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EDITORIAL

EDITORIAL

Milí priatelia,

v súčasnosti sa čoraz častejšie stávame svedkami, ako spoločnosť považuje duchov-
no za niečo, čo patrí k tradičným náboženským inštitúciám, alebo za dvere kostolov. 
Mohlo by sa dokonca zdať, akoby sme duchovno k svojmu životu už vôbec nepotre-
bovali. Napriek týmto skutočnostiam však nemôžeme prehliadnuť narastajúci záujem 
o tému spirituality, že stále viac a viac ľudí prahne po hlbšom zmysle života. Materiálne 
hodnoty, konzumný spôsob života, či vedomie „bezhraničnej“ slobody im v konečnom 
dôsledku neprinášajú očakávané naplnenie. Preto sa svoju spirituálnu potrebu usilujú 
uspokojiť rôznymi spôsobmi. Napríklad prostredníctvom intenzívnejšieho vnútorného 
vývoja, nadviazania blízkych a napĺňajúcich vzťahov, pátrania po zmysle vlastnej exis-
tencie, či prežívania harmónie s prírodou. Pričom sa neraz nevedome otvárajú rôznym 
náhradám duchovna. Tie sú však prezentované príliš zjednodušene a lacným spôsobom, 
čo môžeme vidieť na príklade využívania „moci podvedomia“ v spolupráci s využívaním 
„moci vesmíru“, ktoré sú predmetom mnohých súčasných bestsellerov ponúkajúcich 
pocit sebanaplnenia, riešenie na všetky problémy, zaručené dosiahnutie úspechu, či 
splnenie túžob. Takáto spiritualita človeka orientuje na seba samého a je redukovaná 
na momentálnu záležitosť. Môžeme ju vidieť abstraktne v refl exií života. Človek v  tejto 
forme spirituality nevedome rastie, mení svoje myšlienky, cítenie a konanie podľa zdro-
ja, z ktorého ona vychádza a stáva sa pre neho prirodzenou súčasťou, rovnako ako iné 
dimenzie jeho osobnosti a života. 

Duchovná dimenzia je súčasťou každého človeka, nemožno ju ani poprieť, ani defi ni-
tívne potlačiť. Akceptácia spirituálnej zložky osobnosti môže viesť k porozumeniu druhé-
mu človeku a  v budovaní vzťahov. Je prospešná ako jednotlivcovi, tak celej spoločnosti 
ale len v prípade, ak je ukotvená v ‘jasne stanovených hodnotách a stála’, ako sa budeme 
môcť dozvedieť z príspevkov predkladaného vydania Acta Missiologica, týkajúcich sa 
najmä spirituality a náboženskej viery.

Práve príspevky aktuálneho vydania Acta Missiologica upozorňujú na dôležitosť in-
tegrovania spirituality do humanitných odborov v rôznych vedných oblastiach. Predo-
všetkým v oblasti pomáhajúcich profesií je dôležité, aby sme spiritualitu brali do úvahy, 
ako integrovanú zložku osobnosti človeka, ku ktorému prichádzame či už ako misionári, 
lekári, sociálni pracovníci alebo pracovníci pôsobiaci v humanitárnych, či rozvojových 
oblastiach, aby sa spiritualita stala prirodzenou súčasťou akejkoľvek starostlivosti o ľudí, 
ktorí potrebujú pomoc. Zostávala živá a konkrétna s ohľadom na individualitu a jedineč-
nosť každého človeka, nie zacyklená len na úrovni teoretickej, zaradená do výskumov, 
odborných diskusií, či nespočetných publikácií. 

Prejdime však priamo k obsahu. Číslo začína článkom ‘The future of Christian Church 
in The African City’, autora Henryho Mutuu, ktorý analyzuje situáciu kresťanskej cirkvi, 
ako aj možné riziká ohrozujúce budúcnosť kresťanstva v africkej mestskej spoločnosti. 
Na záver svojho skúmania vyzýva k prehodnoteniu známych misijných noriem, ktoré sa 
nemôžu uskutočniť bez aktívnej participácie kresťanskej cirkvi. V africkom prostredí zo-
staneme aj prostredníctvom ďalšieho príspevku, ‘Ubuntu – Africká fi lozofi cká koncepce 
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v současnosti’ v ktorom nám autorka Monika Nová predstavuje fenomén ‘Ubuntu’. Ide 
o africkú fi lozofi ckú koncepciu, ktorá ponúka odpovede na otázky africkej súdržnosti, 
život v komunite a  vyznačuje sa silnou tendenciou komunikovať spolu navzájom. 

Zaujímavú analýzu špecifík rozvoja spoločnosti a katolíckych misií, ako aj vzájomné-
ho vzťahu katolíckych misií a ofi ciálnej rozvojovej pomoci v Slovenskej republike s dô-
razom na teritoriálne a sektorové prieniky počas obdobia druhej stratégie rozvojovej 
spolupráce (obdobie rokov 2009 – 2013), predkladá vo svojom článku ‘Vzťah Katolíckej 
cirkvi a ofi ciálnej rozvojovej pomoci v Slovenskej republike’ autor Jakub Ambros. 

Mnohé výskumy a prax ukazujú, že náboženská viera, dáva kohertnosť ľudskému 
životu. Autorka Marta Buňová vo svojom článku ‘Viera z hľadiska podstaty sociálnej, 
psychologickej a kresťanskej’ venuje pozornosť niektorým kľúčovým aspektom sociálnej 
psychologickej a kresťanskej podstaty náboženskej viery, ktoré sú nevyhnutné pre for-
máciu duchovného života človeka.

Vzhľadom na súčasný vzostup záujmu spoločnosti o tému spirituality sa vyvíja a me-
ní, motivácia, inšpirácia, ako aj spiritualita, ktoré sa spolupodieľajú na misionárskej prá-
ci. Jedna z úloh kresťanskej duchovnej formácie je žiť spiritualitu, – ktorá je implicitná 
v niečom živote, v živote Ježiša Krista – a kultúru ukotvenú v konkrétnej duchovnosti. 
Spiritualita je podstatná dimenzia človeka. Je to volanie po sebatranscendencii. V článku 
‘Spiritualita pre misijnú činnosť’ sa autori Ladislav Bučko a Ondrej Botek zameriavajú 
na misionársku spiritualitu, vychádzajúcu z kresťanskej spirituality, ktorá má isté osobitné 
črty. Ide o spiritualitu vzťahov – k Bohu a k ľuďom, čo symbolicky znázorňuje kríž. Kríž 
je zároveň znakom oslobodenia a transformácie týchto vzťahov, o čo v misijnej činnosti 
ide. Autori v závere článku uvádzajú aj vlastnú defi níciu spirituality.

Otázkam krízy rodiny v súčasnosti, ako aj najčastejším druhom kríz, z ktorých často 
pramení otázka suicidality v rodinách, najmä medzi mladými ľuďmi demonštruje článok 
‘Suicidalita – trend alebo hrozba súčasných rodín?’ autora Pavla Tománka. Autor sa 
v článku zaoberá základnými podnetmi krízy v rodine a následne predkladá možné ná-
vrhy prevencie pri suicidalite medzi deťmi a mládežou.

Článok autorky Sabiny Brédovej ‘Antimalnutričný program s deťmi a ich rodinami 
– Karnataka, India’ pojednáva o náročnej situácií obyvateľov indického vidieka, ktorá 
podnecuje vytváranie charitatívnych projektov VŠZSP sv. Alžbety aj v tejto oblasti. 
Autorka stručnosti približuje antimalnutričný program primárne zameraný na pomoc 
chudobným rodinám s podvyživenými deťmi, ako aj osobné skúsenosti nadobudnuté 
počas jej misijnej činnosti v Indii.

V rubrike Zaujímavé pripravované aktivity uvádzame informácie o prvej medzi-
národnej konferencii na multidisciplinárnej úrovni, ktorá bola výnimočná svojim za-
meraním a rozsiahlym programom. Usporiadateľmi boli Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety a Paneurópska vysoká škola. Konferencia ‘Medzinárodný 
dialóg o aspektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelý-
mi’ – ‘SPAY (Social Pathology Among Youth) sociálno-patologické javy súčasnej mlá-
deže’, sa zameriavala na najväčšie okruhy najčastejšie sa vyskytujúcich sociálno-pa-
tologických javoch v súčasnosti, – medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými ľuďmi 
– v kontexte strednej Európy.

Ďalšou aktivitou je udalosť, ktorá bola považovaná za najväčšie humanitárne podu-
jatie Stredného východu. Medzinárodná konferencia ‘Dubai International Humanitarian 
Aid and Development Conference and Exhibition’ s témou: ‘Príležitosť, mobilita, udrža-
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teľnosť: perspektívy humanitárnej a rozvojovej pomoci’. Konferencia prilákala predstavi-
teľov 396 spoločností a asociácií zo 66 krajín sveta, dodávateľov a logistov z vedúcich 
medzinárodných, regionálnych i miestnych mimovládnych organizácií, úradov OSN, 
vládnych subjektov a medzinárodných asociácií.

  Prajeme Vám zaujímavé čítanie, nech nám Boh pomáha pri formovaní duchovného 
života a prežívaní našej spirituality a živej viery, aby sme ju dokázali vkladať nielen do 
otázok každodennosti života, ale aj verejnej zaangažovanosti a novej evanjelizácie.

Mariana Hamarová

EDITORIAL
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THE FUTURE OF CHRISTIAN CHURCH IN THE AFRICAN CITY

BUDÚCNOSŤ KRESŤANSKEJ CIRKVI V AFRICKÝCH MESTÁCH

Henry Ndolo Mutua

Abstract
This paper argues that in-spite of the fact that the Christian Church among African urban 
society is growing rapidly one shouldn’t be surprised by a repeat of what happened to the 
Church in North Africa. Christianity in North Africa and in particular in Alexandria, Carthage 
and Hippo just to mention a few was once vibrant but not any more. Among other reasons 
the latter succumbed to constant pressure to Islamic faith. But while that may not apply in 
contemporary Sub-Sahara Africa at least for this century, there are emerging trends that 
pose potential danger to the future of Christianity in cities and towns of Africa south of Sa-
hara. And in view of that reality and as the Church prepares to encounter the said trends in 
this century and beyond, the paper concludes by inviting the Church to consider the noted 
Missiological norms on which her participation is not an option. 

Key words: Trends. Church. Discipleship. Missiology. Religiosity.

Abstrakt
Táto práca predkladá názor, že hoci kresťanská cirkev v africkej mestskej spoločnosti rýchlo 
naberá na sile, nemali by sme byť prekvapení, ak sa zopakuje to, čo sa jej už raz v severnej 
Afrike stalo. Kresťanstvo v severnej Afrike, predovšetkým v Alexandrii, Kartágu, Hippe, ale 
aj iných mestách, kedysi prekvitalo. Jedným z dôvodov jeho úpadku bol konštantný tlak is-
lamskej viery na kresťanstvo. To možno nie je prípad súčasnej subsaharskej Afriky (aspoň 
počas tohto storočia), no objavujú sa trendy, ktoré predstavujú možné nebezpečenstvo pre 
budúcnosť kresťanstva v afrických mestách južne od Sahary. Uvedomujúc si túto skutočnosť 
a spôsob, ako sa cirkev pripravuje postaviť týmto trendom v blízkej a ďalekej budúcnosti, záver 
práce vyzýva cirkev prehodnotiť známe misijné normy, na ktorých sa nemôže nezúčastniť. 

Kľúčové slová: Trendy. Cirkev. Učenie. Misionárska činnosť. Pobožnosť.

Introduction
What the future holds for the Church in the African city is defi nitely unknown except 

for God. However, given the current trends I am inclined to generally conclude that how 
Christians in the African cities and towns will cope with these trends will determine how that 
future will look like. But in addition to the emerging trends my observations, arguments and 
conclusions in this paper are to a large extend informed by the North African Church history. 

