené“ , odohrávajú sa 
diskrétne, mimo, alebo prevažne mimo našu prítomnosť. 
Voči téme smrti sme precitlivení, reagujeme často 
hystericky, väčšinou nezrelo a nezodpovedne. V našom 
storočí sme smrť tabuizovali, vytlačili sme umieranie a smrť 
zo svojich myslí, ale nemohli sme ju vytesniť zo svojho 
života. A pretože sme o svojej konečnosti vlastne nikdy 
nepremýšľali a ani v najmenšom sa nezaujímali 
o podrobnosti tohto fenoménu ľudského života – nezmierili 
sme sa s ňou. 

Veľa energie vynakladá človek na popretie smrti, 
pretože netuší, že poznanie oslobodzuje. Až do doby prvého 
stretnutia so smrťou sme si mysleli, že je na ňu dosť času 
a že sa nás netýka. Čo teraz a čo ďalej? Ako sa  môže človek 
zmieriť so smrťou druhého, ak sa nezmieri s konečnosťou 
vlastnou? Každý kto v priebehu života bude častejšie 
a poučene filozofovať o ľudskom bytí, zvládne úlohu 
sekundanta umierajúceho. Bude presne vedieť, ako sa má 
správať a rovnako tak dobre pozná, že otázka, čo hovoriť, je 
nezmyselne položená. 

Lekár a ošetrovateľka je v situácii, kedy 
stanovisko k smrti musí zaujať. V určitých konkrétnych 
situáciách sa rozhoduje podľa toho ako on sám rozumie 
problému života a smrti. Hodnotenie nie je iba subjektívne, 
ale má svoju objektívnu stránku práve v tom, že hodnotená 
vec sa na okamih stáva pre nás relevantná. Hodnotenie je 
pre človeka vôbec neodlučiteľné od poznávania a priamo 
orientuje našu aktivitu. V tom je objektívna stránka 
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hodnotenia, ktorá nie je iba subjektívnym zdaním. 
Hodnotenie môže byť mylné, ale tým nie je menej 
objektívne. Hodnotenie ako základná forma ľudského 
zmocňovania sa a podriaďovania si sveta druhých, je teda 
špecificky ľudskou záležitosťou. 

Často mlčíme zo zbabelosti nad vlastnou 
konečnosťou. Umierajúci túto váhavosť, bezradnosť, 
neschopnosť a vnútornú neochotu účasti vníma veľmi 
citlivo a rešpektuje ju, mlčí tiež. Súčasne svoju situáciu 
hodnotí ako odpísanie.  

Duchovná dimenzia osobnosti môže byť 
charakterizovaná aj ako schopnosťsebapresahovania, 
transcendencie, smerom k tomu, čo je nutnou podmienkou 
a možno aj dôvodom ľudského života, ako celostného bytia. 
Vedomie smrteľnosti, konečnosti indivídua sa odráža 
v postojoch človeka k sebe samému, k iným ľuďom, k svetu 
a životu v ňom ako celku. Prejavuje sa preferenciou určitých 
hodnôt, ktoré dávajú ľudskému životu zmysel. 

Práve z tohto postulátu vychádza profesionálne 
ošetrovanie zomierajúcich ľudí a sprevádzanie človeka 
najbližšími. Potenciálna i reálna konečnosť obklopuje 
všetkých živých  a snáď preto sa jej ľudia toľko nebáli. 
Poznanie, že všetko raz skončí a skončím taktiež ja, bolo 
výsledkom pestovanej múdrosti.  

Je známe, že aj umierajúci, akokoľvek je jeho stav 
vážny, svoju situáciu prežíva. Nechce byť sám, túži po 
prítomnosti druhého človeka. Nám nie je dané, aby sme 
subjektívne predpokladali a vyjadrovali sa k akejsi stupnici 
utrpenia zomierajúceho človeka a zasahovali do cesty 
konečnosti jedinca. Povinnosťou zdravotníckeho personálu 
je vytvoriť priestor pre psychický komfort, (nemý dialóg, 
upokojujúce slová, kontinuálne návštevy, ba hovoriť o smrti 
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ak sa to chorému žiada, ľudsky sa angažovať). Často 
zomierajúci človek je odovzdaný napospas osudu 
a spočiatku má normálne ľudské obavy zo straty kontroly 
nad sebou, bolesti a pod.  Postupne tíško v nemej pokore 
očakáva pokoj. To by bol azda najjednoduchší odchod po 
náhlej smrti. Najstrašnejšie je umieranie v agónii.  

Predlžovanie života často znamená predlžovanie 
beznádejného utrpenia. V iných prípadoch sa darí všetkými 
druhmi farmaceutických prostriedkov a prístrojov udržať iba 
biologický život. Rozpor je vtom, že často sa stáva, že 
zmierňovaní bolesti a udržiavanie života sa dokonalo 
nekryjú. Tu sa ukazujú často ako vzájomne protikladné a 
vylučujúce sa alternatívy. Napríklad, kóma pri poškodenom 
alebo zničenom mozgu. V tomto prípade nie je namieste 
predlžovanie života povinné, naopak je potrebné všetky 
umelé funkcie organizmu ukončiť. Dôvodom toho je, že 
taký život nie je najvyššie dobro ani najvyššia hodnota. Že 
daný prístroj potrebuje dakto, kto má väčšiu nádej na 
prežitie. Lebo iba zachovávanie ľudského života, zvlášť na 
biologickej úrovni nie je účelom ľudského života.  

Všetci sa zhodujú na tom, že povinnosť udržiavať 
človeka pri živote končí pokiaľ už nemôže napĺňať zmysel 
svojho života. Zmyslom úsilia lekárov nie je zvíťaziť nad 
smrťou ale zmyslom je pomáhať ľuďom. Úkon lekára končí, 
keď bol z Božej vôle zavŕšená úloha človeka.  
Lekárske svedomie musí vedieť nielen kedy sa ma určitým 
zásahom začať, ale aj kedy sa má skončiť intervenovať za 
život. 
            Ak sa rozhodneme vzdať sa nádeje na niečí život, 
nie je potrebné ho neobmedzene predlžovať pomocou liekov 
a prístrojov, zvlášť pokiaľ tento život je iba vegetatívny 
a nejaví príznaky ľudských reakcií. V tomto prípade je 
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potrebné vysadiť všetky mimoriadne prostriedky a dať 
voľný priebeh prírodnému procesu. Po mozgovej smrti je 
upustenie od týchto prostriedkov dokonca povinné, vrátane 
odpojenia respirátora. 

Aj keď lekár takémuto pacientovi musí poskytnúť 
obvyklú lekársku starostlivosť, nie je jeho povinnosťou 
život predlžovať osobitnými metódami a mimoriadnymi 
prostriedkami, práve naopak, je potrebné považovať za 
nemravné, keď umelé predlžovanie dačieho života znamená 
iba predlžovanie jeho utrpenia, zápasu so smrťou a 
umieraním. Pacient sa pokúša vzoprieť možnostiam 
medicíny predĺžiť život a želá si rozhodovať o tom,  čo je 
pre jeho osobu dôležité a dobré, čo slúži jeho blahu. 
V podstate predĺženie života v skutočnosti znamená len 
odďaľovanie smrti za cenu vážnych psychických 
a fyzických utrpení pacienta. 

Moderné hospicové hnutie bolo Založené v Anglicku 
lady Cecílie Saundersovou má vyslovovať tomuto postupu 
svoju plnú podporu. U nevyliečiteľnej rakoviny alebo 
podobných smrteľných chorôb predstavuje najvhodnejšiu 
pomoc zomierajúcim obetavá starostlivosť vrátane jedla a 
pitia, pokiaľ si to pacienti želajú, zmierňovanie bolesti v 
rámci možnosti a rada pri príprave na smrť. Nie je povinné 
poskytovať ďalšie lekárske ošetrovanie k predlžovaniu ich 
života, aj keď sú to riadne alebo mimoriadne stavy. Napr., 
pri zápale pľúc u pacientov umierajúcich na rakovinu sa 
rozhoduje takým spôsobom, že upúšťa sa od podávania 
antibiotík pokiaľ už nie je možné pacientovi zmysluplne 
predlžiť život. To sa vzťahuje pre beznádejné stavy 
v terminálnej fáze života. Iba u nádejného pacienta sa volí 
liečba pre  zmysluplný život. Primeranosť znamená, že musí 
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existovať spravodlivý pomer medzi úsilím ošetrovateľov a 
nákladmi na zákroky a užitočnosť pre pacienta. 
           Pacient je oprávnený odmietnuť všetky mimoriadne 
zákroky, medzi ktoré patria mimoriadne bolestivé zákroky a 
želanie nespôsobiť rodine alebo spoločnosti prehnané 
výdavky – to všetko je legitímnym dôvodom k možnému 
nepredlžovaniu života. Súcitný človek berie pri svojom 
etickom rozhodovaní do úvahy potreby a práva druhých. 
Želanie pacienta je však potrebné rešpektovať najmä vtedy, 
keď situácia nedáva žiadnu nadej.Rešpektovanie želania 
umierajúceho človeka je vždy namieste a musí byť písomné 
a uložené v zdravotníckej dokumentácii. To nesúvisí 
s pasívnou eutanáziou, tobôž jej aktívnou formou.  
Vzhľadom k technickým vymoženostiam súčasnej medicíny  
je ťažko povedať , kedy skončil život a zostáva iba 
prežívanie tela. Eutanázia ani asistovaná sebavražda je 
neprípustná. Medicína musí zaistiť takú paliatívnu 
starostlivosť, ktorá by zľahčila utrpenie človeka natoľko, 
aby umierajúci jedinec netúžil ukončiť ho ale naopak, bez 
pomoci prekonať v spánku  prechod do inej formy života. 
Akýsi „stoicizmus“ človeka a „heroizmus“ zdravotníka nie 
je namieste pri ukončení života. Každý invazívny zásah do 
umierajúceho tela môže byť viac škodlivý ako prospešný 
telu. 
                Základným princípom starostlivosti 
o umierajúceho je zaistenie jeho vitálnych funkcií, 
spoločenské a psychické zdroje, teda kvalitu života. 
Hospicovský útulok má poskytovať skôr utišujúci ako 
liečebný plán; poskytovať spomínanú kvalitu života. 
Zomieranie by málo byť spokojné. Profesionál lekárska 
starostlivosť je daná, a premyslený príznak úľava za 
predpokladu. Pacient a jeho rodina sú zahrnutí rovnako do 
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plánu ošetrovania v rovnakej citovej, duchovnej a praktickej 
podpore založený na pacientovom želaní a potrebách jeho 
rodiny. Pripravený dobrovoľník môže sa starať o členov 
rodiny rovnako tak, ako podporovať pacienta. Útulok cti 
život a zomieranie považuje za  normálny proces patriaci 
životu. Útulok nesmie urýchlovať ani oddialovať smrť. 
Útulok poskytuje ošetrovateľské služby a láskavé 
spoločenstvo pacientovi a jeho rodine s cieľom prekonávať 
smrť v uspokojivom režíme. 
                V procese zomierania sa uspokojujú komplexné 
fyzické, duchovné, citové a sociálne potreby individuálne 
pacientovi a jeho rodine. Pacient a jeho rodina rozhoduje o 
prípadnpm dožití zomierajúceho doma. Hospicový tím je  
interdisciplinárny a je vedený lekárom.  Tím tvoria lekár, 
ošetrovateľky, opatrovník, sociálny pracovník, kňaz a 
dobrovoľník. Zomierajúci človek prestáva byť pacientom. 
Do popredia sa dostáva ako sociálna bytosť vyžadujúca úctu 
a lásku, trpezlivé pochopenie a obetavosť pre svoju 
odkázanosti na okolí lebo je jeden z nás. 
 
 
Profesionálny prístup k otázkam zomierania a smrti 
umožňuje nazrieť do často tabuizovaného problému, 
ktorý si pestujeme sami nepochopením životného 
poslania a vlastnej pominuteľnosti. Priestor a čas do 
ktorého sa človek narodí nám predurčuje začiatok a 
koniec bytia v sociálnom prostredí ľudstva, ktoré je ale 
nesmrteľné na rozdiel od pominuteľnosti a zraniteľnosti 
jedinca. Každý človek má vlastný osud, ktorého sám 
nemusí byť strojcom. Tak, ako bolestne a udivene 
prichádza človek do úplne iného sveta, aby naplnil svoje 
poslanie, tak  bolestne bude odchádzať do 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 220

prekvapujúceho sveta Večnosti a nového poslania. 
Pochopením zmyslu života človeka dokážeme pochopiť a 
ovplyvniť proces zomierania a smrti ako súčasti ľudskej 
ontogenézy a ľudského bytia. Cez empatiu k 
zomierajúcemu a účasť na zložitom procese ukončenia 
života človeka chápeme svoju existenciu a svoje poslanie, 
ktoré sa usilujeme naplniť aj obetavou starostlivosťou o 
jedinca, ktorý pred naším zrakom opúšťa tento Svet. 
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Sociálna izolácia seniora v kontexte  

sociálneho prostredia 
Kremenáková Anna, Kassaiová Katarína 

 
Seniori patria medzi marginalizovanú skupinu ľudí, ktorá je 
často krát odsúvaná na okraj spoločnosti. Populácia na 
Slovensku ale aj iných krajinách sveta starne, čím sa zvyšuje 
riziko vzniku sociálnej izolácie a osamelosti seniorov. Naša 
práca sa snaží upozorniť na dôležitosť sociálneho kontaktu 
rodiny ako aj spoločnosti, ktorá tak pomôže predchádzať 
sociálnej izolácií a pocitu osamelosti. Samotný pojem 
„sociálna izolácia“ teda predstavuje stav, v ktorom 
jednotlivec hlavne negatívne prežíva nesúlad medzi 
želanými sociálnymi vzťahmi, prípadne emocionálnou 
podporou, ktorú by od nich očakával, a tým, čo má v rámci 
svojho sociálneho prostredia k dispozícií.  
 
Kľúčové slová: Manažment sociálneho zariadenia. Sociálna 
izolácia. Spôsoby vypĺňania voľného času seniorov. 
 

 
          Social isolation of the elderly in the context    
                          of the social environment  
 
 
Seniors are among marginalized group of people, often 
times marginalization. Population in Slovakia and other 
countries of the world is aging, increasing the risk of social 
isolation and loneliness of seniors. Our work seeks to draw 
attention to the importance of social contact family and 
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society, so that will help prevent social isolation and 
feelings of loneliness. The very concept of "social isolation" 
is therefore a condition in which an individual survives 
mainly negative mismatch between the wishes of social 
relationships or emotional support that would be expected of 
them, and what is within their social environment available. 
 
Keywords: Management of sanitary facilities. Social 
isolation. Methods of filling free time seniors. 

 
Hlavným a určujúcim cieľom práce bolo odpovedať 

na otázku: Ako vplýva sociálna izolácia na seniora 
v kontexte sociálneho prostredia? Prostredia v ktorom senior 
žije, prípadne trávy svoj voľný čas.  Odvodili sme následne 
hlavný cieľ práce analyzovať faktory sociálneho prostredia, 
ktoré sa podieľajú na sociálnej izolácií seniorov. Na 
potvrdenie hlavného cieľa sme rozdelili skúmanie na tri 
čiastkové ciele:  
 C1: Zistiť a porovnať, či sú seniori v sociálnych a 
ústavných zariadeniach vystavení izolácií častejšie než 
seniori žijúci v  domácom prostredie. 
C2: Zistiť a porovnať, aké voľnočasové aktivity prevažujú 
v závislosti od sociálneho prostredia (domáce prostredie, 
sociálne zariadenie, ústavné zariadenie) 
C3: Zistiť a porovnať, aké boli najčastejšie príčiny sociálnej 
izolácie seniorov v závislosti od sociálneho prostredia.  
Uvádzame aj najčastejšie príklady sociálnej izolácie ako je 
úmrtie partnera či u väčšiny seniorov zhoršenie ich 
zdravotného stavu, ktoré môže viesť k hospitalizácia 
v ústavných či sociálnych zariadeniach prípadne imobilitu 
seniora. Ďalším príkladom môžu byť saj samotné depresie 
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seniora, negatívne skúsenosti s okolím a odmietanie 
sociálneho prostredia v ktorom žije.  
K príčinám sociálnej izolácie patrí hlavne nedostatok 
sociálnych zručnosti, schopnosti zapadnúť do kolektívu, či 
prispôsobovať sa sociálnemu prostrediu ako aj zúženie 
sociálnych vzťahov na minimum až plynulý prechod do 
izolácie. 
Reakcie na sociálnu izoláciu delíme na negatívne, kam patrí 
plač, pasivita seniora, prepadanie smútku, častý spánok, 
sledovanie televízie, prejedanie sa alebo naopak 
nechutenstvo. K najčastejším negatívnym reakciám patrí 
prepadanie alkoholu. Medzi pozitívne reakcie na zvládanie 
sociálnej izolácie radíme zameranie seniora na svoje záľuby, 
na samého seba, cvičenie alebo učenie sa novým veciam. 
 
 
Závery práce 
C1: Zistiť a porovnať, či sú seniori v sociálnych 
zariadeniach vystavení izolácií častejšie než seniori žijúci v 
domácom prostredie. 
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Otázka č. 11. Máte pocit osamelosti?  

 
Otázka nám priamo poskytuje prehľad, ktorý seniori 
a z ktorých oblasti pociťujú samotu a osamelosť 
najčastejšie.  Až 45 (47,70%) respondentov sa vyjadrilo že 
niekedy mávajú pocit osamelosti a z toho tvorí  25 ( 26,5%) 
klientov sociálnych zariadení. Pocit osamelosti má 21 
(22,26%) respondentov z toho 11 (11,66%) seniorov 
z domáceho prostredia a 10 (10,6%)  klientov sociálnych 
zariadení. Málokedy  pociťuje osamelosť 15 (15,9%) 
respondentov a 13 (13,78%) respondentov z domáceho 
prostredia osamelosť nepociťuje.   
C2: Zistiť a porovnať, aké voľnočasové aktivity prevažujú 
v závislosti od sociálneho prostredia (domáce prostredie, 
sociálne zariadenie, ústavné zariadenie). 
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 Otázka č. 8. Ako trávite svoj voľný čas?  

 
Spôsoby vypĺňania voľného času seniorov nás zaujímali 
v nasledujúcej otázke. Ponúkli sme spektrum aktivít, ktoré 
môžu robiť sami, alebo s inými ľuďmi. Najčastejšou 
odpoveďou až u 56 (59,36%) seniorov bola pozeranie 
televízie. Tento spôsob trávenia voľného času zároveň 
označilo až  40 (42,40%) klientov sociálneho zariadenia, 
teda prakticky všetci opýtaní. Seniori z domáceho prostredia 
trávia čas domácimi prácami (23 seniorov- 33,92%), prácou 
v záhrade (22 seniorov- 22,32%), čítaním a lúštením 
krížoviek 19 seniorov- 20,14%), návštevou príbuzných (9 
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seniorov- 9,54%). Náboženské podujatia navštevuje 14 
(14,84%) respondentov a len 3 (3,18%) klienti sociálneho 
zariadenia. Lúštenie krížoviek označilo 33 (34,98%) 
respondentov. Šport a prechádzku uprednostňuje 21 čiže 
22,26% seniorov z domáceho prostredia a 6 (6,36% ) 
klientov sociálnych zariadení. Až 8(8,48%) seniorov 
s domáceho prostredia sa vyjadrilo, že ešte stále sú 
zamestnaní. 
C3: Zistiť a porovnať, aké boli najčastejšie príčiny sociálnej 
izolácie seniorov v závislosti od sociálneho prostredia. 
 
    Otázka č. 13 Prečo sa ľudia, podľa Vás sociálne 
izolujú?  

 
 
V otázke č. 13 sme sa opýtali, čo môže byť tým hlavným 
dôvodom, ktorí spôsobuje sociálnu izoláciu. U 34 (36,04%) 
seniorov sú dôvodom sociálnej izolácie povaha. Klienti 
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sociálnych zariadení (15 seniorov - 15,9%) a seniori 
z domáceho prostredia  (17 seniorov- 18,02%) si myslia, že 
to sú ľudia zo zlým zdravotným stavom . Podľa 7( 7,42%)  
seniorov je dôvodom sociálnej izolácie nedostatok 
možností. Pre 21 (22,26%) respondentov , z toho 12 
(12,72%) seniorov z domáceho prostredia a 9 ( 9,54%) 
klientov je to hlavne kvôli nedostatku financií.  
 Odporúčania pre prax 
Pre manažment sociálneho zariadenia 

- vyzvať manažment zariadenia k možnosti získavania 
rôznych grantov na podporu a rozvoj kultúrnych 
akcií  

- zvýšiť počet pracovníkov (sestier, sociálnych 
pracovníkov) a podiel aktivít na príprave kultúrnych  
a interaktívnych programov 

- navrhnúť manažmentu zariadenia, vytvorenie 
podmienok pre seniorov umiernených v sociálnych 
zariadeniach, porovnateľné s aktivitami v domácom 
prostredí (záhradka, domáce práce) 

- vytvorenie spolupráce s inými organizáciami napr. 
školy, kluby, dobrovoľnícke združenia  

     Pre rodinných príslušníkov 
- vyzvať a zapájať rodinných príslušníkov do rôznych 

kultúrnych a spoločných aktivít ako aj liečebného 
procesu  

     Pre sestry, sestry pracujúce v komunite, sociálnych 
pracovníkov                                                      

- aktivizovať a vytvárať podmienky pre klientov 
sociálnych zariadení (čítanie, šport, prechádzka) 

- vytváranie záujmových krúžkov v spolupráci 
s vedením a pracovníkmi sociálneho zariadenia 
(ergoterapia, muzikoterapia, varenie). 
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KNIHA KAZATEĽ – RADIKÁLNE 

HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA A SMRTI 
                             Leščinský Jozef 
 

Jestvuje názor, že práve starozákonná kniha Kazateľ 
predstavuje vrchol  múdroslovného uvažovania159 a aj pre svoj 
originálny status questionis sa dnes niekedy definuje, ako 
najmodernejšia alebo najradikálnejšia kniha svätého Písma.  

Táto kniha, ktorú vytvára zmes pesimizmu a prenikavej 
reflexie patrí do rámca múdroslovnej literatúry a jej vznik sa 
kladie do rokov 300 – 200 pred Kristom. Je štylizovaná, ako 
poúčanie mladého človeka starším a skúsenejším učiteľom, ktorý 
sa nazýva Qohelet160. Počas niekoľkých kapitol si zakladá masku 
kráľa Šalamúna, ktorý bol v Izraeli považovaný za prototyp 
mudrca. Potom však akoby nato zabudol a hovorí opäť vo 
vlastnom mene, v prvej osobe singuláru. Kazateľ rozpráva 

                                                            
 

160 Hebrejský tvar Qohelet je záhadným výrazom. V gréckom preklade 
Starého zákona v Septuaginte ho interpretovali zvláštnou formou 
príčastia ženského rodu od hebrejského slovesa qáhal (dať dohromady 
nejaké spoločenstvo, zhromaždiť) a počnúc Hieronymom (concionator) 
až po Luthera (Prediger) ho prekladali slovom Ecclesiastes – Kazateľ. 
Vo všetkých týchto prípadoch, tak v hebrejčine ako aj gréčtine a 
latinčine znamená to isté – Kazateľa – toho, kto hovorí v zhromaždení, 
teda rečníka alebo hovorcu. Jeho použitie v hebrejskom texte je 
zvláštne, pretože niekedy je tento tvar použitý s členom a inokedy bez 
člena. Je možné, že toto slovo na počiatku indikovalo nejakú funkciu 
alebo titul, preto bolo používané s členom. Neskôr prešlo na označenie 
mena Kazateľa, akoby autora spisu (pozn. autora). 
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predovšetkým o našom bytí. Vždy znova a znova naráža na jeho 
hranice, na absurdnosť života a predovšetkým na smrť.  

Smrť, ktorá ako sa zdá bola centrálnym problémom 
staroveku, bude aj centrálnym problémom pred ktorým Kazateľ 
zastane. A práve táto otázka ho, v rámci aktualizácie biblického 
posolstva spája s modernou existencionálnou filozofiou dnešných 
čias. Prečo si to myslíme?  

Pretože v centre vzťahu každého človeka so svetom, so 
životom a s ostatnými ľuďmi sa nachádza jedná zvláštna 
okolnosť, ktorej podstata spočíva paradoxne v deštrukcii tohto 
vzťahu: je to udalosť, ktorú nazývame smrťou a ktorá je 
záverečným bodom existencie každého človeka v tomto svete. Z 
tohto dôvodu sa  chcem teraz venovať biblickej reflexii, ktorú 
kniha robí na tému smrti, pretože práve ona sa javí ako posledné 
slovo vzťahujúce sa na ľudský život a následne aj na problém 
človeka ako takého.161 Aj samotný problém zmyslu ľudského 
života sa zrejmým a dramatickým spôsobom vynára práve zoči – 
voči smrti, ktorá tak tým, že je poslednou etapou ľudského života 
sa sprítomňuje, aj ako problém posledného zmyslu ľudského 
života. Smrť sa teda javí ako určitý paradox: lebo tým, že je sama 
v sebe tajomná a nehmatateľná, nevyhnutne v sebe odkrýva aj 
problém zmyslu života. Práve ten je v súčasnosti chápaný, ako 
jeden z najmarkantnejších nedostatkov dnešného života162.  

                                                            
161 Téma smrti zaberá v celej západnej a východnej filozofii, ako aj v 
literatúre, v umení a dnes aj v kinematografii veľmi dôležité miesto 
(pozn. autora). 
162 FRANKL E. V.,...A přesto říci životu ano, Karmelitánské 
nakladatelství 1996. 
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Francúzsky autor Oliver Clément napríklad, na jednom 
mieste píše:  

“Keď som bol ešte chlapec, nikdy mi nerozprávali o 
Bohu. V tej dedinke v kraji Lanquedoc, úzkostlivo rozdelenej 
vinicami, „socialista”, taký naozajstný, nikdy nechodieval do 
kostola alebo do chrámu, ženil sa bez cirkevného obradu, 
nezvykol svojím mŕtvym usporiadať cirkevný pohreb a zrejme 
nedával pokrstiť ani svoje deti. V mojej rodine sme došli až k 
tretej generácii takýchto ”socialistov”. Keď som sa pýtal na smrť 
(všetky deti kladú túto otázku) dospelí, ktorí boli okolo mňa, mi 
odpovedali: „Smrť je nič”. 

A predsa, tam bolo tajomstvo, v tom úžase a v úzkosti. 
Miloval som zem slávnostnou, až strhujúcou láskou (a občas až s 
akýmsi nemotorným vytržením). Tento nesmierne jasný, takmer 
pôvodný svet, ktorý akoby vystúpil z mora, ešte napoly pokrytý 
kalužami vody, piesočnými dunami, tŕstím, vibrujúcou 
nesmiernosťou a požehnanou voľnou oblohou. Miloval som 
modrý, takmer tmavý azúr, presvitajúci pomedzi vetvy pínií a 
vinice na jar, keď ešte kríky majú mladé zlaté lístky svietiace ako 
fakle, tú červenú zem a svetlo zľahka zhustené v krehkej nádhere 
mandľových kvetov. A ešte hory, hory vykrojené v živom tele 
slnka. To všetko predstavovalo zvýraznené tajomstvo, zvláštnosť 
bytia a naprostý úžas. 

Avšak existencia mala akúsi pochmúrnu tvár. Úžas sa v 
nej striedal s úzkosťou. Smrť je nič. Všetci, ktorých mám rád 
zomrú. A aj všetci ostatní. Všetci. Všetci, ktorí prišli predtým sú 
mŕtvi. Všetci, ktorí prídu po mne zomrú. Vrelo milované hviezdy 
ma náhle napĺňali hrôzou. Možno, tak mi vravievali, vyhasli už 
pred tisícročiami a teraz som sa pozeral na mŕtve hviezdy. V noci 
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ma prebúdzala úzkosť. Vo tme ma niečo tlačilo na prsiach. Dusilo 
ma to. Nazýval som to ničotou. Boli chvíle, keď som už nemohol 
zniesť neisté búšenie krvi, ktoré sa rozliehalo v mojom vnútri. Za 
oknom, ku ktorému som zvykol pobehnúť sa rozprestieral priestor 
s mŕtvymi hviezdami. Absurdné nekonečno. Ďalší a ďalší priestor, 
bez vrcholu a bez dna. Prázdno za prázdnom.  

Takto som žil spôsobom, ktorý sa dnes nazýva “traumou 
Západu” a ktorý Nietscheho Pochábeľ v Radostnej vede vyjadruje 
zmäteným spôsobom: “Čo sme to urobili, keď sme odtrhli zem od 
slnka? A kam to ideme? Ďaleko od všetkých sĺnc? Nespadneme 
bez opory? Dopredu, dozadu, do strany, na všetky strany? 
Existuje ešte vrchol alebo len dno? Nejdeme akoby blúdiac cez 
nekonečnú ničotu? Necítime závan prázdna na vlastnej tvári? Nie 
je tu stále väčší chlad? Nie je tu prítomná noc, stále sa 
prehlbujúca noc?”. 

Až raz. Stalo sa to vo chvíli krajnej úzkosti: istá osoba, 
ktorá mi bola veľmi blízka a ktorú som mal veľmi rád prežívala 
tragickú situáciu. Prekvapil som ju v situácii, ako plače a 
nemohol som ju nijako potešiť. Vtedy, jediný raz som sa 
spontánne modlil. V úžase sa vo mne dvíhala akási 
vďačnosť...Ale, ku komu som sa to vtedy modlil, to mi nik 
nevysvetlil... Až oveľa neskôr ma začali napádať rozličné otázky: 
o umení, ktoré nám na okamih dá vytušiť “to iné”, o klamlivých 
ideológiách, o skúsenosti kolektivizmu, ktorý sa tiež zastavuje až 
pri múre smrti, čo dokazuje aj fakt, že K. Marx temer nič nehovorí 
o smrti a spomína ju iba raz, vo Filozoficko-ekonomických 
rukopisoch z roku 1844, kde tvrdí, že “determinovaný jednotlivec 
je iba obmedzenou generickou a teda smrteľnou bytosťou”...  
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Je to slabá útecha, ak zároveň vieme, že fakt smrti 
vyvoláva hlboko v nás úzkosť a často aj nenávisť voči životu. 
Alebo sa snažíme zabudnúť na smrť, na tú základnú túžbu 
človeka, ktorá sa ponára do konzumného spôsobu života, do 
erotiky (a teda do múk), do drog a dokonca do pracovnej 
zaneprázdnenosti, alebo sa jednoducho vyhýbame tejto záhade... 

Vy to už nemôžete pochopiť – vravia mi niekedy moji 
mladí študenti. Vy ste starší pán. Mladí ľudia dnes...veď 
viete...Nuž hovorme o tých ”mladých ľuďoch”. V maturitnej 
triede, v ktorej som učil sa jedného rána stalo, že istá 
osemnásťročná študentka práve zomrela pri automobilovej 
nehode. Našiel som zúfalých chlapcov a dievčatá, v slzách. 
Vyzerali ako stratené siroty. Dlho sme sa potom rozprávali o 
smrti, o živote, o zúfalstve a nádeji. Samozrejme, v medziach 
svätosvätej laicity. Ako len počúvali...Myslel som vtedy na 
vysušenú zem, bez ciest a bez vody, o ktorej hovorí jeden biblický 
žalm. Tak rád by som bol nakoniec povedal, vysvetlil: Kristus 
vstal zmŕtvych, vaša priateľka je živá, Kristus ju prijme vo svojom 
vzkriesení. Viem, že by to boli pochopili...”163.  

Tento text zreteľné poukazuje na to, že každý pokus, dnes 
tak moderný vyhnúť sa otázke smrti je zbytočný, pretože či na ňu 
myslíme alebo nie, smrť nás nevyhnutne dostihne. Ani pokus žiť 
takým spôsobom, ako by sme nemali zomrieť je zavádzajúcou 
ilúziou. Pretože, ak chceme žiť autentickým spôsobom musíme sa 
s problémom smrti konfrontovať, lebo práve ona neomylne 
naznačuje, že osudom nášho ľudského bytia je zomrieť.  

                                                            
163 CLÉMENT O., Anachroniques, Descleé de Brouwer Paris 1992. 
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Ako teda o zmysle živote a smrti uvažuje samotný 
Kazateľ?  

Predovšetkým robí autor knihy v jej úvode určitý typ 
diskurzu, ktorý smeruje až do blasfémie, do určitého druhu nielen 
životného pesimizmu, ale až rúhania, do rozhovoru samého so 
sebou, v ktorom sa len veľmi ťažko dajú ešte spoznať prvky 
izraelskej náboženskej ortodoxie. Qohelet nám predstavuje svet, 
kde je všetko tak trochu pod znakom neužitočnosti. Kazateľ robí 
takýto typ úvahy hneď od počiatku svojho zamyslenia: 

 

1Úvahy Dávidovho syna Kazateľa, kráľa nad 
Jeruzalemom. 

 
2Márnosť, len márnosť – hovorí Kazateľ. 
 Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. 
 
Príroda vo svojom behu neustáva 
3Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy, 
 ktorou sa ustáva, (kým je) pod slnkom? 
 
4(Jedno) pokolenie prichádza, 
 (iné) pokolenie odchádza. 
 Zem však stojí naveky. 
 
5Slnko vychádza a slnko zapadá 
 a ženie sa späť na miesto, kde (zasa) vyjde. 
 
6Veje na juh a obráti sa na sever, 
 v ustavičnom krúžení duje vietor 
 a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia. 
 
7Všetky rieky tečú do mora, 
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 a more sa nepreplňuje. 
 Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, 
 aby sa odtiaľ vydali na novú cestu. 
 
8Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu - 
 vyrozprávať to nevládze nik. 
 
 Oko sa nenasycuje videním, 
 ucho sa nenapĺňa počúvaním. 
 
9Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. 
 A čo sa už stalo, to sa opäť stane. 
 
 Nič nie je nové pod slnkom. 
 
10Ak je niečo, o čom by človek povedal: 
 „Pozri toto je niečo nové!“, 
 už to bolo v časoch, 
 ktoré boli pred nami. 
 
11Však na minulosť už niet spomienky 
 a s budúcnosťou to bude tiež len tak. 
 Nebude po nich spomienky u tých, 
 Čo budú nasledovať za nimi. 
 

Ako ste si iste všimli, celá kniha je poznačená famóznym 
tvrdením, ktoré Kazateľa preslávilo “Márnosť len márnosť, 
hovorí Kazateľ, márnosť len márnosť, všetko je iba márnosť” 
(Kaz 1, 2). Akoby nám chcel povedať: je celkom neužitočné 
žiť...Pretože život je neustálym a pokračujúcim pochodom ľudí, 
ktorí prichádzajú a odchádzajú, ako slnko na oblohe, ktoré 
vychádza a zapadá. Načo teda prichádzame a odchádzame, ak náš 
život nezanecháva nijaké stopy a všetko zostáva stále rovnaké? 
Pozorný čitateľ zistí, že sa v týchto konštatovaniach nachádzame 
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v typicky helénskom, cyklickom obraze sveta, ktorý reprezentuje 
návrat slnka na oblohu a teda rytmus ročných období, ktorý 
reprezentuje vietor, o ktorom nevieš “odkiaľ prichádza a kam 
ide” (Jn 3,8), ktorý nezanecháva po sebe žiadne stopy a aj preto 
nikto nemôže v tomto zmysle objaviť “niečo nové pod slnkom”, 
nanajvýš len opakovania. Niekedy sa môže zdať, že si ktosi 
myslí, že objavil niečo nové; a zatiaľ to, čo objavil, v čo verí ako 
v novú vec je len niečo čo už bolo, čo jestvovalo pred ním. Tí, 
ktorí žili pred tebou to už videli ale ty, čo tu práve žiješ si to 
nemôžeš pamätať, pretože sú mŕtvi. 

Nejestvuje teda prechod od jednej generácie k druhej. 
Každý človek žije uzavretý vo vlastnom jestvovaní, nejestvuje 
pamäť, ktorá by prechádzala z generácie na generáciu, lebo medzi 
generáciami jestvuje fraktúra smrti. A teda všetko sa neustále 
opakuje rovnakým spôsobom a najmä s rovnakou márnosťou, 
lebo v podstate sa nič nemení a nič nového sa nestáva. Život 
človeka sa tak zdá byť ako číre a neužitočné zdanie. Šalamún sa 
teda pokúša opísať tento náš ľudský život v celej svojej 
bezútešnosti. 

 Po tomto programovom úvode, ktorý pripomína 
zamrznutý úsmev na tvári sa následne snaží prejsť všetkými 
zákutiami života, aby v nich vystopoval, či predsa len nemá život 
zmysel. Mudrc je ten, kto sa pýta sám seba, kto hľadá cesty, ako 
pochopiť život s múdrosťou (porov. Kaz 1, 12-18). Kazateľ sa 
podujíma vstúpiť na všetky polia ľudskej skúsenosti so životom, 
aby nezostali žiadne záhyby ľudského myslenia a ľudskej 
psychiky, kam by sa nedostal so svojimi pochybnosťami a 
otázkami. Qohelet sa tak podujíma prejsť všetkými dimenziami 
ľudského ducha, aby nakoniec prišiel k “utešujúcemu 
“konštatovaniu, že všetko je “márnosť” a “honba za vetrom”: 

 

1Povedal som si v srdci: 
 „Hore sa! Mal by som okúsiť slasť a zažiť 

blaženosť.“ 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 237

 
 Lenže aj to je iba márnosť. 
 
2O smiechu som (musel) povedať: „Bláznovstvo;“ 
 a o slasti: „Čo mi pomôže táto (vec)?“ 
 
3Vo svojej mysli som premýšľal (ďalej), 
 či by som si nemal vínom telo potúžiť. 
 
 Ale moja myseľ ma viedla múdro, 
 i keď som sa chopil pochabosti, 
 aby som uvidel, 
 čo je dobré pre Adamových synov, 
 aby tak prežívali 
 počet dní života pod nebom. 
4Uskutočnil som veľké dielo: 
 postavil som si (skvelé) domy 
 a vysadil som si vinice; 
 
5zriadil som si záhrady a (ozdobné) sady 
 a vysadil som ich všelijakými ovocnými stromami; 
 
6vytvoril som jazerá pri vodách, 
 aby som z nich zvlažoval háje, porastené 

stromovím. 
 
7Nadobudol som si otrokov a otrokyne, 
 aj domácej čeľade som mal (prehojne). 
 
 Aj stád rožného dobytka a oviec som mal viac 
 ako všetci moji predchodcovia v Jeruzaleme. 
 
8Nahromadil som si striebra a zlata, 
 (vzácne) poklady, aké (dodávajú) králi a mestá. 
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 Zadovážil som si spevákov a speváčky, 
 doprial som si všemožné pôžitky ľudských synov; 
 množstvo žien. 
 
9Stal som sa takým mocným, že som prevýšil všetkých, 
 čo boli kedy predo mnou v Jeruzaleme, 
 (najmä) však tým, že pri mne stále zotrvávala 

múdrosť. 
 
10Čokoľvek si zažiadali moje oči, 
 neodoprel som im ničoho. 
 Srdce som si neodtiahol od nijakej slasti, 
 doprial som slasti svojej mysli pri všetkých 

námahách, 
 veď mi to bolo odmenou za všetky moje námahy. 
 
11Potom som obrátil pozornosť na všetky svoje činy, 
 aké (kedy) prevádzali moje ruky, 
 a tiež na všetky námahy, 
 ktoré som vynaložil pri ich prevádzaní. 
 
 A hľa, všetko to bola márnosť a honba za vetrom, 
 lebo z toho nebolo osohu pod slnkom. 
 
Múdry a pochabý podľahnú rovnakému osudu 
12Potom som si všímal múdrosť, bláznovstvo a pochabosť, 
 aby som videl, (aký majú význam). 
 
 Čože si počne ten, kto nastupuje po kráľovi? 
 Zaiste to, čo už kedysi (pred ním) robili. 
 
13A videl som, že múdrosť je o toľko užitočnejšia oproti 

pochabosti, 
 o koľko užitočnejšie je svetlo oproti tme. 
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14Múdry nosí svoje oči na hlave, 
 kým pochabý sa poneviera potme. 
 
 Ale dozvedel som sa aj to, 
 že rovnaký osud postihne všetkých. 
 
15A tak som si v srdci pomyslel: 
 „Ak aj mňa postihne osud pochabého, 
 potom načo som sa tak usiloval byť múdrejší?“ 
 
 A vo svojom srdci som usúdil: 
 „Aj to je len márnosť!“ 
 
16Ani po múdrom neostáva trvalá spomienka, 
 ako jej nebude ani po človekovi pochabom. 
 Lebo keď raz nadídu budúce dni, 
 na všetko sa zabudne. 
 Ako rovnako zomierajú múdry i pochabý! (Kaz 2, 

1-16) 
Ale aj to je márnosť a honba za vetrom. Ani úspech 

neeliminuje pocit životného prázdna. Márnosťou je aj to, čo sa 
zdá byť múdrou vecou.  

Jedna vec je byť múdrym, snažiť sa o to celou silou a 
druhá je byť hlupákom, nestarať sa o vedomosti a o svoj 
pozitívny rast. A byť múdrym z tohto pohľadu je iste lepšie, ako 
byť hlupákom, hovorí Qohelet. Pretože prevaha múdrosti nad 
hlúposťou je prevaha svetla nad tmou, to znamená, že mení 
všetko. Mudrc prebýva vo svetle má oči, ktoré vidia dobre svet 
okolo seba. Hlupák žije naopak v tmách a nevie kam kráča. Teda 
byť múdrym je lepšie, ako byť hlúpym, ibaže problém je v tom, 
že mudrc (teda ten, ktorý vie používať veci správnym spôsobom 
zomiera nakoniec rovnako, ako hlupák, ktorý sa nikdy o nič 
nesnažil... A teda načo slúži byť múdrym, ak sa zomiera rovnako? 
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Keď hlúpy má taký istý koniec, ako mudrc? Načo je potrebné 
živiť ilúzie o lepšom živote, keď sa raz zistí, že sme si vlastne 
rovní, lebo zomierame rovnakým spôsobom? Kde je tu výhoda 
múdrosti? Ak múdrosť nevie prežiť smrť? 

A tak teda, konštatuje Qohelet, aj múdrym byť je ťažká 
vec. 

  
 17Preto som až znenávidel svoj život: 
 lebo (ako) nejaké zlo dolieha na mňa všetko, 
 čo mám robiť pod slnkom: 
 veď to všetko je iba márnosť a honba za vetrom! 
 
Výsledok svojej námahy zanechá inému, azda nehodnému 

dedičovi 
 
18A tak som znenávidel aj všetky svoje námahy, 
 ktorými som sa ustával pod slnkom. 
 „Zanechám ich inému človekovi, 
 čo nastúpi po mne.“ 
 
19Ktovie, či bude (mojím dedičom) múdry alebo pochabý 

muž, 
 ktorý sa stane pánom všetkých mojich námah, 
 pre ktoré som sa ustával 
 a múdro si počínal pod slnkom. 
 
 Aj v tom je márnosť. 
 
20A tak som dospel až k tomu, 
 že som nechal svoje srdce zúfať 
 pre všetky svoje námahy, 
 ktorými som sa ustával pod slnkom. 
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21Múdrosť, vedomosť a úspech (sprevádzali) 
 námahy (istého) človeka, 
 ale on mal za, podiel určené 
 odovzdať všetko (inému) človekovi, 
 ktorý sa o to nemusel ani namáhať. 
 
 Aj v tom je márnosť a preveľká krivda. (Kaz 2, 

17-21) 
 
Nielen mudrc a hlupák zomierajú rovnakým spôsobom, 

ale horšie, ten kto vynaložil v živote toľké námahy, nemá 
nakoniec nikoho komu by prijateľným spôsobom odovzdal svoje 
dedičstvo, pretože jeho veci môže zdediť múdry, ale rovnako aj 
hlúpy muž, ktorý s nimi nebude vedieť zaobchádzať. Qohelet 
konštatuje, že múdrosť nielenže neslúži iným, ale neslúži im 
najmä preto, lebo to, čo považujeme za vlastné obohatenie, 
vlastnú múdrosť nemôže urobiť múdrym iného. Ak teda múdrosť 
neslúži mne a v konečnom dôsledku neslúži ani iným, tak načo 
potom je dobrá? A tak aj to je márnosť. Poslednou možnosťou, 
ktorá zostáva – hovorí Qohelet – je uzavrieť s životom pakt, istý 
druh “modus vivendi”. Inými slovami, múdrosť je v tom, že sa 
treba radovať zo života pokým môžeme, treba akceptovať chvíle, 
ktoré sú životnou radosťou a tešiť sa z nich.  

To je bod, ku ktorému, zdá sa dospel Qohelet na konci 
druhej kapitoly. Teda, radovať sa zo života ako sa len dá, ale s 
pomyslením, že je to dar Boží, že to prijímame z Božej ruky, 
pretože je to Boh, kto nám túto radosť a svoje dary dáva. V tomto 
zmysle Qohelet opakuje biblickú tradičnú doktrínu o tom, že Boh 
zosiela dobré veci svojím verným. Životné pôžitky sú tým 
málom, ktoré nám Boh poskytuje pre naše šťastie. Ale, ako sme si 
to mohli všimnúť, toto retribučné myslenie nie je u Qoheleta 
celkom bez výhrad, ako to dokazuje jeho tvrdenie o rovnakom 
konci múdreho aj hlupáka. Mudrc je ten, kto je šťastný, kto sa 
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kamsi dopracoval s Božou pomocou, ktorému Boh prepožičal 
múdrosť, ale aj on nakoniec zomiera zabudnutý ako hlupák, ktorý 
sa nikdy nesnažil. A teda aj pôžitky aj dobrý pocit zo života, 
ktorý je Božím darom, aj to nakoniec podlieha márnosti smrti. 
Retribučný zákon teda funguje, len pokiaľ žijeme. 

 Skoro celá kniha potom pokračuje v tejto línii tohto 
radikálneho utajenia v rámci ktorého dobrý človek ma podobný 
koniec ako zlý, mudrc zomiera rovnakým spôsobom, ako hlupák 
a niet medzi nimi žiadneho rozdielu, pretože všetci majú rovnaký 
koniec. 

Antropologické obrazy života a smrti v knihe Kazateľ 

 

Už sme konštatovali pri biblickom texte Gn 3, že pre 
vypracovanie korektného antropologického diskurzu je 
nevyhnutné ohraničiť problém smrti, ktorý je domnievam sa, 
centrálnym antropologickým problémom aj v knihe Kazateľ. 
Problém smrti doprevádza tak trochu celú biblickú reflexiu nad 
človekom, ale čiastočným spôsobom je tento problém prítomný 
predovšetkým v dvoch sapienciálných textoch: v knihe Jób a 
Kazateľ, kde smrť predstavuje pre Jóba prvok škandálu, pretože 
skúsenosť, akú má Jób s konečnosťou vlastného života, či je to už 
nečakaná smrť jeho detí, či jeho vlastná smrť, toto všetko pre 
neho predstavuje objav zla, ktoré prekonáva všetko, čo si človek 
môže predstaviť. Zoči-voči skutočnosti, že človek trpí a zomiera 
hoci je spravodlivý, kladie Jób tradičné (retribučné) predstavy o 
Bohu, ako o odplate za dobrý život do zjavnej krízy, pretože sa 
označuje za nevinného.  
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Iným pokusom ako vyriešiť túto záhadu utrpenia 
nevinného človeka bolo myslenie, v rámci ktorého sa utrpenie 
chápalo, ako Božia skúška, ale kniha Jób odmieta aj toto 
vysvetlenie, lebo v úvode knihy sa píše, že Jóba tejto skúške 
podrobil Satan, nie Boh a potom aj preto, lebo skúška nemôže 
nemať časový aspekt, pretože inak nemôže byť skúškou a nie je 
teda definitívnou vecou akou je smrť, čo vidieť aj zo záveru 
Jóbovho príbehu, ktorý končí určitým happy-endom. 

Toto je teda problém, ktorý ohraničuje kniha Job. Tento 
problém je potom ešte viac radikalizovaný v knihe Qohelet. V nej 
je smrť interpretovaná, ako prvok maximálnej márnosti všetkého. 
Aby sme spoznali myslenie Qoheleta sústredíme sa teraz na 
niekoľko poznámok, ktoré kniha obsahuje. 

Predovšetkým sa Qohelet predstavuje ako výnimočný 
mudrc, ako múdry človek “par exelence”. Fikcia tejto knihy 
spočíva v tom, že autor sa predstavuje ako bájny Šalamún; to 
preto, aby svojím myšlienkam poskytol múdroslovnú vážnosť a 
autoritu. Literárna forma knihy ťaží z faktu, že celé generácie 
pred ňou považovali kráľa Šalamúna za múdreho človeka. Všetky 
myšlienky tohto múdreho Šalamúna (Kazateľa) sú však od 
počiatku poznamenané pocitom márnosti, zoči voči ktorej, nie je 
možné nič robiť. Všetko, hovorí text, je prchavé ako dych, ako 
vánok, ako para, ako obláčik na oblohe. Jedným slovom, “všetko 
je márnosť” to znamená inkonzistentné, bez váhy, bez formy, 
všetko je neužitočné prázdno. Celá kniha sa vlastne točí okolo 
hlavnej myšlienky (leitmotívu164), ktorou je koncept márnosti – 
(hebr. hebel). Dielo sa nielen začína týmto slovom (1,2), ale 
pôvodne sa ním aj končilo (12,8). Numerická hodnota tohto slova 
                                                            
164 Pozri HERIBAN, J.: Tamže, heslo: leitmotív 
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zodpovedá číslu 37, teda počtu, koľkokrát samotné slovo 
stretneme v hebrejskom texte Kazateľ (# = 5; # = 2; # = 30).165 Je 
už menej známe, že práve 37 krát sa v knihe nachádza aj Božie 
meno (elohím), čo pravdepodobne nebude žiadna náhoda.166 
Svätopisec akoby chcel postaviť do nezlučiteľného protikladu 
jediného Boha Izraela s mnohými nepravými bôžikmi, o ktorých 
Sväté písmo často hovorí ako o márnosti (hebel).  

Slovo “hebel”, ako výraz globálnej skúsenosti Kazateľa 
je hermeneutickým kľúčom k čítaniu celej knihy. I keď sa 
správne prekladá ako „márnosť“,  bez následného upresnenia jeho 
významu v hebrejskom myslení je tento výraz v našom preklade 
na škodu poznačený schematickým myslením, v ktorom prevláda 
Kazateľovej vízii veľmi vzdialené moralizovanie a násilný 
asketizmus167. 

 Hermeneutickým kritériom je v tomto prípade chápanie 
hebrejského pojmu “hebel” – márnosť, ale ako márnosť smrti, 
ktorá nie je hocijakou, ale najväčšou márnosťou, od ktorej si už 
väčšiu nemožno ani len predstaviť. Tradícia zakotvená v 
mytologických textoch dávnych čias svedčí o tom, že smrť bola 
centrálnym problémom ľudskej existencie. Témou najstaršieho 

                                                            
165 Prvýkrát na to upozornil A. G. WRIGHT v článku The Riddle of the 
Sphinx  

 Reuisited: Numerical Patterns in the Book of Qohelet, In: Catholic 
Biblical Quarterly 42 (1980), s. 38-51,zvlášť. 44. 
166 Pozri LOHFINK, N.: Von Vindhauch, Gottesfurcht und Gottes 
Antwort in der Freude, In: Bibel und Kirche 45 (1990) s. 26-32. I keď sa 
výraz v skutočnosti nachádza 40-krát, ale z toho dvakrát v druhom 
epilógu a jedenkrát vo verši 11,9b, ktorý sa všeobecne pokladá za 
dodatok. 
167 Pozri RAVASI, G.: Qohelet, Cinisello Balsamo 1988, s. 23. 
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veľkého eposu ľudstva, ktorý sa nám zachoval, Eposu o 
Gilgamešovi, je práve hľadanie večného života. Hlavný hrdina, 
už-už držal v ruke rastlinu života, ukradol mu ju však had. V 
ďalšom starovekom Epose o Adapovi, mal Adapa, človek zbožný 
a múdry, vzor pre ostatných, obdržať nesmrteľnosť, ale odmietol 
jesť z chleba života a piť z vody života, pretože mal strach, že 
bude oklamaný a otrávený. Hrdina antického sýrskeho Eposu 
Aqhat zas hovorí: 

Čože má človek na konci? 
Hlavu pokrývajú biele vlasy  
šedivou sa stáva moja hlava 
A ja zomriem smrťou ako ostatní 
áno, ja určite zomriem. 
Podľa tejto antropológie mýtov je človek vylúčený z 

účasti na večnom živote a to spôsobom tragickým a cudzím jeho 
vlastnej prirodzenosti, spôsobom, ktorý protirečí najhlbšiemu a 
ideálnemu poriadku. Niektoré staroveké mytologické texty 
podávajú obraz, podľa ktorého smrť nebola v pôvodnej koncepcii 
bohov, ale akoby náhodne a prostredníctvom klamstva sa stal 
človek jej obeťou. V Epose Atrahasis (starobabylonský text z r. 
1700 pr. Kr.) je motívom smrteľnej prirodzenosti človeka, 
viackrát sa opakujúca vzbura proti zákonu práce, ku ktorej ho 
bohovia vlastne stvorili.168 Podľa iných mýtov zas človek 
nezvrátiteľne smeruje k smrti a bohovia stanovili tento jeho osud, 

                                                            
168 Pozri CAGNI, L. La morte e i morti nel mondo mesopotamico, In: 
Filosofia e Teologia 4 (1990), s. 253-259; Obšírnejšie o tomto mýte od 
toho istého autora: Il mito babilonese di Atrahasis, In: Rivista Biblica 
Italiana 23 (1975), s. 225-259, v ktorom podáva rozbor antropológie 
mýtu Atrahazis, menovite stvorenie človeka, jeho hriech a taktiež 
rozprávanie o potope, paralelné s biblickou správou. 
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keď na počiatku privolávali všetko k bytiu, teda smrť je v stvorení 
prítomná od prvopočiatočných čias.169 

Práve hebrejským superlatívom170 “hebel hablím” 
(márnosť márností), ktorý Kazateľ používa vo svojich úvahách, 
vynikajúcim spôsobom vystihol túto starovekú dilému, túto 
márnosť všetkého, teda smrti. Smrť je pre neho koncom 
pozemského života, neprekonateľnou bariérou. Jóbov problém 
vytvára nešťastný život v prítomnosti, ale pre Kazateľa sa 
problém rozširuje, pretože nešťastie pozemského života pokračuje 
aj v podsvetí. 

A tak smrť tvoria vlastne dva momenty: prvým je 
pozemský život a skúsenosť Kazateľa je v tomto ohľade 
negatívna, pretože pozemský život je nešťastný, či už pre 
spravodlivého a mudrca, alebo pre bezbožníka. Už nech by to 
bolo akokoľvek, koniec obidvoch je rovnaký: je ním smrť. 
Druhým momentom je existencia v podsvetí ( v hebr. šeól, v gr. 
hádes – ríša mŕtvych, záhrobie, kde bývajú všetci mŕtvi, odkiaľ sa 
nikto nevráti, miesto tieňov, zabudnutia a zatratenia, ďaleko od 
Boha), ktorú posvätný autor opisuje analogický spôsobom, ako ho 
poznali v kultúrnom prostredí jeho susedov. Štúdium dejín 
náboženstiev dokazuje, že predstava o živote po smrti v 
rozličných formách existovala vo všetkých kultúrach ľudstva. 

                                                            
169 Pozri BRESCIANI, E.: L’Egitto antico e il problema della morte, In: 
Filosofia e Teologia 4 (1990), s. 260-270. 
170 Pozri JOÜON, P. – MURAOKA, T.: A Grammar of Biblical Hebrew, 
Subsidia.biblica 14/II, Roma 1991, § 141 l. 
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Výraz “život po smrti” v tejto súvislosti treba chápať doslova, nie 
je tu teda reč o nesmrteľnosti, ani o zmŕtvychvstaní.171  

 

Všetci ľudia sú smrteľní, preto užívaj život! 

IX. 1 Keď som na to všetko upriamil svoje srdce 
 a chcel som to všetko vyskúmať, (zistil som), 
 že spravodliví a múdri ľudia 
 aj ich diela sú v Božích rukách, 
 takisto aj láska a nenávisť - 
 a niet človeka, čo by to mohol poznať. 
 Veď všetko je (ešte) pred nimi! 
 
2 A všetko má rovnaký osud: 
 
 spravodlivý i bezbožný, 
 dobrý i zlý, čistý i nečistý, 
 kto prináša obetu i kto ju neprináša, 
 bohumilý človek i hriešnik, 
 kto prisahá aj ten, kto sa bojí prísahy. 
 
3 To je zlo, ktoré lipne na všetkom, 
 čo sa deje pod slnkom; 
 že všetko má rovnaký osud 
 a aj srdcia Adamových synov sú plné zla, 
 v ich srdciach (prebýva) nerozumnosť, 
 pokým žijú. 
 A čo bude potom? „(Pôjdu) k mŕtvym!“ 
 

                                                            
171 Pozri JAROŠ K.: Die Vorstellung.Altisraels über Tod und Fortleben 
nach dem Tod, In: Bibel und Liturgie 51 (1978), s. 219-231. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 248

Logickou konklúziou potom pre Kazateľa bude, že 
nejestvuje spása, pokiaľ nie je prekonaná smrť.172 Ona nie je iba 
najväčším utrpením, ale je aj vrcholom všetkých nespravodlivostí. 
Teda zlo existuje pre všetkých: aj keby niekto prežil celý svoj 
život šťastne, musí zomrieť. Toto zlo vládne na celom svete a 
nemožno ho premôcť ľudskými silami. Sila smrti je až tak veľká, 
že sa vo Svätom písme stáva predmetom porovnania s 
najmocnejším ľudským citom:173 

Vskutku, je láska mocná ako smrť  
a žehra lásky tvrdá ako hrob. (Veľ 8,6) 
Kazateľ hovorí, že všetko je márnosť (hebel) a ak je to 

pravda, potom i život človeka je márnosť, ako to povedal už Jób: 
Nechaj ma, lebo moje dni sú márnosť. (7,16b)174 
Je to myšlienka, ktorá sa objavuje v biblických spisoch, 

najmä v žalmoch: 
Môj vek je pred tebou ako nič 
áno, všetko je márnosť i každý človek. 
Áno, vskutku je márnosť každý človek (Ž 39,6bc.12c)175. 
Takéto je postavenie človeka. U Izraelitov, ktorí boli 

zvyknutí na častú rétorickú figúru paronomázie,176 tvrdenie, že 
každý človek je márnosť (hebel), mohlo vyvolávať v pamäti 
asociáciu: každý človek je Ábel (hebel). Túto vetu by sme mohli 

                                                            
172 Pozri FESTORAZZI, F.: Il Qohelet: un sapiente alla ricerca di Dio, 
In: Quaerere. 
Deum, Atti della XXV. Settimana Biblica, Brescia 1980, s. 173-190, 184. 
173 Pozri SACCHI, P.: Tamže, s. 155-157. 
174 Iný preklad:...nuž tak ma nechaj! Dych sú moje dni (pozn. autora). 
175 Iný preklad:...a život môj je ako by nič pred tebou, človek je iba ako 
dych... je každý človek iba dych. 
176 HERIBAN, J.: Tamže, heslo paronomázia: “Básnická rétorická figúra 
zakladajúca sa na viacnásobnom zvukoslede, na hromadení takých 
pomenovaní vo verši alebo vo vete, ktoré majú rovnaký slovný základ, 
teda rovnaké začiatočné morfémy “ Uvádza príklad: mišpát (právo) – 
mišpáh (bezprávie), Iz 5, 7. 
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pokladať za pravdivú samozrejme i v tom prípade, ak by niekto 
nezomrel mladý a aj keby nezomrel v dôsledku bratovraždy. 
Osud človeka je v určitom zmysle ábelovský, pretože pre bytie 
obdarené vedomím, smrť bola a bude stále istý druhom násilia.177 

Kazateľ hovorí že všetko je hebel, teda akoby len ľahučký 
vzduch, vánok, hmla, para, čosi bez konzistencie, bez váhy a 
formy, úplne prázdne. Zdá sa, akoby Kazateľ chcel povedať, že 
tou jedinou voľbou, ktorú má človek je: spriateliť sa so životom 
a akceptovať “pravidlá hry”. Teda tešiť sa zo života, nakoľko je 
to len možné prijímajúc všetko z Božích rúk, lebo je to On, čo 
nám dovolí a dopraje túto radosť. Ale nakoniec všetko končí 
smrťou. A tu je skutočný Kazateľov problém: smrť ktorá odoberá 
všetkému zmysel nie je niečo, čo raz príde, ale je to prítomná 
udalosť, ktorá dokonale vyprázdňuje našu nádej. Človek 
nezomrie na konci svojich dní, pretože zomiera už teraz, počas 
svojho biologického života. Celý jeho život je putovaním v 
ústrety smrti. Definícia človeka by teda mohla znieť takto: bytosť, 
ktorá kráča v ústrety smrti, bytosť ktorá umiera. Niet života a 
potom smrti, ale je len postupné zomieranie počas života. Aj Jób 
uznáva, že pravá múdrosť je niečo, čo človek nemôže poznať a že 
azda jediná, čo o nej počula čosi hovoriť je práve smrť (smrť je tu 
personifikovaná). Teda problém smrti, ktorý spôsobuje hlbokú 
krízu v sapienciálnej tradícii je zároveň jediným miestom, kde má 
múdrosť paradoxne možnosť realizovať sa. 

 

                                                            
177 Pozri ALONSO-SCHÖKEL, L. – CARNITI, C.: I salmi I., Roma 
1992, s. 662. 
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Čím je teda táto smrť? 

 

Táto smrť, ktorá sa rozprestiera nad všetkým na tomto 
svete a ktorá znehodnocuje všetko, nie je teda pre Kazateľa len 
nejakou banálnou vecou, ktorá sa jedného dňa dostaví, ale je 
neustále prítomnou záležitosťou. Nemožno povedať, že človek 
zomiera na konci svojich dní, pretože zomiera počas celého 
svojho života. Život človeka tak nie je ničím iným, než pomalou 
cestou k smrti. Tu má svoj rozhodujúci bod to, čo môžeme snáď 
nazvať existencionálnou krízou Kazateľa (porov. kap. 9) Všetci 
kráčame smerom k smrti. Človek je zo svojej podstaty, zo svojej 
definície niekým, kto kráča k smrti, kto nakoniec umiera. A preto, 
tou najťažšou vecou nie je to, čo človek doposiaľ prežil, neráta sa 
čo až doteraz vykonal, ale človeku sa ráta najmä to, čo mu môže 
život ešte poskytnúť. Čo mu v živote ešte chýba, čo môže od 
života ešte dostať!  

To, že má človek veľa rokov neznamená, že toho veľa 
prežil, ale len to, že smrť sa o tie roky priblížila. Že je teraz 
bližšie, ako bola predtým...A ak mám pocit, že dnes ráno som 
dostal o jeden deň života viac ako včera, to neznamená nič iného 
než to, že smrť získala ďalší deň môjho života a ja mám o jeden 
deň menej... 

Toto je druh pesimistickej ale hlboko založenej úvahy, 
ktorú prevádza Kazateľ: človek žije ponorený do smrti a preto 
tieto myšlienky o totálnej márnosti života. 

Jasným potvrdením tohto Kazateľovho myslenia je 9 
kapitola jeho knihy, najmä verš 3 a 10: 
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3To je zlo, ktoré lipne na všetkom, 
 čo sa deje pod slnkom; 
 že všetko má rovnaký osud 
 a aj srdcia Adamových synov sú plné zla, 
 v ich srdciach (prebýva) nerozumnosť, 
 pokým žijú. 
 A čo bude potom? „(Pôjdu) k mŕtvym!“ 
 
4Lebo kto môže mať nádej? 
 (Iba) ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú. 
 
 Veď živý pes je na tom lepšie 
 ako lev, čo už dokonal. 
 
5Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, 
 kým mŕtvi už o ničom nevedia. 
6Ani odmeny sa im už nedostane, 
 lebo ich pamiatka upadla do zabudnutia. 
 
 Aj ich láska a ich nenávisť, 
 aj ich žiarlivosť patrí minulosti 
 a už nikdy nemajú podiel na ničom, 
 čo sa deje pod slnkom. 
 
7Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb 
 a popíjaj víno pri dobrej nálade, 
 lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel. 
 
8Nech sú tvoje rúcha biele v každom čase 
 a olej nech ti nechybuje na hlave! 
9Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, 
 po všetky dni svojho nestáleho života, 
 ktorý ti dal (Boh) pod slnkom, 
 po všetky dni svojej márnosti. 
 Lebo to je tvoj podiel zo života 
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 a zo všetkých tvojich námah, 
 ktorými sa ustávaš pod slnkom. 
 
10Všetko, čo vykonať je schopná tvoja ruka, 
 konaj svojou silou! 
 Lebo ti nebude možné konať a počítať, 
 poznávať a múdro si počínať v podsvetí, 
 kam sa máš odobrať. 
 
Múdre počínanie naráža časom na prekážky 
 

V podsvetí o ktorom hovorí, nie je už nič, čo by stálo za 
zmienku a toto podsvetie je tým svetom, ku ktorému človek 
smeruje. Tento názor Qoheleta je druhom istej definície človeka: 
človek je ten, kto kráča v ústrety smrti a táto definícia sa v knihe 
nachádza prakticky všade: 1,4; 3,20; 6, 3-6; 11,5. Qohelet 
potvrdzuje, že ak má koniec svoj začiatok, aj márnosť všetkého ju 
má. Preto celá úvaha Kazateľa nad smrťou je úvahou nad 
tajomstvom, ktoré neustále uniká filozofickým úvahám, ktoré 
podniká. V tom je podobný Jóbovi, ktorý nielen kladie otázky 
Bohu, ale aj otázky o Bohu. V jeho úvahách sa totiž nachádza aj 
reflexia, ktorá sa rovnako pokúša odkryť tajomstvo smrti v tom 
zmysle, akoby človek zoči-voči smrti nenachádzal vo svojom 
rozume žiadne adekvátne kategórie, v rámci ktorých by mohol 
trvalým a adekvátnym spôsobom vyriešiť jej problém. Jób 
čiastočným spôsobom nachádza aj sám seba zatiaľ, čo uvažuje 
nad tým, čo vlastne znamená múdrosť (porov kap. 28). Pomaly 
prichádza ku zisteniu, že múdrosť je v konečnom dôsledku niečo, 
čo človeka presahuje, čo človek celkom a do dôsledkov nemôže 
poznať a jediná, kto o nej počula niečo hovoriť je smrť. Smrť tak, 
paradoxne, kladie do krízy tradičnú múdrosť, ale je zároveň aj 
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jediným miestom, v ktorom má múdrosť možnosť vyjadriť sa. 
Preto aj najväčšou múdrosťou človeka je práve toto: spoznať sa. 
Maximálne možnou túžbou a múdrosťou človeka je akceptovať 
pravdu o sebe samom. A skutočná pravda o človeku-neprestávajú 
potvrdzovať múdroslovné knihy- je poznanie o tom, kým je Boh a 
kým je človek sám. Smrť je teda miestom v ktorom človek má 
skúsenosť s pravdou o sebe a o svojej pominuteľnosti. Zoči-voči 
smrti naozaj končí každá ilúzia človeka a človek je prinútený 
porovnať sa s vlastnou pravdou o sebe. Smrť sa tak, paradoxne 
javí ako počiatok tej skutočnej múdrosti, ktorá pomáha človeku 
otvoriť sa sebe samému, otvoriť sa pravde a teda konečne, otvoriť 
sa životu.  

Niečo z tohto myslenia sa nachádza aj v knihe Qohelet v 
tom zmysle, že zatiaľ čo Kazateľ hovorí, že všetko je márnosť v 
tom istom okamihu je prinútený konštatovať, že nie všetko je 
ohraničené len márnosťou. On sám zisťuje, že je tu niečo, čo stále 
uniká ľudským hodnoteniam, je tu súd Boží nad životom, ktorý je 
schopná chápať snáď len bázeň pred Bohom a v rámci tejto bázne 
sa spoznáva aj tajomstvo smrti. Človeka sa v maximálnej miere 
dotýka tento súd Boží v dejinách. Tento rozsudok Boží nad 
dejinami, ktorý opisuje Písmo v eschatologických pojmoch slúži 
človekovi v tej miere, v akej sa ho v priebehu histórie týka. 
Človek ho chápe len pokiaľ žije a aj to často nie. Kazateľ tak krok 
za krokom prichádza k poslednému schodíku pred záverečným 
riešením, záverečným odhalením a práve tam sa zastaví. Pretože 
jednoducho -  nevie ako ďalej. 

Až tam nachádza Kazateľov problém konečné spočinutie 
a to v otvorenosti, ktorú ponúka. V otvorenosti poslednému 
Božiemu Slovu nad dejinami, ktoré ide ďalej, než ľudské slová, 
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než slová Kazateľa a ktorým je Slovo, ktoré sa stalo Telom a 
ktoré premohlo smrť. Akoby úlohou Kazateľa bolo priviesť nás 
na Kalváriu, priviesť nás pod Ježišov kríž a povedať: tu je 
riešenie!  

Ale, pokiaľ žijeme ponorení v dejinách tohto sveta, 
víťazstvo nad smrťou zostáva aj naďalej víťazstvom, ktoré nás 
stravuje. Pokým žijeme sme neustále konfrontovaní so smrťou 
nad ktorou bol vyrieknutý ortieľ a prisľúbenie života a do ktorej 
bol postavený kríž, ako symbol Božieho víťazstva nad ňou. Ale 
Kazateľ to ešte nevie a tu treba hľadať príčinu, prečo jeho 
myslenie zastane pred tajomstvom smrti a pred otázkou, čo 
vlastne znamená. Prečo stojí pred posledným schodíkom starého 
tajomstva. A prečo sa ho na tomto mieste zmocňuje strach. 

Strach zo smrti ako antropologický problém 

 

Pokiaľ človek žije v dejinách je stále vystavený problému 
smrti, ako následku svojho hriechu a ako centrálnemu problému 
svojho jestvovania. Práve tu, do tohto strachu pred smrťou sa 
umiestňuje základná antropologická lektúra, ktorú robí tak Starý, 
ako aj Nový zákon na tému človek. V živote človeka je prítomný 
strach zo smrti. Zdá sa, že ak by sme mali definovať človeka vo 
vzťahu k jeho sentimentom, emóciám, tak potom najtypickejšou 
emóciou človeka z pohľadu jeho jestvovania a vychádzajúc aj z 
biblických údajov je strach178. 

                                                            
178 Porov. COSTACURTA B., La vita minacciata, il tema della paura 
nella Bibbia Ebraica, Analecta Biblica, 1988.  
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 Táto ľudská emócia je tak dôležitá v biblickom 
rozprávaní, že to potvrdzujú aj štatistické údaje, ktoré sú naozaj 
nepredstaviteľné v tom zmysle, že v Biblii jestvujú desiatky 
rôznych výrazov, ktoré označujú stav strachu, desiatky rôznych 
metafor a obrazov, ktoré sú používané na vykreslenie strachu, 
stovky výrazov, ktoré opisujú stavy strachu v jeho prejavoch a 
množstvo veršov ktorými je táto emócia opísaná v rámci textu. Je 
to teda záležitosť o ktorej sa v biblickom texte píše tak často, že 
to nemôže byť náhoda179. Je tak centrálnou kategóriou Biblie, že 
ju nemožno prehliadnuť.  

Všeobecne treba povedať, že strach je antropologickou 
záležitosťou, ktorá je spoločnou emóciou človeka i zvierat. 
Psychológia ju definuje ako reaktívnu emóciu, ktorá povstáva v 
nejakom subjekte, keď sa ten dostáva do stavu reálneho 
ohrozenia, či už skutočného alebo predpokladaného, subjektu, 
ktorý považuje svoje obranné prostriedky za neúčinné alebo 
neadekvátne tomuto ohrozeniu. Strach sa teda objavuje, ako 
reakcia na niečo.. Toto „niečo” je vnímanie nebezpečenstva, voči 
ktorému sa niekto nevie brániť alebo kto nenachádza vo svojom 
okolí žiadne prostriedky primeranej obrany. Strach sa teda 
dostavuje vtedy, keď má niekto skúsenosť so sebou, ako 
skúsenosť vlastnej slabosti a nedostatočnosti voči niečomu, čo ho 
ohrozuje.  

Je zaujímavé, že psychológia nazýva pocit strachu 
ľudskou emóciou a nie ľudským sentimentom. Vo vnímaní týchto 
dvoch vecí je vidieť rozdiel: sentimentom označujeme na 
antropologickej úrovni nejaký konštantný stav duše, ktorý ma 
tendenciu pretrvávať (napr. láska), zatiaľ čo emóciou označujeme 
                                                            
179 Tamtiež, str. 118. 
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intenzívny stav duše, ktorý sa temer okamžite prejaví, ale ktorý 
má len krátke trvanie. Za pocitom strachu je skoro vždy nejaký 
stimul, niečo, čo strach vyvoláva. Takýto stimul, hovorí 
psychológia môže byť extra alebo intrapsychický. Mnohé 
antropologicky motivované skúsenosti vravia, že strach je 
prirodzenou a teda vrodenou emóciou. Jestvuje strach, ktorý 
spôsobujú sociálne podmienky, jestvuje strach spojený s 
prežívaním určitých stavov, jestvuje strach determinovaný 
okolnosťami prostredia, ktorým sme obklopený. Mechanizmus, 
ktorým sa v nás prejavuje strach je teda vrodeným mechanizmom. 
Tento mechanizmus v nás produkuje istý druh alarmu, ktoré 
subjekt nútia postaviť sa voči tomu, čo vníma ako nebezpečenstvo 
a tak si zachrániť život. Emócia strachu má tak v konečnom 
dôsledku ten cieľ, aby si subjekt prostredníctvom nej zachránil 
život. Strach totiž stimuluje, ako stav alarmu niektoré schopnosti, 
ako je obrana, útek, agresivita a pod. Je to pocit strachu, ktorý ako 
vrodený inštinkt stimuluje vylučovanie niektorých zložiek vo 
vnútri organizmu (napr. adrenalín), ktorý núti organizmus, aby 
bol oveľa reaktívnejší. U niektorých živočíchov, naopak, strach 
spôsobuje paralýzu. To však neznamená, žeby strach neúčinkoval 
alebo žeby účinkoval zlým spôsobom. Mechanizmus strachu, 
naopak, v niektorých živočíchoch sa prejavuje takým spôsobom, 
že si život nezachránia útekom alebo agresivitou voči tomu, kto 
ich napadol, ale stavom paralýzy. Robia tak preto, lebo živočíchy, 
ktoré sú väčšie od nich inštinktívne reagujú tam, kde vidia alebo 
cítia nejaký pohyb. Strach, ktorý paralyzuje nejaký subjekt, ho tak 
stavia do situácie záchrany. Môžeme teda konštatovať, že 
mechanizmus strachu je vlastne mechanizmom záchrany života. 
Aj tu však jestvujú významné rozdiely, napríklad medzi 
človekom a zvieratami.  
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V človeku totiž, vzťah k prostrediu a k okolnostiam, ktoré 
ho ohrozujú a ktoré si človek aj sám vytvára spôsobuje, že je v 
ňom vidieť agresivitu, ktorej rýchlosť a prejavy nekorešpondujú s 
vrodenými inštinktmi zvierat (napr. s vrodenou smrteľnou 
agresivitou zvierat). Rakúsky nositeľ Nobelovej ceny za biológiu 
Konrád Lorenz píše, že nikde nevidel, aby cieľom agresie 
živočíchov bolo zničenie príslušníka vlastného druhu, (napr. pri 
boji dvoch vlkov sa silnejší okamžite stiahne, pokiaľ mu slabší 
nastaví krčnú tepnu na prehryznutie), čo však neplatí vždy o 
človeku180. 