As from 3rd century Christianity was fi rmly established, growing and vibrant in the cities 
like Alexandria, Carthage, Hippo among others. In these cities was the home of great schol-
ars and theologians who have featured prominently in the history books. Some of these 
great men of faith have been known for their scholarly works over the years and they include: 
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Tertullian, Clement, Origen, St Athanasius, St Augustine, St Cyprian. Among these great men 
of faith Sundkler and Steed in their volume, ‘A history of the Church in Africa’ observe that, 
the majority of these desert Abbas were men of peasant stock, simple men of faith but with 
unfailing knowledge of (by heart) of Bible passages upon which they could feed the spirit.1 
Under the leadership of these outstanding theologians the Church was fi rmly established 
and grew. But today that is a different story! What went wrong so much so that it is hard for 
an observer today to imagine that the entire North Africa was once a Christian zone? 

And one wonders, will such a sad history repeat itself in the contemporary vibrant and 
fast growing Christian Church in Sub-Sahara Africa and in particular in the cities? Given the 
current and general outlook of the Church in the African cities today, such a gloomy future 
is unimaginable. But who would have thought that the Church in the greater North African 
region would be wiped out and the entire region become home to a new faith? In this paper, 
I wish to advance the argument that the reasons for Christian decline in the North Africa may 
not necessary impact the Church in Sub-Sahara Africa. However, there are emerging trends 
that pose a major challenge to the Church. And hence their rapid development as it appears 
to be the case, leaves one wondering will the contemporary Church in the Africa city survive? 

Christianity in North Africa as observed by a number of scholars began to fall apart 
following a series of events. Some of the key and foundational reasons were wrong beliefs 
(generally heresies). But Muslim inversion of 7th century gave a dead blow to Christianity. 
Hildebrandt observes,

When the Muslim conquerors arrived in 697 it was only a short time before the local 
people gave up their Christianity for Islam. Perhaps the speed with which people gave 
up their faith would indicate that they never really understood their belief and were not 
truly committed Christians. 2

This trend gradually picked up. And while the 1st generation of Christians survived in the 
midst of challenging times, the emerging generation succumbed to pressure of persecution 
by Muslims. It is of interest to note that Islam has historically advanced successfully in cities 
and towns and one wonders, is this success likely to feature in the current mushrooming of 
towns and cities in Sub-Sahara Africa? In recent history, more than ever before Muslim com-
munity have steadily multiplied and established themselves in big and small/village towns. 
This scenario is a reality in many African countries. And I can speak for Kenya where in 
Nairobi, Mombasa and in most of the growing towns Muslims and Christians co-exist very 
well. But it is worth noting that in the North African case, Muslims and Christians co-existed 
for some time and eventually it was the Muslims who ended as dominant society. 

The question is, how long will the contemporary peaceful atmosphere of co-existent ex-
perienced among both religious groups last. In the North African situation, Muslims were new 
comers for Christianity had been fi rmly established in cities and towns. History experts tell us 
that their entry in these cities was not alarming but defi nitely they had a goal to accomplish 

1  SUNDKLER, B. & STEED, CH.: A history of the Church in Africa. p. 13.
2  HILDEBRANDT, J.: History of the Church in Africa: A survey. p. 20.
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namely to spread Muslim faith into the entire region. And defi nitely that goal was successfully 
accomplished. The African society in Sub-Sahara Africa have been known for their religios-
ity.3 And that heritage has played a fundamental role in their reception to Christian faith. For 
that reason Christian faith has in comparison to Muslim faith been deeply rooted in society. 
Taking the case of North Africa into account and given the current proliferation of Muslim faith 
one wonders for how long will Christian faith remain part and parcel of African Christianity? 

With this background in mind, I now turn to refl ect on the current realities (hereby referred 
to as trends), consider their potential threat to the future of the Church in the African cities 
and conclude with what I consider to be the role of the Church in response to these develop-
ments. But before I turn into that I wish to observe fi rst that my experience with the Church 
in the African city is limited to Nairobi, Kenya where I grew up. But based on my research, 
writing and teaching for over 20 years I have had extensive interactions and exposure to the 
Church in other African cities through student interactions. In this regard I have interacted 
with research publications and student refl ections based on cities of Nigeria, Zambia, Ugan-
da, Tanzania, Malawi, Ghana, Democratic Republic of Congo, South Africa, Chad, Niger, 
Ethiopia, Liberia, among others. I have also been involved in urban ministry for some time 
in Nairobi. And secondly I wish to observe that my reference the Christian Church is primar-
ily limited to both the main line denominational Churches and the popular African Initiated 
Churches (which as used here will include the Newer Pentecostal Churches and the older 
African Indigenous Churches). 

Current Trends
Generally speaking a closer observation of the Church in the African cities and Towns 

of Eastern Africa, Central Africa, Western Africa and Southern Africa point out a number of 
trends that are emerging. And in the opinion of this writer the latter are potential threat to the 
state of the Church in the next century. They include phenomenal rate of growth, nominalism, 
lack of unity in diversity leadership defi ciency and a complex society under siege. 

Phenomenal rate of growth
The Church in the African city is growing rapidly and this is generally in numbers or 

numerical growth. This growth has been attributed to a number of factors. But key among 
them is the fact that in the 20th and now the 21st centuries, Africans are at home in cities 
and towns. Prior to this period cities and towns established through colonial regimes were 
not taken as homes for Africans but a place where the African had a house. This perception 
has changed and Africans have migrated to cities and towns in great numbers. African In-
digenous Church along with the new Pentecostal African Churches have aggressively taken 
advantage of this migration and the outcome has been a vibrant growing Church. But to what 
extend is this trend a threat to the Church? Growth in numbers is by all means good and 
must certainly be encouraged. This is necessary in light of urban statistics that show a large 
population of un-churched people in cities and towns of Africa. But while growth in numbers is 
acceptable the question any concerned scholar would ask is does this growth refl ect depth in 
matters of faith, life and practice? Generally with an exception of few cases, majority of new 
emerging Churches the question of discipleship doesn’t arise! And given this rate of growth 
will the vibrant Christian Church in the African cities in the 22nd century not be described as 

3  MBITI, J.: African Religions and Philosophy. p. 2.
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“15kilometres or a mile long but an inch deep”? That means in this scenario the Church will 
have the numbers. But as to whether in the midst of current emerging realities discussed 
below the Church will stand, defend and contend for their faith remains debatable.

Nominal Christianity
Nominal Christian lifestyle is steadily catching up with African Urban Society. This is 

basically a lifestyle that at best refl ects a form of Christianity that has no depths of faith. In 
this case, it is observed that Christians become followers who see no reason to live and act 
differently from the rest of the society. A further meaning of a nominal Christian is 

One who places a higher value on their personal opinion and experience rather than on 
the Word of God. A nominal Christian is one who bends with the wind and compromis-
es the truth of Jesus at the slightest threat of persecution. One who loves money and 
respects wealth and wealthy people more than the children of God. ‘He likes comport 
and not the cross.’ He is defi nitely not like Moses who is one of the heroes of true faith 
and obedience.4

Nominal Christianity is un-questionably a recipe for compromise, moral decay and develop-
ment of a Christian society whose fi nal authority for matters of life and practice is dictated by 
the world. And this is a dangerous trend in the life of the Church for indeed it prepares her 
as a fertile ground for heretic seeds of non-Christian doctrines. 

A divided house 
In most of the African cities and growing towns the presence of both main-Line Churches 

(MLCs), the African initiated Churches (AICs) and the New Pentecostal Churches (NPCs) 
is commendable. And in view of the ‘Mission of God’ the promise of great harvest for His 
Kingdom is expected. However and perhaps except for a few isolated cases, the majority 
of denominational Churches present in the African city are engaged in the same Mission 
of God but far apart. But this solo engagement in God’s mission is not without ecumenical 
effort and calls to dialogue and unity in diversity by national Christian councils who generally 
exist for that reason among others. Thus at best, one would argue that the Church in the 
city is a “divided house”. And that real picture has been demonstrated in various cities and 
towns. A case in point was witnessed in the 1994 genocide in Rwada. Did the Christian 
Church among both concerned ethnic communities stand and respond in unity for their 
faith and those of their fellow brothers and sisters? What about the situation in a number of 
cities and towns in Kenya following the aftermath of the 2007 and 2008 general elections? 
A number of ethnic communities were rocked into a deadly violence that left many as inter-
nally displaced people (IDP). One would imagine that the presence of Christian Churches 
in these towns and cities was the only safe heaven many of these IDPs would run to. But 
did that happen? The brutal killing of innocent Church members at Kiambaa local Church 
in Eldoret town is a case in point.

4  THE NOMINAL CHRISTIAN. [online]. [quotation 22. February 2015.] Available on the Internet: http://www.com-
prehensivechristian.com 
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Leadership Defi ciency
It is of interest to note that one of the prevailing reasons why Christianity was faced out 

in North African cities was due to weak leadership. Hildebrandt has the point clearly stated 
in his observation that 

when the Arabs conquered Carthage and the area of the coast, many Christians ran 
away and became refugees in the other countries. This seriously weakened the Church. 
The Christian population which was left did not have good leadership.5

He illustrates this point further by quoting Oliver and Fage in their work, ‘A short history of 
Africa’ (1962) who observed that

‘Christianity triumphed not through the sedentary propagation of a learned faith but 
rather as a Church of ascetic monks and hermits who established their infl uence by 
personal sanctity and by denial of the world.’ 6 

As opposed to this kind of leadership, there is a decisive trend taking place among 
some African Christian leaders who in general terms are characterized by lack of integrity, 
morality, etc. Majority of such leaders are in my opinion lacking capacity, skill and more 
importantly calling. With an exception of few majority of Churches in our cities have few 
trained leaders. The number is growing but there are few trained leaders who have sound 
theological muscle to engage both emerging secular norms along with religious pluralism. 
But perhaps the key defi ciency center around calling to leadership in the context of the 
Church. Thus if the biblical role of the pastor (ref. Ephesians 4 etc) is our guiding principle, 
then it is unquestionable that we have few pastors in town and cities of Africa who seem to 
demonstrate that call. And therefore one would argue that the kind of leaders we have in 
most Churches see their Church members in terms of what they can get out them and not 
as men and women who must be spiritually nurtured. This trend will defi nitely in the long 
run render a serious weakness to the Church.

A complex society under siege
The contemporary African urban society has emerged as a complex one. This complex-

ity is clearly demonstrated by the constant interplay of the present with the past, tradition 
with modernity, rural or village with urban. And this back and forth in the rhythm of life for 
majority of Africans is unique. One would expect that with globalization Africans in cities and 
towns have entered a cultural melting pot in which their cultural heritage is no more. On the 
contrary a careful observer would readily note that in community gatherings such as wed-
dings, death and funeral ceremonies, social, political and religious gatherings tradition and 
modernity are expressed.7 This is a society best described by the image of “Stew” Shorter 
in which the ingredients (their cultural identities) are clearly distinguished as opposed to the 
image of melting port in which everything melts (their cultural norms change). But while that 

5  HILDEBRANDT, J.: History of the Church in Africa: A survey. pp. 29 – 30.
6  HILDEBRANDT, J.: History of the Church in Africa: A survey. p. 41. 
7  MUTUA, H. N.: The Complexity of Migrant African urbanites and its Missiological implications for the Church. 

pp. 40 – 54.
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reality is evident, one question remains unanswered. And the question is, will dynamics of 
culture change brought about by the current forces of modernity and post modernity spare 
African society in cities and towns? In other words, will the contemporary African society not 
succumb to the on-going pressure to adopt modern culture? This may be debatable and dif-
ferent observers may submit different opinions. However, I bet to differ with those who hold 
to the view that African cultural norms will remain intact in spite of the prevailing dynamics of 
culture change. My argument is that given the rate of growth of young generation of educated 
Africans, the image of melting pot will most take toll. And that trend will have great impact for 
the Church in the next century.

The Church in response
In light of the current realities facing the Church in the African cities, there is hope. With 

challenges there are opportunities which the Church in the African city must utilize. And with 
that I wish to propose the following key Missiological norms for which the Church must con-
sider in response to the current and future trends that threaten her presence and continuity 
in the African City. 