Zdá sa teda, že emócia strachu je adekvátnou odpoveďou 
na ohrozenie a je prvkom záchrany života a ako evolučne-
biologický prvok je nevyhnutná pre prežitie živočíchov a ľudí na 
zemi. 

Ak sme doteraz hovorili o tejto emócii ako o vrodenej 
záležitosti, treba povedať, že v prípade človeka dochádza na 
rozdiel od zvierat k istému posunu a tým je racionálne 
uvedomenie si nebezpečenstva. Nebezpečenstvo vstupuje do sféry 
ľudského poznania reality. Takýto prístup je už typicky ľudskou 
záležitosťou. Strach človeka teda v sebe obsahuje niečo, pre 
človeka celkom špecifické. Ľudský strach ukazuje na niečo z 
pravdy o človeku. Snáď aj preto ho na stránkach Biblie tak často 
stretávame. V biblických príbehoch totiž je strach miestom v 
ktorom človek skusuje pravdu o sebe. Každý čiastočný strach je 
znakom základného strachu, ktorý spočíva v tom, že niekto sa 
pokúša spáchať na náš život druh atentátu, že môžeme zomrieť. 

                                                            
180 LORENZ K., Takzvané zlo, Mladá fronta Praha 1992, str. 47. 
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Ako hovorí na jednom mieste biblický Jób, “skutočným 
kráľom strachu je smrť” – to je ohromná definícia, ktorú smrti 
prisudzuje Jób (porov. Jób 18,14). Smrť je počiatkom každého 
strachu. Všetko toto chce povedať, že máme strach, lebo sme 
smrteľní ľudia. Ten, kto je zdrojom života, ktorý nekončí, ten 
nemá zo smrti strach. Preto jediný, ktorý skutočne nemá strach zo 
smrti je Boh, ktorý sa z neba smeje každej vyhrážke, ktorá mu je 
adresovaná. Ale človek, ktorý je smrteľníkom má strach. V tomto 
zmysle sa emócia strachu stáva pre človeka skúsenosťou so sebou 
samým, vo svojej najhlbšej pravde o sebe je to skúsenosť so 
svojím krehkým bytím, ktoré je takým, pretože je ohrozované 
smrťou. Táto skúsenosť s pravdou je skúsenosťou s našimi 
ľudskými hranicami, s našou slabosťou, s naším telom. V tomto 
zmysle Boh nemá strach. Ani hlupák ho paradoxne nemá, ale ten 
preto, lebo si nechce uvedomiť pravdu o sebe, “nepozná sa” ako 
bytosť vystavená smrti a preto si ani neuvedomuje 
nebezpečenstvo. Veľaráz ma napríklad napadlo, že za rýchlosťou 
a krutosťou s akou mnohí vládcovia svetovej histórie budovali 
svoje impéria, za tým namysleným postojom s ktorým ukazovali 
zdanlivú nesmrteľnosť svojich idey a svojho konania (Stalin, 
Lenin, Hitler alebo Husain a ďalší) a neprítomnosť strachu sa 
vlastne skrývalo toto trápne konanie hlupáka, ktorý zomiera, lebo 
si neuvedomuje približujúce sa nebezpečenstvo, pretože ho už nie 
je schopný rozpoznať. Múdry človek je nevyhnutne niekto, kto 
naopak zažíva a pripúšťa si skúsenosť strachu, skúsenosť svojich 
hraníc a preto ho smrť nemôže prekvapiť. Takto strach, ktorý nám 
zvestuje, že človek môže zomrieť spĺňa tú funkciu, že zároveň nás 
bráni pred smrťou. Akoby nám indikoval: tento človek, ktorý 
teraz zomiera je predsa a bol predsa určený k životu! Strach, ako 
emócia obsahuje v sebe tieto dve dimenzie: pripomína zánik ale v 
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tom istom okamihu pripomína aj túžbu po živote. Že najhlbšou 
pravdou o človeku je to, že má žiť a nie zomrieť. Nevyhnutný 
strach, ktorý doprevádza naše bytie akoby človeku naznačoval, že 
smrť nie je určená, ako definitívny stav človeka. Že nebola 
urobená pre človeka. Lebo pre život stvoril Boh človeka, ale 
závisťou diabla prišla na človeka smrť. A tak sa stal človek, obraz 
Boží, smrteľným bytím. Strach nám zjavuje, že človek má 
potrebu Boha. Hoci ho človek nespomína, potrebuje ho. Človek 
cíti, žeby mal pred smrťou ujsť, zachrániť sa definitívnym 
spôsobom ale zároveň cíti, že to nemôže urobiť ani sám zo seba a 
že  Jediný, kto to môže urobiť, je ten ktorý neumiera, Boh. Preto 
je strach aj pozitívnou emóciou. Mnohým otvára cestu k Bohu. 
Keby sme necítili strach zo smrti, nepotrebovali by sme ani spásu. 
A pokiaľ by človek necítil strach, neotvoril by sa ani 
transcendentnu. V tomto zmysle Biblia stále tvrdí, že, každý 
človek je predmetom strachu: muž aj žena, bohatý aj chudobný, 
silný rovnako ako slabý, všetci okrem blázna.  

Biblické texty často používajú prirovnanie, že niekto má 
strach, ako „rodička pred pôrodom”. Pôrod je antropologickou 
záležitosťou lebo je metaforou smrti, nielen života lebo je 
možnosťou zomrieť. Iný typ strachu predstavujú vojnové 
konflikty. Hocikedy môže niekto iný obmedziť našu integritu. Ale 
v momente vojny a boja sa to stáva oveľa zreteľnejším faktom. 
Strach z iného je teraz naozaj na mieste, pretože je tu vôľa po 
smrti spôsobená osobným nepriateľstvom. Táto vôľa po smrti má 
vo vojne všeobecný charakter – mnohí v nej zomierajú preto, lebo 
je to anonymné, neosobné. Je to stlačenie spúšte a vyslanie guľky 
na anonymného a neznámeho človeka. Miestom najsilnejšie 
prežívaného strachu je naopak, ako to tvrdia štúdie: poprava. 
Výkon trestu na inom človeku v normálnych podmienkach. 
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Každý, kto mal možnosť vidieť zriedkavé obrázky takejto tortúry 
vie, k akým hrozným scénam pri nej dochádza. Je to preto, lebo 
skúsenosť akú, vtedy niekto zažíva nie je len o tom, že zomrie, 
ale predovšetkým, že je totálne vydaný na milosť a nemilosť 
druhého človeka, ktorého vôľa urobiť mu zle, nie je ako v prípade 
smrti v boji anonymná, ale namierená “hic et nunc” priamo proti 
nemu. Odsúdený na smrť cíti, akoby sa proti nemu spriahlo celé 
ľudstvo. Toto všetko môže na úrovni svedomia vytvoriť pocit 
nepriateľstva a až úplného odlúčenia sa od ľudskej spoločnosti. 

Určitým typom strachu o ktorom sú mnohé stránky Biblie 
je tajomstvo, to znamená vzťah s nepochopiteľnou a 
nekontrolovateľnou inakosťou, z niečím, čo vzbudzuje obavy. 
Napríklad, keď Biblia chce naznačiť nejakú veľmi nebezpečnú 
situáciu pre človeka hovorí to tým spôsobom, že prídu nepriatelia, 
ktorí rozpútajú vojnu, všetko zničia atď., ale majú ešte jednu 
čiastočnú charakteristiku a tou je to, že hovoria jazykom, ktorému 
nerozumieš! Ak sa nad tým zamyslíme, uvedomíme si, že tu 
naráža Biblia na všeobecný psychologický moment a to 
neskutočným spôsobom. Kto mal skúsenosť, že sa ocitol v 
nejakej cudzej krajine, v ktorej nerozumel jazyku obyvateľov, to 
pochopí najlepšie. Ak totiž nie sme schopný niekomu 
porozumieť, nemôžeme ani dosť dobre vedieť či je náš priateľ 
alebo nie, či nám chce urobiť dobre alebo zle, či nám splní nejakú 
vec alebo nás ohrozí. Pocit bezmocnosti, samoty a neschopnosti 
býva v takýchto situáciách totálny. Tento fakt je veľmi dôležitý 
najmä z psychologického hľadiska. Dospelý, ktorý neovláda 
jazyk prostredia do ktorého prišiel, prežíva úzkosť podobnú tej, 
keď dieťa ešte nie je schopné komunikovať a nevie si vypýtať 
nejakú vec. Nie je schopné používať jazyk na dorozumievanie. 
Niečo také zažíva vo svojej skúsenosti s Bohom aj človek. Vo 
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vnútri vzťahu s Bohom spoznávame Boha ako tajomstvo, ako 
transcendentné bytie. Biblia hovorí, že vo vzťahu s Bohom človek 
prechádza určitými štádiami: je to pocit strachu pred ním, je to 
stav bázne voči nemu, je to stav úcty, ktorá je vernosťou, láskou, 
spoznaním jeho dobroty, ale vždy v rámci jeho tajomstva a 
inakosti. Keď potom hovoríme, že človek prechádza obdobím 
strachu pred Bohom k pocitu úcty pred ním tým nechceme 
povedať, že v živote človeka je obdobie v ktorom máme 
pociťovať povinný strach pred Bohom, ktorý sa neskôr stratí. 
Chceme tým len povedať, že úcta voči Bohu má byť spojená s 
uvedomením si toho, že Boh je Svätý, Transcendentný, Večný a 
totálne Iný, ako my. Vernosť voči Bohu , odovzdanosť sa Bohu 
by nikdy nemali zničiť aj naše vnímanie jeho Bytosti ako 
tajomstva. V tomto zmysle biblické texty nám hovoria veľmi 
zaujímavé veci. Najmä tie, kde sa hovorí o strachu pred Bohom, o 
stretnutí sa Boha s človekom (“Mojžiš, vyzuj si obuv lebo miesto 
na ktorom stojíš je zem svätá”, Ex 3), pretože hovoria niečo o 
správnom a korektnom vzťahu, aký má jestvovať medzi Bohom a 
človekom a medzi kresťanom a Kristom. Častým obrazom Boha v 
Biblii je obraz „pohlcujúceho ohňa“ ( ako je to napríklad v 
textoch knihy Exodus, kde sa hovorí o ohnivom kríku z ktorého 
Boh hovoril a o ohnivom stĺpe, v ktorom Boh sprevádzal Izrael. 
Tento obraz označuje Boha v tom zmysle, že oheň zohrieva, 
vytvára teplo, osvetľuje, dá sa na ňom variť, odháňa zver, ale ak 
sa k nemu človek priblíži, spáli ho. Boh je ten, kto nám dáva 
život, ale ak ho pokladáš len za takého, akým si sám, v tú chvíľu 
sa veci menia. Vzťah k Bohu si teda musí udržať charakter 
tajomstva a neustále treba pripomínať, že človek s ním nemôže 
manipulovať, ako sa mu chce. 
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 Je to snáď tak trochu aj výzva pre našu súčasnú teológiu 
a pre naše kresťanstvo, aby neboli len etapou ľudskej histórie, len 
predmetom nášho štúdia, len pohodlnou a nič nemeniacou 
súčasťou nášho života, ale aby sme v nich vždy vedeli spoznať 
Boží oheň, ducha Turíc a večné tajomstvo jeho života. 

 

Košice 30. októbra 2014     

 Prof. Jozef Leščinský PhD.    

 Pedagogická fakulta      

 Katolícka Univerzita 
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Špecifiká paliatívnej starostlivosti z pohľadu 
sestry – špecialistky 

Magurová Dagmar, Obročníková Andrea, Hudáková Anna, 
Kuriplachová Gabriela 

 
Úvod. Metodika sesterských činností sa líši v závislosti od 
toho, či je realizovaná v rámci  základnej alebo paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti a či je poskytovaná vo fáze pro 
finem, in finem alebo post finem.   
Jadro. V príspevku prezentujeme špecifiká posudzovania 
výsledkov pacienta pri  poskytovaní paliatívnej 
starostlivosti. Vzhľadom k tomu, že každé vývojové 
obdobie má svoje špecifiká, zhromažďovanie údajov 
v rámci posudzovania má svoje špecifiká z hľadiská 
vekových osobitostí, ktoré je nutné rešpektovať. Pre potreby 
paliatívnej starostlivosti boli vyvinuté špecifické nástroje 
zahrnujúce posudzovanie na základe kombinácií príslušných 
výsledkov, čiže symptómov, kvality života, kvality 
starostlivosti. Pre základné zisťovanie zdravotných 
výsledkov v paliatívnej starostlivosti môže slúžiť Škála 
výsledkov paliatívnej starostlivosti. Poukazujeme na oblasti, 
ktoré sa vzťahujú na posudzovanie výsledkov pacienta a 
kritériá pre výber metód posudzovania výsledkov pacientov 
s poukázaním na súčasné problémy.  
Záver. Sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti si cenia pacienta, jeho 
jedinečnosť a dôstojnosť.   
Kľúčové slova: Paliatívna starostlivosť. Pacient. 
Posudzovanie. Sestra.   
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Specifics of palliative care from nursing  
view – specialist 

 
Introduction. The methodology of nurse´s activities varies 
depending on whether it is carried out within the basic or 
palliative nursing care and it is provided in the stage pro 
finem, in finem, or post finem. 
Core. In this paper we present the specifics of the patient 
assessments in the provision of palliative care. Each 
developmental period has its own specifics, because the 
collection of data in the assessment of the specific terms of 
age peculiarities that must be respected. For the needs of 
palliative care have been developed specific instruments 
involving assessment based on combinations of relevant 
results that symptoms, quality of life, quality of care.  
For basic survey of health outcomes in palliative care we 
can use a Scale outcomes of palliative care. We show the 
areas for assessment results related of patient and selection 
criteria for choice assessment methods of patient outcomes 
in palliative care with reference to current problems.  
Conclusion. Nurses providing palliative and hospic care are 
esteeming patients and their  uniqueness and dignity. 
Key words: Palliative Care. Patient. Assessment. Nurse.  
 
 
Úvod 
 

V poskytovaní paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti sestrami s odbornou spôsobilosťou so 
zameraním na manažment a uspokojovanie potrieb pacienta 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta je  
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prioritou, aby sme ich vnímali ako na mnohodimenzionálnu 
entitu, ktorá má psychickú, duchovnú a sociálnu dimenziu.  
Paliatívna starostlivosť je dôležitou súčasťou 
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú sestra zabezpečuje. Jej 
úlohou je zabezpečiť pacientom, ktorým už medicína 
nedokáže život zachrániť čo najlepšiu kvalitu zvyšku života. 
Paliatívna starostlivosť je profesionálna, holistická 
a interdisciplinárna. Má byť poskytovaná všetkým 
zomierajúcim pacientom bez ohľadu na diagnózu, či typ 
zdravotníckeho zariadenia.181 
 
1 Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 
 

Ošetrovanie umierajúcich rešpektuje individuálny 
prístup,  uspokojovanie základných potrieb, empatický 
prístup, rešpektovanie osobnosti pacienta, citlivý postoj 
ošetrujúceho, vytváranie dôvery medzi umierajúcim a 
ošetrujúcim, uznanie pacientových priorít. Ošetrovateľská 
starostlivosť o  pacienta v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti sa poskytuje v závislosti od formy 
poskytovania, či ide o  formu ambulantnú alebo ústavnú 
a z hľadiska časového, ktorá prebieha v troch obdobiach, 
a to vo fáze pre finem, in finem a post finem. 

Každý človek je jedinečný a neopakovateľný, preto 
aj potreby, ktoré sú uspokojované musia odrážať skutočné 
bio-psycho-socio-duchovné zdravie každého človeka. 

                                                            
181 O' CONNOR, M., ARANDA, S. a kol.: Paliativní péče. 1. vyd. 
Praha: Grada. Publishing, 2005, 324 s. ISBN 80-247-1295-4. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 266

V tejto oblasti má dôležitú rolu práve veľmi citlivé vnímanie 
a rešpektovanie prianí a túžob zomierajúcich ľudí.182 

 
 

1.1 Stratégie ošetrovateľského manažmentu 
Starostlivosť o zomierajúcich pacientov predpokladá 
u sestier a iných zdravotníckych pracovníkov veľké 
psychické nároky. Hanzlíková a kol. uvádza 
najvýznamnejšie záťažové faktory pracovného prostredia, 
ktoré ovplyvňujú prácu sestry, akými sú veľké pracovné 
zaťaženie, nedostatok personálu, absencia kontinuity a 
organizácie práce, nerovnomernosť pracovného zaťaženia 
medzi jednotlivými členmi tímu, kontinuálna časová 
tieseň.183 
K stratégii ošetrovateľského manažmentu pri komplexnej 
ošetrovateľskej starostlivosti o umierajúceho je nevyhnutné: 
 vytvoriť program kontinuálneho zvyšovania kvality 

ošetrovateľskej starostlivosti o  umierajúceho, mŕtveho 
a doprevádzajúceho, 

 zamerať sa na vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov, 

 pravidelne prevádzať autoevaluaciu ošetrovateľskej 
starostlivosti o  umierajúceho, mŕtveho 
a doprevádzajúceho, 

                                                            
182 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 

starostlivosti. In LACA, S. – DANCÁK, P. – LACA, P. Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 213. 

183 HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. 2. vyd. 
Martin: Osveta,  2004, 213 s. ISBN 80-8063-213-8. 
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 podporovať aktívne výstupy sestier na konferenciách, 
seminároch, 

 vzdelávať sestry v oblasti ekonomiky, 
 vykonávať  SWOT analýzu (Strength Weakness 

Opportunities Threats) so zameraním na riadenú 
starostlivosť, spracovať mapy ošetrovateľskej 
starostlivosti o umierajúceho a mŕtveho, 

 zamerať sa na životný štýl sestry manažérky, na 
schopnosť kriticky a  kreatívne  

   myslieť, 
 podporovať kreativitu v ošetrovateľstve, 
 riadiť sa Chartou práv umierajúcich.184  

 
 
1.2 Metodika sesterských činností 
 
 Metodika sesterských činností sa líši v závislosti od 
toho, či je realizovaná v rámci  základnej alebo paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti a či je poskytovaná vo fáze pro 
finem, in finem alebo post finem.  
Metodika sesterských činností v rámci základnej 
paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti je zameraná na: 
prejavy strachu a úzkosti; telesné potreby pacienta a jeho 
prostredie, čo zabezpečíme ošetrovateľskými postupmi: 
zhodnocuje náladu pacienta; rieši jeho potrebu rozprávať sa 
o smrti; plánuje, iniciuje a koordinuje implementáciu rodiny 
pacienta a jeho blízkych do ošetrovania; zmiernenie, 
podporu, prijatie a adaptáciu príbuzných na umieranie 
a smrť pacienta; posudzuje a zhodnocuje etapy smútku; 
                                                            
184 KELNAROVÁ J. 2007. Tanatologie v ošetřovatelství. Brno: Litera, 
2007. 109s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
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plánuje sledovanie bolesti a  ošetrovateľskú starostlivosť 
o pacienta s chorobou; manažuje zabezpečenie jeho 
pohodlia; vyhodnocuje u neho schopnosť prehĺtania; 
zabezpečuje pacientovi trvalú pomoc;  stará sa o jeho 
duchovné potreby; umožní zotrvanie rodiny pri posteli 
umierajúceho.185 
Metodika sesterských činností v  rámci intenzívnej 
paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti je zameraná na : 

 zvládnutie sprevádzajúcich symptómov, 
 bolesť a manažment bolesti, 
 starostlivosť o psychickú pohodu a duchovné 

potreby, 
 starostlivosť o blízkych a pozostalých. 

  Hodnotenie symptómov má dve hlavné komponenty: 
anamnézu a fyzikálne vyšetrenie. V rámci anamnézy 
zisťujeme vyvolávajúce faktory symptómov, ich charakter, 
lokalizáciu, intenzitu a časový faktor trvania symptómu. 
Fyzikálne vyšetrenie má z hľadiska charakteru 
onkologických ochorení veľmi premenlivý priebeh.186  
Posudzovanie pacienta je nielen prvou fázou 
ošetrovateľského procesu, ale je súčasťou všetkých činností, 
ktoré sestra robí pre pacienta a s pacientom. Zahŕňa zber 
všetkých dát a údajov o pacientovi a ich validizáciu. Pacient 
je tiež vnímaný ako celok vrátane sociálnych 

                                                            
185 KRIŠKOVÁ, A.  2001. Ošetrovateľské techniky. 1. vyd. Martin: 
Osveta, 2001. 804 s. ISBN 80-8063-087-9. 
186 O'CONNOR, M., ARANDA, S. a kol.: Paliativní péče. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2005, 324 s. ISBN 80-247-1295-4. 
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a psychologických aspektov, ktoré sú zahrnuté do 
starostlivosti o somatickú oblasť jednotlivca.187  
 
1.3 Zhromažďovanie údajov vo fáze posudzovania 
pacienta z  hľadiska vekových osobitostí 
Vzhľadom k tomu, že každé vývojové obdobie má svoje 
špecifiká, zhromažďovanie údajov u umierajúcich detí je 
zamerané na: 

  informácie od rodičov, opatrovateľov, 
  to, či rodičia sú schopní sa starať o umierajúce detí, 
  hodnotenie symptómov, 
  bytovú situáciu rodiny dieťaťa, 
  ekonomickú situáciu, 
  informácie o  psychickej, fyzickej, duchovnej, 

sociálnej stránke najbližších 
    doprevádzajúcich.188 

Zhromažďovanie údajov u  detí v období puberty 
a adolescencie je zamerané na: informácie od umierajúcich 
a ich rodičov; hodnotenie symptómov; schopnosť a záujem 
rodičov starať sa  o umierajúce detí; bytovú situáciu rodiny 
dieťaťa; ekonomickú situáciu; vzťahy v rodine; vzťah 
rodina- škola; záujmovú činnosť a aktivity; možnosť 
komunikácie s psychológom, kňazom, odborníkmi; 
kamarátske a partnerské vzťahy.  
Zhromažďovanie údajov u umierajúcich stredného veku 
sa zameriava na nasledujúce špecifiká: 

                                                            
187 DERŇÁROVÁ, Ľ., RYBÁROVÁ, Ľ. 2008. Potreby a ošetrovateľský 
proces 2. Prešovská univerzita v Prešove, fakulta zdravotníctva, 2008, 
190 s. ISBN 978-80-8068-848-6.  
188 KELNAROVÁ J. 2007. Tanatologie v ošetřovatelství. Brno: Litera, 
2007. 109s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
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  schopnosť vyrovnať sa s diagnózou, 
  na hodnotenie symptómov, 
  na zistenie partnerských vzťahov, vzťahov rodič- 

dieťa, 
  na bytovú a ekonomickú situáciu, 
   na zamestnanie a spolupracovníkov, 
  na postoj k umieraniu a smrti, 
  na zistenie ochoty pacienta zapojiť sa do 

starostlivosti, 
  na fyzické a psychické prejavy únavy, 
  na komunikačné schopností pacienta, 
  na hodnotenie bolestí somatickej, psychosociálnej 

a duchovnej, 
  na vedomostí o relaxačných techníkách, 
  na vedomostí o alternatívnej terapii. 189 

 Údaje u umierajúcich seniorov sú zamerané na 
nasledovné informácie: schopnosť vyrovnať sa s  
diagnózou; na hodnotenie symptómov; na psychickú úroveň 
umierajúceho; na to, či môžu pomáhať pri starostlivosti 
členovia rodiny; na bytovú a ekonomickú situáciu; na 
vzťahy v rodine; na komunikačné schopností pacienta; na 
schopnosť pacienta zapojiť sa do starostlivosti; na priority 
potrieb; na fyzické a psychické prejavy únavy; na 
hodnotenie bolestí somatickej, psychosociálnej a duchovnej; 
na znalostí relaxačných techník; na znalostí alternatívnej 
terapie; na postoj umierania a  smrti. Németh a kol uvádza, 
že veľmi dôležitou súčasťou starostlivosti o starých ľudí je 
posudzovanie zdatnosti, výkonnosti a funkčného stavu 

                                                            
189 KELNAROVÁ J. 2007. Tanatologie v ošetřovatelství. Brno: Litera, 
2007. 109s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
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seniorov. Jeho výsledok umožňuje racionálne plánovanie 
rehabilitácie, výberu kompenzačných pomôcok, úpravy 
životného prostredia a sociálnej pomoci. 190 
V rámci posudzovania sestra zhodnotí u  pacienta 
v terminálnom štádiu choroby jeho fyzický stav, psychický 
stav, sociálny stav, spirituálny stav. Aktivity denného života 
(byť bdelí a spať, pohybovať sa, umývať sa a obliekať, jesť 
a piť, vylučovať, regulácia telesnej teploty, dýchať, starať sa 
o bezpečnosť, pracovať a  komunikovať, nachádzať zmysel 
vo vzniku a bytí, vlastná identita) hodnotíme v troch 
úrovniach a to: samostatnosť, obmedzenosť, závislosť. 
 
1.3.1  Spoločné problémy bez rozdielu veku zo stránky 
somatickej súvisiace so zberom údajov 
Umierajúci všetkých vekových kategórií majú spoločné 
problémy týkajúce sa somatickej oblasti. Zber údajov sa 
týka: 

  hygienickej starostlivosti, 
  výživy- diéta, stravovacie návyky, pitný režim, 
  vyprázdňovanie- moču, stolice, má zavedený 

permanentný katéter, atď., 
  spánok, odpočinok- poruchy spánku, užívanie 

liekov na spánok, 
  poruchy zmyslových orgánov- zraku, sluchu, 
  poruchy hybnosti.191   

                                                            
190 NÉMETH, F., DERŇÁROVÁ, Ľ., HUDÁKOVÁ, A. 2011. 
Komplexné geriatrické hodnotenie a ošetrovanie seniorov. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov. 
Datapress, s. r. o. Prešov, 2011. ISBN 978-80-555-0381-3. 
191 KELNAROVÁ J. 2007. Tanatologie v ošetřovatelství. Brno: Litera, 
2007. 109s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
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1.4 Špecifické nástroje zahrnujúce posudzovanie  
 

Pre potreby paliatívnej starostlivosti boli vyvinuté 
špecifické nástroje zahrnujúce posudzovanie na základe 
kombinácií príslušných výsledkov, čiže symptómov, kvality 
života, kvality starostlivosti. Pre posudzovanie vplyvu 
paliatívnej starostlivosti na život pacienta bola navrhnutá 
Schéma posudzovania podporného tímu s využitím 
päťbodovej likertovskej škály. Pre základné zisťovanie 
zdravotných výsledkov v paliatívnej starostlivosti môže 
slúžiť Škála výsledkov paliatívnej starostlivosti. 
V tabuľke 1 uvádzame konkrétne symptómy ochorení 
v somatickej, psychickej, sociálnej oblasti, ktoré slúžia ako 
prekurzory pre posudzovanie výsledkov pacienta. 
 
Tabuľka 1  Oblastí, ktoré sa vzťahujú na posudzovanie 
výsledkov pacienta (Zdroj: Payneová a kol., 2007,s. 181) 

Oblasť Príklady 
Symptómy 
choroby 
a vedľajšie 
účinky liečby 

bolesť, únava, dušnosť, nechutenstvo, 
nevoľnosť a zvracanie, zápcha  

Telesné funkcie pohyblivosť, sebaobsluha, každodenné 
činností, telesná aktivita, telesná 
nespôsobilosť  

Psychické zdravie depresia, úzkosť, prispôsobenie sa 
chorobe, zvládnutie choroby, strach, 
sebaúcta, telesný vzhľad, životná 
spokojnosť 
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Kognitívna 
oblasť 

zmätenosť, strata pamäti, koncentrácia  

Sociálna oblasť osobné vzťahy, záujmy, koníčky, 
sexualita, sociálna izolácia  

Pracovná oblasť  pracovné aktivity, finančná situácia 
Spokojnosť so 
starostlivosťou 

celková kvalita života 

 
Kritériá pre výber metód posudzovania výsledkov 

pacienta (Tab. 2) sú veľmi širokospektrálne, testované na 
základe prehľadových štúdií a textov, ako ich uvádzajú 
viacerí autori (Fitzpatrick a kol., 1998; Muldon a kol.,1998; 
Bowling 2001; Kraasa a Loge 2002; Robinson a kol.,2003; 
In Payneová a kol., 2007, s.190.)192 
 
Tabuľka 2  Kritériá pre výber metód posudzovania 
výsledkov pacientov (Zdroj: Payneová a kol., 2007, s.190) 

Kritériá pre výber metód posudzovania výsledkov 
pacientov 

 Obsahovo je metóda vhodná pre použitie v danom, 
konkrétnom zariadení? 

 Obsah metódy sa týka oblasti zdravotných výsledkov, 
ktoré vás zaujímali pri posudzovaní? 

 Reflektuje metóda tú oblasť zdravotných výsledkov, 
ktoré sú najviac relevantné  pre pacientov? 

 Bola daná metóda špecificky navrhnutá pre potreby 
paliatívnej starostlivosti? 

 Existujú doklady o  spoľahlivosti danej metódy pre 
                                                            
192 PAYNEOVÁ,S., SEYMOUROVÁ J., INGLETONOVÁ CH. 2007. 
Principy a praxe paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou 
literaturu, 2007. 807s. ISBN 978-80-87029-25-1. 
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zariadenia paliatívnej starostlivosti, prípadne v rámci 
populácie v paliatívnej starostlivosti? 

 Existujú doklady o validite? 
 Je metóda schopná zachytiť zmeny v čase? 
 Je možné metódu ľahko zaznamenávať, analyzovať 

a interpretovať? 
 Je možné túto metódu ľahko administrovať? 
 Môžu túto metódu administrovať aj ďalšie osoby? 

 
 
  Pri posudzovaní výsledkov pacientov v paliatívnej 
starostlivosti môžeme poukázať na súčasné problémy: 
  nedostatočná zhoda ohľadom toho, ktoré aspekty 

výsledkov sú pre paliatívnu 
 starostlivosť najviac relevantné, rozdiel v používaní 
metód hodnotenia, 

  nedostatočná evaluacia posudzovacich metód, 
  štandardne používané metódy posudzovania nie sú 

vhodné pre skupiny pacientov 
  v paliatívnej starostlivosti,  

  úbytok pacientov a v dôsledku toho, chýbajúce dáta, 
  zamerané na negatívne aspekty zdravotného stavu, nie 

na pozitívne rysy paliatívnej  
 starostlivosti, 

  nemožnosť dokumentovať individuálny pohľad 
pacienta, 

  vyplnenie dotazníka je zložité, 
  zameranie na symptómy, funkcie a nedostatočná 

pozornosť venovaná iným aspektom,    
 ako je spiritualita, kvalita života, 
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  nedostatok vhodných metód záznamu, analýzy 
a interpretácií údajov z posudzovania. 193  

 
Záver 
 
  Harmonické prostredie s  príjemnou  atmosférou 
a profesionálny, ako aj ľudský prístup zdravotníckych 
pracovníkov, je základným predpokladom kvalitnej 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti o umierajúceho. 
Špecifikácia zberu a hodnotenia údajov o pacientovi 
v paliatívnej starostlivosti je nevyhnutná z hľadiska veku  a 
zdravotného stavu.  Uvedené kritériá pre výber metód 
posudzovania výsledkov pacientov sú širokospektrálne, 
preto obmedzujú výber konkrétnych hodnotiacich metód 
a škál v paliatívnej starostlivosti. 
 
 
Literatúra: 
DERŇÁROVÁ, Ľ., RYBÁROVÁ, Ľ. 2008. Potreby 
a ošetrovateľský proces 2. Prešovská univerzita v Prešove, 
fakulta zdravotníctva, 2008, 190 s. ISBN 978-80-8068-848-
6.  
HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. 
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Postavenie hospicov v národnej  

a medzinárodnej legislatíve 
Micheľ Radoslav 

 
Abstrakt: Postavenie hospicov v národnej a medzinárodnej 
legislatíve je veľmi dôležitou súčasťou právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Ide najmä o úpravu úlohy 
poskytovania hospicovej starostlivosti a o vymedzenie 
vzdelanostných požiadaviek na pracovníkov hospicových 
zariadení. 
 
Kľúčové slová: Paliatívna medicína. Paliatívna 
starostlivosť. Úlohy paliatívnej starostlivosti.  
  

 
Hospices position in national and  

international legislation 
 
Abstract: Hospices position in national and international 
legislation is a very important part of the legal order of the 
Slovak Republic. In particular, the modification of the role 
of providing hospice care and the definition of the 
educational requirements for workers hospices. 
 
Keywords: Palliative Medicine. Palliative care. The role of 
palliative care. 
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Úvod 
  

Paliatívna medicína je špecializačný odbor, ktorý sa 
zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou 
nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou 
chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Cieľom 
paliatívnej medicíny je udržanie najvyššej možnej kvality 
života pacienta až do jeho smrti. 
 Paliatívna starostlivosť je prístup, ktorý zlepšuje 
kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život 
ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje 
a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, 
psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza 
a zmierňuje utrpenie. 
 
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 
medicína vrátane hospicovej starostlivosti 
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 
Z. z. vydáva túto koncepciu: 
 
Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore: 

 
Dôležitým dokumentom týkajúcim sa problematiky 

hospicov a paliatívnej starostlivosti je Odporúčanie Rady 
ministrov Rady Európy pre členské štáty o organizácii 
paliatívnej starostlivosti z novembra 2003, ktorý okrem 
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iného uvádza: ,,Paliatívna starostlivosť sa nezameriava na 
špecifické ochorenie. Zahrňuje obdobie od diagnózy 
pokročilého ochorenia až po koniec trúchlenia pozostalých, 
čo môže byť roky, týždne a zriedkavejšie len dni. Nie je 
synonymom terminálnej starostlivosti, ale ju zahrňuje.“ 
 
 
Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie 
činnosti: 
 
 Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú 
starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, 
liečebno-pedagogickú starostlivosť – u detí, duchovnú 
starostlivosť a sociálne poradenstvo. 
 Úlohou paliatívnej starostlivosti je: 
1. Zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho smrti, 
2. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných 

symptómov ochorenia, 
3. Zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný 

stav, 
4. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť, 
5. Zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť 

tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou 
spôsobilosťou, 

6. Integrovať psychologické a spirituálne aspekty 
starostlivosti o pacienta, 

7. Poskytnúť podporný systém, aby pacient mohol žiť čo 
najaktívnejšie až do smrti, 

8. Poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta 
na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho 
smrti v čase smútenia. 
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Rozvoj starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 
rokov z legislatívneho pohľadu 
 
  Vzhľadom na zvyšujúci sa počet onkologických 
ochorení a nedostatočný počet poskytovateľov paliatívnej 
starostlivosti je potrebné: 
1.   aktivovať vo vzdelávacích ustanovizniach ďalšie 

vzdelávanie v kategórii lekár v špecializačnom 
študijnom programe pre špecializačný odbor paliatívna 
medicína a odporučiť do právnych noriem vzdelávanie 
pre kategóriu sestra ako ,,ošetrovateľská paliatívna 
starostlivosť,“ 

2.   spresňovať medziodborovú spoluprácu tak, aby dostali 
paliatívnu starostlivosť všetci pacienti, ktorí ju 
potrebujú, 

3.   zabezpečiť dostupnosť paliatívnej starostlivosti, resp. 
medicíny na celom území Slovenska tak, aby bolo 3-5 
postelí paliatívnej starostlivosti na 1000 obyvateľov 
a na každú ústavnú jednotku paliatívnej starostlivosti 
(na oddeleniach paliatívnej medicíny alebo 
v hospicoch) s 15-25 posteľami aspoň 1 lekárske miesto 
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore 
paliatívna medicína, 

4.   určiť sieť pracovísk paliatívnej starostlivosti vrátane 
hospicov v SR, 

5.   zvýšiť platby od zdravotných poisťovní za výkony 
poskytované lekárom, sestrou a iným členom 
paliatívneho (hospicového) tímu a najmä platby tímu 
detského mobilného hospicu, ktorý poskytuje paliatívnu 
starostlivosť, resp. medicínu prevažne len v domácom 
prostredí zomierajúcich detí, 
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6.   rozvíjať nové formy pomoci pozostalým a to podporou 
vzniku inštitúcie poskytujúcej smútočné poradenstvo 
pozostalým, podpora vzniku svojpomocných skupín 
pozostalých – podporovať vzdelávanie lekárov, sestier, 
sociálnych pracovníkov, klinických psychológov 
v oblasti smútočného poradenstva. 