1,  The Church must with Raymond Bakke develop a sound Theology for missions to the 
cities of our time. Such a theology must not only begin by reviewing God’s sovereign rule 
in a world that is now a global village. But a theology that is deeply rooted in the Scrip-
tures. Bakke observes that “the biblical resources are as vast as the exploding cities 
themselves and are the starting point for the exploration of God’s urban agenda”.8 

2,  A critical role for the Church in the midst of current realities is according to the late 
Kwame Bediako to 

develop a biblical and Christian view point that sees problems or challenges as op-
portunities for men and women of faith with the help of God who is always working 
(cf John 5:17) to seek biblical solutions.9

 In this case the Christian Church must ask the question, given our current challenges, 
are there opportunities for us to explore and engage in/with view to solving the same?

3,   A constant and deliberate study, refl ection and review of the Biblical and sound theolog-
ical norms on which our faith and life hinge on. And in addition an analysis of the society 
to which God has mandated the Church in the African cities and towns to bring His King-
dom. This is a critical role for the Church. And this calls for a holistic understanding of 
the people in which their religious, economic, political, philosophical and social concerns, 
questions in their given time and space are explored. Too often the Church tends to 
overlook an exegesis of the society she seeks to reach. And that leads to an ivory tower 
mentality in which according Rosado the ministry of the Church to the target society is 
absolutely devoid of their contextual realities and answers questions the concerned peo-
ple aren’t asking. 

8 BAKKE, J. R.: Theology as big as the City. p. 9.
9 BEDIAKO, K.: Christianity in Africa: The renewal of non-western Religion. p.



12

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

12

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

4,   The Church in the African cities must never sit to negotiate the authority of Scriptures 
but however, her critical role will be to champion the fact that while the Scriptures are 
unchanging the same are communicated in/to a changing society and in that case critical 
contextualization among other tools will be useful in her ministry.. 

5,  Aggressive leadership selection and development/training is a key role. In this case, 
the Church will deliberately seek partnership with evangelically committed institutions of 
learning and skill development. And the two will be key stakeholders/partners in the de-
veloping leaders. In doing so each of them will play a different roles but complimentary. 
Thus the Church selects potential leaders, recommends and supports their enrolment 
and overall needs while in training. The institution welcomes the potential leader and 
helps develop them with both knowledge and necessary skills for research, writing and 
reporting. 

6,   Research is important tool for the Church in African city. In the cooperate world no pro-
ject or undertaking takes place without some research or what is commonly referred to 
as feasibility study. But why research as a tool for the Church? If research means “The 
gathering of information for use in decision making”10, then the Church has every reason 
to engage in research. Research in the city “promotes increased discernment so that the 
message of Christianity in Communicated effectively”.11 

Conclusion
What the future holds for the Church in the African cities and towns will as advanced in 

this paper depend on a serious refl ection into the history of the Church in North Africa as 
a case study and from which lessons can be learned. Will the history of the North African 
Church repeat itself in Africa south of sahara? In this paper we have argued that reasons that 
contributed to the downfall of the Church may not in reality have any impact. But that doesn’t 
send the Church on leave from her missional mandate. The Church must deliberately take 
up her position in the “Mission of God”12 and respond to each of the emerging trends in light 
of the proposed Missiological foundations. 
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10 ENGEL, J.: How can I get them to Listern? p. 1.
11 MONSMA, T.: Cities: Missions’New Frontier. p. 133.
12 For a full de� nition refer to The Mission of God by Christopher J. H. Wright pp. 22 – 23. 
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UBUNTU – AFRICKÁ FILOZOFICKÁ KONCEPCE V SOUČASNOSTI 

UBUNTU – THE AFRICAN PHILOSOPHICAL CONCEPT OF THE PRESENT DAY

Monika Nová

Abstrakt 
Příspěvek primárně pojednává o africké fi lozofi cké koncepci Ubuntu. Obeznamuje čtenáře 
s významem tohoto slova i koncepce celkově. Následně také poukazuje na situace, které 
si tzv. protiřečí ve svém významu pojetí. Poukazuje i na rozdílnost v kulturách v otázce 
každodenního žití. V další části je článek zaměřen na téma štěstí a spokojenosti v životech 
lidí v Africe. 

Klíčová slova: Ubuntu. Filozofi cká koncepce. Kultura. Africká společnost.

Abstract
This contribution primarily discusses the African philosophical concept of Ubuntu. Its aim is 
to present the meaning of the word and the whole concept to the reader. Furthermore, it ana-
lyses the situations which are perceived as contradictory concepts. This paper also identifi es 
the differences between cultures in the issue of everyday life. In the following part, the article 
focuses on the topic of happiness and satisfaction in the lives of people living in Africa.

Key words: Ubuntu. Philosophical concept. Culture. African society.

Úvod
Na svých pracovních cestách v rámci projektů, rozvojového či humanitárního charakteru 

se často zamýšlím nad určitými aspekty. Snažím se co nejvíce uchopit a poznat historické, 
ekonomické, politologické, sociologické a teologické roviny konkrétních států, či regionu 
a následně si je dát do ucelené roviny pochopení. Práce na projektech v zahraničí a realiza-
ce dalších nových aktivit, je pro mě vždy velkou výzvou a inspiraci. Snažím se vždy domů 
odvést i další, tzv. „přidanou hodnotu“ poznání, pro moje profesní směřování a to např. ve 
formě výzkumu s místní komunitou atd. 

Rozdílnost v kulturách 
Čím dál, tím častěji se zabývám otázkou prohlubování rozdílnosti v naší evropské kultuře 

ve srovnání s africkou kulturou na jedné straně a přibližování kultur na straně druhé. 
Ze zásadních témat v prohlubování rozdílnosti v současné době, tzv. teorie „rozevírání 

pomyslných nůžek“ vidím a jmenuji alespoň tyto: 

●  V prostředí Evropy můžeme žít relativně sami, nezávisle na ostatních lidech a ve 
vlastním bytě. V Africe ve většině případů nikoliv, obyvatelé jsou závislí na celém spo-
lečenství. Nežije se individuálně, ale kolektivně. V Africe lze žít (ve většině případů) 
jedině v komunitě. Velmi dobře to vyjadřuje staré africké přísloví: ‘Pokud chceš kráčet 
rychle, tak kráčej sám, ale pokud chceš dojít do cíle, kráčej s ostatními’. 
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●  Další téma v rozdílnosti, spatřuji ve využívání techniky v procesu komunikování. Tech-
nika nám v našem prostředí nahrazuje chůvy na hlídání dětí, zkracuje čas čekáním na 
autobusové zastávce, či jízdou v kupé vlaku atd. Nahrazuje nám přímí lidský kontakt, 
proto čím dál častěji mluvíme o problému dehumanizace. Máme kolem sebe velký 
počet těžko stravitelných informací a názorů. Je obtížné být sami sobě věrni a věřit 
svým pocitům.

●  Oproti Africkému způsobu života, který je postaven na základech komunitního (spolu)
žití, opět vidíme soudržnost i v komunikaci. Lidé spolu více komunikují a to velmi často 
a rádi, na bází příběhu z minulosti i současného života. Znají navzájem své osudy 
s tendencí si pomoci, být sobě nápomocni. Své problémy na rozdíl od nás neřeší 
virtuálně v internetových poradnách, či na sociálních sítích s přáteli. Problémy řeší 
společně v rodině, v komunitě nebo vyhledávají pomoc v kostele.

 
●  Přístup k lidem na cestách. V našem evropském prostředí, můžeme sami cestovat 

několik týdnu s notebookem a kreditní kartou a více méně, můžeme tímto způsobem 
projet svět. Máme peníze a nikoho jiného na cestu nepotřebujeme. Na internetu si onli-
ne zakoupíme pokoj v hotelu a jízdenku na autobus a můžeme v naší cestě pokračovat 
dál. Jakmile se někdo cizí zastaví v africké vesnici, lidé tento moment zaregistrují, že 
přijel někdo cizí. Následně poskytnou radu, mnohdy i jídlo, oběd a případně nocleh, 
taktéž s ním komunikují a chtějí se s ním na různá společenská témata pobavit.

  Chování vůči cestujícím, kteří potřebují na cestě pomoc, je ve srovnání s naším evro-
pským prostředím mnohdy velmi rozdílné.

Výše uvedené příklady jsou jedním z aspektů Ubuntu v Africe. Žití v komunitě, položené na 
základech vzájemné pomoci a společného žití, a to za předpokladu dodržování a respekto-
vání soukromý člověka. Myšlení v rovině MY, které je postaveno a často upřednostňováno 
před rovinu JÁ.

 A co Ubuntu je konkrétněji? 

Ubuntu
Ubuntu je stará africká koncepce, která je v lidech velmi silně zakořeněna a dává odpovědi 

na otázky africké soudržnosti, život v komunitě a silná tendence komunikovat spolu navzájem.

Ubuntu je africký způsob života a lze jej přeložit jako: ‘Já jsem proto, že jsme’: Jsme lidé 
prostřednictvím druhých. Učíme se chodit a mluvit prostřednictvím druhých, taktéž i vzdělávat 
a rozšiřovat svoje vědomosti.13 

Slovo Ubuntu, které není až tak u většinové společnosti známe na svém významu, nabylo 
na popularitě v prosinci v roce 2013. Americký prezident Barack Obama během vzpomínkové 
bohoslužby na Nelsona Mandelu ve svém projevu (který měl velmi duchovní náboj), použil 
slovo Ubuntu, na které dále odkazoval:

13  Arcibiskup Desmond Tutu, držitel Nobelovy ceny za mír, poznamenal, že ‘Ubuntu je přístup k životu, který je 
velmi obtížné popsat anglickými slovy, velmi těžké přeložit, do západního jazyka.’ – pozn. autorky.
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V jižní Africe existuje slovo – ubuntu, které vystihuje Mandelův největší dar: jeho 
schopnost uvědomit si, že všichni jsme navzájem spjati způsobem, který je lidským 
okem nepostřehnutelný; že jako lidstvo tvoříme jeden celek; že svou podstatu formu-
jeme tím, že se zajímáme o jiných a záleží nám na nich ... Nejenže ztělesňoval ubuntu, 
ale učil miliony lidí, aby v sobě tu pravdu našli.14 

Nelson Mandela používal Ubuntu, jako hlavní zásadu ve svém životě, boje za svobodu. 
Taktéž koncepci Ubuntu používal do přípravy nové jihoafrické ústavy. Celý jeho život byl 
o setkání s druhými, a chtěl se taktéž učit a učil od ostatních. 

Z fi lozofi ckého hlediska je Ubuntu, opakem Descartesa a jeho tvrzení, ‘Cogito ergo 
sum’ (‘Myslím, tedy jsem’). Africká fi lozofi cká koncepce Ubuntu tvrdí, že osoba je osobou 
prostřednictvím jiných lidí, ‘Já jsem člověk, protože: patřím, zúčastňuji se, sdílím’. 

Doslovně, Ubuntu znamená ‘člověk-ství’, kvalitu bytí člověka s nepostradatelnou 
součástí lidské laskavosti. Ubuntu vychází z afrického výrazu ‘Ubuntu ngumtu ngaba-
nye abantu’ v překladu ‘člověk je člověkem přes jiný lidi’. Populární a často používané, 
je také přeformulování (přeložení): ‘Já jsem, protože Ty jsi’ nebo ‘Já jsem díky Tobě’. 
Vysvětlení zni podobně jako fráze spojené s buddhistickým pojmem ‘pratitya-samutpada’,15 
Ubuntu a pratitya-samutpada jsou podobné. Oba koncepty sdílí myšlenku, společného 
a společenského propojení. 

Příkladem konceptu ‘pratitya-samutpada’ v praxi, je např. společné tvoření díla. Ve 
své práci v Africe jsem si uvědomila, že tento koncept je často využívaný při tvoření spo-
lečného díla – např. ve škole společné tvoření velkého obrazu, společné zpívání dětí ve 
škole, oproti našemu soutěžení ve zpěvu individuálním. Kladen je velký důraz na propojení 
kolektivní práce dětí ve třídě.

Konceptem Ubuntu v praxi, jsou již výše uvedené příklady v úvodu příspěvku. Společné 
sdílení radostí, starostí všedních dnů v komunitě, a to nejen v ní, ale i ve společnosti cizích 
lidí. Ubuntu je projev velké empatie a spolucítění v okamžicích radosti, starosti, nemo-
ci, oslav, narození dítěte, svatby, pohřbu. Měla jsem možnost účastnit se těchto obřadů 
a oslav. Místní lidé prožívají velmi emočně tyto obřady a oslavy a z našeho středoevrop-
ského úhlu pohledu by na nás mohli působit dojmem až přehnaně velkým projevem emocí, 
které nám mohou připadat až hrané. Je však nutné tyto emoční projevy respektovat. Je 
to projev již zmiňované empatie a spolucítění, která pramení z defi nice ‘Já jsem protože 
Ty jsi’. 

Ubuntu říká, že jako lidské bytosti nemůžeme existovat samostatně. Všichni jsme pro-
pojeni. Jsme rodina. Když se ty necítíš dobře, ani já se necítím dobře. Pokud se řídíme 

14  Z projevu Baracka Obamy na vzpomínkové bohoslužbě na uctění památky Nelsona Mandely, (prosinec 2013).
15  ‘Pratitya-samutpada’, znamená princip nebo zákon závislého vznikání nebo kauzální závislost – základní 

koncept buddhismu, který popisuje příčiny utrpení a průběh událostí, které lidskou bytost vedou procesem 
znovuzrození, stářím a smrtí. Tento termín se překládá různě, například i  jako podmíněné vznikání, závislé 
spoluvznikání, vzájemná závislost, či vzájemné propojení.
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fi lozofi í ubuntu, uvědomujeme si, že jsme součástí lidstva, a že každý z nás má právo na 
důstojné zacházení. Nemůžeme žít podle jejích principů, a přitom se prohřešovat proti 
důstojnosti, či lidskosti jiných. Jsou to dvě navzájem neslučitelné věci.16

Nelson Mandela a taktéž mnoho dalších, nám připomínají určitou propojenost ne-
boť Ubuntu není jen koncept, fi lozofi e, je to řešení, stejně jako Gándhího ‘satyagraha’ 17 
a ‘ahimsa’.18 Je to cesta, cesta praxe:

●  ‘Gándího satyagraha:’ často hovoříme v praxi o tzv. „bojích“ proti deformaci společ-
nosti a hledání pravdy na socio – politické úrovni. Příkladem je boj proti radaru, který 
proběhl v  České republice a často byl označen jako boj za naší demokracii. Dalším 
příkladem na africkém kontinentu je v současné době tak aktuální téma působení 
čínských firem a posilování vlivu Číny ve všech rovinách africké kultury. 

●  ‘Ahimsa:’ se v praxi projevuje úctou ke všemu živému. Zákaz zabíjení. Ochrana 
před fyzickým násilím uskutečňovaným na lidech i zvířatech. Mnohé pokusy usku-
tečňované na lidech, zvířatech, je pro mnoho kultur nepřijatelné.

 
  Dalším důležitým rozměrem je, že Ahisma nám pomáhá hledat pravdu na osobní 

úrovni. Praktické zkušenosti a naslouchání vnitřnímu hlasu, víra v náš vnitřní hlas 
způsobuje, že se začínáme věnovat tomu, co nás doopravdy baví a můžeme tak 
tedy využít svůj plný potenciál k rozvoji pro všechny.

●  ‘Ubuntu:’ podstatou vyznávání praxe Ubuntu je smíření, které by se mělo uplatňo-
vat celosvětově, a může se stát součástí každodenního života nás všech. Ubuntu 
v každodenní praxi staví jedince do pozice, že není pánem tvorstva. Umožňuje lépe 
poznat vertikální rozměr života, dále pracovat se závazkem vůči partnerovi, dětem, 
komunitě, a v neposlední řadě umění si říct o pomoc druhému. 

Na základě svého dlouholetého působení v Africe, vnímám místní společnost tak, že 
je postavena na základech velké mezilidské a rodinné pospolitosti a soudržnosti, dále na 

16  Z projevu Baracka Obamy na vzpomínkové bohoslužbě na uctění památky Nelsona Mandely, (prosinec 2013).
17  ‘Satyagraha’ ve volném překladu neústupnost na pravdě (satya – pravda; agraha – neústupnost) nebo přidr-

žování se pravdy, či síla pravdy, (angl. překlad soul-force) je konkrétní � lozo� e uplatňovaná v rámci širší ka-
tegorie obecně známé jako pasivní odpor nebo občanský odpor. Tento koncept na počátku 20. století uvedl 
Mahátma Gándhí a označuje se jím odhodlaný, ale nenásilný odpor vůči zlu. Gándhího satjágraha se stala 
hlavním nástrojem indického boje proti britskému imperialismu a později si ji osvojili i skupiny protestujících 
v jiných zemích. Podle této � lozo� e satjágrah – tedy ten, kdo praktikuje satyágrahu – získá správný náhled 
na skutečnou podstatu zla tím, že rezignuje na násilí, bude hledat pravdu v míru a lásce, a bude důkladně 
zkoumat sám sebe. 

18 ‘Ahimsa’ (nenásilí) je důležitá zásada hlavních indických náboženství (džinismu, hinduismu a buddhismu). 
Ahimsa je etický princip, který se zakládá na nepoužívání násilí proti živým tvorům. Jedná se o vícerozměrný 
koncept, podnícený předpokladem, že všechny živé tvory oplývají duchovní energií; a proto pokud člověk 
někomu ublíží, je to totéž, jako kdyby ublížil sám sobě. Ahimsa také souvisí s názorem, že každé násilí má 
karmické následky. Zatímco průkopníky ahimsa byli nejstarší hinduističtí učenci, kteří její zásady časem zdo-
konalovaly, tento koncept si získal výjimečné postavení v etické � lozo� i džinismu. Jednou z nejznámějších 
osobností, která hluboce věřila v princip ahimsa, byl právě Mahátma Gándhí. 
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životě v komunitě a pochopení pro druhého. I přes toto tvrzení nacházím 3 oblasti, které 
se neshoduji s výše popsanou koncepcí Ubuntu. Jedná se o problematiku stigmatizace 
a mnohdy až vyloučení ze společnosti, v těchto uvedených situacích:

1, Téma: Homosexualita 
  Africký kontinent, je nejméně tolerantní k projevům homosexuálního chování. O gay 

problémech se v těchto zemích nemluví. Je to veliký problém, protože gay práva 
jsou velice vzdálené od pojmu základní lidská práva. Gayové jsou v mnoha státech 
pronásledování policií a končí často ve věznicích s nelidskými podmínkami. Jediná 
země, která je demokratičtější a otevřenější, je Jihoafrická republika, kde jsou po-
voleny jak manželství párů, tak adopce. Jinak existují ve většině  afrických státech 
za homosexuální chování různé tresty, od pokuty až do trestu smrti.

2, Téma: HIV/AIDS 
  Ve zdravotním centru v Ugandě pracujeme taktéž s  HIV pozitivními pacienty. 

Obecně mohu říci, že HIV je pro naprostou většinu pacientů obrovská potupa, 
a často to o jejich onemocnění nevědí ani nejbližší rodinní příslušníci. Naši pa-
cienti úzkostlivě chrání informaci, že jsou pozitivní. Na HIV kliniku, kde jsou dis-
penzarizovaní19 dojíždí dle svých finančních možností i několik kilometrů pozdě-
ji večer za setmění, aby je nespatřil někdo z vesnice. Další případ, který jsme 
v praxi zažili je, kdy HIV pozitivní ženu s rozsáhlým melanomem v oblasti obličeje 
naprosto vyloučili ze života ve vesnici.

3, Téma: Albinismus
  Zvláštností je fenomén černošského albinismu, příznačný pro některé oblasti Af-

riky, kdy jedinci jsou vyloučení ze společnosti. Albinismus je genetická odchylka 
– množství pigmentu v kůži. Rysy jsou afroamerické (negroidní), barva však od-
povídající europoidnímu fototypu 1. Dle výpovědí, obyvatel v Zimbabwe a Zambii 
tvořili v určitých oblastech samostatně žijící rodinné kmeny, odloučené od ostat-
ních. Byli (a v některých oblastech stále jsou) považováni za prokleté, ostatní lidé 
se jich straní a vylučuje ze společnosti. V Zimbabwe jejich maso bylo považováno 
za výživné, a proto na ně byly v průběhu „hladových období“ pořádány „lovy“, dle 
výpovědi místních obyvatel v Zimbabwe naposledy v roce 2009.20 

Téma Ubuntu je popsáno ve svých teoretických a praktických aspektech. Pro pocho-
pení celkového jednání a smýšlení v této staré fi lozofi cké koncepci je třeba dle mého 
názoru, nějakou dobu žít s lidmi,  v jejich prostředí a pracovat s nimi, ať již v roli lékaře, 
sociálního pracovníka, misijního pracovníka, dobrovolníka atd. Důležité je být a sdílet 
s místními lidmi. Jen tak se nám dostane pravého pochopení o podstatě Ubuntu, která 
je tak důležitá a poplatná pro dnešní dobu. 

19 léčení / sledování zdravotního stavu pacientů. – pozn. autorky.
20  V letech 2008 – 2010 Zimbabwe zažívá bankrot a stává se jednou z nejchudších zemí světa, situace v současné 

době ekonomicky zlepšená.
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UBUNTU – AFRICKÁ FILOZOFICKÁ KONCEPCE V SOUČASNOSTI | Monika Nová

Co je to štěstí?
Ve svém výzkumu jsem se zabývala i tématem štěstí. Slovo, které velmi často používá-

me v každodenní mluvě automaticky, aniž bychom vnímali obsah slov. Africe jsem poznala 
i jiný úhel pohledu a významu slova štěstí v kontextu pojímání místními obyvateli. 

V Africe jsem si uvědomila, že spokojenost v životě místních lidí a jejich pocitem ‘jsem 
šťastný’ se velmi často nepojí ani s majetkem, ani s penězi, či dostatkem jídla, nebo spo-
lečenským postavením, či úspěchem. Štěstí je rodina a být spolu. 

V našich zemích, tak populární téma zjišťovaní ‘Kvality života’, nabývá u nás velkých 
rozměru na důležitosti. A tak i já jsem podlehla při své práci v Africe „novému trendu“ zjiš-
ťovaní kvality života a zrealizovala21 „výzkum“ na téma štěstí. Pojala jsem však výzkum 
v upravené verzi, ‘Kvality života’ – zajímala mě úroveň osobní spokojenosti a radosti ze 
života i přes jeho strasti a potíže. Ptala jsem se věkové skupiny 10 –16 let, co je činní šťast-
nými. Na výběr měli 20 položek a měli vybrat 3, které je činní šťastnými. V České republice 
ze 180 respondentů uvedlo: nejít do školy, odpoledne prožité v Mc Donald, internet. 

V Africe (stejná věková skupina i počet respondentů) odpověděla naprosto opačnými 
odpovědi: chodit do školy, být s kamarády venku, rodina. Odpovědi, respondentů kores-
pondovali se silně zakořeněnou tendencí v africké společnosti – Ubuntu.

Z toho vychází závěr, že každý člověk i kultura vnímají kvalitu života po svém. Poměřu-
je ji s ohledem na důležité oblasti ve svém životě. 

Položme si na závěr otázku na přemýšlení: Proč lidé říkají úspěch a štěstí? Nemělo by 
to být v obráceném pořadí? 

Nejdřív je štěstí a úspěch může přijít, protože my sami se neučiníme šťastnými jinak, 
než prostřednictvím někoho jiného. Je to paradox, ale v naprosté většině případu je to 
tak. A tak se opět vracím k tomu, co již zná a používá stará africká fi lozofi cká koncepce – 
Ubuntu – ‘Já jsem, protože Ty jsi’, ‘Já jsem díky Tobě’. 