 
 
Systém kontroly kvality poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v odbore 
 
  Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať 
systém kvality. Systém kvality u poskytovateľa je písomne 
dokumentovaný systém, ktorého cieľom je zabezpečiť 
poskytovanie nepretržitej minimálne štandardizovanej 
starostlivosti, dodržiavaním minimálnych normatívov 
personálneho zabezpečenia a materiálno-technického 
vybavenia pracovísk. Ministerstvo zdravotníctva SR 
v spolupráci s hlavným odborníkom pre paliatívnu medicínu 
a Sekciou paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti 
pre štúdium a liečbu bolesti vypracuje štandardy zdravotnej 
starostlivosti v odbore paliatívna medicína. 
 
Vzdelávanie pracovníkov v odbore 
 
  Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v paliatívnej 
medicíne na výkon špecializovaných pracovných činností 
a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje 
v akreditovaných špecializačných študijných programoch 
a v certifikačných študijných programoch podľa osobitného 
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predpisu pre jednotlivé kategórie podieľajúce sa na 
starostlivosti. 
  Pre výkon odborného zástupcu v hospici, mobilnom 
hospici a stacionári paliatívnej medicíny je potrebná licencia 
na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore 
paliatívna medicína. V prechodnom období sa alternatívne 
akceptuje aj licencia v niektorom z odborov: vnútorné 
lekárstvo, klinická onkológia, algeziológia, neurológia, 
geriatria a v zariadeniach určených pre deti aj pediatria.  
  Pre výkon funkcie vedúceho lekára (primára) 
oddelenia paliatívnej medicíny, výkon povolania lekára 
jednotky paliatívnej medicíny, ambulancie paliatívnej 
medicíny, mobilného hospicu a stacionára paliatívnej 
medicíny je potrebná licencia na výkon zdravotníckeho 
povolania v povolaní lekár v odbore paliatívna medicína. 
V prechodnom období sa alternatívne akceptuje aj lekár so 
špecializáciou v niektorom z nasledovných špecializačných 
odborov a to: vnútorné lekárstvo, klinická onkológia, 
algeziológia, neurológia, geriatria a v zariadeniach určených 
pre deti – pediatria.194 
 
Odporúčanie Rady ministrov Rady Európy pre členské 
štáty ohľadne organizácie paliatívnej starostlivosti – 
REC (2003) 24 
 
  Paliatívna starostlivosť podobne ako všetka 
medicínska starostlivosť musí byť orientovaná ku 

                                                            
194 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 

vrátane hospicovej starostlivosti. [online]. [cit. 25. 06. 2014]. 
Dostupné na internete: http://hospice.sk/hospice1/index2.php?id=324. 
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pacientovi, vedená potrebami pacienta a musí brať do úvahy 
jeho hodnoty a preferencie a že dôstojnosť a autonómia sú 
hlavnými cieľmi pre pacientov, ktorí potrebujú paliatívnu 
starostlivosť. 
  Odporúča sa, aby vlády členských štátov: 
1.  prijali postupy, legislatívne a iné opatrenia potrebné pre 

premyslenú a komplexnú národnú  štruktúru paliatívnej 
starostlivosti, 

2.  zaviedli všade, kde je to možné, opatrenia uvedené 
v prílohe týchto odporúčaní pri zohľadnení vlastných 
národných podmienok, 

3. podporovali medzinárodnú spoluprácu medzi 
organizáciami, výskumnými pracoviskami a inými 
agentúrami aktívnymi v paliatívnej starostlivosti, 

4. podporovali aktívne a cielené šírenie týchto odporúčaní 
a ich vysvetľujúce memorandum, aj prekladom do 
národného jazyka. 

 
Postup a organizácia 
 
  Z legislatívneho hľadiska paliatívna starostlivosť má 
byť integrálnou súčasťou zdravotníckeho systému danej 
krajiny a ako taký musí byť časťou komplexných plánov 
zdravotníckej starostlivosti v špecifických programoch 
týkajúcich sa napríklad rakoviny, AIDS alebo geriatrie. 
  Vlády by mali vykonať výskum týkajúci sa potreby 
existencie takýchto služieb, potreby personálu s rôznou 
úrovňou špecializácie a možností výučby rôznych profesií 
(vrátane dobrovoľníkov). 
  Na základe odhadu potrieb by mali národné 
a regionálne vlády navrhnúť a implementovať racionálne 
stratégie rozvoja paliatívnej starostlivosti v úzkej spolupráci 
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s profesionálmi ako aj s pacientmi a ich rodinami, resp. s ich 
zástupcami. 
  Ako súčasť týchto stratégií by mali vlády odhaliť 
legálne, sociálne, ekonomické, kultúrne, administratívne 
alebo fyzické prekážky prístupu ku službám paliatívnej 
starostlivosti. Mali by zabezpečiť také programy na 
redukciu prekážok, aby neviedli ku nerovnosti. 
  Legislatíva by mala zabezpečiť dostupnosť opioidov 
a iných liekov v primeraných skupenstvách a formách pre 
medicínske využitie. Strach zo zneužitia by nemal byť 
dôvodom na zabránenie dostupnosti potrebnej a efektívnej 
liečby. Krajiny by mali zvážiť zmenu alebo doplnenie 
existujúcej legislatívy.   
 
 
Zlepšovanie kvality a výskum 
 
 
  Je potrebné určiť a prijať indikátory hodnotenia 
správnej paliatívnej starostlivosti, podporiť posudzovanie 
všetkých rozmerov starostlivosti z pohľadu pacienta. 
  Smernice klinickej praxe pre paliatívnu starostlivosť 
majú byť založené na všetkých dôkazoch, ktoré sú dostupné, 
majú sa pripraviť systematicky a za spoluúčasti pacientov. 
   Pre kontrolu kvality je základom priebežná spätná 
väzba formou auditu. 
  Hoci základný výskum v paliatívnej starostlivosti 
môže prinášať ťažké etické problémy, predsa treba hodnotiť 
poskytované služby a lekárske zákroky overenými, ako aj 
kvalitatívnymi tak ako kvantitatívnymi, vedeckými 
metódami. Ťažisko týchto štúdií sa musí vzťahovať 
k pacientovi. 
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Vzdelávanie a výcvik 
 
 
  Pre výskum a vzdelávanie v legislatíve je dôležité 
akademické uznanie paliatívnej starostlivosti. Paliatívna 
starostlivosť má byť súčasťou pregraduálneho vzdelávania 
lekárov a sestier. Treba pripraviť štandardné osnovy, 
postgraduálne vzdelávanie a výcvik, ako aj programy pre 
špecialistov v paliatívnej starostlivosti. 
  Je potrebné podporiť medzinárodnú spoluprácu vo 
vzdelávaní, napr. zostavením zoznamu družobných 
pracovísk paliatívnej starostlivosti, ktoré sa chcú podieľať 
na spoločných projektoch. 
  Odporúča sa, aby jednotlivé krajiny venovali osobitnú 
pozornosť všeobecnej a primeranej osvete obyvateľstva 
o paliatívnej starostlivosti.195 
  Problematiku siete zariadení paliatívnej starostlivosti 
upravuje Koncepcia paliatívnej starostlivosti, ktorá 
odporúča podľa Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO) 
na 100 000 obyvateľov zriadiť minimálne 10 lôžok v rámci 
ústavnej paliatívnej starostlivosti. Preto na počet obyvateľov 
Slovenskej republiky pripadá zriadiť cca 550 lôžok 
poskytujúcich paliatívnu starostlivosť buď v rámci oddelení 
paliatívnej starostlivosti alebo v hospicoch. Odporúča sa 
z uvedeného počtu zriadiť 250 lôžok na oddelení paliatívnej 

                                                            
195 Odporúčanie rady ministrov rady Európy pre členské štáty ohľadne 

organizácie paliatívnej starostlivosti – rec(2003)24 starostlivosti – 
rec(2003)24. [cit. 25. 06. 2014]. Dostupné na internete: 
http://www.solen.sk/pdf/a610fee6f931c62bc124e84c3d837d54.pdf. 
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starostlivosti a 250 lôžok v samostatných zdravotníckych 
zariadeniach – hospicoch.196 
  Čas, ktorý opatrovateľ strávi pri umierajúcim 
pacientovi, treba vnímať ako trvalú hodnotu. Starostlivosť 
tohto druhu má nesmierny duchovný význam, pretože 
hospicový pracovník vyprevádza človeka k vrcholu svojho 
životného diela. Ten, kto si uvedomuje, že doprevádza pri 
odchode človeka, ktorý má úspešne doraziť do cieľa, ten 
vie, načo je na svete.197 
   
 
Hospicová starostlivosť 
 

Je veľmi potrebné hľadať cestu k Bohu, aby každý 
človek mohol prežívať svoj život dôstojne až do úplného 
konca. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu paliatívna 
a hospicová starostlivosť. Hľadanie zmyslu života je často 
kľúčovou otázkou u mnohých ľudí, pretože vo výraznej 
miere to pomáha urobiť ľudí šťastnejšími.198 
  Súčasný človek nemá rád utrpenie a taktiež aj 
trpiaceho človeka vo svojej blízkosti, preto trpiaci človek 
                                                            
196 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti: Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
sv. Vojtecha, 2005. s. 19. ISBN 80-7162-581-7. 

197 BARTOŠ, M. Spirituálno-existenciálne aspekty umierania v kontexte 
hospicovej starostlivosti. In: Quo vadis hospic…. Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
34. 

198 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-
8132-016-3. s. 212. 
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často ostáva sám so svojou chorobou. Trpiaci človek 
potrebuje iného človeka a takto utrpenie nadobúda aj 
sociálny rozmer.199 
  Je dôležité objaviť obraz človeka stvoreného na Boží 
obraz. Keďže sa stratila hodnota človeka a celý systém je 
zameraný ekonomicky, stratil sa aj systém odmeňovania 
personálu, ktorý pracuje v hospicovom zariadení.200 
  Ak chceme vyjednávať pri obyčajných každodenných 
problémoch stačí ak budeme schopní vcítiť sa do situácie 
druhého, pokúsiť sa pochopiť, čo cíti, ako by sme boli v 
jeho koži. Ak druhý prejavuje akékoľvek emócie, dajme mu 
najavo, že sme si toho vedomí.201 

V hospicovej mobilnej (domácej) starostlivosti sa 
zdôrazňuje holistický prístup k pacientovi a riešenie jeho 
stavu z hľadiska všetkých možných spolupôsobiacich 
činiteľov. Preto je dôležité, aby takúto komplexnú 
starostlivosť zabezpečoval tím odborníkov.202  

                                                            
199 VANSAČ, P. 2012. Duchovný a sociálny rozmer ľudského utrpenia. 

In: Quo vadis hospic…. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2012. s. 393. 

200 ČERVEŇ, A. Miesto človeka v dnešnom hospici. In Quo vadis 
hospic...Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
63. 

201 PAĽUN, M. Kde sú hranice asertívneho správania? In Výchova a 
vzdelávanie v ošetrovateľstve, vo verejnom  zdravotníctve a v sociálnej 
práci, Varia. Zborník z XXII. Vedeckej konferencie pedagogických 
pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava, 
detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica., 2011. ISBN 978-80-
8132-025-5. s. 139. 

202 MICHEĽ, R. – VANSAČ, P. – PAĽUN, M. – KURNÁT, A. 2013. 
Význam domácej hospicovej starostlivosti pre ťažko chorého človeka. 
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Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne, duchovné a biologické potreby 
a zabezpečovať osobitný prístup v liečbe bolesti, ktorá je 
súčasťou paliatívnej medicíny. Nevyhnutné je aj správne 
používanie verbálnej i neverbálnej komunikácie.203 

Preto nikto v multidisciplinárnom tíme nesmie 
podceniť aktívnu starostlivosť o nevyliečiteľne chorého 
pacienta chápaného v zmysle holizmu.204 
  Nezabúdajme, že človek potrebuje lásku, úctu 
a dotyk milujúcej osoby. Pokúsme sa chorému poskytnúť 
pomoc ako sa vyrovnať s bolesťou, prípadne uľahčiť 
umieranie a zabezpečiť dôstojnú smrť.205 

 
 
 

 

                                                                                                                        
In Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 220. 

203 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník 
príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-
8132-068-2. s. 315-316. 

204 ČMELOVÁ, J. 2013. Holistický prístup a sprevádzanie 
onkohematologického pacienta. In HANOBIK, F. – KRAJČI, J. – 
MICHEĽ, R. – PRONĚKOVÁ, M. Perspektíva hospicov na 
Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 81-82. 

205 HANOBIK, F. – GURSKÝ, J. 2011. Humanizácia v paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník príspevkov. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 129. 
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Záver 
 
  Služby paliatívnej starostlivosti musia ponúkať 
viaceré možnosti, ako sú: domáca starostlivosť, 
hospitalizácia na špecifických alebo konvenčných 
jednotkách, denný stacionár, ambulantná starostlivosť, 
pohotovostná služba a možnosť respitnej hospitalizácie. 
Tieto služby majú byť komplexné a primerané 
zdravotníckemu systému a kultúre a majú sa sústrediť na 
meniace sa potreby a priania pacientov. 
  Je potrebné podporovať neformálnych opatrovateľov 
v ich starostlivosti a zabrániť veľkým sociálnym stratám, 
ako je napr. strata zamestnania ako dôsledok opatrovania. 
Formálne právo na ,,opustenie starostlivosti“ je žiaduce 
akceptovať, 
  Všetci profesionáli zahrnutí do starostlivosti 
o pacientov s pokročilým a progredujúcim ochorením by 
mali mať ľahkú dostupnosť kvalifikovaných špecialistov ak 
ju potrebujú. 
 
 
Literatúra 
 
 
BARTOŠ, M. 2012. Spirituálno-existenciálne aspekty 

umierania v kontexte hospicovej starostlivosti. In: Quo 
vadis hospic…. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 21-36. 

ČERVEŇ, A. 2012. Miesto človeka v dnešnom hospici. In 
Quo vadis hospic... Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 
2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 48-64. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 291

DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. 
Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti: Význam paliatívnej 
starostlivosti. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2005. 280 s. 
ISBN 80-7162-581-7. 

HANOBIK, F. – GURSKÝ, J. 2011. Humanizácia 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. In: Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2012. s. 117-131. 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 
medicína vrátane hospicovej starostlivosti. [online]. [cit. 
25. 06. 2014]. Dostupné na internete: 
http://hospice.sk/hospice1/index2.php?id=324. 

MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka 
v hospicovej starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich 
profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 
211-219. 

MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník 
príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. 
ISBN 978-80-8132-068-2. s. 302-318. 

MICHEĽ, R. – VANSAČ, P. – PAĽUN, M. – KURNÁT, A. 
2013. Význam domácej hospicovej starostlivosti pre 
ťažko chorého človeka. In Perspektíva hospicov na 
Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 210-224. 

Odporúčanie rady ministrov rady Európy pre členské štáty 
ohľadne organizácie paliatívnej hľadne organizácie 
paliatívnej starostlivosti – rec(2003)24 starostlivosti – 
rec(2003)24. [cit. 25. 06. 2014]. Dostupné na internete: 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 292

http://www.solen.sk/pdf/a610fee6f931c62bc124e84c3d8
37d54.pdf. 

PAĽUN, M. 2011. Kde sú hranice asertívneho správania? In 
Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve, vo verejnom  
zdravotníctve a v sociálnej práci, Varia. Zborník z XXII. 
Vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s 
medzinárodnou účasťou. Bratislava : Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 
Bratislava, detašované pracovisko Dr. P. Blahu, Skalica., 
2011. ISBN 978-80-8132-025-5. s. 134-139. 

VANSAČ, P. 2012. Duchovný a sociálny rozmer ľudského 
utrpenia. In: Quo vadis hospic…. Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 392-408. 

 
 
Kontakt: 
 
PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.  
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  
Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja, 
Štefaniková 64, 085 01 Bardejov 
michel.rado@centrum.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 293

 

Význam hospicovej starostlivosti v národnej 
a medzinárodnej legislatíve 

Micheľ Radoslav, Paľun Miroslav, Vansač Peter 
 
Abstrakt: Národná a medzinárodná legislatíva v oblasti 
významu hospicovej starostlivosti má obrovský význam. Ide 
najmä o určenie správneho modelu poskytovanej hospicovej 
starostlivosti a tiež o zdôraznenie významu hospicovej 
medicíny a paliatívnej starostlivosti. 
 
Kľúčové slová: Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť. 
Respitná starostlivosť. Terminálna starostlivosť. 
  
 
The importance of hospice care in national and 

international legislation 
 
Abstract: National and international legislation on the 
importance of hospice care is of paramount importance. 
This includes determining the correct model for providing 
hospice care and also to highlight the importance of hospice 
medicine and palliative care. 
 
Keywords: Palliative nursing care. Respite care. Terminal 
care. 
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Úvod 
  

Význam hospicovej starostlivosti v národnej 
a medzinárodnej legislatíve spočíva v systematickom 
a organizovanom postupe zlepšovania systému 
poskytovanej hospicovej a paliatívnej starostlivosti ľuďom, 
ktorí trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.  

Starostlivosť o rodinu je súčasťou paliatívnej 
starostlivosti a znamená psychosociálnu podporu rodine 
pacienta pred jeho smrťou, počas zomierania a po jeho 
úmrtí. Cieľom tejto starostlivosti je predchádzať 
psychickým ochoreniam, ktoré vznikajú z nespracovaných 
zážitkov a straty blízkeho človeka. Špeciálnu pozornosť si 
vyžadujú deti, ktoré sa so smútením a stratou vyrovnávajú 
osobitným spôsobom. 

 
 

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť  
 

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť je 
komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná 
sestrami s odbornou spôsobilosťou a je zameraná hlavne na 
manažment a uspokojovanie potrieb pacientov 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta. 
 Respitná starostlivosť je súčasťou ústavnej paliatívnej 
starostlivosti. Rozumie sa tým stimulujúca zmena prostredia 
umožňujúca vzájomnú podporu a spoluprácu osôb 
zainteresovaných do starostlivosti o pacienta 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta 
vrátane jeho rodiny s cieľom eliminovať dôsledky 
psychosociálnej záťaže vyplývajúcej z vykonávania 
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paliatívnej starostlivosti.206 
 O možnosti hospicovej a paliatívnej starostlivosti je 
v dnešnej dobe potrebné otvorene a často hovoriť. Človek sa 
bojí bolesti a smrti. Myšlienku na vlastnú smrť potláča aj 
vtedy, keď jeho blízky má diagnostikovanú nevyliečiteľnú 
chorobu. Človek, ktorý sám zažil bolesť, utrpenie, samotu, 
strach je vnímavejší ku klientovi, ktorý sa nachádza 
v podobnej situácii.207 
 
 
Prehľad právnych predpisov týkajúcich sa paliatívnej 
starostlivosti na Slovensku 
 
  Významným dokumentom v oblasti paliatívnej 
starostlivosti je Odporúčanie Rady Európy č. 1418/1999 
Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne chorých 
a umierajúcich. Je schválené Parlamentným zhromaždením 
dňa 25. júna 1999. Uvedený dokument významne poukazuje 
na potrebu zriadenia oddelení paliatívnej starostlivosti 
a hospicov v členských štátoch Rady Európy, tak aby 
zabezpečila kvalitná lekárska, ošetrovateľská, 
psychologická a sociálna starostlivosť osobám terminálne 
chorým a zomierajúcim. 

                                                            
206 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 

vrátane hospicovej starostlivosti. [online]. [cit. 25. 06. 2014]. 
Dostupné na internete: http://hospice.sk/hospice1/index2.php?id=324. 

207 BUJDOVÁ, N. 2011. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In 
LACA, S. – DANCÁK, P. – LACA, P. Spolupráca pomáhajúcich 
profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 53. 
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  Dokument Rady Európy bol v podmienkach 
Slovenskej republiky zapracovaná ako jedno z práv pacienta 
a to konkrétne v článku 7, ktorý popisuje práva terminálne 
chorého pacienta, ktoré boli v zmysle zákona č. 277/1994 Z. 
z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
vydané. 
  V roku 2002 bola schválená Koncepcia paliatívnej 
starostlivosti uverejnená vo Vestníku MZ SR, ktorá definuje 
základné pojmy používané v paliatívnej starostlivosti, 
sústavu zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú paliatívnu 
starostlivosť, navrhuje sieť pracovísk paliatívnej 
starostlivosti (oddelení paliatívnej starostlivosti a hospicov), 
financovanie paliatívnej starostlivosti a vzdelávanie 
pracovníkov paliatívnej starostlivosti. Uvedenej koncepcii 
predchádzali mnohé pracovné stretnutia odbornej a laickej 
verejnosti zaoberajúcej sa uvedenou problematikou, ktoré 
čiastočne poukázali na riešenie zložitých problémov, bez 
ktorých hospice nebudú môcť existovať. 
  Dôležitou významnou zmenou v oblasti siete 
zdravotníckych zariadení je, že Ministerstvo zdravotníctva 
SR od 1. 1. 2005, čiže platnosťou reformných zákonov 
nezaraďuje zdravotnícke zariadenia paliatívnej starostlivosti 
(hospice, mobilné hospice a oddelenia paliatívnej 
starostlivosti) do siete zdravotníckych zariadení, ale 
rozhoduje a uzatvára zároveň zmluvný vzťah 
s poskytovateľom – príslušná zdravotná poisťovňa – po 
splnení zákonom stanovených podmienok.208  
 Terminálna starostlivosť je súčasťou paliatívnej 

                                                            
208 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti: Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
sv. Vojtecha, 2005. 280 s. ISBN 80-7162-581-7. 
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starostlivosti, ktorá predstavuje starostlivosť o pacienta 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta 
v posledných dňoch a hodinách pred úmrtím. 
 Dobrovoľníci sú organizovanou a školenou skupinou 
ľudí, ktorí sú ochotní svoj voľný čas tráviť nezištnou 
pomocou druhým. Neposkytujú zdravotnú starostlivosť, ani 
keby boli profesiou zdravotnícki pracovníci. Ak je to 
potrebné, vykonávajú doplnkové a vedľajšie činnosti 
technického alebo kultúrneho charakteru s cieľom 
psychosociálnej podpory zdravotníckych pracovníkov, 
pacientov, alebo ich rodín: napr. podávanie informácií 
o zdravotníckom zariadení na orientáciu, sprevádzanie na 
procedúry, aranžovanie prostredia, drobné nákupy, či 
kultúrne vystúpenia. Môžu sa podieľať na aktivitách 
získavajúcich finančné zdroje pre oddelenie paliatívnej 
medicíny alebo hospic (predaj použitého šatstva, uchádzanie 
sa o granty a pod.). 
 
 
Základné princípy paliatívnej starostlivosti 
  
  Organizácia paliatívnej starostlivosti musí byť 
založená na hodnotách predložených Radou Európy: ľudské 
práva a práva pacientov, ľudská dôstojnosť, sociálna 
súdržnosť, demokracia, rovnosť, solidarita, rovnaké rodové 
možnosti, participácia a sloboda výberu. 
      Ústrednými rysmi paliatívnej starostlivosti sú: 
1. symptomatická liečba, 
2. psychologická, spirituálna a emocionálna podpora, 
3. podpora rodiny, 
4. podpora pri smútení. 
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Nasledujúce legislatívne princípy podčiarkujú 
odporúčania: 

1. paliatívna starostlivosť je vitálnou a integrálnou súčasťou 
zdravotníckych služieb. Platby na ich rozvoj a funkčné 
začlenenie by mali byť zahrnuté v národných 
zdravotníckych stratégiách, 

2. každá osoba, ktorá potrebuje paliatívnu starostlivosť, by 
ju mala dostať bez prílišného  zdržania, v prostredí, ktoré 
podľa rozumných možností vyhovuje jej výberu, 

3. cieľom paliatívnej starostlivosti je dosiahnutie a udržanie 
najlepšej možnej kvality života pacientov, 

4. paliatívna starostlivosť sa snaží vysporiadať s fyzickými, 
psychickými a spirituálnymi dôsledkami spojenými 
s pokročilým ochorením. Preto si vyžaduje koordinovaný 
prístup vysokokvalifikovaného a primerane zaisteného 
interdisciplinárneho a multiprofesionálneho tímu, 

5. ak sa prihodia akútne problémy, je ich treba liečiť, ak si 
to pacient želá, ale možno ich nechať aj bez liečby, ak si 
to pacient neželá, avšak v najlepšej paliatívnej 
starostlivosti je potrebné pokračovať, 

6. prístup k paliatívnej starostlivosti má byť podľa potreby 
a nemá ho ovplyvňovať typ ochorenia, bydlisko, socio-
ekonomický stav a iné podobné faktory, 

7. programy vzdelávania v paliatívnej starostlivosti majú 
byť zahrnuté do výučby všetkých zdravotníckych 
pracovníkov, ktorých sa táto problematika týka, 

8. výskum zameraný na zlepšenie kvality starostlivosti je 
potrebný. Všetky intervencie v paliatívnej starostlivosti 
majú byť podložené výskumnými údajmi čo najvyššej 
významnosti, 
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9. paliatívna starostlivosť by mala dostať primerané 
a spravodlivé financovanie.209 

    
Komunikácia s pacientom a rodinou 
 
   Paliatívna starostlivosť v legislatíve vyžaduje od 
poskytovateľa vo vzťahu k pacientovi prístup, vzťah 
a prostredie, ktoré podporuje otvorenosť pacienta a rodiny 
k informáciám.  
  Špecialista musí brať ohľad na tom, v akom rozsahu 
chce byť pacient informovaný o svojom stave a treba 
venovať pozornosť pacientovmu kultúrnemu východisku. 
  Špecialista musí prispôsobiť podávanie informácií 
emočnej a kognitívnej schopnosti, ktoré sú často obmedzené 
pokročilou a progredujúcou chorobou. 
  Ak sa starostlivosť týka detí, či už sú samé choré 
alebo ide o ochorenie ich rodičov, treba komunikáciu 
prispôsobiť ich potrebám. 
 
Tímová spolupráca a plánovanie starostlivosti 
 
  Z legislatívneho pohľadu paliatívna starostlivosť je 
interdisciplinárna a multiprofesionálna činnosť, ktorá zapája 
do spolupráce lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu na to, aby 
mohli reagovať na telesné, psychické a duchovné potreby 

                                                            
209 Odporúčanie rady ministrov rady Európy pre členské štáty ohľadne 

organizácie paliatívnej starostlivosti – rec(2003)24 starostlivosti – 
rec(2003)24. [cit. 25. 06. 2014]. Dostupné na internete: 
http://www.solen.sk/pdf/a610fee6f931c62bc124e84c3d837d54.pdf. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 300

pacienta a jeho rodiny. Treba podporovať vznik takýchto 
tímov. 
  Rozhodovanie, predovšetkým vypracovanie plánu 
starostlivosti, jeho úpravu a kontrolu plnenia úloh musí 
paliatívny tím zdieľať s pacientom a jeho rodinou vždy keď 
je to vhodné, a napĺňať v súlade so želaním pacienta. Treba 
zabezpečiť primeranú komunikáciu medzi rozmanitými 
kuratívnymi a paliatívnymi zdravotníckymi službami.  
  Dôležitou súčasťou tímu sú dobrovoľníci, ktorí 
nepreberajú prácu špecialistov, ale majú vlastnú úlohu aj 
odbornosť. Treba podporovať využitie dobrovoľníkov ako 
aj ich zameranie pre spoluprácu. 
  Členovia paliatívneho tímu musia kompetentne plniť 
svoje úlohy s plným vedomím možností a limitácií tak 
vlastných ako aj ostatných členov kolektívu. 
  Stres pôsobiaci na ošetrovateľský tím v paliatívnej 
starostlivosti je spôsobený samotnou povahou 
ošetrovateľskej starostlivosti – najmä problémom umierania 
a smrti pacientov a schopnosťou reagovať na pacientove 
požiadavky, zvládať reakcie pacienta, jeho hnev, či 
zúfalstvo.210 
  Cieľom ošetrovateľských intervencií je zníženie 
intenzity bolesti resp. jej odstránenie. Porozumenie bolesti 

                                                            
210 SUŠINKOVÁ, J. – SOVÁRIOVÁ-SOÓSOVÁ, M. – SCHAFOUT, 

R. 2011. Spirituálne potreby v paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti z pohľadu sestry. In LACA, S. – DANCÁK, P. – 
LACA, P. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-
8132-016-3. s. 298.  
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predstavuje dôležitý kľúč ku správnej liečbe bolesti a ku 
správnemu prístupu k pacientovi.211 
 
 
Záver 
 
  Špecializovaná paliatívna starostlivosť by mala byť 
dostupná pre všetkých pacientov, ktorí ju potrebujú a vždy 
a v každej situácii. 
  Malo by sa zabezpečiť, aby vedenie pre rozvoj 
paliatívnej starostlivosti na národnej úrovni zabezpečilo 
správnu koordináciu služieb s jasným rozdelením 
zodpovednosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa odporúča 
vytvorenie regionálnych sietí.   
  Trúchliacim pozostalým treba podľa potreby 
poskytnúť primerané služby. Všetci profesionáli 
paliatívneho tímu musia venovať pozornosť príznakom 
komplikácii alebo poruchy vo fáze smútku za blízkym. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
211 HUDÁKOVÁ, A. – MAGUROVÁ, D. – MAJERNÍKOVÁ, Ľ. – 

KOŠKOVÁ, J. 2012. Bolesť a kvalita života u pacienta v paliatívnej 
starostlivosti. In HANOBIK, F. et al. Quo vadis hospic... Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 189. 
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Dobrovoľníctvo a jeho implementácia 
v zdravotníctve 

Murgová Anna 
 
 
Abstrakt: Zdravie je relatívny pojem, ktorý v jednotlivých 
etapách života človeka má rôznorodú podobu. Spoločnosť 
sa stará o zdravie ľudí prostredníctvom rôznych štátnych 
i neštátnych organizácií. Súčasná teória ošetrovateľskej 
starostlivosti zdôrazňuje holistický prístup zvlášť 
v hospicovej starostlivosti. Chápe človeka ako bio-psycho-
sociálno-spirituálnu bytosť so zameraním na uspokojovanie 
jej individuálnych potrieb. Aktuálne poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti je orientované na chorobu človeka, 
na jeho hendikep. Organizácia práce v zdravotníckych 
zariadeniach neumožňuje sestre naplnenie týchto ideálov. 
Jednou z možnosti ako realizovať tento zámer, je zapojiť 
dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená 
činnosť v prospech iných, vykonávaná bez nároku na 
odmenu. Vo všeobecnosti však môžeme tvrdiť, že 
dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je ten človek, ktorý dáva 
zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností 
v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, 
no získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, 
niekedy nové priateľstvá a životné skúsenosti. Ideálne 
prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v zdravotníckych 
zariadeniach a hlavne v hospicoch bude vtedy, ak si široká 
verejnosť uvedomí dôležitosť dobrovoľníkov pri 
sprevádzaní chorých a zomierajúcich ľudí. 
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Kľúčové slová: Dobrovoľnícke organizácie. 
Dobrovoľníctvo. Dobrovoľník. Ošetrovateľská starostlivosť. 
Pomoc. 
 

Volunteering and its implementation 
in healthcare 

 
 
Abstract: Health is a relative concept, which in various 
stages of human life has a different character. Society takes 
care of human health through various state and non-
governmental organizations. Current theory of nursing care 
emphasizes a holistic attitude. It understands man as a bio-
social-spiritual being with a focus on satisfying the 
individual needs. Actual provision of health care is oriented 
to human disease, to his handicap. Organization of work in 
hospitals does not allow nurse to fulfill these ideals. One 
way to realize this goal is to involve volunteers. 
Volunteering is freely chosen activities for the benefit of 
others without any reward. Generally speaking, we can say 
that the volunteer is the person who gives his personal time, 
energy, knowledge and skills to the activities for which 
he/she doesn’t receive financial reward, but he/she gains a 
personal and professional growth, good feeling, sometimes 
new friendships and life experiences. Ideal environment for 
the development of volunteering in health facilities, 
especially in hospices will be posssible only if the general 
public realizes the importance of volunteers who accompany 
the sick and dying people. 
 
Key words:  Voluntary organizations. Volunteering. 
Volunteer. Nursing care. Help. 
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     Dobrovoľníctvo sa stalo súčasťou životného štýlu 

modernej demokratickej spoločnosti. Vytvára nevyčísliteľné 
hodnoty, ktoré ľudia, dobrovoľníci, ponúkajú skoro vo 
všetkých oblastiach. Práca, ktorú človek vytvára vo svojom 
voľnom čase a bez nároku na odmenu, je akýmsi 
protikladom sekulárnej, egoisticky zameranej spoločnosti. 
Dobrovoľníctvo nie je obeť, ale prirodzený prejav 
občianskej zrelosti. Prináša konkrétnu pomoc tomu, kto ju 
potrebuje, ale zároveň poskytuje dobrovoľníkovi pocit 
zmysluplnosti, je zdrojom nových skúseností, obohatením 
medziľudských vzťahov.212  Za dobrovoľníctvo sa považujú 
všetky formy dobrovoľníckych aktivít, či už formálne alebo 
neformálne, dlhodobé alebo krátkodobé, vykonávané vo 
svojej krajine alebo v zahraničí. Vykonáva sa na základe 
osobnej, slobodnej vôle, možnosti a motivácie a je bez 
nároku na finančný zisk, či odmenu. Dobrovoľníkom je ten 
človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, 
vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú 
nedostane finančnú odmenu, no získava osobnostný 
a profesionálny rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá 
a životné skúsenosti. „Dobrovoľníctvo ešte nemá u nás 
spoločenský status, aký by mu prislúchal a aký má 
v západných demokraciách“.213 Tam má svoje 
nezastupiteľné miesto v rozvoji občianskej spoločnosti 
Slovensko, ktoré sa približuje k európskym štandardom, má 

                                                            
212 TOŠNER, J.- SOZANSKÁ, O.: Dobrovolníci a metodika práce 
s nimi v organizacích. 1. vyd. Praha: Portál, 2002  
2 RADKOVÁ, L.: Dobrovoľníctvo ako nezastupiteľná forma pomoci 
v zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti   a v sociálnej práci. In 
Medicínsky monitor, 2003, s. 32–34. 
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v tejto oblasti čo doháňať. Možno konštatovať, že 
dobrovoľníctvo na Slovensku reálne existuje, ale 
v porovnaní s inými krajinami, je na nízkej úrovni, hoci 
dobrovoľníctvo je v našej spoločnosti prítomné už tisíce 
rokov. Ako čas plynul, menilo len miesto, formu, metódy 
a organizácie. Dobrovoľnícka práca je neodmysliteľnou 
súčasťou pri pomoci chorým, nevládnym ľuďom. Skutky 
týchto ľudí, venujúcich dobrovoľne svoj čas, skúsenosti 
chorým ľuďom, ľuďom odkázaným na pomoc druhých, 
neraz uľahčujú ich ťažkú životnú situáciu, v ktorej sa 
dôsledkom choroby ocitli. Dobrovoľníci pracujú väčšinou 
v mimovládnych organizáciách. Slovenskí dobrovoľníci sa 
najčastejšie angažujú v sociálnej a zdravotnej oblasti, ktorá 
je zároveň aj pôdou, na ktorej je potreba dobrovoľnej 
pomoci najintenzívnejšia. Dobrovoľnícka práca v tejto 
oblasti si však zároveň vyžaduje profesionálnu prípravu tak 
dobrovoľníkov na ich činnosť, ako aj organizácie na ich 
prijatie. Podľa úlohy, ktorú dobrovoľníctvo zohráva 
v organizáciách, môžeme hovoriť o miere využitia 
dobrovoľníkov v organizáciách. Na dobrovoľníkoch je 
priamo závislý chod organizácie – vedľa malej skupiny 
profesionálov sa dobrovoľníci podieľajú na naplňovaní 
hlavných cieľov organizácie. Dobrovoľníci sú v tomto 
prípade rozhodujúcou silou organizácie. Bez ich účasti by 
nebolo možné realizovať príležitostné akcie. Dobrovoľníci 
vykonávajú činnosť spolu s profesionálnymi 
zamestnancami. Dobrovoľná činnosť nie je základom chodu 
organizácie. Tento typ sa najčastejšie objavuje 
v zdravotných a sociálnych zariadeniach. Spolupráca týchto 
dobrovoľníkov výrazne prispieva k znižovaniu finančných 
nákladov organizácie. Činnosť dobrovoľníkov nie je pre 
vlastný chod organizácie nenahraditeľná, ale dobrovoľná, 
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činnosť pomáha skvalitňovať poskytované služby, či 
uľahčovať chod. Dobrovoľníci tu predstavujú doplnenie 
služieb, či zvýšenie ich kvality, ale organizácia by bez nich 
mohla fungovať. 214 Ako dobrovoľníci môžu pracovať ľudia, 
ktorí sú zamestnaní, ale aj nezamestnaní, prípadne 
dôchodcovia či študenti. Pre niektorých dobrovoľníkov je 
typické, že často menia organizácie a zapájajú sa do 
jednorazových aktivít, iní sa zapájajú do dobrovoľníckych 
aktivít, aby zmenili svoj životný štýl a zapojili sa do 
spoločnosti. Hovoríme o dobrovoľníctve, ako prejave 
občianskej angažovanosti, vo forme vzájomnej 
a verejnoprospešnej činnosti.215 Ako dobrovoľníci pracujú 
väčšinou ľudia, ktorých práca osloví a chcú robiť niečo 
užitočné, zmysluplné, pomôcť dobrej veci. „Buď sú to 
študenti, ktorí chcú svoj voľný čas využiť efektívne 
a zároveň urobiť niečo pre spoločnosť, alebo sú to ľudia, 
ktorí pracujú, ale radi by ešte popritom robili niečo 
sociálnejšie“.216 Koncepcia dobrovoľníctva na Slovensku: 
dobrovoľníctvo v súčasnosti predstavuje fenomén 
prekračujúci hranice štátov, náboženských, sociálnych 
skupín a poukazuje na možnosť spolužitia, ktoré je založené 
na vzájomnej pomoci a solidarite.217 Na Slovensku sa 
o dobrovoľníctve a zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít 
začalo hovoriť až po roku 1989. Štátne organizácie sa 

                                                            
3 TOŠNER, J. – SOZANSKÁ, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi 
v organizacích. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 
4 SCHAVEL, M. a kol.: Sociálna prevencia. 4. vyd. Bratislava: Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009. 
5 MAJCHRÁK, J. a kol.: Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Bratislava: 
IVO – Inštitút pre verejné otázky, 2004. 
6 MYDLÍKOVÁ, E. a kol.: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo „Čo si 
počať s dobrovoľníkom“. Bratislava: ASSP, 2002. 
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obávajú s nimi pracovať, napriek tomu mnohé z nich 
napríklad nemocnice, ústavy sociálnych služieb by ich 
veľmi potrebovali. V súčasnosti dobrovoľníci pracujú 
prevažne v mimovládnych organizáciách. Pre každú činnosť 
je potrebný motív. Motív predstavuje pre človeka vnútornú 
psychickú silu, ktorá ho vedome alebo nevedome aktivuje 
k činnosti. Všeobecným cieľom motívu je dosiahnutie stavu 
psychického nasýtenia, uspokojenia z dosiahnutého cieľa. 
Stimul predstavuje podnet prichádzajúci zvonka a vplýva 
smerom dovnútra človeka ako podnet, ktorý vykonáva 
zmeny v motivácii človeka. K hlavným zdrojom motivácie 
potom patria potreby, návyky, záujmy, hodnoty a ideály.  

Motívy pre dobrovoľníkov: 
- majú pocit, že sú oceňovaní 
- uvedomujú si, že ich prítomnosť niečo znamená 
- majú nádej na zmenu, postup vo svojej činnosti 
- dostáva sa im uznania na verejnosti i v súkromí 
- majú pocit, že dokáže zvládnuť predkladané úlohy 
- majú pocit spolupatričnosti a tímovej práce 

spolupracovníka 
- podieľajú sa na riadení problémov, na rozhodovaní 

i na stanovovaní cieľov organizácie 
- uvedomujú si, že v dôsledku ich činnosti sa deje 

niečo podstatné a ich osobné potreby sú 
uspokojované. 218 

Prečo byť dobrovoľníkom?:  
- pre dobrý pocit práce, ktorá má zmysel a zo seba 

samého 
- je to zábava 

                                                            
7 TOŠNER, J. – SOZANSKÁ, O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi 
v organizacích. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 
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- spoznávaš nových priateľov a prežívaš spolu s nimi 
voľný čas 

- je to pre teba dobré 
- získavaš nové zručnosti a skúsenosti, ktoré ti 

pomôžu v súkromnom aj pracovnom živote. 219 
Dobrovoľná zdravotná starostlivosť. 
Zákon NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej 

starostlivosti § 2 
„Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činnosti, ktoré 
vykonávajú zdravotnícky pracovníci, vrátane poskytovania 
liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len osoba), 
zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich 
generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 
dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky 
výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“ 

„Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
o zdravotnej starostlivosti presne definuje úlohy štátu 
a vymedzuje okruh pôsobnosti účasti stavovských 
organizácii a profesijných združení pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť sa stará o zdravie ľudí 
prostredníctvom rôznych štátnych i neštátnych organizácií, 
ako sú napr.: zdravotné poisťovne, hygienicko-
epidemiologická starostlivosť, rôzne kontá, nadácie, 
dobrovoľné spolky, SČK a pod. Na tomto  mieste však treba 
zdôrazniť, že sám zákon nemôže nahradiť aktívny prístup 
zainteresovaných strán vrátane subjektu fyzickej osoby 
(jednotlivca) k danej problematike. Je chybou myslieť si, že 
jedine spoločnosť a z tejto spoločnosti prioritne zdravotnícki 

                                                            
8 URBANÍKOVÁ, I. et al. 2002. Dimenzie dobrovoľníka cesta k sebe 
a iným. 1. vyd. Bratislava: eRko, 2002. 
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pracovníci majú povinnosť starať sa o zdravie jednotlivcov. 
To má byť predovšetkým záujem každého z nás.“ 220  
Zdravie má v jednotlivých etapách života človeka rôznorodú 
podobu. Na Slovensku pribudne denne 32 pacientov 
s nevyliečiteľným ochorením a asi 135 ľudí denne zomiera. 
Až 12000 pacientov ročne tvorí cieľovú skupinu pre odbor 
paliatívnej starostlivosti. Asi 80 % smrteľne chorých 
a zomierajúcich tvoria onkologickí pacienti. Až 72 % z nich 
má nad 65 rokov, 26 % pacientov je vo veku od 25 do 65 
rokov a 2 % pacientov do 4 rokov. Zvyšok sú pacienti 
s pokročilými srdcovými, respiračnými a obličkovým 
ochoreniami, Alzhaimerovou chorobou, AIDS a roztrúsenou 
sklerózou. Všetci majú jedno spoločné, potrebujú zdravotnú 
starostlivosť. 

Súčasná teória ošetrovateľskej starostlivosti zdôrazňuje 
holistický prístup. Chápe človeka ako bio-psycho-sociálno-
spirituálnu bytosť so zameraním na uspokojovanie jej 
individuálnych potrieb. Organizácia práce v zdravotníckych 
zariadeniach neumožňuje sestre naplnenie týchto ideálov. 
Jednou z možnosti ako realizovať tento zámer je zapojiť 
dobrovoľníkov – implementácia dobrovoľníkov do 
ošetrovateľskej praxe. Dobrovoľníci majú i v nemocnici 
svoje uplatnenie. Nejedná sa samozrejme o suplovanie 
ošetrovateľskej starostlivosti, ale ich činnosť môže 
významne pomôcť pacientovi v ich procese uzdravenia. 
Pomáhajú predovšetkým udržiavať dobrú duševnú a emočnú 
aktivitu pacientov. Úloha pre dobrovoľníka je jasná – 
spríjemniť pacientovi čas. Dobrovoľník je špecialista na 

                                                            
9 KOPECKÁ, K. – KOPECKÝ, P. 2003. Zdravie a klinika chorôb. 
Martin: Osveta, 2003. 
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ľudský kontakt. Sterilné prostredie nemocnice spestrí tým, 
čo vie. Život v nemocnici robia znesiteľnejším.  

Na Slovensku je zatiaľ dobrovoľník málo etablovaná 
persona. V susednej Českej republike je dobrovoľníctvo 
všeobecne chápané ako zámerná, slobodne zvolená, 
neplatená aktivita na poskytovanie podpory pre iných. 
Propagácia dobrovoľníctva u nich sa spojila s rokom 2001, 
ktorý bol vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva 
Organizáciou spojených národov. Výsledkom toho bolo 
vytvorenie prvého Zákona o dobrovoľníctve v Českej 
republike. Dobrovoľníci pracujú v desiatkach nemocníc a 
hospicov. Medzi najznámejšie patria:      nemocnica Motol - 
Praha, nemocnice v Kroměříži, v Českých Budejoviciach, 
v Brne. Dobrovoľník v nemocnici môže pacientom pomôcť 
vyplniť dlhý čas ich liečby na lôžku, môžu ich doprevádzať 
na vyšetrenie, môžu pre nich pripraviť rôzne aktivity, ktoré 
pacientom uľahčia ich pobyt. Centrum Lékořice – 
samostatné dobrovoľnícke oddelenie v pražskej 
Thomayerovej nemocnici, majú napríklad skúsenosť, že 
dobrovoľníčka piekla pacientom koláče. Bolo to úžasné, 
keď namiesto pachu moču, pachu nemocnice sa navôkol 
ľudí rozvoňala odrazu vanilka. Na izbách oddelenia  pre 
chronických chorých pacientov počuť spev. Nie je raritou, 
že využívajú rôzne odpútavacie techniky pre pacientov. 
Najčastejšie ide o aromaterapiu na gynekológii, canisterapiu 
na ortopédii. V pražskej fakultnej nemocnici majú aj 
keramické dielne. Dobrovoľníci realizujú rôzne pravidelné 
aktivity na detskom oddelení a osobný kontakt na onkológii. 
Dobrovoľníctvo na úrovni osobného priateľstva môže 
výrazne prispieť k zlepšeniu psychomotorických funkcií 
a psychickej pohody, čo je rozhodne významný faktor 
v procese uzdravovania. 
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Na Slovensku dobrovoľnícke centrum je skôr rarita. 
Dobrovoľníci pracujú prevažne v rôznych mimovládnych 
organizáciách.  Tie vysielajú dobrovoľníkov aj do 
nemocníc. U nás sú známe tieto organizácie zaoberajúce 
sa dobrovoľnou zdravotnou starostlivosťou:  

1. Slovenský Červený kríž – najstaršia nezisková, 
dobrovoľná humanitná spoločnosť. 

2.  UNICEF – jediná špecializovaná organizácia 
OSN zameraná na pomoc deťom (Biela  pastelka, 
Deň narcisov, Modrý gombík). 

3. Plamienok – nezisková organizácia zameraná na 
pomoc detským onkologickým pacientom.  

4. Klub Detskej nádeje – občianske združenie 
zamerané na pomoc dlhodobo hospitalizovaných 
detí. 

5. Vŕba – dobrovoľnícka skupina zameraná na 
zmiernenie utrpenia a zlepšenie 
psychosociálnych podmienok pacientov 
v nemocnici.  

6. Hospic Matky Božej – nezisková mimovládna 
organizácia, zameraná na nový pohľad na kvalitu 
starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich. 

 
V nemocnici je najrozšírenejšia aktivita 

dobrovoľníckej skupiny Vŕba, ktorá pôsobí v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave. Rôzne druhy pomoci na 
jednotlivých oddeleniach poskytujú po dohode s personálom 
a tiež podľa  špecifických potrieb oddelenia. Najčastejšie 
robia spoločnosť starším a dlhodobo chorým pacientom, 
obslúžia nevládnych ľudí či už vodou alebo novinami, 
vypĺňajú dlhá čas liečby na lôžku stolnými hrami, čítaním 
kníh, doprovodom pacientov na vyšetrenie a s deťmi 
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maľujú, kreslia, hrajú rôzne hry. Podobným aktivitám sa 
venujú dobrovoľníci aj v nemocnici Košice Šaca. Väčšinou 
sú to dobrovoľníci z radov dôchodcov, ktorí najčastejšie 
robia spoločníkov dlhodobo hospitalizovaným pacientom. 
Študenti sa venujú dobrovoľníckej činnosti väčšinou na 
detských oddeleniach a detskej onkológii. V odpoludňajších 
hodinách popri záujmových programoch v oblasti 
výtvarných prác, hudby, práce na počítači, vyučujú aj cudzie 
jazyky a fotografovanie. No často sú prizvaní na rôzne 
oddelenia ako tlmočníci, nakoľko žijeme v multikulturálnej 
spoločnosti a nie všetok zdravotnícky personál je jazykovo 
zdatný. V Martine zase pracujú dobrovoľníci v nemocnici 
v spolupráci s duchovným nemocnice. Pod vedením 
duchovného nemocnice robia vyšetrenie oddelenia, ktorým 
zisťujú stav pacientov, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. No 
robia aj rôzne služby pre pacienta podľa potreby ako nákup 
nealko nápoja, novín, časopisov, prinesenie duchovnej 
literatúry podľa potreby (knihy, časopisy, CD), pomoc pri 
jedení (kŕmenie), sprevádzanie a doprovod na svätú omšu. 

Ako na uvedených príkladoch vidíme, dobrovoľníci 
pomáhajú sestre pri starostlivosti o pacienta tým, že sa 
starajú o uspokojovanie psycho, sociálno, spirituálnych 
potrieb pacienta. Etický kódex dobrovoľníka projektu 
„Návštevná a prevádzacia služba v nemocnici“ je zameraný 
na zmiernenie utrpenia a zlepšenie psychosociálnych 
podmienok onkologických pacientov. V rámci neho 
dobrovoľník nezištne venuje čas svojho voľného času 
v prospech pacienta, ktorý si to želá, navštevuje ho, ponúka 
mu ľudskú prítomnosť a spoluúčasť a pomáha mu vyplniť 
čas hospitalizácie. Dobrovoľník sa zaväzuje:  
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- rešpektovať pri každej činnosti zdravotný a psychický 
stav pacienta, ktorého záujem stojí vždy na prvom 
mieste 

- dodržiava zásady práce na jednotlivých pracoviskách, 
rešpektovať pokyny lekárov a koordinátora projektu 

- dodržiavať zásadu mlčanlivosti 
- pristupovať k pacientom v duchu tolerancie 

a znášanlivosti a nevykonávať žiadnu politickú ani 
náboženskú agitáciu 

- zúčastňovať sa pravidelne supervíznych stretnutí 
a udržovať úzku spoluprácu s kontaktnou osobou na 
danom mieste výkonu dobrovoľníckej činnosti 
a koordinátorom projektu. 

Dobrovoľník v žiadnom prípade nezastupuje 
zdravotnícky personál. Nemá prístup k zdravotným 
záznamom pacienta, nemá právo podávať informácie 
týkajúce sa zdravotného stavu pacienta, nemanipuluje 
s liekmi a so zdravotníckym materiálom. Dobrovoľník si je 
vedomý, že porušenie ktoréhokoľvek z bodov tejto dohody 
môže byť dôvodom k jeho uvoľneniu z projektu. 
Dobrovoľník má právo byť riadne odborne zaškolený, ďalej 
permanentne vzdelávaný v problematike poskytovania 
podpory. 

Dobrovoľníctvo ako všade na svete, aj u nás má 
perspektívu, len mu treba vytvoriť na to priestor. Odporúča 
sa každej krajine, aby starostlivo prehodnotila svoju 
legislatívnu úpravu, odstránila prekážky a vytvárala právne 
prostredie, ktoré umožní rozvoj a ochranu dobrovoľníctva. 
Slovensko by malo v rámci zákonníka neziskového práva 
prijať základnú právnu úpravu dobrovoľníctva. Obsahovým 
základom právnej úpravy by mal byť: 
- inštitucionálny rámec dobrovoľníctva 
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- vzťah štátu k dobrovoľníctvu v smere jeho podpory 
a vytvárania podmienok na jeho rozvoj. 

Možno konštatovať, že dobrovoľníctvo je a vždy 
bude stále významnou a dôležitou súčasťou života mnohých 
ľudí, organizácii i celej spoločnosti. V súčasnosti 
dobrovoľníctvo na Slovensku začína byť populárne. Prispel 
k tomu záujem zo strany medzinárodných komerčných 
spoločnosti o firemné dobrovoľníctvo a medializácia 
príkladov dobrej dobrovoľníckej praxe.  

Dobrovoľníci sú ľudia, ktorí chcú konať dobro pre 
druhých a vedia, že táto činnosť ich obohacuje viac, než 
čokoľvek iné. Nebojme sa využiť to v prospech našich 
pacientov. 
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Etické aspekty poskytovania paliatívnej 
starostlivosti z pohľadu 
sociálneho pracovníka 

Oravcová Martina 
 
Abstrakt: Paliatívna (hospicová) starostlivosť smeruje 
k zlepšeniu možnej kvality života chorého klienta až do 
smrti, či k zmierneniu jeho utrpenia a bolesti. V tomto 
procese má sociálna práca svoje významné miesto, jej 
úlohou je sprevádzanie klienta, jeho rodiny a blízkych. Pri 
výkone pomáhajúcej profesie môže kompetentný odborník 
nadobudnúť okrem pocitu užitočnosti a potrebnosti aj pocit 
neistoty. Situácie, v ktorých sa sociálny pracovník počas 
výkonu profesie ocitne, prežíva osobne, nemá možnosť toto 
prežívanie odložiť. Musí sa rozhodnúť a voliť medzi 
možnosťami, či už na základe vlastného presvedčenia, alebo 
konzultácie s odborníkmi v rámci multidisciplinárneho tímu. 
Vykonávanie profesie si vyžaduje maximálnu 
zodpovednosť, ústretovosť a rešpekt nielen voči klientom, 
ich rodinným príslušníkom, kolegom, ale aj voči vlastnej 
osobe. 
 
Kľúčové slová: Etický kódex sociálneho pracovníka SR. 
Koncepcia hospicovej starostlivosti. Osobnosť sociálneho 
pracovníka. Potreby klienta.  
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Ethic Aspects of Palliative Care Service 
Provision from 

Social Workers’ Point of View 
 
Abstract: The palliative (hospice) care service focuses on 
the possible improvement of quality of life of suffering 
client till his death and on lowering his suffer and pain. 
Social work has a significant role in this process, its aim is 
to accompany client, his family and loved ones. The 
competent expert might feel useful and needed but also 
insecure during performance of his duties. Social worker 
takes situations he experiences personallyand does not have 
an opportunity to postpone it. He must make a decision and 
choose an option either according to own beliefs or 
consultations with experts within the multidisciplinary team. 
This profession requires maximal responsibility, courtesy 
and respect for clients, their relatives, colleagues as well as 
for himself.  
 
Keywords: Code of ethics of social workers in Slovakia. 
Concept of the hospice care. Personality of social worker. 
Client’s needs. 
 
Úvod 

Sociálnu prácu môžeme ponímať vo viacerých 
rovinách, teda nielen ako vedný odbor, ale aj ako praktickú 
činnosť, študijný odbor a v neposlednom rade akoprofesiu. 
Obsahovým zameraním príspevku sú etické aspekty 
poskytovania paliatívnej starostlivosti z pohľadu sociálneho 
pracovníka, čo predikuje, že našou primárnou úlohou bude 
rozpracovanie sociálnej práce v rovine výkonu profesie. 
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Profesie, vykonávanej v hospicoch. Ako vieme, hospic 
poskytuje paliatívnu starostlivosť najmä chorým 
s pokročilým ochorením v ich terminálnej fáze a tesne pred 
smrťou. Poskytovanie paliatívnej starostlivosti predstavuje 
osobitný druh zdravotnej ale aj sociálnej starostlivosti. Jej 
cieľom nie je len zmiernenie bolesti, či stabilizácia 
zdravotného stavu, ale najmä zlepšenie možnej kvality 
života klienta až do jeho smrti, kde veľkú rolu zohráva 
humánny „etický“ prístup. 

Práca s ľuďmi si vyžaduje nielen odborné vedomosti 
o danej problematike, ale aj osobnostné predpoklady. 
Vykonávanie akejkoľvek pomáhajúcej profesie si vyžaduje 
maximálnu zodpovednosť, ústretovosť a rešpekt nielen voči 
klientom, ich rodinným príslušníkom, kolegom, ale aj voči 
vlastnej osobe. Nároky na osobnosť sociálneho pracovníka 
sú tak vysoké,aké sú očakávania klienta. Sociálny pracovník 
sa pri práci s klientom riadi príslušným Etickým kódexom.  
 
Etický kódex sociálnych pracovníkov SR 

V súčasnosti má každá krajina vypracovaný svoj 
vlastný etický kódex, ktorý je v súčinnosti s medzinárodným 
kódexom, pričom akceptuje národnostné a kultúrne 
špecifiká a zameriava sa na podrobnejšie rozpracovanie 
etických princípov uplatňovaných v sociálnej práci v danej 
krajine. Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej 
republiky bol prijatý Valným zhromaždením Asociácie 
sociálnych pracovníkov na Slovensku 31.5.1997, obsahuje 
dve hlavné časti, ktorými sú Preambula a Základné etické 
princípy v sociálnej práci. 

Etický kódex taktiež pojednáva o tom, aký by mal 
byť sociálny pracovník, akými vlastnosťami by mal 
disponovať a aké úlohy by mal na seba pri výkone svojej 
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profesie preberať. Etický kódex konkrétne uvádza 
osobnostné požiadavky, ktoré sa od sociálneho pracovníka 
pri výkone profesie očakávajú. Sú nimi: spravodlivosť, 
zodpovednosť, morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť, 
empatia, slušnosť, úcta, zdvorilosť, rešpektovanie súkromia 
a pod. Tak ako v každej pomáhajúcej profesii, aj v sociálnej 
práci sa profesionál musí angažovať celou svojou 
osobnosťou. Nie len jeho teoretické poznatky, praktické 
skúsenosti a zručnosti, ale aj jeho životný štýl, svetonázor, 
pozície a role, ktoré v spoločnosti zastáva. Taktiež 
prežívanie sociálneho pracovníka v kontakte s klientom, 
ktoré je zdrojom množstva pocitov, nápadov 
a predstáv.221Okrem spomínaných nárokov kladených na 
osobnosť sociálneho pracovníka, nemôžeme vynechať 
schopnosť komunikovať s klientom. Pre pracovníka je 
schopnosť komunikovať veľmi dôležitá v každej etape jeho 
práce s klientom.222 Aj keď daná schopnosť neposkytuje 
klientovi priamu pomoc, pomáha sociálnemu pracovníkovi 
pri nadväzovaní kontaktu s klientom alebo s jeho okolím. 
Komunikácia je rovnako dôležitá pri vytváraní partnerského 
vzťahu medzi pracovníkom a klientom. Pre efektívnejšiu 
spoluprácu musí sociálny pracovník získať dôveru klienta, 
a tá sa získava prostredníctvom spoločnej komunikácie. 
Vytváranie vzťahu, či nadobudnutie dôvery u klienta je 
obzvlášť dôležité pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti, 
kedy komunikácia, či prítomnosť druhej osoby vplýva na 
klienta veľmi pozitívne. 
 

                                                            
221 OLÁH, M. a kol. Sociálna práca. Bratislava:VSZaSP Sv. Alžbety, 
2009. s. 90. 
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Hospicová starostlivosť 
 
V hospici je poskytovaná starostlivosť, ktorá sa 

zameriava na kvalitu života umierajúcich. Zameriava sa aj 
na podporu rodín, ktoré môžu tiež veľmi ťažko znášať 
utrpenie svojich blízkych. Myšlienka hospicu vychádza 
z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti, 
ktorá vychádza z jeho biologických, psychologických, 
sociálnych a duchovných potrieb. 

Bez ohľadu na to, či je hospicová starostlivosť 
poskytovaná v špeciálnom lôžkovom zariadení, v domácom 
prostredí alebo kdekoľvek inde, je vždy vo svojich 
dôsledkom prínosom pre celú spoločnosť. Aby to tak naozaj 
bolo, musí byť starostlivosť naozaj komplexná a musia byť 
uspokojované všetky potreby klienta, uplatňovanie tzv. 
holistického prístupu.  

Holistický prístup je filozofia uplatňovaná v 
starostlivosti o zomierajúceho v paliatívnej starostlivosti. 
Ide o komplexnú starostlivosť o človeka v chápaní jeho bio-
psycho-sociálnej jednoty. Táto starostlivosť však nezahŕňa 
iba starostlivosť o pacienta, klienta, ale i o jeho rodinu, ich 
vzájomné vzťahy, potreby a problémy. Je to starostlivosť, 
ktorá rešpektuje potreby tela, mysle i ducha. 

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých, 
zomierajúcich, je predmetom interdisciplinárneho vedného 
odboru, ktorý má názovthanatológia (gréc.Thanata- grécky 
boh smrteľného spánku a smrti).Thanatológia ako vedná 
disciplína má úzky vzťah k nasledujúcim vedám: filozofii, 
medicíne, teológii, psychológii, sociológii, ako aj k sociálnej 
práci.Jej predmetom záujmu sú nasledujúce problémové 
okruhy: fenomén smrti, proces umierania, zadržaný smrť 
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(tzv. dystanázia), eutanázia, kvalita života, ritualizácia smrti 
a problematika zármutku a žiaľu.223 

Procesuálnou stránkou thanatológie je paliatívna 
starostlivosť, ktorá jeod 1.7. 2006 legislatívne vymedzená 
v Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 
medicína vrátane hospicovej starostlivosti. Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §45 ods. 1 
písmeno a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona 350/2005 Z.z. vydalo Koncepciu 
zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 
vrátane hospicovej starostlivosti. Podľa koncepcie sa 
paliatívna starostlivosť chápe ako prístup, ktorý zlepšuje 
kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život 
ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje 
a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, 
psycho-sociálne a duchovné problémy, a tým prechádza 
a zmierňuje utrpenie.224Koncepcia ďalej vymedzuje pojmy, 
akými sú: paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, 
hospicová starostlivosť, paliatívna ošetrovateľská 
starostlivosť, respitná starostlivosť, terminálna starostlivosť 
a starostlivosť o rodinu.  

Paliatívna starostlivosť sa v Slovenskej republike 
poskytuje v štátnych, alebo neštátnych zdravotníckych 
zariadeniach, ktoré vznikajú v pôsobnosti Ministerstva 
zdravotníctva SR, ako aj v pôsobnosti iných orgánov štátnej 

                                                            
223HAŠKOVCOVÁ, H.:Thanatologie.Náuka o umíraní 
a smrti.Praha:Galén, 2000. 
224Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 
vrátane hospicovejstatostlivosti. 17463/OZS, 2006. 
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správy.225Hospicová starostlivosť sa poskytuje viacerými 
formami, konkrétne: lôžkovou hospicovou starostlivosťou, 
stacionárnou hospicovou starostlivosťou, 
hospicovoustarostlivosťou v domácom prostredí 
klientaa ambulantnouhospicovou starostlivosťou.226 

 lôžková hospicová starostlivosť sa poskytuje 
v zdravotníckych zariadeniach – v hospicoch. 
Starostlivosť o chorých poskytuje tím odborníkov 24 
hodín denne, zameriava sa na kvalitu života 
zomierajúcich, na úľavu bolesti a iných príznakov. 

 stacionárna hospicová starostlivosť je zriaďovaná pri 
lôžkových zdravotníckych zariadeniach a je 
zomierajúcim poskytovaná v prostredí stacionára, 
ktorýna určitý čas z dňa nahrádza ich vlastné 
sociálne prostredie. Je využívaná na denný pobyt z  
diagnostických, liečebných, psychoterapeutických 
alebo azylovýchdôvodov, kedy si rodina potrebuje 
oddýchnuť a nabrať nové sily. Tento druh 
starostlivosti je využívaný najmä u detských 
pacientov, a poznáme ho aj pod pojmom respitná 
starostlivosť. 

 pri hospicovej starostlivosti v domácom prostredí 
(mobilný hospic) sa starostlivosť o nevyliečiteľne 
chorých a zomierajúcich v maximálnej kvalite 
a rozsahu poskytuje v ich domácom prostredí za 
podmienok, že ich zdravotný stav je stabilizovaný, 
symptómy ochorenia sú pod kontrolou, má 
vytvorené rodinné zázemie a domáca starostlivosť je 

                                                            
225MOJTOVÁ, M.:Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava:VSZaSP 
Sv. Alžbety, 2010. s.104. 
226Tamže 
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dostupná. Cieľom takejto starostlivosti je podpora 
k svojpomoci. Mobilný hospic poskytuje 
starostlivosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni podľa 
potrieb pacienta. Starostlivosť poskytuje 
multidisciplinárny tím zložený z lekárov, sestier, 
rehabilitačných pracovníkov, sociálneho pracovníka, 
psychológa, ale i zo školených dobrovoľníkov.  

 ambulancie hospicovej starostlivosti môže pacient 
využívať v prípade, ak jeho zdravotný stav 
nevyžaduje starostlivosť v domácom prostredí alebo 
v inom hospicovom zariadení. Pacient prichádza sám 
za odborníkmi. Predmetom návštevy ambulancie je 
poskytovanie pomoci zomierajúcemu zmierňovať 
príznaky sprevádzajúce zomieranie, pomocou 
intervencií odborníkov. Ambulantná hospicová 
starostlivosť je považovaná ako doplnok domácej 
starostlivosti o pacienta rodinnými príslušníkmi.227 

Slama a Vorliček zo zahraničných skúseností uvádzajú 
okrem spomínaných foriem hospicovej starostlivosti aj 
špeciálnu hospicovú poradňu, ktorá ponúka telefonické a 
internetové poradenstvo ako pre samotných pacientov, tak aj 
pre rodinu chorého, či pozostalých.228 
 Ako už bolo vyššie uvedené, hospicovú starostlivosť 
realizuje profesionálny hospicový tím, ktorý zabezpečuje 
komplexnú starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich. 
Poskytuje lekársku, ošetrovateľskú, psychologickú, 
psychiatrickú, sociálnu i duchovnú starostlivosť. Svoje 

                                                            
227MOJTOVÁ, M.: Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava:VSZaSP 
Sv. Alžbety, 2010. s.104 
228 SLÁMA, O., VORLÍČEK,J.: Základní princípy paliatívni péče. In 
SLAMA, J. a kol.. Paliativní medicína v praxi. Praha:Galen, 2007.  
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miesto tu má lekár, psychológ, sociálny pracovník, diétna 
sestra, rehabilitačný pracovník, svojpomocné združenia, tretí 
sektor atď. Neoddeliteľnou súčasťou multidisciplinárneho 
tímu je pacient a jeho rodina. Je dôležité, aby jeho členovia 
vzájomne komunikovali a spolupracovali. Pracovník 
v hospicovej starostlivosti by mal vzájomnou participáciou 
s inými odborníkmi chrániť dôstojnosť a dbať na kvalitu 
života človeka až do jeho prirodzeného konca. 
 
Etické princípy súčasťou výkonu profesie sociálnej 
práce v hospicoch 

Herriger a Kähler(in Jusko, 2010) stanovili 
kompetenčný profil sociálnej práce v hospicovej 
starostlivosti229: 

 Osobný postoj a osobná etika sociálneho pracovníka 
predstavuje v praxi dodržiavanie etických princípov. 
Etické princípy vychádzajú zo základných ľudských 
práv a sú kodifikované v rámci Etického kódexu 
sociálnych pracovníkov SR. 

 princíp dôstojnosti, inými slovami povedané 
jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Každý klient je 
hodný našej úcty a v žiadnom prípade by nemal byť 
zneužitý ako prostriedok k dosiahnutiu cieľa.  

 princíp autonómie je často spájaný s princípom 
sebaurčenia. Rešpektovanie klienta ako samostatnej, 
sebestačnej, nezávislej osobnosti. Rešpektovanie 
jeho slobodného rozhodovania o poskytnutí 

                                                            
229 JUSKO, P.:Sociálna práca v podmienkach hospicovej starostlivosti. 
In: kol. autorov: Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov. 
Banská Bystrica:PDUMB:2010. 
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informácií, o prijatí navrhovaných postupov či 
opatrení.  

 princíp spravodlivosti. Úlohou sociálnych 
pracovníkov je napomáhať pri odstraňovaní 
sociálnej nespravodlivosti. Sociálni pracovníci 
poskytujú všetkým klientom rovnakú profesionálnu 
starostlivosť.  

 princíp solidárnostije vymedzený v dokumente Etika 
v sociálnej práci – vyhlásené princípy, kde je 
uvedené: „sociálni pracovníci majú povinnosť čeliť 
sociálnym podmienkam, ktoré prispievajú 
k sociálnemu vylúčeniu, stigmatizácii alebo útlaku 
a pracovať smerom k inkluzívnej spoločnosti“.230 
Princíp solidarity taktiež vyjadruje vzájomné 
prepojenie a vzájomnú solidárnosť jednotlivých 
subjektov spoločnosti, ktorá je vyjadrená aj 
solidárnou „pomocou k svojpomoci“ 

 princíp subsidiarity predstavuje princíp, podľa 
ktorého sa o akýchkoľvek problémoch rozhoduje na 
najnižšej možnej úrovni v hierarchii spoločenských 
inštitúcií – a na tejto úrovni sa realizujú aj kroky 
k riešeniu.231 Princíp subsidiarity je potrebné chápať 
v interakcii s princípom solidarity, osobnej 
zodpovednosti ako aj s princípom spravodlivosti. Ich 
vzájomná interakcia prispieva ku kompetentným 
rozhodnutiam sociálneho pracovníka a zároveň 
aktivizuje jednotlivé subjekty spoločnosti. 

                                                            
230 INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL WORKERS: 
Ethics in SocialWork: StatementofPrinciples. Geneva:IFSW, 2004. 
231 MATOUŠEK, O.: Metody a řízenísociální práce. Praha:Portál,2003. 
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 princíp beneficiencie predstavuje maximálny 
prospech pre klienta. Klient má mať z konania 
sociálneho pracovníka maximálny prospech, pričom 
pracovník musí rešpektovať platnú právnu úpravu 
a základné práva svojich klientov. S princípom 
beneficiencie sa často spája aj princíp non-
maleficiencie, čo znamená, že sociálny pracovník má 
konať tak, aby klientovi neuškodil.  

 princíp zodpovednosti. Profesijná zodpovednosť 
zahŕňa povinnosti sociálnych pracovníkov, aby 
konali profesionálnym spôsobom, dodržiavali 
zákony, vyhýbali sa konfliktom záujmu, 
a uprednostnili záujmy klientov pred svojimi 
vlastnými.232 Je potrebné, aby sociálny pracovník 
mal zodpovedný prístup k vlastnej práci, využívaniu 
zdrojov vo svojej práci ako aj zodpovedný prístup 
k poskytovaniu primeraných služieb klientom 
v požadovanom rozsahu, kvalite a čase. 

 princíp dôvernosti sa spája s ochranou osobných 
údajov o klientoch. Sociálni pracovníci musia mať 
na zreteli zásady súkromia, dôvernosti 
a zodpovedného využívania poskytnutých 
informácií. 

 Inštrumentálne schopnosti – predovšetkým zvládanie 
stresu, 

 Schopnosť (seba) reflexie, 
 Sociálne schopnosti ako sú napr. empatia a ocenenie. 
    Sociálna práca v hospicovej starostlivosti je celistvá, 

zameraná na bio-psycho-sociálnu perspektívu, využíva 

                                                            
232 MÁTEL, A. a kol.:Etika sociálnej práce.Bratislava:VSZaSP Sv. 
Alžbety, 2010. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 329

univerzálny spôsob, ktorý zohľadňuje celú osobu v jej 
živote a životnej situácii. Pracovník v hospicovej 
starostlivosti by mal vzájomnou participáciou s inými 
odborníkmi chrániť dôstojnosť a dbať na kvalitu života 
človeka až do jeho prirodzeného konca. V prvom rade je 
dôležité vedieť, ako správne komunikovať, mať odborné 
vedomosti, byť altruisticky zameraný, pri každodennej 
konfrontácii so smrťou svojich klientov by mal byť 
vyrovnaný so svojou vlastnou smrteľnosťou, mal by byť 
vybavený profesionálnymi kompetenciami, musí vedieť kde 
a ako čerpať silu a energiu pre túto náročnú prácu, teda dbať 
na pravidelnú duševnú hygienu. Je dôležité, aby bol sociálny 
pracovník nielen profesionálnym odborníkom, ale 
predovšetkým človekom. Empatia je základným 
predpokladom úspešnosti jeho práce.233 
 
 
Záver 
 Sociálni pracovníci by mali počas výkonu svojej 
profesie pracovať podľa zásady „LEGE ARTIS“. Na vývoj 
nových technológií, teórií, či poznatkov by mala 
nadväzovať aj implementácia profesijného etického kódexu. 
Stotožňujem sa s názorom Oláha, že o etickej aktualizácii 
sociálnej práce rozhoduje v konečnom dôsledku aj tak 
klient, ktorý je do istej miery limitovaný morálnou 
zodpovednosťou sociálneho pracovníka.234 

                                                            
233JUSKO, P.:Sociálna práca v podmienkach hospicovej starostlivosti. 
In: kol. autorov: Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov. 
Banská Bystrica:PDUMB:2010. 
234 OLÁH, M. a kol.:Sociálna práca. Bratislava:VSZaSP Sv. Alžbety, 
2009. 
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Štandardizácia kvality sociálnych služieb 
v kontexte hospicovej starostlivosti 

Pavlová Martina, Telepjanová Štefánia 
 
Abstrakt: Medzi hlavné ciele sociálnej práce patrí zlepšenie 
životných podmienok ľudí a pomoc  pri uspokojovaní ich 
základných potrieb, najmä ľudom, ktorí žijú v chudobe, 
alebo sú akýmkoľvek spôsobom utláčaní. Sociálni 
pracovníci sa snažia zmierňovať a odstraňovať rôzne formy 
sociálnej nespravodlivosti, pričom sa pri vykonávaní svojej 
práci bežne stretávajú s nepochopením a často sú 
nedocenení. S prihliadnutím na túto skutočnosť a fakt, že 
pojem štandardizácia sa za posledných pár rokov nielen na 
Slovensku, ale na celom svete stala javom, ktorý si „zaslúži“ 
našu pozornosť, sme sa rozhodli priblížiť ju z pohľadu 
sociálnej práce. V príspevku sa zameriame na to, čo sú to 
štandardy, ako vznikajú a aj to aké sú dôležité. Poukážeme 
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na oblasti sociálnej práce, v ktorých sa štandardy 
najčastejšie vyskytujú. Jednou z jej významných oblastí je 
hospicová starostlivosť. 
 
Kľúčové slová: Hospic. Pomoc. Sociálna práca. Sociálny 
problém. Štandardy. 
 