Závěr
Při svých pracovních pobytech v rozvojových zemích, ale i na soukromých cestách, 

čím dál tím více přemýšlím v rovinách ‘proč’, ‘jak’, ‘jestli vůbec’... a možná i s přibývajícím 
věkem se více zamýšlím nad detailnější podstatou problémů místních lidí a způsobem je-
jich řešení, ale také i tématem spokojenosti v životech lidí. Poznané se snažím využít pro 
to, co mě zase čeká po návratu jak v přednáškové činnosti na univerzitě, tak i v projektech, 
které následují. Za důležité aspekty v praxi na základe svých zkušeností považuji odjíždět 
na humanitární, či rozvojový projekt, na misii ve velmi dobrém psychickém stavu. Nehledat 
cestu odjezdu na projekt, či misii do zahraničí jako cestu úniku od starostí a problému, tzv. 
neplést si tuto práci s terapeutickým sezením. Je to práce, která vyžaduje naše schopnosti 
a připravenost být lidem nápomocni v různých situacích. Nepostradatelné je i naše vlastní 
duchovní ukotvení, které nám ve stavu vyčerpání jak fyzického, tak i mnohdy psychického 

21  Na základe osobního zájmu výhradně pro privátní účely, bez jakéhokoliv dalšího publikování. – pozn. autorky.



20

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

20

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

z často náročné práce dává sílu jít dál. Během pobytů na různých projektech v Africe, 
ale také i v jižní Americe a na Haiti mohu potvrdit, že jsem určitě bohatší o tunu životních 
zkušeností. Nesnažím se do všeho rychle zasahovat. Vnímám ve větším rozměru i stránku 
duchovní podstaty. Tato práce mě také naučila, že si věci stejně běží tam, kam mají. Toto 
zjištění přináší klid, především do roviny osobní. A také prostřednictvím Ubuntu jsem si 
potvrdila fakt, že životy si píšeme jen my sami, ale spoluautory potřebujeme k tomu, aby 
ten život byl šťastnější. 

PhDr. Monika Nová, působí jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově, Husitské 
teologické fakultě, katedře Psychosociálních věd a na VŠZSP sv. Alžběty detašovaném 
pracovišti v Praze. Ve své odborné praxi se zaměřuje na témata rozvojového a humani-
tárního charakteru. Má dlouholeté zkušenosti s projekty v rozvojových zemích v oblasti 
zdravotně-sociální a vedení neziskové organizace v Africe. Vyučuje předměty z oblasti 
sociální práce, charitativní práce, úvodu do rozvojových studií. 

Kontakt: mail: monika.merotska@seznam.cz
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VZŤAH MISIÍ KATOLÍCKEJ CIRKVI A OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI V SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKE 

THE RELATION BETWEEN CATHOLIC MISSIONS AND OFFICIAL HUMANITARIAN AID 
IN THE SLOVAK REPUBLIC

Jakub Ambros

Abstrakt
Predkladaný článok pojednáva o špecifi kách rozvoja spoločnosti a katolíckych misií a ana-
lyzuje vzájomný vzťah katolíckych misií a ofi ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky 
počas obdobia druhej stratégie (obdobie rokov 2009 – 2013), pričom kladie dôraz na teritori-
álne a sektorové prieniky. V prvej časti článku sa autor zaoberá vzťahom rozvoja spoločnosti 
a misií a predkladá vlastnú defi níciu misií. Druhá časť článku popisuje ofi ciálnu rozvojovú 
pomoc Slovenskej republiky a následne sú analyzované teritoriálne a sektorové priority ofi -
ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a katolíckych misií. V záverečnej časti sú 
zhodnotené špecifi ká katolíckych misií v Slovenskej republike.

Kľúčové slová: Katolícke misie. Katolícka cirkev. Ofi ciálna rozvojová pomoc. Neziskové 
organizácie. Rehole. 

Abstract
This article discusses the particularities of the development of society and Catholic missi-
ons, and analyses the mutual relation between Catholic missions and the offi cial humani-
tarian aid of the Slovak Republic during the period of the second strategy (2009 – 2013), 
focusing on territorial and sector intersections. In the fi rst part of the article, the author pre-
sents the relation between the development of society and missions, and suggests his own 
defi nition of missions. In the second part of the article, the offi cial humanitarian aid of the 
Slovak Republic is described and territorial and sector priorities of the offi cial humanitarian 
aid of the Slovak Republic and Catholic missions are analysed. In the last part, particularities 
of Catholic missions in the Slovak Republic are assessed. 

Key words: 
Catholic missions. Catholic church. Offi cial humanitarian aid. Non-profi t organizations. Mo-
nastic orders.

Úvod 
Misijné pôsobenie, alebo inak povedané, šírenie kresťanstva malo významný vplyv na 

vývoj svetových udalostí a dejín. Misie totiž neznamenali len šírenie kresťanstva ako nábo-
ženstva. Na kresťanstve a jeho hodnotách je totiž postavená aj celá západoeurópska kul-
túra. Misie však v priebehu času prebiehali rozdielnym spôsobom, mali iný dejinný kontext, 
avšak cieľ misií zostal ten istý – ohlasovať Krista. Počiatky Katolíckej cirkvi boli pre dejiny 
Katolíckej cirkvi kľúčové – vzniklo nové náboženstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré výrazne 
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ovplyvnilo región strednej Európy, teda i Českej republiky a Slovenska.22 Z hľadiska misií 
bolo najdôležitejším prelomom obdobie zámorských objavov, kedy sa kresťanstvo dostalo 
prakticky na všetky obývané kontinenty. Hoci od vzniku kresťanstva uplynulo už takmer viac 
ako 2000 rokov, téma katolíckych misií je aktuálna i dnes. Aj v súčasnosti vo svete existujú 
miesta, v ktorých je toto náboženstvo ešte stále neznáme.

Samotná Katolícka cirkev je v súčasnosti konfrontovaná otázkami, vďaka ktorým misie 
dostávajú opäť nový rozmer. V prvom rade sa v katolíckych kruhoch v porovnaní s minulos-
ťou kladie čoraz väčší dôraz na ekumenický dialóg.23 Ďalšou otázkou, s ktorou sa Katolícka 
cirkev musí vyrovnávať, je klesajúci počet veriacich a praktizujúcich kresťanov v pôvodne 
kresťanských (katolíckych) oblastiach24 a sekularizácia spoločnosti. Katolícka cirkev preto 
stojí pred novou a dôležitou výzvou. Misijné pôsobenie v Európe sa javí ako nevyhnutné 
a absolútne žiaduce. Dokonca aj tradične silné katolícke štáty, ako Slovensko sa musia 
vyrovnať s novou situáciou. Stávajú sa novým misijným územím.25 

Čoraz častejšie sa objavujúce znižovanie počtu veriacich, môže pre Katolícku cirkev do 
budúcnosti predstavovať určité ohrozenie. Nižší počet veriacich potenciálne predstavuje aj 
pokles duchovných povolaní, čo má samozrejme dopad nielen na počet misionárov, ale i na 
materiálne zabezpečenie misií (menej veriacich znamená potenciálne aj menej fi nančných 
prostriedkov nevyhnutných na chod misií). 

Otázke sekularizácie sa venuje napríklad i Martínek, ktorý však sekularizáciu nepova-
žuje iba za negatívnu. Podľa neho západná spoločnosť dozrela do bodu, kedy je schopná 
poskytovať svojim občanom vzdelanie a sociálne služby sama bez toho, aby to nechávala 
na zodpovednosti Katolíckej cirkvi.26 Tento proces sa však neudial v rozvojových krajinách, 
v ktorých Cirkev predstavuje jednu z mála sociálnych istôt. Misijné poslanie Cirkvi je preto 
aktuálne aj v druhej dekáde 21. storočia a na mnohých miestach je nenahraditeľné. Možno 
aj preto najväčší rast veriacich i duchovných povolaní zaznamenávajú rozvojové oblasti. 

Predkladaný článok uvádza špecifi ká rozvoja spoločnosti a katolíckych misií, analyzuje 
vzájomný vzťah katolíckych misií a ofi ciálnej rozvojovej pomoci SR, pričom kladie dôraz 
na teritoriálne a sektorové prieniky. Špecifi ká misijného pôsobenia Katolíckej cirkvi a jej organi-
zácii v SR danú tému uzatvárajú.

22  Pre západnú Európu boli dôležité tzv. ‘íroškótske misie’ (osoby sv. Patrika, sv. Kolumbána Mladšieho a sv. Au-
gustína z Canterbury) a vznik benediktínskeho rehoľného rádu (sv. Benedikt z Nursie) – začiatok mníšskych 
misií. 

23  Potenciálnu hrozbu pre misie Katolíckej cirkvi predstavujú ostatné kresťanské (predovšetkým protestantské) 
cirkvi, ktoré sa snažia získať čo najväčší počet nových členov, tým pádom bojujú o týchto členov s Katolíckou 
cirkvou. (Pre podrobnejšie informácie pozri napríklad: BAAWOBR, R. K.: Change and Its E� ect on Mission and 
Church Relationship: A Roman Catholic Perspective. s. 393 – 403).

24  Môžeme sem radiť Európu a ďalšie vyspelé krajiny „Západu“ – Spojené štáty, Austrália, Nový Zéland. V minu-
losti misijné pôsobenie prebiehalo v smere Sever-Juh a Západ-Východ. V súčasnosti toto pôsobenie prebieha 
viacerými smermi. V praxi to znamená, že misionári z Juhu pôsobia na Severe, misionári z Afriky pôsobia na 
Filipínach a pod. (Pre podrobnejšie informácie pozri: BAAWOBR, R. K.: Change and Its E� ect on Mission and 
Church Relationship: A Roman Catholic Perspective. s. 393 – 403).

25  Tento prípad sa týka napríklad rožňavskej diecézy, ktorá má v rámci celého Slovenska najmenší podiel katolí-
kov na počet celkového obyvateľstva krajiny.

26 MARTINEK, M.: Křesťané v zemi Indiánů: Kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky. s. 
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1. časť: Vzťah rozvoja spoločnosti a misií 
O rozvoji sa toho popísalo už mnoho a neustále sa vedie široká diskusia o tom, čo je 

možné pod týmto výrazom rozumieť. Rozvoj všeobecne, no najmä rozvoj spoločnosti, je 
ťažko defi novateľným a širokým pojmom, ktorého obsah záleží na viacerých faktoroch; od 
osobného pohľadu na skutočnosť až po antropologický prístup (marxistická fi lozofi a, liberálny 
prístup, atď.). V oblasti rozvojových štúdií existujú rôzne teórie rozvoja, ktoré ponímajú rozvoj 
ako čisto ekonomický nástroj (programy štrukturálneho prispôsobenia, modernizačná teória, 
neoklasická ekonómia a pod.), iné teórie kladú dôraz na environmentálnu zložku rozvoja 
alebo ľudský rozvoj. 

Názor Katolíckej cirkvi na rozvoj je však u odbornej verejnosti marginalizovaný, či nežia-
duci. Pre Katolícku cirkev je ako hlavné východisko rozvoja spoločnosti vnímaný ‘rast ľudskej 
dôstojnosti’.27 Rozvoj osobnosti sa podľa Ambrosa, deje prostredníctvom evanjelizácie – Cir-
kev tak ponúka človeku perspektívu života a rozvoj jednotlivca ako osoby. V podobnom duchu 
vidí rozvoj spoločnosti aj pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike ‘Redemptor hominis’, kde 
uvádza, že rozvoj spoločnosti má spájať rast potrebných vecí, rozvoj a rast ľudskej osoby.28 

Misie je teda možné defi novať ako šírenie kresťanskej viery, ohlasovanie Ježiša Krista, 
ktoré v sebe obsahuje nielen duchovný, ale i ‘rozvojový a humánny aspekt’, pretože samo-
zrejmou súčasťou misijného pôsobenia sú vrátane evanjelizácie a zakladania nových cirkev-
ných obcí aj vzdelávacie,osvetové, zdravotnícke, sociálne a rôzne ďalšie aktivity v oblasti 
rozvojovej spolupráce.29

Rovnako i Bosch spája rozvoj s misionárskym poslaním cirkvi, ktorej aktivity sa venujú 
najmä oblastiam sociálnej nespravodlivosti, útlaku, chudoby, diskriminácie a násilia.30 Dolista 
na druhej strane tvrdí, že misionári sa prílišnou podporou sociálneho a ekonomického rozvoja 
môžu dostávať do pozície, kedy ich činnosť môže byť až veľmi sekularizovaná.31 Ucelenú 
predstavu o vzťahu misií a rozvoja zhrňuje Ambros, v nasledujúcej defi nícii:

Pozícia kresťanská je integrálna a spája rozvoj spoločnosti so zlepšením ekonomic-
kých, sociálnych, kultúrnych a ekologických podmienok s dimenziou nadprirodzenou 
a eschatologickou.32 Existuje jednota a zároveň rozlíšenie medzi evanjelizáciou a roz-
vojom spoločnosti ... Misionárske poslanie cirkvi je autonómne vzhľadom k politickej 
a hospodárskej situácii (poprípade systému), evanjelizácia však vedie novo pokrstených 
kresťanov ... k angažovanosti v sociálnej oblasti.33

Bolo by však chybou domnievať sa, že pôsobnosť Katolíckej cirkvi sa má obmedziť iba na 
rozvoj sociálny a ekonomický. Otázky rozvoja osobnosti a spásy človeka zostávajú aj naďalej 
podstatnou zložkou „misijného“ rozvoja spoločnosti.

27 AMBROS, P.: Církev, kultura, společnost, misie. s. 
28 JAN PAVEL II.: Redemptor hominis. čl. 16.
29  Autor článku uvádza vlastnú de� níciu misií získanú na základe preskúmania dostupnej odbornej literatúry, 

charakteristík konceptu katolíckych misií a ich pozície vo vzťahu k rozvoju. – pozn. autora.
30  BOSCH, D. J.: Dynamika kresťanskej misie. Dejiny a budúcnosť misijných modelov: I. diel –Novozmluvné 

modely misie. s. 
31 DOLISTA, J.: Misijní úsilí církve. s.
32 Eschatológia je učenie o posledných veciach človeka a sveta (o posmrtnom živote).
33 AMBROS, P.: Církev, kultura, společnost, misie. s. 138.
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2. časť: Vzťah katolíckych misií k ofi ciálnej rozvojovej pomoci SROfi ciálna rozvo-
jová pomoc SR

Slovenská republika je od roku 2000 členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD), v roku 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie (EÚ), čím sa radí me-
dzi najvyspelejšie krajiny sveta. V súčasnosti už nie je príjemcom, ale poskytovateľom rozvo-
jovej pomoci, v rámci ktorej „realizuje dvojstranné programy a projekty v rozvojových krajinách, 
poskytuje trojstrannú, mnohostrannú pomoc a humanitárnu pomoc.“34 Ako členská krajina EÚ 
sa rovnako podieľa aj na fi nancovaní rozvojových aktivít, ktoré realizuje Európska komisia.

Ofi ciálnu rozvojovú pomoc (ODA) SR35 upravuje zákon č. 617/2007 Z. z. o ofi ciálnej roz-
vojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organi-
zácii činnosti ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ofi ci-
álnej rozvojovej pomoci). Zákon defi nuje základné ciele ODA SR, medzi ktoré okrem iného 
patria zmierňovanie chudoby a hladu v rozvojových krajinách, podpora trvalo udržateľného 
rozvoja rozvojových krajín, posilňovanie demokracie, ľudských práv a „dobrého spravovania 
verejných vecí“ (good governance) v rozvojových krajinách, podpora vzdelávania a zvyšo-
vanie úrovne základnej zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Prijímateľom ODA 
SR môže byť len rozvojová krajina uznaná Výborom pre rozvojovú pomoc pri OECD (DAC/
OECD),36 zaradená do zoznamu programových krajín a projektových krajín SR podľa Stred-
nodobej koncepcie ofi ciálnej rozvojovej pomoci.37

Ciele, sektorové a teritoriálne priority ODA SR obsahuje strednodobá koncepcia (straté-
gia) rozvojovej spolupráce. V súčasnosti je platná stratégia na obdobie rokov 2014 – 2018, 
ktorá bola schválená vládou SR 15. januára 2014.38 Zo strednodobej stratégie ďalej následne 

34  MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá stratégia o� ciálnej rozvo-
jovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009 – 2013. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: 
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_1483395B26093959C125766500332756_SK/$File/
strednodoba_strategia.pdf. s. 2.

35  Súhrnné označenie pre ODA SR je SlovakAid.
36  DAC/OECD na svojom zasadnutí 17. septembra 2013 v Paríži jednomyseľne schválil členstvo Slovenskej re-

publiky v tomto kľúčovom združení najvýznamnejších donorských krajín sveta. 
37  Systém poskytovania dotácii na ODA SR je upravený zákonom č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pô-

sobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. 
o o� ciálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

  V septembri 2013 bolo Slovensko prijaté za plnoprávneho člena Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci (OE-
CD/DAC). Tento krok možno považovať aj za symbolické zavŕšenie desaťročnej integrácie do medzinárodnej 
donorskej komunity. V období prípravy a schvaľovania Miléniových rozvojových cieľov (MDGs) pred rokom 
2000 bola SR prijímateľom pomoci. K príprave nových cieľov rozvoja po roku 2015 už pristupuje ako donorská 
krajina. Novému postaveniu, úlohám a zodpovednosti je prispôsobené aj strategické zameranie rozvojovej 
spolupráce SR. (MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A  EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá straté-
gia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018. [online]. [cit. 4. decembra 2014]. Dostupné na internete: 
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/
Strednodoba%20strategia%20ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf s. 4.)

38 V poradí 3. rozvojová stratégia SR re� ektuje nové požiadavky, ktoré sú kladené na systém slovenskej rozvo-
jovej spolupráce a vyplývajú najmä z prístupového procesu a členstva SR v OECD/DAC. De� nuje víziu, ciele 
a princípy SlovakAid, základné programy ako aj nástroje, ktoré budú v rámci týchto programov využívané. 
V  dokumente sú zároveň de� nované teritoriálne a  sektorové priority SlovakAid a  riadiaci mechanizmus. 
(MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá stratégia rozvojovej spo-
lupráce SR na roky 2014 – 2018. [online]. [cit. 4. decembra 2014]. Dostupné na internete: https://www.mzv.
sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Strednodoba%20
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vychádza národný program ODA SR (prijímaný vládou SR), ktorý určuje najmä priority bila-
terálnej ofi ciálnej rozvojovej pomoci na príslušný rozpočtový rok. Keďže Slovensko dispo-
nuje obmedzeným objemom fi nančných prostriedkov a ľudských zdrojov v rámci rozvojovej 
spolupráce, snaží sa v rozvojových projektoch o využívanie svojich komparatívnych výhod 
(skúsenosť s transformáciou na demokratický režim a trhovú ekonomiku), špecializáciu a na-
smerovanie rozvojovej pomoci do limitovaného množstva krajín a sektorov. Z tohto dôvodu 
boli určené sektorové39 a teritoriálne priority40 ODA SR. V súlade s § 4 zákona o ofi ciálnej 
rozvojovej pomoci boli ako základné ‘sektorové priority’ vybrané tieto oblasti (spravidla sa 
rozvojová spolupráca s konkrétnymi prioritnými krajinami zameriava na jednu z nich):

a, budovanie demokratických inštitúcií, právneho štátu, občianskej spoločnosti a mieru,
b, sociálny rozvoj,
c,  ekonomický rozvoj, budovanie trhového prostredia, posilnenie makroekonomického 

prostredia, riadenie verejných financií, podpora malých a stredných podnikov,
d,  rozvoj infraštruktúry s pozitívnym vplyvom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu ži-

votného prostredia.41

   Ako ‘teritoriálne priority’ ODA SR boli do Strednodobej koncepcie na obdobie ro-
kov 2009 – 2013 zaradené nasledujúce krajiny:42

 a, ‘programové krajiny’43 (Afganistan, Keňa, Srbsko),
 b,  ‘projektové krajiny’ (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 

Etiópia, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, 
Južný Sudán44, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam).45 

strategia%20ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf s. 4.)
39  Základným princípom sektorovej špecializácie je čo najefektívnejšie využívanie vynaložených � nančných 

prostriedkov na rozvojovú pomoc v oblastiach, v ktorých má SR určitý potenciál a komparatívnu výhodu 
oproti iným krajinám.

40  Pre výber prioritných krajín sa stanovili štyri kritériá v nasledujúcich oblastiach: politické a ekonomické krité-
riá; rozvojové kritériá vrátane kritérií pre alokácie zdrojov na základe potrieb a výkonnosti; logistické a praktic-
ké kritériá; úspešnosť a efektívnosť doterajšej slovenskej rozvojovej pomoci. (MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH 
VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá stratégia o� ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky 
na roky 2009 – 2013. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: http://www.mzv.sk/App/wcm/
media.nsf/vw_ByID/ID_1483395B26093959C125766500332756_SK/$File/strednodoba_strategia.pdf. s. 11 – 
12). 

41  SLOVAK AID: Národný program o� ciálnej rozvojovej pomoci na rok 2013. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Do-
stupné na internete: http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2013/02/NP-ODA-2013.pdf.

42  V novej stratégii na roky 2014 – 2018 došlo k zmene teritoriálnych priorít (programové krajiny – Afganis-
tan, Keňa, Moldavsko; projektové krajiny – Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo, 
Ukrajina; krajina s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami – Južný Sudán). (MINISTERSTVO 
ZAHRANIČNÝCH VECÍ A  EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na 
roky 2014 – 2018. [online]. [cit. 4. decembra 2014]. Dostupné na internete: https://www.mzv.sk/App/wcm/
media.nsf/vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Strednodoba%20strategia%20
ODA%20SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf s. 4.).

43  Pôsobenie v programových krajinách je dlhodobejšieho charakteru (krajiny majú zabezpečený väčší objem 
� nančných prostriedkov v porovnaní s projektovými krajinami). V roku 2010 prišlo k prehodnoteniu pôsobe-
nia SR v Srbsku, kde SR obmedzila svoje aktivity. Srbsko ako programovú krajinu nahradil Južný Sudán. 

44  V koncepcii je uvedený Sudán, všetky rozvojové aktivity sa ale týkajú Južného Sudánu, ktorý je taktiež uvá-
dzaný v ‘Národnom programe o� ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2012’.

45 Od roku 2010 dochádza k znižovaniu počtu podporovaných prioritných krajín ODA SR. V roku 2013 sú okrem 
programových krajín podporované tieto prioritné krajiny: Južný Sudán, Čierna Hora, Macedónsko, Ukrajina, 
Moldavsko, Bielorusko a Gruzínsko. (SLOVAK AID: Kde pracujeme. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na 
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Realizovaná bilaterálna ODA je realizovaná prostredníctvom „klasickej“ cesty (projekty) 
alebo prostredníctvom technickej pomoci (Centrum na odovzdávanie transformačných skú-
seností SR z integrácie). Okrem bilaterálnej rozvojovej spolupráce s programovými a projek-
tovými krajinami je náplňou ODA SR aj humanitárna pomoc, rozvojové vzdelávanie a budo-
vanie kapacít v SR, spolufi nancovanie projektov Európskej komisie, podpora mikrograntov, 
vysielanie dobrovoľníkov, poskytovanie štipendií a multilaterálna rozvojová spolupráca. 

V ‘roku 2011’ SR poskytla na ‘ODA’ celkovú sumu vo výške ‘61 915 274,60 €’ (0,091 % 
hrubého národného dôchodku), z toho na bilaterálnu rozvojovú pomoc46 bolo poskytnutých 
15 419 476,60 € (25 %), multilaterálna rozvojová pomoc činila 46 495 798,00 € (75 %). V na-
sledujúcej tabuľke je uvedený vývoj poskytovania ODA SR v rokoch 2008 – 2011.