 
 
 
 
 

Social Services Quality Standardization 
at the Context of Hospice Care 

 
Abstract: The main objectives of social work include 
improving people’s living conditions and to help meet their 
basic needs, especially those living in poverty, or are in any 
way oppressed. Social workers seek to mitigate and 
eliminate various forms of social injustice, while carrying 
out their task commonly faces with misunderstanding and 
often unappreciated. Taking into account this fact and the 
fact that the concept of an standards in the last few years not 
only in Slovakia, but the whole world has become a 
phenomen that  “deserves“ our attention, we decided to 
approach it from the perspective of social work. In this 
contribution, we will focus on what the standards are, how 
they arise and also how important they are. We will point 
out areas of social work in which standards most commonly 
occur. One of the major areas is hospice care. 
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Keywords: Hospic. Help. Social work. Social issue. 
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„Túžba robiť ľudí šťastných je najväčšia hybná sila akú 
máme. Je na svete málo ľudí, ktorí si uvedomujú, že 
rozdávať šťastie iným je privilégium!“  
 
 
Úvod  

V oblasti sociálnych služieb dochádza k výrazným 
zmenám, predovšetkým v prístupe k užívateľom sociálnych 
služieb a v používaných metódach sociálnej práce. MPSV 
snaží sa na tieto posuny reagovať pomocou systémových 
zmien, ktoré zabezpečia poskytovanie kvalitných sociálnych 
služieb v súlade so súčasnou úrovňou poznania. Hlavnými 
úlohami sociálnej práce v oblasti sociálnych služieb je 
prevencia sociálneho vylúčenia, podpora života v 
prirodzenom spoločenstve, ochrana zraniteľných osôb pred 
porušovaním ich občianskych práv a pred neodborným 
poskytovaním služieb.  
 
Sociálne služby 

 
Sociálne služby sú špecializované činnosti, ktoré majú 

pomôcť človeku riešiť jeho nepriaznivú sociálnu situáciu. 
Pričom príčiny vzniku nepriaznivej situácie sú rôzne a preto 
existuje pestrá škála druhov sociálnych služieb. Avšak je 
potrebné uvedomiť si, že poskytnutie sociálnej služby samo 
o sebe ešte nedokáže v plnej miere odstrániť tieto príčiny. 
Poskytnutie sociálnej služby má človeku pomôcť, podporiť 
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jeho vlastnú aktivitu vedúcu k riešeniu nepriaznivej situácie 
(Matoušek, 2007)235. 

Podľa zákona č. 485/2013 Z. z. 236o sociálnych 
službách zahŕňajú sociálne služby tri základne oblasti 
služieb :  

 sociálne poradenstvo 
 služby sociálnej starostlivosti 
 služby sociálnej prevencie.   

 
Legislatíva     

 
Východiskom pre právnu úpravu sociálnych služieb, 

ktoré spolu s celým systémom sociálnej starostlivosti 
spadajú do rezortu MPSVR SR bola nutnosť a potreba 
odstránenia problémov, ktoré so sebou priniesla úprava pred 
rokom 1989. Matoušek (2007, s. 35)237 uvádza, že 
pracovníci sociálnych služieb ale aj ich klienti boli v 
posledných rokoch nútený prispôsobovať sa režimu 
zastaralého a nevyhovujúceho systému sociálnej 
starostlivosti.  

Už od roku 1996, sa obciam umožnilo zriaďovať 
všetky druhy sociálnych zariadení. Ďalšie posilnenie 
kompetencií samosprávy nastalo s účinnosťou zákona o 
sociálnej pomoci od 1. júla 1998, kde obce získali možnosti 
zriaďovať všetky typy zariadení sociálnych služieb. 

                                                            
235 MATOUŠEK, O. 2007. Sociálne služby: legislatíva, ekonomika, 
plánování, hodnocení Praha : Portál, 2007. ISBN  978-80-7367-310-9. 
236 485/2013 Z.z. o sociálnych službách, ktorým sa menil a doplnil 
zákon 448/2008 Z.z.  
237 MATOUŠEK, O. 2007. Sociálne služby: legislatíva, ekonomika, 
plánování, hodnocení Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80*7367-310-9. 
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Zákonom č 416/2001 Z.z.238 o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky sa rozšírili kompetencie obcí a vyšších 
územných celkov pri poskytovaní sociálnej pomoci a 
zriaďovaní zariadení sociálnych služieb. Okrem toho sa 
obce a samosprávne kraje pri zriaďovaní týchto zariadení 
riadia zákonom č. 485/2013 Z.z.239 o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Palugová (2011, s. 30)240 zdôrazňuje, že v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb sú považované za 
rozhodujúce právne nástroje :  

 zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. 
 zákon o obecnom zariadení č.369/1990 Zb. 
 zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 

523/2004 Z.z. 
 zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy č. 583/2004 Z.z., 
 zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a   
  na vyššie územné celky č. 416/2001 Z.z,  

 národné priority rozvoja sociálnych služieb,  
 všeobecne záväzné nariadenia o sociálnych službách 

spracované na úrovní  
                                                            
238 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky sa rozšírili kompetencie obcí a 
vyšších územných celkov pri poskytovaní sociálnej pomoci a zriaďovaní 
zariadení sociálnych služieb. 
239 485/2013 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
240 PALUGOVÁ, M. 2011. Nástroje verejnej politiky uplatňované 
samosprávou, Ružomberok: VERBUM, 2011. ISBN 978-80-8084-781-4 
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   VUC a miestnych samospráv,  
 program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

spracovaný na úrovni VUC a  
  miestnych samospráv,  

 koncepcia rozvoja sociálnych služieb spracovaná na 
úrovni VUC,  

 komunitný plán sociálnych služieb spracovaný na 
úrovni miestnych             samospráv. 

Vyššie uvedené právne nástroje sú legislatívnym 
rámcom pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. 
Tvorba právnych nástrojov na príslušných úrovniach 
verejnej správy vyplýva z platnej legislatívy Slovenskej 
republiky.   
 
Štandardizácia v sociálnej práci 
  

Ako uvádza O. Matoušek (2005)241, štandardy kvality 
sociálnych služieb môžu byť prostriedkom, ako môžu 
organizácie hodnotiť svoju prácu. Organizácie by mali mať 
stanovené merateľné ciele, potom je možné hodnotiť, ako sa 
im darí tieto ciele napĺňať. Na základe priebežných 
hodnotení je možné prehodnotiť ciele alebo prostriedky, 
ktorými k nim smeruje. Tieto individuálne ciele 
formulované podľa potrieb jednotlivých užívateľov by mali 
byť merateľné a mali by zodpovedať cieľom organizácie.  
      Štandard je norma, podľa ktorej sa môže hodnotiť, či 
činnosť sociálneho pracovníka zodpovedá požadovanej 
úrovni. Určuje čo je potrebné a nevyhnutné pre základnú 

                                                            
241 MATOUŠEK, O. 2005. Sociálni práce v praxi. Praha : PORTÁL, 
ISBN 80-7367-002-X. 
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normu žiaducu na poskytovanie kvalitnej sociálnej práci. 
Štandardy sú oporným bodom plánovania, realizácie 
a preverovania kvality služieb. 
      Štandard predstavuje stanovenie minimálnych úrovní 
prijateľného vykonania starostlivosti, alebo jej výsledku. 
Taktiež vymedzujú obsahovú náplň činnosti sociálneho 
pracovníka a rozsah jeho činnosti, kompetenčné vzťahy, 
miesto pôsobenia, ale aj etické a vzdelávacie kritéria pre 
výkon tejto práce. Starostlivosť by sa nemala poskytovať 
pod minimálnu úroveň štandardov, pretože takto 
poskytovaná starostlivosť sa stáva rizikovou a môže klienta 
aj ohroziť. 
    Môžeme povedať, že štandardy sú záväznou normou 
pre kvalitnú starostlivosť, poskytujú pocit bezpečia a istoty 
klientom, ktorým zabezpečujú najmenej minimálny štandard 
kvalitnej starostlivosti, chránia sociálnych pracovníkov pred 
neoprávneným postihom, pretože môžu preukázať, že 
dodržali príslušný štandard. 
Proces tvorby štandardov by mal prebiehať cyklicky, 
postupne vo fázach: 

 identifikácia kľúčových oblastí, 
 tvorba štandardov,  
 stanovenie kritérií 
 overenie štandardu v praxi 
 modifikácia štandardu v praxi 
 zhodnotenie upravovaného štandardu v praxi. 

 
Štandardy majú : 

 majú byť založené na jasnej definícií cieľov 
zámernej činnosti,  
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 podporovať čo najlepší rozvoj povolania v zhode 
s jeho potenciálnym spoločenským príspevkom, 

 byť dostatočne všeobecné, zlepšované, udržiavané, 
 ponechať priestor pre inovačné zmeny zamerané na 

vyššiu kvalitu výstupov, 
 podporovať a zvyšovať všeobecnú úroveň 

výkonnosti, 
 brať do úvahy rovnosť a vzájomnú závislosť 

povolaní, 
 byť formulované podľa požiadaviek, ktoré uľahčujú 

ich aplikovateľnosť, 
 obsahovať zameranie, mieru záväznosti, cieľ, kritéria 

požadovanej normy, spôsob hodnotenia kvality, 
metodiku kontroly (Švargovská, 2012). 242  

 
Meranie kvality v sociálnej práci 
      

V Slovenskej republike stanovila metódy hodnotenia 
kvality sociálnych služieb len Rada pre poradenstvo v 
sociálnej práci, ktorá sa tejto problematike venuje od roku 
1999. V zborníku Kvalita sociálnych služieb II. autor S. 
Krupa (2003)243 definuje tieto metódy vo vzťahu k 
hodnoteniu kvality v sociálnych službách:  

 Procesuálna metóda hodnotenia kvality  

                                                            
242 ŠVAGROVSKÁ, L.2012. Štandardy personálnych medzinárodnej 
vedeckej konferencie. 
Ružomberok :  Verbum–vydavateľstvo Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. 2011, 269 s.  ISBN 978-80-8084-781-4. kritérií 
v sociálnej práci. Diplomová práca. 2012. S. 20. 
243 KRUPA, S. 2003. Kvalitné sociálne služby II. Bratislava: RADA 
PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI, ISBN 80-512- 08-1. 
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 Metóda sociálneho poradenstva a supervízie  
 Metóda identifikácie subjektívnej spokojnosti 

odberateľa služieb  
 Monitoring kvality  

     Dôležitým prvkom v poskytovaní kvalitných 
sociálnych služieb je podľa T. Matulayovej (2006)244 
akreditácia, ako uznanie vyjadrujúce, že organizácia je 
schopná prevádzkovať kvalitné sociálne služby. Potvrdzuje 
dodržiavanie určitých daných štandardov práce, výkonnosti 
a etických princípov. Jej význam spočíva v tom, že 
informuje a chráni klienta, vytvára tlak na zvyšovanie 
kvality služieb, vytvára podmienky pre zvyšovanie 
odbornosti poskytovateľov, zvyšuje prestíž poskytovateľa a 
je garanciou kvality štátom financovaných služieb. 
 
Paliatívna a hospicová starostlivosť 
      

Starostlivosť o ľudí s nevyliečiteľnou chorobou je 
veľmi ťažká práca, ktorá si kladie za cieľ dať pacientovi 
možnosť žiť dôstojne do poslednej chvíle jeho života. 
Ocitnúť sa v takej situácii môže každý z nás. A preto 
postupne a pomaly prichádza ten čas, kedy je pre človeka 
nevyhnutná paliatívna a hospicová starostlivosť.  
         Podľa mnohých autorov paliatívna starostlivosť je 
celková starostlivosť o chorého človeka, o jeho pohodlie v 
čase keď liečba zlyháva, keď samotná zákerná choroba 
neodpovedá na liečbu. Cieľom nie je liečba, ale poskytnúť 
pohodlie a tu najvyššiu, aká môže byť, kvalitu života 
chorého a celej jeho rodiny. Samotná paliatívna starostlivosť 

                                                            
244 MATULAYOVÁ, T.: 2005/ 2006. Základy sociálnych služieb 
nepublikované prednášky 
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chápe umieranie a smrť ako prirodzený proces, „je zákonom 
prírody“ (Jarkovský, 2008, s. 90)245  a zákony platia pre 
každého z nás. Veľká pozornosť pri tejto starostlivosti sa 
sústreďuje na kvalitu života práve zomierajúceho človeka v 
posledných chvíľach jeho života.  
          Základnou myšlienkou hospicu je úcta k človeku a 
jeho životu, zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o 
ťažko chorých a umierajúcich. Lôžková paliatívna 
starostlivosť sa poskytuje podľa koncepcie paliatívnej 
starostlivosti z roku 2006. Hospic ako samostatné lôžkové 
zariadenie pre paliatívnu starostlivosť, pokiaľ nie je 
súčasťou nemocnice, poskytuje konziliárne služby 
a komplement zmluvným vzťahom so zdravotníckymi 
zariadeniami, ktoré tieto služby poskytujú nepretržite. 
Hospicovú starostlivosť definovala už koncepcia geriatrie 
v roku 1993, no napriek tomu dodnes nedošlo 
k uspokojivému rožšíreniu tejto služby v SR. Novinkou sú 
mobilné hospicové jednotky, ktoré poskytujú starostlivosť 
v domácom prostredí (Hegyi, et al., 2012). 246 Je to návšteva 
odborného personálu v domácom prostredí pacienta s 
nevyliečiteľným ochorením. Človek je obklopený blízkymi 
ľuďmi, svojou rodinou, ma domácu starostlivosť. 
Nevýhodou tejto starostlivosti je, že dlhou službou chorému 
sa členovia domácnosti unavia, alebo ošetrovanie touto 
formou je príliš náročné pre rodinných príslušníkov.  
         Významným dokumentom v starostlivosti o 
terminálneho pacienta bolo Odporúčanie Rady Európy č. 

                                                            
245 JARKOVSKÝ,E.: Smrťou k životu. In: Pravoslávny kalendár- 
ročenka 2008. s. 90. ISBN 978-80-969437-1-5. 
246 HEGYI, L. at al,: 2012. Sociálna gerontológia. Bratislava. HERBA, 
ISBN 978-80-89171-99-6. 
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1418/1999 Ochrana ľudských práv a dôstojnosti terminálne 
chorých 247. Tento dokument po schválení Parlamentným 
zhromaždením bol zapracovaný ako jedno z práv terminálne 
chorého pacienta. Pojem paliatívna starostlivosť sa prvý raz 
objavila v zákone č. 277/1994 Z. z 248 o zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov. Podľa zákona č. 
578/2004 Z. z. 249 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v 
z. n. p. je hospic zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
ktorý poskytuje paliatívnu starostlivosť, ktorá zameraná na 
kvalitu života zomierajúceho človeka.  Termín hospic upravuje 
aj vyhláška MZ SR č. 770/2004 Z. z., § 13.250 
 
Záver 
 

Sociálne služby patria medzi významné zložky 
sociálnej politiky jednotlivých štátov. Vzrastá počet tých, 
ktorí sociálne služby potrebujú, ale aj tých ktorí v tejto 
oblasti pracujú. Sociálne služby v rámci Európskej únie sa 
rozvíjajú, profesionalizujú sa a transformujú sa  ale tak isto 
mení sa aj štruktúra a spôsob ich financovania. Nakoľko je 
Slovenská republika jedným z členských štátov EU, je 
potrebné a zároveň nevyhnutné upresniť štandardy 
v sociálnej práci na požadovanú úroveň.   

 
Zoznam bibliografických odkazov 

                                                            
247 Odporúčanie Rady Európy č. 1418/1999 Ochrana ľudských práv a 
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Sprevádzanie zomierajúceho, jeho rodiny 

v hospici a vyrovnávanie sa so stratou 
Proněková Martina 

 
Abstrakt:  Prínosom tohto príspevku je priblížiť skutočné 
sprevádzanie zomierajúceho, jeho rodiny v rámci 
hospitalizácie v hospici. Priblížiť možnosti a skúsenosti 
z praxe pri vyrovnávaní sa s blížiacou sa stratou, ale aj 
v období po odchode blízkeho. Príspevok má poukázať na 
sprevádzanie v rámci tímu v hospici, ale hlavne ukázať 
uzdravovanie rodiny, ktorá stráca a vie, že to musí zvládnuť 
a posunúť sa ďalej s chuťou žiť a tvoriť. 
 
Kľúčové slová: Rodina. Sprevádzanie. Strata. Zomieranie. 
Zomierajúci. 
 

Accompanyingthedying, his family hospice 
and coping with loss 

 
Abstract: Contribution of this paper is closer to the actual 
accompaniment dying, his family under hospice hospital. 
Zoom opportunities and practical experience in coping with 
the impendingloss, but also in the period after leaving near 
by. Contribution is to point out the escort within the hospice 
team, butmainly to show the healing family that loses and 
knows that it must accept and move for wardwithrelish to 
live and create. 
 
Keywords: Family. Escorting. Loss. Dying. Dying. 
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Pohľad odborníkov na sprevádzanie v hospici 
 

Pohľad odborníkov na túto problematiku je rôznorodý. 
Vychádza z oblasti v ktorej odborník pôsobí, aká je to 
pomáhajúca profesia, ktorá rozoberá tému zomierania 
a sprevádzania, tak ako aj vyrovnávanie sa so stratou. 

Sprevádzanie je „byť tu“. Sprevádzanie je 
o vzťahu.251Umenie sprevádzať je uplatňovať holistický 
prístup ku chorému v hospici.252 

Hospic sa spája s paliatívnou medicínou. Paliatívna 
medicína nebojuje, v princípe ide o medicínu, ktorá 
umožňuje chorému žiť tak, ako chce, nielen tak, ako môže 
a to až po bránu smrti.253 Vyjadrenie tejto autorky je dlhá 
a náročná práca samých so sebou a týka sa hlavne lekárov, 
pretože ide o získanie stavu duše, aby bol lekár vyrovnaný 
s tým, že pomáha zomierajúcemu. Ošetrujúci tím vrátane 
lekára má pomáhať zomierajúcemu, pretože jeho energia má 
hranice a neostáva mu veľa času. Záujmom o človeka sa 
zvyšuje aj efektivita pomoci v prospech pacienta, nie 
medicíny alebo náš. 

Lekár, ktorý vedie hospicový tím vie ,že je potrebné 
akceptovať smrť aj keď pre lekára je to kruté, ale v hospici 
nevyhnutné a zároveň aj ordinovanie liekov, ktoré nemá 
reálny vplyv na dĺžku života.254 

                                                            
251 HATOKOVÁ, M. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich, 2009. s. 
215. ISBN 978–80–8074–095-5. 
252 MOJTOVÁ, M. Sociálna práca v zdravotníctve, 2011. s. 137. ISBN 
978–80–89271–45-0. 
253 TAVERNIEROVA, M. Paliatívna starostlivosť, 1996. s.119. ISBN 
80–85752–51-4. 
254 TAVERNIEROVA, M., Paliatívna starostlivosť, 1996. s. 119. ISBN 
80–85752–51-4. 
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Je potrebné si uvedomiť, že zomierajúci nemá čas na 
naše experimenty či mu to pomôže alebo nie, najdôležitejšie 
je počúvať, čo nám hovorí. 

Sprevádzanie začína posúdením zdravotného stavu, 
symptómov, ktoré sprevádzajú ťažko chorého a to, čo 
spôsobuje zníženie kvality života ak nezasiahne tím 
z paliatívnej medicíny a nediagnostikuje problém 
s vyhodnotením a realizáciou, aby bol odstránený alebo 
zmiernený a kvalita života sa nezhoršovala. 

Oblasťou sprevádzania je aj dôležitosť posúdenia 
psychického stavu, správania, komunikácie, mentálnej 
zrelosti a to prispieva k výraznému zvyšovaniu kvalitného 
prežívania zomierajúceho. To, čo je v jeho vnútri, to, čo 
prežíva, čím je. Aj zomierajúci je ľudskou bytosťou so 
svojimi potrebami až do konca a je bytosťou spoločenskou, 
čo opäť vytvára priestor pre sprevádzanie v oblasti 
sociálneho prežívania, pôsobenia, vplyv rodiny, priateľov, 
známych, spoločenského života ako aj pôsobenie médií 
a samotné prežívanie v sociálnom prostredí. 

Neoddeliteľnou súčasťou sprevádzania je duchovná 
oblasť, ktorá stále je  a bude pokrytá tajomstvom, ktoré sa 
každý dozvie pri svojej premiére, ale podať to už nebude 
môcť. Preto je a o to je dôležité myslieť na duchovné 
sprevádzanie, ktoré už v dnešnej dobe nie je len na pleciach 
duchovných, kňazov, ale každého veriaceho člena tímu 
a každého kresťana, aby nezabúdal, že na lôžku je trpiaci 
brat či sestra, ktorá túži po úteche a pohladení cez sväté 
písmo, modlitbu alebo len stíšenie a prechádzanie cestou 
trpiaceho Krista. 
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V hospici sa stretneme so sprevádzaním 
zomierajúceho, jeho rodiny zo strany hospicového tímu, ako 
aj sprevádzanie zomierajúceho rodinou. Súčasťou 
sprevádzania je aj príprava na stratu a vyrovnávanie sa so 
stratou, pretože zomieranie je bolestné a smutné ak je človek 
a jeho blízky bez pomoci, bez záujmu, bez prítomnosti ak je 
sám, odkázaný zozbierať posledné sily a riešiť to, čo v tej 
chvíli ani on sám nevie. 
 
 
Sprevádzanie hospicového tímu v hospici pri lôžku 
zomierajúceho 
 

Ak prichádza pacient do hospicu, dlhú cestu utrpenia 
a bolesti má za sebou a mnohokrát sa sestra stretáva 
s pohľadom, ktorý v hĺbke čítať túžbu odísť, pretože je 
unavený a vyčerpaný z mnohých vyšetrení, hospitalizácii, 
operácii, chemoterapií, rádioterapií ako aj nespočetným 
braním liekov. Organizmus mnohokrát napovedá, že pomaly 
vyhasína, ale my to nechceme vidieť. 

Mnohokrát je pred nami človek, ktorý potrebuje už 
len liek od bolesti, ale o to dôležitejší je pohľad, 
pozastavenie sa, dotyk alebo pár slov, ktoré sú nesmierne 
potrebné pre zomierajúceho.Hospicová starostlivosť je aj 
pomáhať prejsť cestu na druhú stranu, bez zásahov, ktoré 
chorému skôr priťažujú, než ho oslobodzujú. Je zázračné ak 
dokážeme počúvať a plniť jeho vôľu nie našu. Zlyhanie 
v živote človeka znamená pád a to ťažko prijímame, no naša 
smrteľnosť nám to pripomína, že je to súčasťou života 
človeka, nad ktorou nemáme moc. Sestra pri lôžku 
zomierajúceho musí vidieť človeka, ktorý potrebuje 
sprevádzať a už nič neriešiť a hlavne nezačínať niečo nové, 
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on si tú cestu prešiel a do hospicu prichádza pre pokoj, 
stíšenie a ochotu ľudí byť pri ňom až do konca. 

MUDr. Horvath z Kanady potvrdzuje aj to, že ak po 
mnohých zásahoch zomierajúci trpí ide o duchovnú bolesť, 
ktorú veľmi vnímame ak počúvame a sme prítomní pri 
zomierajúcom.255 Z duchovnej bolesti počuť výkriky Prečo? 
Čo je za tým? Čo ešte?, sprevádzaná je výčitkami, pocitmi 
viny. 

Mnohí odborníci píšu o zásadách pri komunikácii, 
ktoré je dobré poznať a môžu veľakrát pomôcť, ale aj tak 
z vlastnej skúsenosti viem, že rozhovor vedie zomierajúci 
a my sme len tí, ktorí počúvajú, prípadne podsunú otázku. 
Vždy ostáva vo vedení  komunikácii záujem o človeka, to, 
že ten čas venujeme teraz jemu a nikde sa neponáhľame, 
môžeme taktne viesť rozhovor tak, aby sme ho dôstojne 
ukončili, ale nie s pocitom, že nemáme čas alebo sme začali 
tému, ktorú prerušíme, pretože sa už k nej nemusíme dostať 
a pre zomierajúceho ostáva prázdne nedopovedané miesto.   
 
 
Sprevádzanie rodiny zdravotníckym tímom  v hospici 
 

Ranné vstávania, čakania na sanitku, dlhé zástupy 
ľudí na vyšetrenia, predbiehania, nespokojné tváre, pýtanie 
sa, hľadanie odpovedí a neustále naháňanie, pretože všetko 
musia urobiť a zabezpečiť. Nie je čas na iné. Čo ešte má 
stretnúť túto rodinu, čím ešte má prejsť, čo ju ešte čaká? 
Rodina je unavená, vyčerpaná, stráca príjem, znižuje za 

                                                            
255 PRAŠILOVÁ, M. Duchovné a pastorálne sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich v nemocnici, 2003. s. 40. 
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životný štandard, uzatvára, nekomunikuje, zvýrazňujú sa 
ťažkosti. Aj tu môžeme hovoriť o sprevádzaní a hľadaní 
možností pomôcť či po biologickej stránke, psychickej, 
sociálnej tak aj po duchovnej. Ani sestra v hospici si nevie 
predstaviť, čím všetkým rodina prešla a prechádza. Nevie čo 
sa odohráva v rodine a čo je pre rodinu dôležité. Vstupuje 
do rodiny ako profesionál, ale odchádza ako člen. Vstupuje 
do rodiny ako cudzí človek, ale vystupuje ako ten kto im 
podal v tej najťažšej chvíli pomocnú ruku.  

Vtedy keď oni boli zranení, skleslí, zúfalí, v 
beznádeji a bez síl ona bola tá, ktorá pristúpila k ním 
a kráčala s nimi bez toho, aby im niečo vyčítala, kritizovala, 
obviňovala, len ich chytí za ruku a sprevádza, aby dokázali 
prejsť ten ťažký a smutný úsek života. 

Rodina potrebuje stíšenie zo sveta z ktorého 
prichádza, potrebuje čas a priestor na adaptáciu a spoznanie 
práce a prístupu v hospici. Ak ten čas prejde, stáva sa rodina 
otvorenejšou a začína komunikovať a pýtať sa. Niet 
dôležitejšie nič ako získanie si dôvery a pocitov, ktoré 
rodinu približujú ku spolupráci. Aj pocity s ktorými sa 
rodina stretne počas tohto obdobia a predovšetkým ide 
o negatívne reakcie za mnohých iných okolností by to 
nespravila a ani by sa tak nezachovala, no sestra vie, že 
v tomto čase prežívania reakcie môžu byť rôzne a prístup 
rodiny zložitý, ale trpezlivosťou a ochotou byť im 
k dispozícii a plniť ich potreby dosiahne sestra viac, ako 
keby im oponovala a prikazovala. Vždy sestra vystupuje ako 
prievozník, je tam, poslúži, vypočuje a v tichosti hľadá ako 
riešiť problém, ťažkosť a ako z danej situácie vyťažiť pre 
rodinu pozitívny záver. Nechať rodine právo rozhodovať 
a vyberať si z možností, ktoré im sestra ponúkne. Nikto iný 
z tímu nepozná rodinu lepšie ako ona, je to aj tým, že tam 
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divadlo končí a nikto pred nikým sa nehrá, deň po dni 
odchádza a prejavy rodiny vidí len sestra. Preto veľký dôraz 
sa kladie aj na to, aby sestra mala odborníkov na ktorých sa 
môže obrátiť, ale aj tí prichádzajú ku rodine len so sestrou. 
Niet priestor na posudzovanie alebo obviňovanie rodiny, 
nikto nevidí do vnútra človeka, čo sa v ňom odohráva, prečo 
to v živote bolo ako bolo a preto len sestra s otvoreným 
srdcom dokáže bez akýchkoľvek posudkov pomôcť rodine. 
Odchod milovaného človeka ináč prežíva matka, ináč otec, 
ináč dieťa alebo priateľ či známy. Veľkou pomocou pre tím 
sú vzdialenejší, ale veľmi dobrý rodinný priatelia, ktorí 
dokážu vziať situáciu do rúk a pomôcť. Vnútro človeka je 
krehké a mnohé situácie v živote človeka ťažké, preto je 
potrebné počúvať a nechať dostatočný priestor na 
vyrovnávanie sa a zozbieranie síl, aby to rodina ustála pri 
lôžku. 
 
Sprevádzanie zomierajúceho rodinou v hospici 
 

Nádherným sprievodcom v tomto období je sväté 
písmo alebo modlitba. 
Krásnym prechodom cesty sú aj publikácie od Martina H. 
Padovaniho z kníh Hojenie zranených emócií alebo Hojenie 
zranených vzťahov, výborným sprievodcom, ktorým rodina 
môže pomôcť svojmu blízkemu, ale aj sebe. 
Aby rodina mohla stáť pevne nohami pri lôžku svojho 
blízkeho, potrebuje vedieť pravdu o jeho zdravotnom stave, 
o liečbe. Príchodom do hospicu sa začína cesta aj pre nich. 
Prvé slová sestry sú „ vy sa stávate súčasťou tímu“.  
Rodina je dôležitým článkom v komunikácii, prežívaní, ale 
aj riešení každého aj toho najmenšieho problému pri lôžku 
zomierajúceho.  
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Tento čas prežívania, keď rodina pochopí, že tu už nikto nič 
nedokáže zvrátiť a jej pohľad je upriamený na odchod 
blízkeho, je čas kedy hospicový tím môže plniť svoje 
poslanie podľa šablóny, ktorú nikto ešte nevytvoril, pretože 
ju vytvára tá daná situácia a prežitý čas. Sú to chvíle krásne, 
vzácne a obohacujúce pre každého člena rodiny. V tomto 
čase rodina viac vníma, počúva a nechá sa viesť, aby 
sprevádzanie bolo dôstojné a pokojné.  
Pre hospicový tím je dôležité vytvoriť pokojnú, príjemnú, 
domácu atmosféru a zariadiť, aby rodine nič nechýbalo, čo 
je v silách personálu zariadiť. Za každých okolností 
nechávame rodine priestor si tento čas narežírovať podľa 
nich a nechať im slobodu rozhodovať a vyrovnávať sa so 
stratou. Ak niektorý z členov nezvláda tento čas, nastupuje 
tím, ktorý pomôže riešiť a umožniť znova zapadnúť členovi 
rodiny do sprevádzania. Necháva sa priestor aj na hnev, 
zlosť, plač, výkrik, zlomenosť, smútok, ubolenosť, no to 
všetko môže člen rodiny prejsť spolu s hospicovým tímom. 
 
Vyrovnávanie sa rodiny so stratou počas sprevádzania 
zomierajúceho v hospici. 
 

Najkrajším vyrovnávaním sa so stratou je byť 
s človekom, ktorý odchádza, tá prítomnosť plná bolesti 
a smútku sa vlieva do uzdravovania a prežitia žiaľu.  

Veľkým prínosom v tejto oblasti sú rôzne publikácie 
odborníkov, ktorí sa zaoberajú životnými stratami. Z oblasti 
zdravotníctva je to autorka knihy Deti môjho srdca Gitka 
Pažitná, známou odborníčkou je MUDr. MáriaSvatošová, 
ktorá doslova prináša knihy plné duchovného vyrovnávania 
sa so stratou blízkeho človeka a situáciami, ktoré ona sama 
prežila pri lôžku zomierajúceho a prežívania rodiny. 
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Povzbudivé slová rodina nájde aj v publikácii Dobré 
umíraní od autora IraByocka, Dôstojnosť ľudského života 
od HansaRottera, veľa zaujímavých povzbudenínájdeme aj 
u autorky ElisabethMathieu – Riedelovej v knihe Neplačte , 
smrť nie je smutná, Poslední dary. 

Samozrejme, že je potrebné si uvedomiť a vcítiť sa 
do kože rodiny, ktorá stráca, len tak môžeme byť 
nápomocní aj v čase blízkej smrti a pripraviť ich na to, že aj 
dnes je posledné. 
Rodina má právo na všetky informácie, no my profesionáli 
zabúdame, že rozprávame s ľuďmi, ktorý so zdravotníctvom 
nemajú nič spoločné, ktorí prežívajú bolesť, sú unavení 
a náš prístup k ním by mal byť otvorený, jednoduchý 
a zrozumiteľný. Hospicový tím má komunikovať na úrovni 
akou komunikuje rodina, aby ich pochopili.  

Vysvetliť ako budú prebiehať dni, hodiny, ako 
prijímať slová zomierajúceho, ako vnímať jeho želania, 
potreby, túžby, ako vnímať je nálady, fázy nepoznania, fázy 
odmietania. Pomôcť im prijať túto skutočnosť a stotožniť sa 
zo situáciou, v ktorej oni samy sú hlavné postavy a nikto ich 
nenahradí. Osobitný prístup potrebujú deti, s ktorými 
rozprávame na úrovni ich veku, ale hovoríme pravdu, aby 
boli pripravení na rozlúčku ešte prítomným blízkym. Čas, 
ktorý spolu strávia je pre nich veľkou neznámou, ale aj 
priestorom pre ich rast a pozitívny vplyv, ktorý si odnášajú 
do života. 
 
Vyrovnávanie sa rodiny so stratou po odchode blízkeho 
 

Najideálnejšou pomocou pre rodinu je spoločenstvo, 
možnosť využiť podporné skupinky do ktorých sú zapojení 
odborníci z pomáhajúcich profesií a cez komunikáciu 
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a rôzne hry, cvičenia dokážu otvoriť vnútro človeka ku 
komunikácii, tým otvoria cestu uzdravovania a znovu 
nabudenia života. 

Najlepšou cestou je tá na ktorej sa rodina stretne 
s odborníkmi, s ktorými spolupracovala pri sprevádzaní 
svojho blízkeho. Aj po odchode blízkeho rodina ostáva 
členom hospicového tímu a naďalej môžu chvíle stráviť 
spolu, už ale hľadaním pokoja, vyrovnania, prijatia straty 
a znovunadobudnutia chuti ísť ďalej s vedomím, že je ešte 
veľa toho, prečo treba žiť. Je dobré ak sa v hospici vedie 
databáza pozostalých, ak si na nich po mesiaci spomenie 
a ozve sa, po pol roku a po roku. Ak sa prejaví záujem 
o nich a pripraví stretnutie, aby prišli do hospicu už len so 
spomienkou, so slzou v oku, ale s úsmevom na tvári. Je 
vhodné viesť „ Knihu živých“ kde si hospicový tím denne 
zapáli sviečku a spomenie si koho v tom čase sprevádzala. 
Spomienka zosnulých je sviatkom všetkých hospicových 
pacientov, ktorí v pokoji a dôstojne mohli odísť, bez 
výčitiek či sme urobili všetko, pretože ak odišiel človek so 
spokojnou tvárou, bez bolestí a v kruhu blízkych či 
hospicového tímu, tak sme urobili všetko. 

Opäť sú nám nápomocné publikácie ako kniha Stopy 
láskyod autora a kňaza JohnaClaypoola, ktorú autor píše 
rukou svojho prežitia alebo Keď blízky odchádza od 
FredrikaWisloffna a krásnym sprievodcom je aj kniha Ako 
sa vyrovnať so smrťou od SueMayfield. 

Z praxe môžeme potvrdiť akým prínosom a potrebou 
je, aby človek ani rodina neostávali v tomto smútku samy, 
bez podpory a starostlivosti. 
Prvou reakciou smútku zo strany rodiny býva, nechajte ma, 
nechajte nás, vy tomu nerozumiete, nehovorte, že nás 
chápete, neviete čo cítime. Áno je to tak, pokiaľ sa to netýka 
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osobne nevieme, čo sa odohráva vo vnútri člena rodiny 
a preto je vhodné priznať, ale zároveň povedať, že sme tu, 
že ste prijatí, akceptovaní takí akí ste. 

Začiatok tejto cesty smútenia je veľmi ťažký na 
prežívanie, na komunikáciu, ale aj na stretnutia. Vždy má 
rodina ponechaný priestor na zobudenie, prebratie z tejto 
ťažkej chvíle a čas stíšenia a samoty, ktorý je tiež dôležitý 
pre uzdravenie. 

Jednou z úžasných možností sú podporné skupinky 
pre smútiacich. Pozvaním na jedno stretnutie sa otvára cesta 
života rodiny. V podpornej skupinke prechádza a znova sa 
dostáva do času sprevádzania a prechádza do komunikácie 
v ktorej miesto majú spomienky, radostné a vtipné chvíle, 
posledné myšlienky zobrazené v obraze alebo v básni, 
zapálenie sviečky, či pustenie obľúbenej piesne. Zrazu sa tá 
bolesť rozplýva a prichádza útecha, pohladenie a pocit 
pokoja. 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 355

Záver 
 

Bolesť a utrpenie idú životom tak ako radosť 
a šťastie, prichádza nečakane a bez akýchkoľvek plánov či 
predsavzatí, len tak príde. Nepýta sa či sme pripravení alebo 
či to super zvládneme. 

Prichádza práve v čase nepripravených, neskúsených 
a v čase keď to nečakáme. Zrazu je tu krutá a smutná, 
neznesiteľná bolesť a výkriky vo vnútri tlačia až k pocitom 
bez vzduchu. 
Je to dôležité obdobie človeka kedy potrebuje niekoho kto 
ho bude sprevádzať a bude len tam pri ňom. 

V tých chvíľach je človek bezmocný a padá na 
kolená, pokorený, ubolený a zranený. Nevie čoho sa chytiť, 
koho počúvať alebo sa držať. Nik z nás to nevie pokiaľ to 
neprežije a neprejde si tú cestu sám. 

Je len čas, ktorý môže bolesť zmierniť, dušu 
uzdraviť a znova povzbudiť k životu. No je veľmi potrebné, 
aby na tej ceste stretol ľudí, ktorí vedia, že pomôcť môžu 
len svojou pokorou a úprimnosťou, tak ako prejavom 
záujmu. 
 