Tabuľka č. 1: Vývoj ODA SR v rokoch 2008 – 2011

‘NÁKLADY (mil. €)’ ‘rok 2008’ ‘rok 2009’ ‘rok 2010’ ‘rok 2011’

‘Bilaterálna rozvojová pomoc’ 30,7 13,5 15,2 15,4

z toho rozvojové projekty dvojstrannej pomoci 5,5 5,8 5,4 6,1

‘Multilaterálna rozvojová pomoc’ 34,7 40,5 40,6 46,5

‘Spolu ODA SR’ ‘65,4’ ‘54,0’ ‘55,8’ ‘61,9’

Zdroj: PLATFORMA MVRO: Informácia o ODA za rok 200947; PLATFORMA MVRO: Informácia o ODA 
za rok 201048; SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 200849; SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 
201150; (upravené autorom)51

Teritoriálne zameranie katolíckych misií a ODA SR
Misijné pôsobenie Katolíckej cirkvi na Slovensku je značne rozptýlené po celom svete 

(misionári sú prítomní na všetkých kontinentoch). Keďže považujem katolícke misie za jednu 
z foriem rozvojovej spolupráce, je mojou snahou na základe analýzy teritoriálneho pôsobe-
nia organizácií venujúcich sa katolíckym misiám v SR a ‘Strednodobej stratégie rozvojovej 
spolupráce Slovenskej republiky na obdobie rokov 2009 – 2013’ (programové a projektové 
krajiny) určiť, do akej miery tieto organizácie pôsobia v prioritných krajinách ODA SR.52 

internete: http://www.slovakaid.sk/?page_id=3463)
46  Bilaterálna ODA SR za rok 2011 rozdelená podľa jednotlivých podporených krajín: Afganistan, Afrika, Krajiny 

Východného partnerstva, Krajiny západného Balkánu, Slovenská republika, Ostatné krajiny. – pozn. autora.
47  PLATFORMA MVRO: Informácia o ODA za rok 2009. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: ht-

tp://www.mvro.sk/attachments/article/294/Informacia_material_SR_2009.pdf.
48  PLATFORMA MVRO: Informácia o ODA za rok 2010. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: ht-

tp://www.mvro.sk/attachments/article/294/Informacia_material_SR_2010.pdf.
49  SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 2008. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: http://www.

slovakaid.sk/?p=23.
50  SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 2011. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: http://www.

slovakaid.sk/wp-content/uploads/2013/02/Inform%C3%A1cia-o-ODA-rok-2011.doc.
51  Vyššia hodnota ODA v roku 2008 je spôsobená jednorazovým odpustením zahraničného dlhu Libérii a Liba-

nonu v celkovej hodnote 17,1 milióna €. – pozn. autora.
52 Predkladaná analýza vychádza kvôli úplnosti (číselné údaje, výsledky dotazníkového šetrenia) zo stratégie 
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‘Programové krajiny’ 
Programové krajiny (Afganistan, Keňa, Srbsko) sú pre ODA SR najväčšími prioritami. 

Slovenská republika v nich pôsobí dlhodobo a na ich podporu je vyčlenená aj najväčšia suma 
fi nančných prostriedkov určených na rozvojovú spoluprácu. 

Jedinou programovou krajinou, v ktorej pôsobia slovenské organizácie venujúce sa mi-
siám, je ‘Keňa’. S výnimkou Spoločnosti Ježišovej (SJ) v nej misijne pôsobí, alebo realizuje 
projekty ďalších sedem najvýznamnejších organizácií (katolíckych rehoľných rádov a nezis-
kových organizácií).53 

Svoju činnosť do Kene sústreďujú predovšetkým eRko – Dobrá novina, SAVIO a VŠZ-
SP sv. Alžbety. Ďalej tu v súčasnosti zo spomínaných organizácií pôsobia dvaja saleziáni 
a jeden verbista. 

V ostatných programových krajinách nepôsobí ani jedna z týchto organizácií.54 

‘Projektové krajiny’
Zoznam projektových krajín ODA SR je ďaleko rozsiahlejší ako zoznam programových 

krajín. Najdôležitejšou projektovou krajinou ODA SR bol Južný Sudán, ktorý bol na zákla-
de realizovaných aktivít v poslednom období určený ako programová priorita ‘Národného 
programu ofi ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013’55 ‘Južný Sudán’ (po-
dobne ako Keňa) predstavuje prioritu pre organizácie SAVIO, eRko – Dobrú novinu a VŠZSP 
sv. Alžbety, teda organizácie, ktoré najviac podporujú misie. Ďalej tu v predmetnom období 
ešte pôsobili saleziáni, sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého a SKCH.

Zrejme najvýznamnejšou projektovou krajinou ODA SR je z pohľadu katolíckych misií 
‘Ukrajina’, v ktorej v predmetnom období pôsobilo najväčšie množstvo slovenských organi-
zácií venujúcich sa katolíckym misiám (SDB, Inštitút Dcér Márie Pomocnice – FMA, VIDES56, 
SAVIO, Congregatio Jesu, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, MIVA 
Slovensko57 a VŠZSP sv. Alžbety). Je to dané nielen ‘geografi ckou’ (relatívne jednoduchá 
možnosť vycestovať ako dobrovoľník), ale i ‘jazykovou’, ‘kultúrnou’ (ukrajinská a rusínska 

na roky 2009 – 2013. Môže sa tak stať, že niektoré údaje, sú už v súčasnosti pre nové obdobie aktualizované, 
prípadne neplatné. – pozn. autora.

53  Uvedené organizácie sú predmetom analýzy článku, a to v oblasti misijnej a rozvojovej činnosti Katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Ich výber bol zostavený autorom na základe výsledkov dotazníkového šetrenia. Organi-
zácie sú radené v nasledovnom poradí. Na začiatku sú popísané rehoľné rády, ktorých činnosť nie je primárne 
misijne zameraná (Saleziáni don Bosca (SDB), Spoločnosť Ježišova (SJ)), ďalej nasleduje misijne orientovaná 
Spoločnosť Božieho Slova (SVD). Druhú časť tvoria neziskové organizácie (Slovenská katolícka charita (SKCH), 
SAVIO, eRko – Dobrá novina a Pápežské misijné diela (PMD) doplnené o Vysokú školu sv. Alžbety (VŠZSP sv. 
Alžbety). Ďalej sú v článku zmienené ostatné rehoľné rády, organizácie a formy pomoci, ktoré sú buď jedno-
razového alebo menšieho rozsahu. 

54  V Srbsku (Vojvodina) však žije komunita Slovákov, medzi ktorou pôsobí kňaz, slovenský rodák, Marián Dej 
(farnosť Selenča). V minulosti v tejto farnosti uskutočnili ľudové misie trnavskí jezuiti. Afganistan je špeci� cký 
nielen islamom ako dominantným náboženstvom, ale aj svojou polohou a súčasnou politickou situáciou. 

55  SLOVAK AID: Národný program o� ciálnej rozvojovej pomoci na rok 2013. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostup-
né na internete: http://www.slovakaid.sk/wp-content/uploads/2013/02/NP-ODA-2013.pdf.

56  Medzinárodná misijná organizácia, ktorá pôsobí v 15 krajinách Európy, 8 krajinách Ázie, 2 krajinách Afriky, 10 
krajinách Severnej a v 5 krajinách Južnej Ameriky. 

57 MIVA Slovensko patrí do medzinárodnej rodiny MIVA (Missions - Verkehrs - Arbeitsgemeinschaft) – Pracovná 
spoločnosť pre dopravu v misiách). Jej hlavnou úlohou je podpora kresťanských misií zaobstarávaním do-
pravných prostriedkov všetkých druhov. MIVA Slovensko sa angažuje aj v osvetovej činnosti a šírení kresťan-
ského ducha na slovenských cestách.
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menšina na východnom Slovensku) a ‘historickou’ blízkosťou (dobrovoľníci pôsobia na Za-
karpatskej Ukrajine). Ďalšími projektovými krajinami, v ktorých pôsobili slovenské misijné 
organizácie, sú: ‘Albánsko’ (FMA, VIDES, PMD a SKCH), ‘Etiópia’ (eRko – Dobrá novina 
a PMD), ‘Gruzínsko’ (SKCH), ‘Kazachstan’ (SDB, SAVIO, SKCH, PMD, Školské sestry sv. 
Františka z Assisi a Kongregácia školských sestier de Notre Dame), ‘Kirgizsko’ (Školské 
sestry sv. Františka z Assisi) a ‘Vietnam’ (SKCH a VŠZSP sv. Alžbety). 

Dovolím si uviesť aj niektoré krajiny, ktoré síce nepatria do prioritných krajín ODA SR, 
ale predstavujú významný podiel na pôsobení katolíckych organizácií venujúcich sa misiám. 

Najvýznamnejšou krajinou v tejto skupine je ‘Rusko’ (Sibír, Moskva, Petrohrad), kde pô-
sobia viaceré organizácie (napr. SDB, SVD, SAVIO, Misijná kongregácia služobníc Ducha 
Svätého – SSpS, Congregatio Jesu, či VŠZSP sv. Alžbety). Okrem toho v súčasnosti sloven-
ské organizácie (SKCH, eRko – Dobrá novina, PMD) rozbiehajú viaceré projekty v ‘Ugande’ 
a ‘Indii’ (SJ, SKCH). Dôležitými krajinami pre SDB a SAVIO sú ‘Azerbajdžan’ a ‘Angola’.

Ďalej do tejto kategórie krajín patria viaceré ‘krajiny Latinskej Ameriky’ (napr. Peru, Ek-
vádor, Bolívia), v ktorých však predovšetkým z dôvodu geografi ckej vzdialenosti pôsobia 
iba misionári – jednotlivci (SDB, SVD). 

 Na základe vykonanej analýzy je možné konštatovať, že organizácie venujúce sa 
katolíckym misiám v SR pôsobili v prioritných krajinách ODA SR iba čiastočne (jedna 
programová krajina a osem projektových krajín), pričom teritoriálne z prioritných krajín 
dominujú Keňa, Južný Sudán a Ukrajina. Najdôležitejšími neprioritnými krajinami sú Rusko 
a Azerbajdžan. 

Z pohľadu katolíckych misií je zaujímavé sledovať, do akej miery sú vybrané prioritné 
krajiny ODA SR „kultúrne blízke“ Slovensku (predovšetkým z náboženského aspektu). 
Z 19 prioritných krajín ODA SR je šesť krajín moslimských (Afganistan, Albánsko, Kaza-
chstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan), dve krajiny budhistické (Mongolsko a Viet-
nam), 11 krajín je kresťanských. Z nekresťanských prioritných krajín pôsobia slovenskí 
misionári a organizácie iba v Albánsku, Kazachstane, Kirgizsku (marginálne pôsobenie) 
a Vietname. 

Sektorové zameranie katolíckych misií a ODA SR
Podobne ako v prípade analýzy teritoriálneho pôsobenia organizácií venujúcich sa kato-

líckym misiám, tak aj analýza sektorového zamerania58 jednotlivých aktivít týchto organizácií 
bude vykonaná obdobným spôsobom. V tomto prípade však budú popísané len aktivity 
v prioritných krajinách ODA SR.

‘Budovanie demokratických inštitúcií, právneho štátu, občianskej spoločnosti a mieru’
V tejto kategórii aktivít sa SR snaží využívať svoje skúsenosti nielen s transformáciou 

spoločnosti, ale i budovaním občianskej spoločnosti. Jedinými aktivitami vyššie uvedených 

58  Sektorové zameranie ODA SR je de� nované v  ‘Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce Slovenskej re-
publiky na obdobie rokov 2014 – 2018’, ktorá špeci� kuje sektorové priority detailnejšie ako predchádzajúca 
stratégia. Medzi priority patria: vzdelávanie, zdravotníctvo, „good governance“, poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, voda a sanitácia, energetika a podpora tvorby trhového prostredia. (MINISTERSTVO ZAHRA-
NIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR: Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 
– 2018. [online]. [cit. 4. decembra 2014]. Dostupné na internete: https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/
vw_ByID/ID_ED145C5550B3C46AC1257C6300524794_EN/$File/Strednodoba%20strategia%20ODA%20
SR%202014-2018_SK_11_02_2014.pdf s. 4.)
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organizácií v tejto oblasti boli projekty eRka – Dobrej noviny (posilňovanie postavenia žien 
v Etiópii) a Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa dlhodobo venuje problematike ‘IDPs – In-
ternally displaced persons’ (vnútorne presídlené osoby)59 v Gruzínsku.