Použitá literatúra: 
 
HATOKOVÁ, M. 2009. Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich, Don Bosco: Bratislava. 2009. s. 215. ISBN 
978–80–8074–095-5. 
MOJTOVÁ, M. 2011. Sociálna práca v zdravotníctve, 
Bratislava: VŠZaSPsv. Alžbety. 2011. S. 137. ISBN 978–
80–89271–45-0. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 356

PRAŠILOVÁ M. 2003. Duchovné a pastorálne 
sprevádzanie chorých a zomierajúcich v nemocnici, 
Slovensko:Evanjelická diakonia. 2003. s. 40. 
TAVERNIEROVA, M. 1996.  Paliatívna starostlivosť, 
Nové Zámky: Sofa 1996. s.119. ISBN 80–85752-51-4. 
 
Kontakt na autora: 
Mgr. Martina Proněková, dipl.s. 
Hospic Matky Terezy  
Pri štadióne 23 
085 01 Bardejov 
pronekova@zoznam.sk 
 
 
 
 
 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 357

Stres sestier pracujúcich v urgentnej 
starostlivosti 

Soósová Sováriová Mária, Sušinková Jana 
 
 
Abstrakt  
Cieľ: Posúdiť stres súvisiaci s povolaním u sestier 
pracujúcich v urgentnej zdravotnej starostlivosti (US). 
Metódy: Súbor tvorilo 210 sestier pracujúcich v US na 
interných a chirurgických/traumatologických 
ambulanciách/oddeleniach. Na posúdenie stresu bol použitý 
dotazník Stres v práci sestry. Rozdiely v intenzite stresu 
a reakciách na stres medzi pracoviskami US boli 
posudzované t-testom. Výsledky: V našej vzorke sestier 
pracujúcich v US sme globálne zaznamenali silnú intenzitu 
stresu. Sestry poskytujúce US vnímali ako najintenzívnejšie 
stresory pracovnú záťaž, utrpenie, smrť a umieranie pacienta 
a tretím najčastejším stresorom boli vzťahy na pracovisku 
s lekárom a priamym nadriadeným. Najčastejšie sa u sestier 
v našom súbore objavovali emocionálne reakcie na stres 
(nepokoj, podráždenosť), potom sa objavovali najmä 
biologické (zvýšené svalové napätie, bolesti hlavy, poruchy 
spánku a i.), kognitívne (zlá koncentrácia, zabúdanie) 
a nakoniec behaviorálne reakcie na stres (izolácia, znížená 
produktivita práce).  Vyššiu intenzitu stresu ako aj 
častejšiu frekvenciu príznakov stresu sme signifikantne  
(p = 0,05) zaznamenali u sestier pracujúcich na 
chirurgických/traumatologických ambulanciách oproti 
sestrám pracujúcim na internistických ambulanciách. 
Záver: Zabezpečenie adekvátneho personálneho vybavenia, 
tréningy zamerané na rozvíjanie interpersonálnych 
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a komunikačných zručností na manažment a zvládanie 
stresu, nefinančné benefity zo strany zamestnávateľskej 
organizácie sa javia ako vhodné intervencie na redukciu 
stresu u sestier pracujúcich v US. 
 
Kľúčové slová: Stres. Sestry. Urgentná starostlivosť.  
 

Workplace stress of nurses in emergency care 
 
Abstract 
Aim: Assess workload stress in nurses worked in emergency 
care (EC). Methods: 210 nurses worked in medical-surgical 
EC were included into the study. Workload stress was 
assessed by questionnaire the Stress in nurses. Differences 
in stress among medical-surgical emergency nurses were 
tested by t-test. Results: The strong intensity of global stress 
was found in our sample of EC nurses. The workload 
(particularly staff shortages), death and dying patient, and 
relationships with physicians and head nurse were perceived 
like the most intensive stressors in the job of EC nurses. 
Emotional symptoms of stress were frequently appeared in 
our EC nurses, then especially biological symptoms 
(increased muscle tension, headache, and sleep disturbance), 
cognitive symptoms (poor concentration, forgetfulness), and 
behavioural symptoms of stress (isolation, reduced work 
productivity) were most reported. Higher stress intensity as 
well as frequency of frequent symptoms of stress has 
significantly (p = 0.05) reported in nurses working on 
surgery/traumatology EC against internal EC nurses. 
Conclusion: Ensuring adequate staffing, training aimed at 
developing interpersonal and communication skills, stress 
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reduction management, non-financial benefits from the 
employer's organization seem appropriate interventions to 
reduce stress in nurses working in the EC. 
 
Key words: Stress. Nurses. Emergency care.  
 
 
Úvod 

Sestry sú jednou z profesií, ktoré sú najviac 
vystavené stresu. Podľa viacerých autorov256 (Wu et al., 
2010, p. 627-628; Burgess, Irvine, Wallymahmed, 2010, 
133-135; Lambert, Lambert, 2008, p. 40) je príčinou stresu 
kombinácia viacerých faktorov, ktoré súvisia s pracovným 
prostredím (napr. pracovné preťaženie, pracovný čas, práca 
na zmeny, autonómia pri rozhodovaní, zdravotný stav 
pacientov, ...), osobnostnými faktormi (vlastnosti osobnosti 
– napr. otvorenosť, extroverzia, prívetivosť, neuroticizmus 
a i., stratégie zvládania, demografické faktory – vek, 
vzdelanie, rodinný stav, ...) ako aj globálnymi faktormi, ako 
sú zvyšujúca sa incidencia chronických ochorení, starnutie 
populácie, a pod. spôsobujú to, že sestry musia čeliť novým 
zdrojom stresu. Okrem toho pokrok v technológii a samotná 

                                                            
256 WU, H., CHI, T-SH., CHEN, L., WANG, L., JIN, Y-P. 2010. 
Occupational stress among hospital nurses: cross-sectional survey. 
Journal of Advanced Nursing. 2010, 66(3), 627-634.  
BURGRSS, L., IRVINE, F., WALLYMAHMED, A. 2010. Personality, 
stress and coping in intensive care nurses. A descriptive exploratory 
study. Nursing in Critical Care. 2010, 15(3), 129-140. 
LAMBERT, V. A., LAMBERT, C. E. 2008. Nurses´ workplace 
stressors and coping strategies. Indian Journal of Palliative Care. 
[online]. 2008, 14(1), 38-44. [cit. 2011-01-10]. Dostupné z:  
<http//www.jpalliativecare.com/text.asp?2008/14/1/38/41934>.  
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medicína, ako uvádza  257(Micheľ et al.,2012) sa stala „ 
technickou“ chladnou vedou, chorý je ukrytý za prístrojmi 
a lekára zaujíma viac monitor ako chorý pacient. 

V urgentnej zdravotnej starostlivosti (US) pôsobí na 
sestry paleta stresorov. Zdravotnícki pracovníci (ZP) 
pracujú v hektickej atmosfére, musia sa vyrovnať s rôznymi 
nepredvídateľnými zmenami ako sú náhla smrť, násilie, 
trauma a i. Pôsobí na nich nadmerné množstvo stimulov 
(zvonenie telefónov, signalizácia monitorov,  ponáhľajúci sa 
ľudia), starostlivosť o pacienta sa môže dramaticky zmeniť 
z minúty na minútu. Práca v US si žiada kritické myslenie a 
rozhodovanie u ZP. Nevyhnutné je posúdenie závažnosti 
zdravotné stavu, určenie priorít, plánovanie ďalších 
vyšetrení, konzultácií s odborníkmi atď. Stresujúco pôsobí 
aj konfrontácia s pacientmi, resp. s ich príbuznými, ale aj 
nedostatočná opora, komunikácia s ďalšími členmi 
multidisciplinárneho tímu, morálno-etický konflikt a i.  
Stres súvisiaci s pracovným prostredím môže súvisieť so 
zvýšeným rizikom fyzických a duševných problémov, môže 
viesť k chronickému stresu či k syndrómu vyhorenia, 
zníženiu pracovnej schopnosti a i.258 ( Golubic et al., 2009, 
p. 2061-2062; Dimunová, Kalátová, 2010,  

                                                            
257 MICHEĽ, R., KORBOVÁ, Z., PRONĚKOVÁ, M. 2012. Hospicová 

sociálna práca. Quo vadis hospic. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012, s. 303.  

258 DIMUNOVÁ, L., KALÁTOVÁ, D. 2010. Výskyt syndrómu 
vyhorenia u sestier pracujúcich na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. 
Zdravotnictví a sociální práce. 2010, 5(3-4), 36-39.  
GOLUBIC, R., MILOSEVIC, I., KNEZEVIC, B., MUSTAJHEGOVIC, 
J. 2009. Work.related stress, education and work ability among hospital 
nurses. Journal of Advanced Nursing. 2009, 65(10), 2056-2066.  
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s. 37-38;)  Poznanie faktorov, ktoré súvisia so vznikom 
stresu na pracovisku je dôležité pre  
zlepšenie a udržiavanie zdravia a kvality života 
 profesionálov pracujúcich v US. 
 
 
Cieľ 

Cieľom tejto práce je posúdiť u sestier pracujúcich v 
US: a) silu pôsobiacich stresorov pracovného prostredia 
prejavy, b) reakcie na stres, resp. príznaky po biologickej, 
emocionálnej, kognitívnej a behaviorálnej stránke, c) rozdiel 
v pociťovaní stresu medzi sestrami pracujúcimi na 
internistických verzus chirurgických/traumatologických 
ambulanciách/oddeleniach US. 
  
 
 
Súbor 

Hlavným kritériom pre zaradenie do výskumného 
súboru bolo vykonávanie povolania sestry v oblasti US 
a podpísaný informovaný súhlas. Výskum bol realizovaný 
v čase od september 2013 až január 2014.  Oslovili sme 210 
sestier pracujúcich na oddeleniach US resp. urgentného 
príjmu s písomným súhlasom ich zriaďovateľov. 
Prieskumný súbor tvorilo 210 sestier poskytujúcich v US, 
s priemerným vekom života 39,53, smerodajná odchýlka 
(SD) = 8,90 rokov. Vzorku respondentov tvorili prevažne 
ženy (98,3 %). Priemerne celková dĺžka praxe u sestier bola 
18,25, SD = 9,81 rokov, dĺžka praxe v aktuálnom odbore  – 
US – bola  v sledovanom súbore priemerne 13,51, SD = 
8,84 rokov. Väčšina respondentov žila v manželskom 
zväzku (59,5 %). 31 % sestier malo magisterské vzdelanie, 
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26,2 % malo ukončené vyššie odborné štúdium – 
diplomovaná sestra, 21,0 % sestier dosiahlo úplné 
stredoškolské vzdelanie a 17,6 % ukončilo I. stupeň 
vysokoškolského vzdelania. Väčšina sestier pracovala 
v hospicoch, alebo na oddeleniach PS (58,8 %) alebo na 
onkologických oddeleniach (25 %). Všetky sestry (100,0 %) 
pracovali na plný úväzok, väčšina (68,6 %) v dvojzmennej 
prevádzke 

Vzhľadom na veľkosť a výber vzorky ako aj použité 
nástroje, nemôžeme zovšeobecniť výsledky na celú 
populáciu sestier poskytujúcich v US, sú platné iba v našej 
vzorke sestier. 
 
Metodika 

Na získavanie informácií bol použitý dotazník Stres 
v práci sestier 259(Sováriová Soósová, Varadyová, 2012). 
Dotazník je zameraný na zisťovanie 11 stresujúcich situácií 
v práci sestry: smrť/umieranie pacienta, uspokojovanie 
potrieb pacienta, rodina pacienta, riadenie a organizácie 
práce, pracovná záťaž, vzťahy s lekárom, vzťahy s priamym 
nadriadeným, vzťahy s kolegami, odbornosť a profesionálny 
rast, mobbing na pracovisku, pracovné prostredie. Škálu 
pracovnej záťaže sme doplnili o dve položky. Závažnosť 
stresujúcej udalosti je hodnotená na Likertovej škále od 1 do 
5, kde 1 znamená, že situácia vôbec nie je stresujúca, 2 – 
niekedy, 3 – často, 4 – veľmi často až 5 – extrémne 
                                                            
259 SOVARIOVÁ SOÓSOVÁ, M., VARADYOVÁ, A. 2012. Stres 
v práci sestry v anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti. 
Ošetřovatelství a porodní asistence. [online]. 2012, 3(1), 340-347. [cit. 
2013-02-26]. Dostupné 
z<http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/201201/3
_sovariova_varadyova.pdf 
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stresujúca. Biologické, emocionálne, kognitívne 
a behaviorálne prejavy stresu posudzované týmto 
dotazníkom sme modifikovali. Výskyt jednotlivých 
symptómov stresu bol posudzovaný Likertovou škálou od 1 
do 5, kde 1 znamená nikdy, 2 – zriedka, 3 – občas, 4 – často 
a 5 – veľmi často. Výsledné skóre bolo získavané 
priemerom súčtu odpovedí jednotlivých položiek v rámci 
danej škály. 

Ďalšie otázky boli zamerané na získanie 
demografických údajov (vek, pohlavie, rodinný stav, 
vzdelanie) a údaje v súvislosti s výkonom povolania sestry 
(celková dĺžka odbornej praxe, dĺžka praxe v odbore, 
v ktorom sestra aktuálne pôsobí, veľkosť pracovného 
úväzku, typ pracovnej zmeny, počet pacientov na sestru 
počas pracovnej zmeny).  
 
Štatistické metódy 

Z jednoduchých opisných štatistických metód boli 
použité: absolútna početnosť (N), percento (%), priemer 
(M), smerodajná odchýlka (SD), minimálna (MIN) 
a maximálna hodnota (MAX). Výsledky sú znázornené vo 
frekvenčných  alebo deskriptívnych tabuľkách. Rozdiely 
medzi pracoviskami US boli posudzované t-testom. Pri 
spracovávaní výsledkov boli  použité  programy MS Excel 
a štatistický program The Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), verzia 20. 
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Výsledky 
Na globálnej škále sestry ohodnotili svoj celkový stres na 
škále od 1 = žiadny až 6 = neznesiteľný priemerne ako silný 
M = 3,94, SD = 0,81.  
Zamerali sme sa aj na hodnotenie stresorov – stresujúcich 
situácií v práci sestier poskytujúcich US na 11 sumárnych 
škálach. Najväčšími stresormi pre sestry boli pracovná 
záťaž, smrť a umieranie pacienta, vzťahy na pracovisku 
s lekárom a priamym nadriadeným (tab. 1).  
 
Tab. 1 Stresory pracovného prostredia u sestier pracujúcich 
v US 

Stresory N MIN MAX M SD
Smrť, umieranie pacienta 210 1,00 5,00 3,74 0,95 
Rodina pacienta 210 1,00 5,00 3,37 0,85 
Podiel na riadení 
a organizovaní práce 

210 1,00 5,00 3,58 0,85 

Pracovná záťaž 210 1,00 5,00 3,79 0,76 
Vzťahy s lekárom 210 1,00 5,00 3,63 0,86 
Vzťahy s priamym 
nadriadeným  

210 1,00 5,00 3,60 0,93 

Vzťahy s kolegami (ďalšími 
sestrami) 

210 1,00 5,00 3,42 1,00 

Odbornosť a profesionálny 
rast 

210 1,00 5,00 3,45 0,80 

Mobbing na pracovisku 210 1,00 5,00 3,21 1,10 
Pracovné prostredie 210 1,00 5,00 3,36 0,94 
 
      Na škále stresu sme hodnotili frekvenciu prejavov 
stresu konkrétne v oblasti fyzickej, emocionálnej, 
kognitívnej aj behaviorálnej (tab. 2). Celkovo sme v našej 
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vzorke sestier poskytujúcich US zaznamenali výskyt 
prejavov stresu zriedka až občas (M = 2,39, SD = 0,74), 
pričom behaviorálne príznaky sa u sestier vyskytovali 
maximálne zriedka oproti príznakom v emocionálnej, 
fyzickej a kognitívnej oblasti, ktoré boli často 
frekventované. Najhoršie priemerné skóre dosiahli sestry 
v emocionálnej a biologickej oblasti. Pri podrobnejšej 
analýze jednotlivých symptómov sme v emocionálnej 
oblasti zaznamenali najčastejšie nepokoj (M = 3,18, SD = 
1,05), podráždenosť (M = 2,96, SD = 1,02) a emocionálne 
výbuchy (M = 2,64, SD = 1,04).  

Z bilogických prejavov stresu sa u sestier 
najčastejšie vyskytovalo zvýšené svalové napätie svalov 
krku a ramien (M = 3,48, SD = 1,28), bolesti hlavy (M = 
3,26, SD = 1,24), zhoršený spánok (3,03, SD = 1,32), 
zrýchlený pulz, búšenie srdca (M = 2,96, SD = 1,10) a 
zmeny v príjme jedla (M = 2,53, SD = 1,30). V kognitívnej 
oblasti sa stres najčastejšie prejavoval zabúdaním (M = 
2,61, SD = 1,08), zmenami v myslení (M = 2,56, SD = 1,23) 
a nedostatočnou koncentráciou (M = 2,44, SD = 1,08). Z 
behaviorálych prejavov stresu sa najčastejšie objavovala  
izolácia (M = 2,10, SD = 1,15) a znížená produktivita práce 
(M = 2,04, SD = 1,05). 
 
Tab. 2  Prejavy stresu u sestier pracujúcich v US 

Prejavy stresu N MIN MAX M SD
Biologické 210 1,10 4,60 2,60 0,74 
Emocionálne 210 1,00 5,00 2,69 0,92 
Kognitívne 210 1,00 5,00 2,47 0,92 
Behaviorálne 210 1,00 5,00 1,80 0,86 
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     Chceli sme zistiť, či existuje rozdiel v pociťovaní stresu 
medzi sestrami pracujúcimi na internistických verzus 
chirurgických/traumatologických ambulanciách/oddeleniach 
US. Vyššiu intenzitu stresu signifikantne (p = 0,000) 
pociťovali sestry na chirurgických/traumatologických 
ambulanciách (M = 4,13, SD = 0,91) oproti sestrám 
pracujúcim na internistických ambulanciách (M = 3,72, SD 
= 0,72). Podobne aj prejavy stresu boli signifikantne (p = 
0,020) frekventovanejšie u sestier pracujúcich na 
chirurgických/traumatologických ambulanciách (M = 
2,51, SD = 0,80) oproti sestrám pracujúcim na 
internistických ambulanciách (M = 2,51, SD = 0,80).  
 
Diskusia  
V našej vzorke sestier pracujúcich v US sme globálne 
zaznamenali silnú intenzitu stresu zapríčinenú faktormi 
pracovného prostredia. Vnímanie stresu bolo zapríčinené 
predovšetkým v dôsledku pracovno-organizačných faktorov, 
faktormi zo strany pacienta a interpersonálnymi vzťahmi na 
pracovisku. Sestry poskytujúce US vnímali najmä pracovnú 
záťaž, ktorá vyplývala hlavne z nedostatku personálu, 
zavalenia nie sesterskými činnosťami, veľkého počtu 
pacientov a následne z práce v časovej tiesni, ako najviac 
stresujúcu. Aj iné štúdie260 (Ross-Adjie et al., 2007, 
Sušinková, 2012) demonštrujú, že ako najvýznamnejšie 

                                                            
260 ROSS-ADJIE G.M.,LESLIE, G., GILLMAN, L. Occupational stress 
in the ED: What matters to nurses? Australasian Emergency Nursing 
Journal. 2007; 10, 117—123. 
SUŠINKOVÁ, J. 2012 . Vybrané stresory paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti vo vzťahu k pracovnému prostrediu.  In: Quo vadis hospic. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety Bratislava, 2012, 382-392. 
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stresujúce činitele pracovného prostredia je u sestier 
pracujúcich v US vnímaný nedostatok personálu, nadmerné 
pracovné preťaženie, ale aj zlá organizácia práce, 
nedostatočné vybavenie pracoviska. Stretnutie 
a vyrovnávanie sa s utrpením, smrťou a umieraním patrí tiež 
medzi najviac stresujúce situácie v oblasti US. Práca 
s kriticky chorými , analýza situácie, triedenie pacientov 
podľa závažnosti zdravotného stavu pôsobí výrazne 
stresujúco na sestry pracujúce v US. Autorky 261Sováriová 
Soósová, Varadyová, (2012), Sušinková, 2010),  opisujú, že 
smrť, trauma, utrpenie, ale aj násilie zo strany pacientov 
pôsobí na sestry stresujúco. Rodina pacienta je tiež 
považovaná za významný stresor. Na jednej strane 
poskytujú členovia rodiny pacientovi oporu a pocit istoty, 
no na druhej strane zasahujú do činnosti sestry. Interferencia 
zo strany príbuzných zaujímajúcich sa o zdravotný stav 
svojho blízkeho je tiež považovaná za významný stresor. 
Samotná povaha prostredia US vyžadujúca si rýchle 
rozhodovanie a zásah, nepredvídateľný počet pacientov, 
hektická atmosféra, požiadavky kladené na sestry 
spôsobujú, že sestra má málo času na podrobné vysvetlenie 
procedúr či poskytnutie emocionálnej opory pacientovi a ich 
príbuzným, čo má následne negatívny vplyv na 
vyrovnávanie sa členov rodiny s danou situáciou (Ross-
Adjie et al., 2007). Interpersonálne vzťahy na pracovisku, 

                                                            
261 SUŠINKOVÁ, J. 2010.  Miera záťaže sestier pri uspokojovaní  
potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti. In Zborník – II. 
Celoslovenská konferencia geriatrických sestier. Košice: Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, 2010, 1-8 
SOVARIOVÁ SOÓSOVÁ, M., VARADYOVÁ, A. 2012. Stres v práci 
sestry v anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti. Ošetřovatelství 
a porodní asistence. [online]. 2012 
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najmä s lekárom a priamym nadriadeným, pôsobili na sestry 
našej vzorky stresujúco. Neprítomnosť lekára, požiadavky 
zo strany lekára, zlá komunikácia a kooperácia sú opisované 
aj v  štúdii (Ross-Adjie et al., 2007) ako činitele stresu 
v profesii sestry. 

Stres spôsobuje porušenie homeostázy, pričom 
adaptácia naň je sprevádzaná rôznymi biologickými a 
psychologickými reakciami. Stresory pracovného prostredia 
spôsobovali u sestier US v našej vzorke najmä emocionálne 
reakcie na stres (nepokoj, podráždenosť, úzkosť, depresia), 
potom sa objavovali najmä biologické (zvýšené svalové 
napätie, bolesti hlavy, poruchy spánku a i.), kognitívne (zlá 
koncentrácia, zabúdanie) a nakoniec behaviorálne reakcie 
(izolácia, znížená produktivita práce) na stres. Tieto 
výsledky korešpondujú s inými štúdiami 262(Adriansen et 
al., 2012, Lambert, Lambert, 2008, p. 39), ktoré hovoria 
najmä o emocionálnych reakciách ako sú podráždenosť, 
úzkosť, kognitívnych prejavoch odrážajúcich sa cez 
nesústredené myslenie, zabúdanie až po výskyt rôznych 
somatických symptómov.  Pre chirurgickú, resp. 
traumatologickú ambulanciu je typický vyšší počet 

                                                            
262 ADRIAENSSENS, J., GUCHT, V., MAES, S.  The impact of 
traumatic events on emergency room nurses: Findings from 
a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2012; 
49, 1411–1422. 
LAMBERT, V. A., LAMBERT, C. E. 2008. Nurses´ workplace 
stressors and coping strategies. Indian Journal of Palliative Care. 
[online]. 2008, 14(1), 38-44. [cit. 2011-01-10]. Dostupné z:  
<http//www.jpalliativecare.com/text.asp?2008/14/1/38/41934>.  
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pacientov so závažnými poraneniami, úrazmi či 
poškodeniami, sestry sa častejšie stretávajú s bolesťou, 
utrpením, ale aj náhlou smrťou pacienta. To logicky 
spôsobuje vyššiu intenzitu stresu u sestier na 
chirurgických/traumatologických ambulanciách oproti 
sestrám pracujúcim na internistických ambulanciách US, 
ktorú sme zaznamenali aj v našom súbore sestier.  
 
Záver 
Z výsledkov nášho prieskumu vyplynulo, že sestry v našom 
súbore pracujúce v US pociťujú stres hlavne z nadmernej 
pracovnej záťaže. Stresujúco na nich pôsobia aj vzťahy 
s lekármi a priamym nadriadeným. Väčšinu stresorov by 
bolo možné zmierniť alebo aj odstrániť vhodným prístupom 
vedenia zamestnávajúcej organizácie. Spôsob, ako  
redukovať pracovné preťaženie sestier, je obsahom 
legislatívy (výnos MZ SR  2012) na čo upozorňuje autorka 
263Raková, (2013). Obsahom výnosu je personálne 
zabezpečenie (nielen sestier, ale aj ďalších zdravotníckych 
pracovníkov, pomocný ošetrovateľský 
personál, administratívni zamestnanci) a materiálne 
vybavenie  jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 
Dobré pracovné vzťahy prispievajú k lepšej spolupráci, 
k lepšej klíme na pracovisku a často aj k dosahovaniu 

                                                            
263 RAKOVÁ, J. 2013. Sociálny aspekt ošetrovateľskej starostlivosti 
v kontexte kvality. In Ošetrovateľstvo v kontexte kvality : zborník 
príspevkov z II. Zemplínskeho dňa ošetrovateľstva v Trebišove. 
Trebišov : Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s., 2013, 82-88.  
Výnos MZ SR č. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa  výnos MZ 
SR č.09812/2008-OL 
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno 
technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 
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lepších výsledkov u pacientov. K zlepšeniu vzťahov na 
pracovisku by mohli prispieť aj  tréningy zamerané na 
rozvíjanie interpersonálnych a komunikačných zručností či 
na manažment a zvládanie stresu, tak u sestier ako aj 
u lekárov. Pozitívne sú vnímané aj nefinančné benefity 
poskytované zamestnávateľom (napr. relaxačno-rekondičné 
pobyty). 
 
Etické aspekty a konflikt záujmov 
Pri realizácii štúdie boli dodržané základné etické princípy a 
neexistuje žiaden konflikt záujmov. Sestry boli inštruované 
a uistené, že s účasťou na tejto štúdii sa nespájajú žiadne 
riziká a do štúdie boli zaradené iba dotazníky so získaným 
informovaným súhlasom sestry.  
  
Bibliografické odkazy 
ADRIAENSSENS, J., GUCHT, V., MAES, S.  The impact 
of traumatic events on emergency room nurses: Findings 
from a questionnaire survey. International Journal of 
Nursing Studies. 2012; 49, 1411–1422. 
BURGRSS, L., IRVINE, F., WALLYMAHMED, A. 2010. 
Personality, stress and coping in intensive care nurses. 
A descriptive exploratory study. Nursing in Critical Care. 
2010,15(3),129-140. 
DIMUNOVÁ, L., KALÁTOVÁ, D. 2010. Výskyt syndrómu 
vyhorenia u sestier pracujúcich na oddeleniach intenzívnej 
starostlivosti. Zdravotnictví a sociální práce. 2010, 5(3-4), 
36-39.  
GOLUBIC, R., MILOSEVIC, I., KNEZEVIC, B., 
MUSTAJHEGOVIC, J. 2009. Work.related stress, 
education and work ability among hospital nurses. Journal 
of Advanced Nursing. 2009, 65(10), 2056-2066.  



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 371

LAMBERT, V. A., LAMBERT, C. E. 2008. Nurses´ 
workplace stressors and coping strategies. Indian Journal of 
Palliative Care. [online]. 2008, 14(1), 38-44. [cit. 2011-01-
10].  
Dostupné z: 
<http//www.jpalliativecare.com/text.asp?2008/14/1/38/4193
4>.  
MICHEĽ, R., KORBOVÁ, Z., PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZ a 
SP sv. Alžbety Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. 
s. 303–317. 
ROSS-ADJIE G.M.,LESLIE, G., GILLMAN, L. 
Occupational stress in the ED: What matters to nurses? 
Australasian Emergency Nursing Journal. 2007; 10, 117—
123. 
RAKOVÁ, J. 2013. Sociálny aspekt ošetrovateľskej 
starostlivosti v kontexte kvality. In Ošetrovateľstvo v 
kontexte kvality : zborník príspevkov z II. Zemplínskeho 
dňa ošetrovateľstva v Trebišove. Trebišov : Nemocnica s 
poliklinikou Trebišov a.s., 2013, 82-88. 
SOVARIOVÁ SOÓSOVÁ, M., VARADYOVÁ, A. 2012. 
Stres v práci sestry v anestéziologickej a intenzívnej 
starostlivosti. Ošetřovatelství a porodní asistence. [online]. 
2012, 3(1), 340-347. [cit. 2013-02-26]. Dostupné 
z<http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/d
ok/201201/3_sovariova_varadyova.pdf. 
SUŠINKOVÁ, J. 2010.  Miera záťaže sestier pri 
uspokojovaní  potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti. 
In Zborník – II. Celoslovenská konferencia geriatrických 
sestier. Košice: Slovenská komora sestier a pôrodných 
asistentiek, 2010, 1-8. 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 372

SUŠINKOVÁ, J. 2012 . Vybrané stresory paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti vo vzťahu k pracovnému 
prostrediu.  In: Quo vadis hospic. Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety 
Bratislava, 2012, 382-392. 
WU, H., CHI, T-SH., CHEN, L., WANG, L., JIN, Y-P. 
2010. Occupational stress among hospital nurses: cross-
sectional survey. Journal of Advanced Nursing. 2010, 66(3), 
627-634.  
Výnos MZ SR č. 09780-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa  
výnos MZ SR č.09812/2008-OL 
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie 
a materiálno technické vybavenie jednotlivých druhov 
zdravotníckych zariadení. 
 
 
Kontaktná adresa autora:  
PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD. 
Ústav ošetrovateľstva 
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
Trieda SNP 1 
040 01 Košice 
e-mail: maria.sovariova.soosova@upjs.sk 
 
 
PhDr. Jana Sušinková, PhD. 
Ústav ošetrovateľstva  
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  
Trieda SNP 1  
040 01 Košice  
E-mail: jana.susinkova@upjs.sk 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 373

 
Nedostatočné stravovacie návyky 

a zlý zdravotný stav 
 marginalizovaných kumunít 

Visnja Vasilj 
 
 
Abstrakt: V súčasnosti  sa stretávame s problémom 
chudoby, ktorý nemá len ekonomický rozmer. Ak 
porovnáme niektoré sociálne skupiny, je chudoba 
marginalizovaných komunít niekoľkokrát vyššia ako 
chudoba majoritnej populácie. Odlišný spôsob  života   
vedie k sociálnemu vylúčeniu, ktoré ovplyvňuje ich prístup  
k pracovným príležitostiam, vzdelaniu a  verejným službám. 
Typickým rysom marginalizovaných komunít je nízka 
vzdelanosť a kvalifikácia, zlé bytové podmienky, nižšia 
životná úroveň. Nezamestnanosť a chudoba  sú úzko 
prepojené, čím sú tieto marginalizované komunity vo veľkej 
miere závislé na  dávkach sociálnej pomoci.  Vo 
všeobecnosti je známe, že ich prístup k zdravotnej 
starostlivosti je horší ako u ostatného obyvateľstva. Je to 
podmienené horšou vzdelanostnou úrovňou, ktorá negatívne 
ovplyvňuje vnímanie zdravia a zdravotnej starostlivosti.  V 
niektorých výskumoch, ktoré boli v tomto smere 
realizované v marginalizovanom prostredí  sa zistilo, že 
samotné marginalizované skupiny to nevnímajú ako 
problém. Na zlú zdravotnú starostlivosť sa však sťažujú 
obyvatelia tých komunít, ktoré žijú na lepšej sociálno-
ekonomickej úrovni. Neschopnosť obyvateľov určiť 
závažnosť ochorenia či úrazu, spôsobila zhoršenie 
komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi natoľko, 
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že niektoré nemocnice odmietali vysielať sanitky do týchto 
lokalít. Nemalou mierou sa na celkovej zlej komunikácii 
medzi oboma partnermi podieľa aj zlá infraštruktúra, 
chýbajúce cesty, čo komplikuje prácu záchranárom hlavne v 
zimnom období.  
 
Kľúčové slová: Charakteristika marginalizovanej komunity.  
Stravovacie návyky. Zdravotná starostlivosť.  

 
Inadequate dietary habits 

and poor health of marginalized Kumun 
 
Abstract: Currently, we are facing the problem of poverty, 
which has not only an economic dimension. Comparing 
some social groups, the poverty of marginalized 
communities several times higher than the poverty of the 
majority population. Different way of life leads to social 
exclusion, which affects their access to employment, 
education and public services. A typical feature of 
marginalized communities is a low level of education and 
skills, poor housing conditions, lower living standards. 
Unemployment and poverty are closely linked, so these 
marginalized communities largely dependent on social 
assistance. It is generally known that their access to health 
care is worse than in the general population. This is 
conditional poorer education levels, which negatively 
affects the perception of health and health care. In some 
studies, which were carried out in this direction 
marginalized found that marginalized groups themselves do 
not perceive this as a problem. The poor health care, 
however, complain residents of those communities living in 
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better socio-economic level. Inability of the population to 
determine the severity of illness or injury, caused 
deterioration of communication between healthcare 
professionals so that some hospitals refused to send an 
ambulance to these sites. Significant portion of the total 
miscommunication between the two partners involved in the 
poor infrastructure, lack of roads, complicating the work of 
first responders, especially in winter.  
 
Keywords: Characteristics of marginalized communities. 
Eating habits. Healthcare. 
 
 
Úvod 

Marginalizované komunity majú svoje sociálno-
kultúrne i psychologické charakteristiky. Medzi špecifiká 
patrí zlý zdravotný stav,  sociálno-kultúrne odlišnosti, 
hodnoty, spoločenské zväzky a kontakty, súdržnosť, 
vnútorná hierarchia, vlastné normy, vzdelanie. Dôležité pre 
prax a prácu s nimi je poznanie ich kultúry a 
psychologických osobitostí. 

Rómovia v krajinách strednej Európy patria medzi 
sociálne kategórie najviac ohrozené vylúčením z trhu práce 
a v dôsledku toho medzi sociálne a ekonomicky slabšie 
spoločenské vrstvy. Socioekonomický status, resp. chudoba 
ako základný determinant kvality života Rómov je často 
integračne reprodukovaná.264 

                                                            
264  MICHEĽ, R. 2014. Chudoba ako základný determinant kvality 

života Rómov. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, 
zdravia a sociálno-ekonomickú oblasť. Zborník vedeckých prác. 
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Vyhranené varianty marginalizovanej osobnosti sa 
môžu javiť z pohľadu majority ako abnormálne, ale nejde o 
odchýlky ani o patológiu. V  hierarchii hodnôt a v tradíciách 
má najvyššiu hodnotu život. Všetko, čo vedie k zachovaniu, 
rozmnoženiu i pokračovaniu života, má vysokú hodnotu, 
všetko, čo ohrozuje život, sa vníma negatívne. Okrem 
preferencie hodnoty života hrá v  hierarchii významnú úlohu 
rodina a jej usporiadanie.265 V rodine si všetci pomáhajú a 
vzájomne sa podporujú. Najväčším trestom  je strata rodiny, 
keďže sa  tým strácajú sociálne i ľudské istoty. Bohatstvom 
rodiny sú aj deti. 

Chorobnosť v segregovaných komunitách ovplyvňujú 
okrem už uvedených faktorov nedostatočné stravovacie 
návyky a aj katastrofálne podmienky bývania. Niektoré 
medicínske štúdie potvrdzujú, že práve ľudia z týchto 
komunít trpia širokým spektrom chorôb. Vysoký obsah 
tukov v strave sa podieľa na zvýšenom percente výskytu 
obezity, nárastu prípadov cukrovky, kardiovaskulárnych a 
onkologických ochorení. Obezitu podporuje aj vysoká 
spotreba sladkých nápojov, čo ukázali niektoré čiastkové 
výskumy na Slovensku. Neprimeraná výživa sa odráža na 
pomalšom raste rómskych detí.  

Lekári z lokalít, kde prevažujú marginalizované 
skupiny, zase evidujú zvýšený počet infekčných ochorení, 

                                                                                                                        
Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2014. 
s. 158. 

265  HANOBIK, F. 2012. Multikultúrnosť a sociálna politika. VŠZaSP 
sv. Alžbety, Bratislava 2012. 254 s.  

 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 377

predovšetkým žltačky, svrabu, vší. Periodicky sa v týchto 
lokalitách vyskytuje meningitída, výskyt TBC a ochorení 
dýchacích ciest. Osobitným prípadom sú potom ochorenia, 
ktoré sa vyskytujú takmer výlučne v tejto populácii. Medzi 
najtypickejšie vrodené choroby patria ďalej: fenylketonúria 
a kongenitálna hypotyreóza (metabolické poruchy 
spôsobujúce celoživotnú invalidizáciu), vrodená deformita 
lebky a niektoré prípady mentálnej retardácie. 

Spomínané psychologické osobitosti (slabšia vôľa, 
netrpezlivosť, nesamostatnosť bez rodiny) sa môžu prejaviť 
v spolupráci a pri vzájomnej komunikácii pri ochorení  
Ošetrovanie takého pacienta býva pre zdravotníkov 
náročnejšie. Dôležitá je aj komunikácia s rodinou pacienta, 
zistenie postavenia rodiny i osoby, ktorá bude za rodinu 
konať. Títo ľudia majú značný strach z bolesti i zo smrti, sú 
emotívni, často a nahlas nariekajú. Väčšinu lekárskych 
rozhodnutí konzultujú so svojou rodinou. Ku každému  
pacientovi treba pristupovať individuálne, snažiť sa 
vysvetliť príčinu i vývoj choroby. Pri komunikácii treba 
vysvetľovať nutnosť zmeny životného štýlu, pričom medzi 
najdôležitejšie patrí získanie dôvery. Pre správnu 
komunikáciu zdravotníkov platia tieto odporúčania: 
•    snažiť sa získať dôveru rómskeho pacienta i jeho rodiny; 
•    vnímať a sledovať nonverbálnu komunikáciu; 
•    rešpektovať emócie, nebrať osobne ich emočné ataky; 
•    byť trpezliví, neočakávať okamžité výsledky; 
•    kritizovať v súkromí, nie pred veľkým kolektívom; 
•    ku každému treba pristupovať individuálne; 
•    pri dôležitých rozhodnutiach konzultovať uznávaného 
predstaviteľa rodiny. 
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Nekvalitné stravovacie návyky, životný štýl a zdravotný 
stav vylúčených komunít 

Zdravotný stav je podľa dostupných zdrojov horší ako 
majoritnej populácie, je ovplyvnený závažnými 
nepriaznivými sociálnymi problémami populácie 
(predovšetkým chudobou a nízkym príjmom, 
nezamestnanosťou, nízkym vzdelaním, nevyhovujúcim 
bývaním). Tieto skupiny predstavujú vysoko rizikovú 
skupinu obyvateľstva, ktorú ohrozuje obezita, diabetes, 
poruchy kardiovaskulárneho systému a niektoré druhy 
nádorov, napr. karcinóm pľúc. V tejto oblasti budú potrebné 
špecifické opatrenia presahujúce oblasť zdravotníctva. 

Za hlavné faktory ovplyvňujúce nepriaznivý 
zdravotný stav  sa považuje v súčasnosti najmä: 
•    nižšia vzdelanosť, ktorá spôsobuje nedostatočnú úroveň 
zdravotného uvedomenia;  
•    nízka úroveň osobnej i komunálnej hygieny;  
•    nízky štandard bývania;  
•    znečistené a zdevastované životné prostredie;  
•    nezdravé stravovacie návyky a výživa;  
•    zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a fajčenia aj počas 
gravidity;  
•    rastúca závislosť na drogách a s tým spojené zvýšené 
riziko infekcií.  
 

Životný štýl vylúčených komunít 
Životný štýl tejto populácie môžeme označiť ako 

nezdravý. Charakterizujú ho 
•    zlé stravovacie návyky,  
•    konzumácia alkoholu,  
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•    časté fajčenie už vo veľmi mladom veku,  
•    vyššia hmotnosť a  
•    nižšia fyzická aktivita. 
 

Tieto skupiny majú vysokú spotrebu tučného mäsa, 
živočíšnych a rastlinných tukov (pre ich cenovú 
dostupnosť), konzumácia sladkostí a nízka spotreba ovocia a 
zeleniny, obľubujú sladké nápoje s vysokým obsahom 
jednoduchých sacharidov, ktoré sa podieľajú na vzniku 
obezity. Obezita sa  vyskytuje v 34,2 % a prevalencia 
diabetu sa blíži ku 15 – 20 % v dospelej populácii. Časté sú 
závislosti, vysoká je spotreba alkoholických nápojov (piva i 
tvrdého alkoholu) i podiel fajčiarov už v pomerne nízkom 
veku. Podľa informácií pracovníkov úradov verejného 
zdravotníctva v mnohých lokalitách je výskyt fajčiarov u 
mužov i žien až 100%. Iné práce našich autorov potvrdili  
hyperinzulinémiu, hypertriacylglycerolémiu, zníženie HDL 
cholesterolu, artériovú hypertenziu, nízke sérové kon-
centrácie vitamínu C a betakaroténu.266  
 
Infekčné choroby 

Tieto skupiny sú rizikové z hľadiska výskytu 
tuberkulózy (tbc). V r. 2008 v Národnom registri tbc 
zaznamenali 652 prípadov, čo je incidencia 12,07 na 
100 000 obyvateľov.  Špecifické pre proces šírenia nákazy a 
vývoj epidemiologickej situácie sú veľké rozdiely v 

                                                            
266 VASILJ,V. - SIKORA, S. - REDŽEPOVIĆ, S. - KNEZOVIĆ, Z. 

(2010): Abundance of particular microbial groups under different 
types of vegetation. Works of the Faculty of    Agricultural and Food 
sciences University of Sarajevo.Volume LV. No 60/1, pp139 - 146. 
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regionálnom výskyte, zlé sociálno-ekonomické podmienky, 
vysoká miera nezamestnanosti, viacgeneračné súžitie bez 
základného hygienického štandardu, nemožnosť 
komplexného vyšetrenia kontaktov (migrácia, zatajovanie 
členov). V týchto komunitách pozorujeme aj časté recidívy 
choroby, kratšia je ústavná liečba (pre nespoluprácu, či 
svojvoľné ukončenie hospitalizácie), nedodržiavanie režimu 
a nepochopenie následnej liečby v ambulantných 
podmienkach. 

Nepriaznivé sociálne podmienky ovplyvňujú aj 
zvýšený výskyt iných prenosných chorôb. Pri zisťovaní 
zvýšeného výskytu, sa všetkých 18 sledovaných infekčných 
nákaz vyskytlo častejšie u týchto skupín v porovnaní s 
majoritnou populáciou. Salmonelóza bola 3,8-krát častejšia, 
svrab 33 x častejší, pedikulóza bola 250-krát častejšia, 
hepatitída A 58 x, hepatitída B 16,6-krát, hepatitída C 15 x, 
syfilis bol 2,8-krát častejší. 

Vírusová hepatitída typu A (ďalej VHA) je závažným 
problémom verejného zdravotníctva. Jej epidemický výskyt 
prestavuje pre mnohé krajiny veľký sociálny, ekonomický i 
zdravotnícky problém. Chorobnosť na VHA  má trvale 
klesajúci trend, pričom tieto skupiny však vysoko 
prekračujú chorobnosť ostatnej populácie, kde tvoria 50 – 
60 % z celoročného celkového počtu chorých na ňu. 
Prevažuje výskyt v lokalitách s nízkym hygienickým 
štandardom, oblastiach s vysokou koncentráciou 
marginalizovaných komunít. Najvyššia vekovošpecifická 
chorobnosť sa pozoruje vo vekovej skupine 5- až 9-ročných 
detí. 
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Choroby detí 
Všeobecne je u rómskych detí vyššia prevalencia 

infekčných chorôb, poranení, otráv a popálenín, súvisiacich 
s faktormi vonkajšieho prostredia. Rizikovými faktormi 
vzniku syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (Sudden Infant 
Death Syndrom = SIDS) sú: socioekonomický stav rodiny, 
hygienický štandard bývania, fajčenie matiek, vzdelanie a s 
tým súvisiaca starostlivosť o deti. Deti z marginalizovaných 
lokalít tvorili v skupine so SIDS až 24,2 % zo všetkých 
prípadov SIDS, 73,9 %  matiek fajčilo, 83,3 % tejto 
populácie bývalo v zlých hygienických podmienkach. 

Z pediatrickej praxe pochádzajú pozorovania, že 
mladé dievčatá začínajú sexuálny život skôr, rodia častejšie 
a aj vo vyššom veku. Pri poskytovaní liečebno-preventívnej 
starostlivosti je ošetrených a vyšetrených niekoľkonásobne 
viac detí, ako zodpovedá ich percentuálnemu zastúpeniu v 
populácii. V chorobnosti sú významné rozdiely podľa 
sociálno-ekonomickej a psychohygienickej úrovne lokalít a 
v nich jednotlivých rodičov. Podiel  detí na celkovom počte 
hospitalizovaných je okolo 60 %, u dojčiat až 80 %. 
 
Rizikové sexuálne správanie a drogy 

Jedným z tabuizovaných problémov je sexuálne 
správanie. O užívaní drog v takýchto komunitách existuje 
len málo informácií. Predpokladá sa, že v niektorých 
komunitách sa užívajú drogy na báze organických 
rozpúšťadiel (fetovanie toluénu), hlavne u sociálne 
najslabšej vrstvy, ktorá je hodnotená veľmi negatívne. Vo 
výraznej miere sú prítomné alkohol a cigarety, ale ich 
užívanie kolíše v závislosti od komunity. Takmer vo 
všetkých  komunitách sa zaznamenalo nadmerné užívanie 
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liekov (hlavne Ibuprofenu, Paracetamolu a Diazepamu).267 
 
Nezdravé stravovanie a výživa 

Kuchyňa takýchto maginalizovaných skupín, pokiaľ je 
možné tento pojem použiť, je z hľadiska racionálnej výživy 
absolútne nezdravá. Preferuje mastné jedlá, mäso horšej 
kvality, múčne jedlá a takmer vôbec neobsahuje ovocie a 
zeleninu. Vyplynulo to však zo spôsobu života 
marginalizovaných komunít. Tie sa totiž po celé storočia 
živili len zvyškami. ktorými ich obdarovali bohatší 
obyvatelia lokalít, kde žili, resp. ktorými putovali. Hoci v 
ostatných rokoch prebieha viacero projektov zameraných na 
podporu samozásobovania komunít (pestovanie zeleniny, 
zemiakov, chov kôz a ošípaných), posun k zlepšeniu 
súčasného stavu je len málo viditeľný a celkovo tak 
percentuálne nízky, že hovoriť o jeho vplyve na zdravotný 
stav (a chudobu) týchto komunít je nemožné. 

Nemalým problém detí sú ich stravovacie návyky. 
Veľká časť detí nemá hygienické návyky potrebné pre 
verejné stravovanie. Oveľa väčším problémom je neznalosť 
niektorých druhov jedál, neznalosť ovocia a zeleniny. Deti 
nie sú zvyknuté napr. konzumovať polievky, odmietajú 
niektoré jedlá (varenú zeleninu, špagety, mliečne 
výrobky,...ap.). Zistiť presné stravovacie návyky je 
problematické, pretože komunita ich považuje za intímne 
informácie. Osobitným problémom z hľadiska vyšších 
zdravotných rizík sú nevhodné životné prostredie a 

                                                            
267 BARTOŠOVIČ I. -  HEGYI, L.: Fakulta verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava (dekan doc. MUDr. R. 
Kováč CSc., mim. prof.), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave (rektor prof. MUDr. V. Krčméry DrSc.). 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 383

nedostatok pitnej vody. Mnohé lokality ležia v blízkosti 
smetísk, skládok odpadu či v iných zdraviu škodlivých 
lokalitách. Až tretina lokalít nemá prístup k pitnej vode a 
často používajú na pitie vodu z kontaminovaných zdrojov, 
resp. pre deti nevhodné sladené minerálne vody. Okrem 
toho, že majú veľmi zlé stravovacie návyky, svoje ochorenia 
zľahčujú a neberú vážne. Mnohí majú napríklad cukrovku, 
ale vôbec si ju neliečia. Veľkým problémom je aj detská 
zaočkovanosť, matky často nemajú záujem nechať 
zaočkovať svoje deti. Ak sa aj ocitnú u lekára, nevedia sa 
tam orientovať. Terénni pracovníci majú veľmi ťažkú úlohu, 
vysvetliť rodičom, ako sa majú starať o svoje deti, čo robiť 
so závislými deťmi od fajčenia, chemických látok či 
alkoholu. Hlavným cieľom komunitných centier je zmena 
myslenia týchto ľudí. Terénni zdravotnícki pracovníci 
chodievajú pravidelne do týchto komunít a robia osvetu, 
hlavne medzi mladými  ženami a deťmi v základnej 
škole.268  
 
Záver 
 

Zdravotný stav tejto populácie je nepriaznivý. Jeho 
zlepšenie musí byť spojené s riešením základných 
sociálnych problémov, čo si vyžiada zapojenie všetkých sfér 
spoločnosti a aktívny prístup samotných marginalizovaných 
komunít. Bude pri tom nutné rešpektovať osobitosť, 

                                                            
268 VASILJ,V. - Sikora, S. - REDŽEPOVIĆ, S. - KNEZOVIĆ, Z. 

(2010): Abundance of particular microbial groups under different 
types of vegetation. Works of the Faculty of Agricultural and Food 
sciences University of Sarajevo.Volume LV. No 60/1, pp139 - 146. 
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mentalitu i kultúru. Výsledky sa dajú očakávať až v 
budúcich generáciách. 
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Etický aspekt informovaného súhlasu 
v paliatívnej starostlivosti 

Wiczmándyová Darina, Tkáčová Ľubomíra 
 

Informovaný súhlas nie je žiadnym starodávnym 
konceptom s bohatou tradíciou. Pojem informovaný súhlas 
sa prvý krát objavil v roku 1957 a seriózna diskusia o ňom 
začala okolo roku 1972. Ako sa myšlienka informovaného 
súhlasu rozvíjala, debata o primeraných usmerneniach sa 
čoraz viac dostávala od zamerania na lekárovej alebo 
výskumníkovej povinnosti poskytovať informácie smerom 
k pacientovmu porozumeniu týchto informácií a právo 
prijať alebo odmietnuť biomedicínsky zásah269. Historický 
vývoj informovaného súhlasu, ktorý možno brať ako index 
vývoja moderných pokusov kodifikovať a ustanovovať 
základné ľudské práva. Používa sa ako základná smernica 
v rôznych profesijných oblastiach, ale ako etický predpis sa 
najviac vyvinul v rámci zdravotníctva. Lekárska etika sa 
vyvíjala počas celého ľudstva. Dôraz sa kládol na 
maximalizáciu prospechu pre pacienta aj za cenu 
nepresných informácií o zdravotnom stave, tzv. duševné 
blaho pacienta 270. Historická kniha Thomasa Percivala 
Medical Ethics (1803) pokračuje v rovnakej tradícii. Nijak 
viac sa nezmieňuje o súhlasnom vyhlásení pacienta 
                                                            
269 SZALONTAY, T. 2011. Encyklopédia bioetiky: Informovaný súhlas. 
[online]. [cit. 2014.9.9.]. Dostupné na  
  internete: http://www.pravo-medicina.sk/aktuality/262/encyklopedia-
bioetiky-informovany-suhlas. 
270 DZURJO, D., WICZMÁNDYOVÁ, D. 2012. Informovaný súhlas – 
od histórie po dnešok. In Spolupráca    pomáhajúcich profesii – 
Determinant kvality života populácie II. Zväzok. Prešov: ÚSVaZ bl. 
P.P. Gojdiča, 2012. ISBN 978-80-89464-10-4. s. 135-142. 
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a rešpektovaní jeho názoru, ako predchádzajúce myšlienky. 
Percieval však bojoval s myšlienkou pravdovravnosti. 
Zastával názor, že pacientovo právo na pravdu musí ustúpiť 
záväzku lekára pomôcť pacientovi v prípadoch konfliktu, 
čím by vlastne pripustil benevolentný podvod. Percieval 
zastával názor, že pre pacienta, ktorý dáva otázky, ktoré 
jemne povedané, môžu preňho skončiť smrťou, by bolo 
hrubé a necitlivé odhaliť pravdu. Jeho právo na pravdu je 
postavené do úzadia a možno aj odobraté, a to z dôvodu, že 
jeho prospešný charakter sa obrátil, pričom by spôsobilo 
ujmu pacientovi, jeho rodine a verejnosti. Pacient má 
najsilnejší nárok, od dôvery spočívajúcej k svojmu lekárovi, 
tak ako v princípoch ľudskosti, byť ochránený od všetkého, 
čo by ho ohrozovalo. Jedinou spornou otázkou v tejto téme 
je, či by mal lekár obetovať jemný zmysel pre pravdivosť, 
ktorý je preňho tak okrasný, a tvorí charakter tohto človeka, 
z dôvodu profesnej spravodlivosti a sociálnej povinnosti. 
Percieval  bojoval s argumentmi jeho priateľa, reverenda 
Thomasa Gisbornea, ktorý odporoval praxi poskytovania 
nepravdivých tvrdení s úmyslom zvýšiť pacientovu nádej 
a klamania pre pacientov úžitok. Lekár je stále zaviazaný 
nereprezentovať neistotu alebo nebezpečenstvo menej ako 
tomu skutočne verí. Z Percievalovho pohľadu, lekár 
neklamal, alebo sa nechoval nesprávne, v rámci 
prospešných zákrokov pre pacienta, alebo keď podvádzal 
pacienta alebo mu klamal, pokiaľ úmyslom bolo 
skľúčenému alebo chorému pacientovi dať nádej. American 
Medical Association (AMA) prakticky prijala bez zmien 
Percievalov vzor z Code of Medical Ethics z roku 1847. 
Viaceré z jeho častí sa objavujú takmer doslovne v tomto 
štatúte AMA, v oblasti záväzku lekára pokiaľ ide 
o pravdovravnosť. Tento štatút ako aj viacero iných z oblasti 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 389

lekárskej etiky, starších aj novších nezahŕňa pravidlá 
pravdovravnosti, dokonca viaceré nezahŕňajú dnes ani 
pravidlá o informovanom súhlase 1. Za počiatok 
informovaného súhlasu možno považovať Hippokratove 
spisy  orientované na lekársku etiku. 18. a 19. storočie 
nemalo podstatný  vplyv na vývoj informovaného súhlasu. 
Pacienti boli informovaní  tak, aby porozumeli  
odporúčaniam lekárov. Právo vytvoriť si  vlastný názor, 
ani urobiť výber odporúčanej liečby, sa nerešpektovalo. 
Súhlas s výkonom lekárskych zákrokov a praktík nechýbal 
úplne. Dôkazom  sú záznamy v chirurgických záznamoch 
o náznakoch základných pravidiel  získavania súhlasu na 
zákroky.  Informovaný súhlas v dnešnej podobe sa   vyvíjal 
od 20. rokov minulého storočia.  V povojnových rokoch 
resp. v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch  20.storočia 
povinnosť získať súhlas od pacienta zmenila na  novú, 
výslovne vyjadrenú povinnosť  poskytnúť informácie o jeho 
zdravotnom stave, postupe a alternatívach  liečby, rizikách  
a potom získať jeho súhlas. Diskusia o forme a podobe 
informovaného súhlasu začala  roku 1972. Prax ukázala, že 
je potrebné rozvíjať  a prispôsobovať informovaný súhlas od 
všeobecnej podoby na špecifiká jednotlivých medicínskych 
odborov a profesií 2. 

Starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu je 
súčasťou paliatívnej starostlivosti. Paliatívna medicína je 
špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou 
a liečbou pacientov s chronickou nevyliečiteľnou, 
pokročilou, a aktívne progredujúcou chorobou s časovo 
obmedzeným prežívaním. Cieľom paliatívnej medicíny je 
udržanie najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho 
smrti. 
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 390

Paliatívna starostlivosť zahŕňa: 
 zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytuje lekár,  
 ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú sestrou, 

zdravotníckym asistentom, sanitárom,  
 rehabilitačnú starostlivosť, ktorú zabezpečuje 

fyzioterapeut, 
 psychologickú starostlivosť, ktorú zabezpečuje 

psychológ,  
 duchovnú starostlivosť a sociálne poradenstvo 271. 

Podľa definície Americkej akadémie hospicovej 
a paliatívnej medicíny je paliatívna starostlivosť kompletná, 
špecializovaná starostlivosť poskytovaná 
interdisciplinárnym tímom pacientom a ich rodinám, 
ktorých život ohrozuje choroba, alebo vážne ochorenie 
v pokročilom štádiu, od ktorého sa očakáva, že bude viesť 
k umieraniu a kde sa takáto starostlivosť sústredí na 
utrpenie, pozdvihnutie a zlepšenie kvality života 272. 
 
Úlohou paliatívnej starostlivosti je na základe autonómie 
pacienta: 

o zlepšiť kvalitu života až do smrti, 
o poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných 

závažných symptómov ochorenia,    
o zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho 

zdravotný stav,  

                                                            
271 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 
vrátane hospicovej starostlivosti, 2006. z. č.   
   576/2004 a doplnení z. č. 350/2005 
272 DE WALDEN - GALUSZKO, K. 2004.  Podstawy opieki 
paliatywnej. Warszawa: PZWL, 2004. 320 s. ISBN   
  83-200-2767-5. 
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o neurýchľovať ani neodďaľovať smrť, 
o zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a 

starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov 
s odbornou spôsobilosťou, 

o integrovať psychologické a spirituálne aspekty 
starostlivosti o pacienta, 

o poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť 
najaktívnejšie až do smrti, 

o poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám 
pacienta na zvládnutie problémov počas jeho 
choroby a aj po jeho smrti v čase smútenia3. 

 
Zásady najlepšej možnej paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti: 

o Prvou zásadou v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti je prijatie prichádzajúcej smrti. 

o Cieľom hospicovej /paliatívnej starostlivosti je dobrá 
kvalita pacientovho života. 

o Starostlivosť je vedená tímom, ktorý je zameraný na 
uspokojovanie potrieb pacienta. 

o Holistická starostlivosť znamená uspokojovanie 
všetkých dôležitých potrieb pacienta, 

o ako aj starostlivosť o jeho rodinu. 
o Hospicová/paliatívna starostlivosť rešpektuje 

základné etické princípy, ochraňuje 
pacientovu autonómiu.4  

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť je komplexná 
ošetrovateľská starostlivosť, ktorú poskytujú sestry 
s odbornou spôsobilosťou. Zameriava sa na uspokojovanie 
potrieb nevyliečiteľných a zomierajúcich pacientov.  
Súčasťou paliatívnej starostlivosti je aj respitná 
starostlivosť. Zahŕňa zmenu prostredia, ktorá umožňuje 
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podporu a spoluprácu osôb, ktorí sa podieľajú na 
starostlivosti o pacienta s nevyliečiteľnou chorobou 
a zomierajúceho chorého a jeho rodiny. Cieľom respitnej 
starostlivosti znížiť dôsledky psychosociálnej záťaže 
vyplývajúce z vykonávania paliatívnej starostlivosti 3.   

Paliatívna starostlivosť ponúka umierajúcim a ich 
blízkym podporu a pomoc. Kladie dôraz na zachovanie 
ľudskej dôstojnosti pacienta a na kvalitu jeho života. 
Dokáže úspešne zvládnuť bolesť  a ďalšie symptómy 
v záveru života. Dokáže podporovať život a umieranie 
považuje za normálny proces 273.   

Ošetrovateľská starostlivosť o terminálnych 
pacientov spočíva v upokojovaní bio-psycho-sociálno-
spirituálnych potrieb. Na človeka pozeráme ako na 
mnohodimenzionálnu bytosť, pretože má psychickú, 
duchovnú a sociálnu dimenziu. V súčasnosti sa presadzuje 
celostný pohľad na človeka holistický prístup. Z toho 
vyplýva, že okrem základných biologických potrieb, 
prichádzajú do úvahy aj potreby psychické, sociálne 
a duchovné. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
273 KLEVETOVÁ, D. 2004. Umíraní doma ano, ale... In Sociální péče. 
ISSN 12132330, 2004, roč. 5, č. 1, s. 5-11. 
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Tab. 1 : Prehľad základných pocitov neuspokojených 
potrieb 274 

 
 
Biologické potreby sú považované pri liečbe pacienta za 
najdôležitejšie, niektorí lekári nepokladajú ostatné potreby 
za podstatné. Z našej praxe vieme, že veľmi dôležité je aj 
naplnenie sociálnych, psychologických a spirituálnych 
potrieb pacienta. Pri ochoreniach pľúc a srdca vystupujú do 
popredia dýchacie ťažkosti. V tomto prípade je potrebné 

                                                            
274 KUBEROVÁ, H. 2003. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva. 1.vyd. 
Ružomberok: Edičné stredisko  
  Pedagogickej  fakulty, 2003. 105 s. ISBN 80-89039–18-9. 
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zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu vetraním, 
dostatočný prísun kyslíka a liekov. Pacienta je potrebne 
uložiť do Fowlerovej polohy, ktorá mu uľahči dýchanie. 
Umierajúceho pacienta sprevádzajú obavy, úzkosť, strach. 
Strach o blízkych, strach z umierania, strach zo smrti, strach 
z neznáma, strach z bolesti. Úzkosťou rozumieme neurčitý 
pocit obáv a tiesne. Ide o obavy z vlastnej existencie, 
vlastného bytia. Strach je hrozivý pocit, strach 
z nebezpečenstva. U terminálnych pacientov je to hlavne 
strach zo smrti. Najlepšou metódou ako bojovať proti 
strachu a tiesni u umierajúcich pacientov  je správna  
verbálna a neverbálna komunikácia. Obyčajný  stisk ruky 
pohladenie pomôže pacientovi prekonať ťažké chvíle, 
svojho ťažkého obdobia 275. Dôležitou psychickou potrebou 
je potreba rešpektovania ľudskej dôstojnosti. Človek je 
jedinečnou neopakovateľnou bytosťou, ktorý má určite 
poslanie276. Pri každodennej práci sestry je potrebné 
chorému zabezpečiť intimitu. Ďalšou potrebou je potreba 
autonómie. To znamená, že chorý sa má rozhodovať sám za 
seba, napríklad či súhlasí s liečbou alebo nie. Prirodzená 
istota bezpečia je dôležitá pri uspokojovaní potrieb. Je 
dôležité či pacient dôveruje ošetrujúcemu personálu. Pocit 
bezpečia sa naruší ak niečo pred pacientom tajíme. Môžeme 
sa dostať do problémov povedania alebo zatajenia pravdy 
o zdravotnom stave chorého, ktorý z neverbálnych prejavov 
dokáže spozorovať, že sa pred ním niečo tají. V súčasností 

                                                            
275 DOBRIKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. 1.vyd. Trnava: spolok   svätého Vojtecha- Vojtech, 
spol.s.r.o., 2005. 182s. ISBN 80- 7162-581-7. 
276 SVATOŠOVÁ, M. 2001. Hospic Umenie sprevádzať. Bratislava: 
Lúč, 2001. 157 s. ISBN 80-7114-335-9. 
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sa uprednostňuje správne informovať pacienta o svojej 
chorobe, či je ta pravda dobrá alebo so zlou prognózou.  
Pravdivé informácie o diagnóze z hľadiska informácie 
o diagnóze z hľadiska komplexnosti napĺňania potrieb 
chorého dostaneme nasledujúci obraz: 

 Ťažko sa dajú uspokojiť potreby, ak nemôžeme od 
pacienta získať súhlas na liečbu. Tomuto 
rozhodnutiu predchádza pravdivé a riadne poučenie 
pacienta.   Psychické potreby budú tiež 
neuspokojené, pretože chorého lžou 
a neúprimnosťou pripravíme o pocit bezpečia 
a zaženieme ho tak do izolácie. 
Zabezpečiť rodinu môže iba ten pacient, ktorý je 

včas a pravdivo informovaný, pokiaľ si môže a je schopný 
svoje veci usporiadať. Ťažko chorý potrebuje lásku svojich 
blízkych, pocit, že niekto má o nich skutočný záujem. 
Človek je spoločenský tvor. Nežije izolovane a izolovane 
nechce trpieť a zomierať. Pacient túži po návštevách 
a potrebuje ich nie ale vždy a nie všetky8. Túži po 
návštevách svojich blízkych, ktorých má rád. Pacient túži po 
sociálnych kontaktoch. Pri prijatí na oddelení zoznámime 
pacienta s oddelením, s pacientmi, s personálom. Duchovné 
potreby pacienta nie sú to isté, čo potreby psychologické, 
s ktorými sa často zamieňajú. Ide o hlbšiu a osobnejšiu 
angažovanosť v zdieľaní sa s pacientom na tej najhlbšej 
úrovní. Vyžaduje si väčšiu mieru súkromia. Priorita potrieb 
pacienta sa v priebehu choroby mení. Na začiatku choroby 
sú v popredí záujmu pacienta potreby telesne, 
v terminálnom štádiu sú to okrem potreby zvládnuť bolesť, 
práve potreby duchovné 8.  Toto tvrdenie podporuje aj 
americká spoločnosť klinickej onkológie (1998), ktorá 
zaujala stanovisko, že spirituálne potreby sú centrálnymi 
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v posledných chvíľach života človeka. Starostlivosť 
o terminálne chorých nikdy nebola ideálna, ale 
pretechnizovaním medicíny sa stala chladnou 
a odosobnenou, takže dnes môžeme konštatovať, že ešte 
nikdy človek nezomieral v takej izolácii, v takej absolútnej 
samote 2. 277Krenická, Breznoščáková (2013) uvádzajú, že 
vzťah, ktorý vzniká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
je vzťahom súkromnoprávnym a úkon zdravotnej 
starostlivosti je súkromnoprávnym úkonom zasahujúcim do 
celkovej integrity pacienta. Taký úkon nie je možné urobiť 
bez toho, aby mu nepredchádzalo skutočné, nielen 
teoretické uplatnenie pacientovho práva v podobe práva na 
informácie, na poučenie a udelenie informovaného súhlasu 
resp. nesúhlasu s konkrétnym zdravotným výkonom. 
Uplatňovanie práv pacientov je v  slovenských 
nemocniciach len formálne. Prax vo viacerých 
zdravotníckych zariadeniach sa uberá cestou predstierania 
toho, že sa právo dodržuje. Pacienti dostanú do rúk tlačivo 
na podpis, podľa ktorého boli poučení, hoci poučenie pred 
podpisom alebo po ňom nedostanú. Právo odmietnuť podpis 
je takisto iba zdanlivé, pretože jeho následkom býva odchod 
zo zdravotníckeho zariadenia. Je smutné, že preambula 
prvej Charty práv pacientov z roku 1971 vypracovanej 
lekárnikom Davidom Andersonom je stále aktuálna: 
„Ja pacient, chcem byť liečený ako jedinec. Nie som kus 
papiera, nie som tovar na predaj, nie som niekto, s kým sa 
vyjednáva. Nie som stroj na získavanie náročných 
informácií ani ten, kto sa radí do radu naprogramovaných 

                                                            
277 KRENICKÁ, V., BREZNOŠČÁKOVÁ, D.  2013. Informovaný 
súhlas ako prejav vôle pacienta. In Psychiatria pre prax. ISSN 1335-
9584, 2013, roč. 14, č.1, s. 38-42. 
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dát. Som skutočne žijúci jedinec, obdarený pocitmi, 
obavami, túžbami, ale i zábranami. Nepoznám vás dobre 
a odmietam vaše úsilie preniknúť do môjho tela. Chcem 
s vami spolupracovať, ale iba to tej miery, pokiaľ môžem ja 
a mne podobní pacienti očakávať z vášho konania 
prospech.“  
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Івано-Франківський Хоспіс почав працювати з 28 
жовтня 1999 року. На даний час в Україні нараховується 
вже близько 15 самостійних закладів такого типу (Львів, 
Івано-Франківськ, Харків, Херсон та ін.) і кілька 
відділень при інших стаціонарах. 
   
          З 2000 року – діє спільна програма з медичним 
коледжом «Школа догляду за важкохворими», згідно 
якої студенти по черзі незалежно від їх навчального 
графіка чергують у хоспсі. У 2008 році був створений 
Навчально-методичний центр хоспісу, який  постійно 
співпрацює з Івано-Франківським Національним 
Медичним університетом та базовим Медичним 
коледжом,  має  можливості здійснювати навчальний 
процес та залучення волонтерів, має власні навчальні 
програми для медичного персоналу і волонтерів. 
Проводить навчання для медичних працівників закладів 
усіх областей України. На даний  створений відділу 
дитячого хоспісу у Надвірнянському будинку Дитини», 
та виїзна консультативна служба «Хоспіс вдома». 
         У 2000 році медичним персоналом хоспісу був  
створений Благодійний фонд допомоги невиліковно 
хворим «Мати Тереза». Фонд працює до сьогодні і 
постійно створює програми підтримки розвитку 
хоспісної служби в Івано-Франківській області, залучає 
добровольців сприяти виконанню цих програм, або 
віддати свій час та вміння в якості волонтера, чи 
зробити благодійний внесок. 
   
  
 



Postavenie hospicov v legislatíve Slovenskej republiky 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková,  

Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 401

Головна мета і основні напрямки діяльності 
Благодійного Фонду «Мати Тереза» та хоспісу: 
 

 сприяння розвитку мережі закладів хоспісної 
служби в Івано-Франківській області; 

 організація медичної, психологічної, соціальної 
допомоги хворим в термінальних стадіях 
онкологічних та інших захворювань, та їхнім 
родичам в Івано-Франківському хоспісі; 

 розвиток громадянського суспільства та 
інституції волонтерства; 

 організація навчальних програм для персоналу і 
волонтерів з паліативної  опіки  і догляду за 
тяжкохворими; 

 створення навчально-методичного центру і 
подальша підтримка його діяльності; 

 організація конференцій та семінарів для лікарів і 
медичних сестер різних спеціальностей; 

 інтеграція навчальних програм з ПХД в програми 
місцевих Медичного університету та двох 
медичних коледжів; 

 паліативна допомога дітям; 
 
Джерелами фінансування Благодійного Фонду 
переважно є – одноразові благодійні пожертви  
фізичних осіб і в окремих випадках – юридичних осіб.  
Організація різних хаходів по збору коштів під час 
відзначення Всесвітнього Дня паліативної допомоги у 
жовтні. 
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ZÁVEROM 

Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk zborník 
z ďalšej medzinárodnej vedeckej hospicovej konferencie 
s oslovujúcim názvom „Postavenie hospicov v legislatíve 
Slovenskej republiky“. Sú v ňom vyjadrené názory 
a poznatky reagujúce na momentálnu situáciu v oblasti 
hospicovej starostlivosti u nás, ale i v susedných štátoch. 
Obsahuje v stručnosti mnohé zistenia, skúseností, ale  
i vedomostí overené praxou tých, ktorí sa tejto problematike 
dokonale rozumejú a venujú s láskou i celým svojím 
srdcom. Veríme, že vás oslovia a budú pre vašu ďalšiu 
prácu v tejto významnej oblasti ozajstným prínosom. 

Zámerom a cieľom konferencie, ktorej nosná idea 
bola odporúčaná pre vedeckých, odborných, sociálnych, 
zdravotníckych i iných pracovníkov a všetkým tým, ktorí 
v hospicoch pracujú alebo sa o dianie v nich seriózne 
zaujímajú, bolo priblížiť súčasný stav a neľahkú situáciu 
v slovenských hospicoch. Zároveň boli predstavené 
aponúknuté nové trendy v oblasti súčasných zdravotníckych 
materiálov, pomôcok a prístrojov s možnosťou získať 
informácie o ich nadobudnutí.  

Prezentované príspevky boli orientované najmä na 
súčasný stav a poslanie hospicov v legislatíve SR, 
vysvetľujúc ich súčasné postavenie a problémy, ale dotkli sa 
aj budúcnosti, teda ako ďalej... Autori (z viacerých štátov) 
sa predstavili vo viacerých súvisiacich témach a profesiách 
či už odborných, teologických, ale i spoločenských. 
Zameranie ich prednášok sa týkalo nielen vysvetlenia 
rôznych otázokk téme (hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti) , ale aj úzko súvisiacich záležitostí z etiky, 
morálky, teológie, medicíny, ošetrovateľstva, sociálnej 
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práce, sponzoringu, dobrovoľníctva, samotnej prevádzky 
hospicových zariadení i iných.  

Z uvedeného teda vyplýva, že tento zborník môže 
byť dobrou pomôckou pre získanie ucelených informácií a 
vedomostí  pre mnohých, ale najmä pre tých, ktorí v tejto 
oblasti pracujú, ktorí ju študujú, i tým, ktorí k nej tvoria 
legislatívu, pretože približuje závažné i dôležité odporúčania 
a napokon aj odpovede na rôzne otázky, ako si v tejto 
oblasti počínať, a  v tomto zložitom období pri ich riešení 
postupovať. 

Ako to už býva na takýchto konferenciách, tak aj na 
tejto, v jej  kuloároch, sa naisto nadviazali nové známosti, 
prehĺbili priateľstvá, získali vedomosti, vymenili skúsenosti. 
Život však pokračuje ďalej, a preto fluidum dobra, ktoré tu 
panovalo a bolo na každom kroku cítiť, vidieť, počuť 
a zažiť, sa má do budúcna vhodné zúročiť a prípadných 
chýb sa do náležite vyvarovať. Aj toto sú argumenty, ktoré 
organizátori berú na zreteľ pri organizovaní predpokladanej 
budúcoročnej konferencie. 

Úprimne ďakujeme bez rozdielu všetkým, čo sa 
akoukoľvek mierou podieľali na príprave a realizovaní tejto 
medzinárodnej konferencie (vrátane vydania tohto 
zborníka), ktorá ponúka možnosti riešenia mnohých 
problémov, čoraz viac ťažiacich našu spoločnosť. 

                                                   
Mgr. Ing. Jozef Krajči  
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Hospic Matky Terezy Bardejov 

 

Hospic Matky Terezy je prvým hospicom na Slovensku, 
ktorý dňa 01. 07. 2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna 
charita Košice. 
 
Poslaním hospicu je poskytovať komplexnú starostlivosť 
ľuďom v terminálnom štádiu choroby. Hospic garantuje, že 
pacient nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami 
a v posledných chvíľach života nebude sám. 
 
Hospic ponúka: 
- 20 lôžok v 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením, 
-  pre pacientov vstup na terasu a do záhrady, 
-  vyhradené miestnosti pre sociálne aktivity pacientov a ich   
   súkromnú komunikáciu s príbuznými a s priateľmi, 
-  kaplnku, 
-  ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta, 
- možnosť krátkodobého umiestnenia chorých pre 
odbremenenie príbuzných. 
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Hospic Matky Terezy 
Kontaktná adresa: Pri štadióne 23, Bardejovská Nová Ves, 
085 01 Bardejov 
Telefón: 054/474 26 62 
Fax: 054/474 26 63 
Email: hospicbj@gmail.com 
www.hospicbj.webnode.sk 
 
Občianske združenie Hospic Božieho Milosrdenstva 
Kontaktná adresa: Stöcklova 9, 085 01 Bardejov 
Číslo účtu: 1573726153/0200 
IČO: 37797760 
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