‘Sociálny rozvoj’ 
Oblasť sociálneho rozvoja predstavuje dominantný sektor aktivít, ktoré organizácie v rám-

ci katolíckych misií realizujú. Do sektoru sociálneho rozvoja patria nasledujúce oblasti: zdra-
votníctvo, pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím, osveta, prevencia a liečba nákazlivých 
a epidemických chorôb (osobitne HIV/AIDS), vzdelávanie detí a dospelých, sociálne služby, 
boj proti drogám.

‘Vzdelávanie detí a dospelých’ 
je najčastejšou a dominantnou aktivitou misijných organizácií na Slovensku. Jedná sa 

o budovanie infraštruktúry – výstavbu škôl (Keňa – SAVIO, PMD; Južný Sudán – SAVIO, 
PMD; Kazachstan – PMD), dielní (Keňa – SAVIO) a edukačných centier (Kazachstan – SA-
VIO). Ďalej organizácie realizujú alfabetizačné programy (Južný Sudán – SAVIO; Keňa – 
eRko – Dobrá novina) a zabezpečujú materiálne vybavenie škôl (Kazachstan – PMD; Keňa 
– PMD; Južný Sudán – SAVIO, PMD; Vietnam – SKCH, Albánsko – SKCH). Významnou 
aktivitou je podpora vysokoškolského štúdia (Keňa – VŠZSP sv. Alžbety).

Cieľom ‘zdravotníckych projektov’  je predovšetkým boj proti šíreniu HIV, malárie a tuber-
kulózy. Organizácie v rámci týchto projektov budujú a prevádzkujú zdravotné ambulancie, 
nemocnice, HIV, TBC a rehabilitačné centrá (Keňa – SAVIO, eRko – Dobrá novina, VŠZSP 
sv. Alžbety; Južný Sudán – SAVIO, VŠZSP sv. Alžbety; Etiópia – VŠZSP sv. Alžbety). Okrem 
toho eRko – Dobrá novina venuje špeciálnu pozornosť starostlivosti o deti so zdravotným 
postihnutím (Keňa). 

 
‘Sociálne projekty’ 
realizované organizáciami sa orientujú predovšetkým na deti a mládež. Jednotlivé aktivity 

týchto projektov pozostávajú z výstavby mládežníckych centier (Kazachstan – SAVIO) a siro-
tincov (VŠZSP sv. Alžbety – Keňa, Južný Sudán, Ukrajina, Vietnam). Ďalšou významnou čin-
nosťou je priama sociálna práca s deťmi a mládežou (Ukrajina – SAVIO, VŠZSP sv. Alžbety; 
Keňa – VŠZSP sv. Alžbety; Južný Sudán – SAVIO) Inou aktivitou sú programy eRka – Dobrej 
noviny na rozvoj slumov (Nairobi) a zlepšenie potravinovej bezpečnosti obyvateľstva v Keni.

‘Ekonomický rozvoj, budovanie trhového prostredia, posilnenie makroekonomického pro-
stredia, riadenie verejných fi nancií, podpora malých a stredných podnikov’

V tomto sektore organizácie venujúce sa katolíckym misiám v predmetnom období nere-
alizovali žiadne aktivity (projekty).

‘Rozvoj infraštruktúry s pozitívnym vplyvom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu život-
ného prostredia’

59  Ide o  osoby alebo skupiny osôb, ktoré boli donútené opustiť svoje domovy, alebo miesta svojho stáleho 
pobytu, napr. z dôvodu vojenského kon� iktu, výskytu násilia, porušovania ľudských práv, výskytu prírodných 
katastrof či katastrof spôsobených človekom. Zároveň sú to osoby, ktoré neprekročili uznávané hranice svoj-
ho štátu.
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Jedinými organizáciami, ktoré realizovali rozvojové projekty aj v tomto sektore, boli SAVIO 
a eRko – Dobrá novina. V obidvoch prípadoch sa jednalo o projekty v oblasti zásobovania 
pitnou vodou (hĺbenie studní) v Južnom Sudáne (SAVIO) a Keni (eRko – Dobrá novina).

‘Verejná informovanosť,rozvojové vzdelávanie a budovanie kapacít’
Napriek tomu, že tento druh aktivít nie je súčasťou sektorových priorít uvedených v Stred-

nodobej stratégii, predstavuje dôležitú súčasť rozvojovej spolupráce. Viaceré organizácie 
(SAVIO, SKCH, eRko – Dobrá novina) realizujú na Slovensku verejné kampane (zbierky), 
ktoré majú za cieľ informovať širokú verejnosť o živote a potrebách obyvateľov rozvojových 
krajín. Súčasť týchto kampaní tvoria často taktiež aktivity, ktoré spĺňajú charakteristiky roz-
vojového vzdelávania.

Organizácie venujúce sa misiám svojou činnosťou výrazne pomáhajú budovať kapacity 
v oblasti rozvojovej spolupráce. Viaceré z nich (SDB, VIDES, SAVIO, SJ, eRko – Dobrá 
novina) vysielajú do zahraničia (Ukrajina, Keňa, Južný Sudán, Albánsko) svojich dobrovoľ-
níkov, ktorí pred svojím výjazdom museli prejsť dôkladnou formáciou. Budovaniu odborných 
kapacít ďalej napomáha VŠZSP sv. Alžbety, ktorá prostredníctvom katedry misiológie vzde-
láva budúcich zdravotníckych, sociálnych a misijnych pracovníkov pre misijné, charitatívne 
a humanitárne aktivity.

Na základe uskutočnenej analýzy je zrejmé, že dominantným sektorom ODA SR, v kto-
rom organizácie venujúce sa misiám pôsobia a realizujú svoje aktivity, je sektor sociálne-
ho rozvoja (predovšetkým budovanie škôl a ostatnej infraštruktúry, alfabetizačné programy, 
zdravotná starostlivosť, sociálna práca s deťmi a mládežou). Ďalej organizácie aktívne in-
formujú slovenskú verejnosť prostredníctvom verejných kampaní a rozvojového vzdelávania 
o rozvojovej spolupráci a živote v rozvojových krajinách; VŠZSP sv. Alžbety pripravuje budú-
cich profesionálne pôsobiacich misijných pracovníkov, organizácie pripravujú dobrovoľníkov 
na pôsobenie v rozvojových krajinách.

Ostatné prioritné sektory ODA SR sú zastúpené iba marginálne, alebo vôbec.

3. časť: Špecifi ká misijného pôsobenia Katolíckej cirkvi a jej organizácii v SR
Spoločné a rozdielne znaky misijného a rozvojového pôsobenia 
Na základe analýzy činnosti a aktivít organizácii venujúcich sa katolíckym misiám, mô-

žeme konštatovať, že rozvojové aktivity v nich do značnej miery prevládajú – katolícke misie 
tak môžeme považovať za súčasť rozvojovej spolupráce SR.

Motivácie a ciele misijného pôsobenia organizácií sú vo väčšine prípadov rovnaké (kres-
ťanské hodnoty – úcta k životu, sociálna spravodlivosť, atď.). Svojou činnosťou (realizácia 
projektov, misijná činnosť) sa snažia prispievať k solidárnosti medzi ľuďmi a viesť (aj sloven-
skú) verejnosť ku globálnej zodpovednosti. 

Jednotlivé organizácie môžeme rozdeliť do dvoch skupín – rehoľné rády (kongregácie) 
a neziskové organizácie. Pôsobenie rehoľných rádov sa do značnej miery líši od pôsobe-
nia neziskových organizácií. Pôsobenie väčšiny rádov je založené na aktivite misionárov 
– jednotlivcov, ktorí síce pôsobia na všetkých kontinentoch (v rozvojových aj rozvinutých 
krajinách), ale teritoriálne sú nejednotní (v praxi to môže vyzerať tak, že misionári sa sna-
žia vybrať si čo „najexotickejšiu destináciu“ svojho pôsobenia) a je otázne, do akej miery 
jednotlivé rehoľné rády medzi sebou koordinujú svoju misijnú činnosť. Vzhľadom k tomu, 
že misionári pôsobia v daných pôsobiskách dlhodobo, sú do značnej miery autonómni na 
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domovskej reholi. Výnimku v tomto smere tvoria Saleziáni don Bosca, ktorí výrazne spolu-
pracujú s viacerými zložkami saleziánskej rodiny – na Slovensku je to občianske združenie 
SAVIO60, Združenie saleziánov spolupracovníkov, sestry FMA, VIDES a DOMKA – Združe-
nie saleziánskej mládeže (krajiny pôsobenia sú do veľkej miery totožné). 

Činnosť neziskových organizácií sa od pôsobenia rehoľných rádov líši predovšetkým 
participáciou na ODA SR, a tým pádom prevažujúcim rozvojovým aspektom svojej činnosti. 
SAVIO, SKCH, eRko – Dobrá novina a VŠZSP sv. Alžbety sú členmi ‘Platformy mimovlád-
nych rozvojových organizácií’, ktorá má ambíciu koordinovať rozvojové aktivity a aktívne 
participuje na tvorbe politík ODA SR. 

Je však potrebné zdôrazniť, že hoci v rámci činnosti katolíckych misií dominujú rozvojo-
vé aktivity, bolo by chybou domnievať sa, že misijný aspekt katolíckych misií je nedôležitý, 
alebo nie je v rozvojových aktivitách prítomný (i keď možno nie vždy je viditeľný na prvý 
pohľad). 

Financovanie katolíckych misií na Slovensku
Misijná činnosť a rozvojové aktivity organizácií venujúcich sa katolíckym misiám na Slo-

vensku sú fi nancované viacerými spôsobmi (zbierky, systém adopcie na diaľku, dary, 2 % 
z dane, ODA SR). 

Prvým spôsobom fi nancovania sú výnosy z ‘verejných zbierok a kampaní’. Na tomto 
princípe je postavená činnosť Pápežských misijných diel (Misijná nedeľa – zbierka na mi-
sie)61 a Dobrej noviny (kolednícka zbierka). Rovnako aj SAVIO (Tehlička) a SKCH (Pôstna 
krabička pre Afriku) však získavajú prostriedky z verejných zbierok. 

Oveľa adresnejším spôsobom podpory je systém ‘adopcie na diaľku’, s ktorým ako prvá 
na Slovensku prišla SKCH. V súčasnosti majú systém adopcie na diaľku rozbehnutý okrem 
SKCH aj SAVIO (adopcia detí v Keni a tried v Južnom Sudáne) a pallotíni (Adopcia srdca 
v Rwande). Ďalším spôsobom ako je možné priamo podporiť jednotlivé organizácie je veno-
vanie ‘2 % dane z príjmu’. Týmto spôsobom je možné podporiť všetky uvedené organizácie 
venujúce sa misiám (v prípade Dobrej noviny je to eRko – HKSD), nakoľko všetky spĺňajú 
zákonné podmienky určené ‘zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov’. Ďalej je možné or-
ganizácie podporiť formou peňažných darov poukázaním konkrétnej sumy na bankový účet.

Koncom prvej dekády 21. storočia sa čoraz významnejším zdrojom fi nančných pro-
striedkov viacerých organizácií (SAVIO, eRko – Dobrá novina, SKCH, VŠZSP sv. Alžbety) 
stávajú ‘granty (SlovakAid)’, čo je jasným znakom toho, že rozvojová a misijná činnosť 
týchto organizácií sa do výraznej miery profesionalizuje. 

Nakoľko sú aktivity organizácií fi nancované z grantov SlovakAid štatisticky zaznamená-
vané SAMRS, je možné vyjadriť podiel katolíckych misií na ODA SR (tabuľka č. 2). Celkové 
náklady na katolícke misie v SR predstavovali minimálne 3,2 milióna €. Nakoľko viaceré 
organizácie nezverejňujú svoju internú ekonomiku v podobe dostupných výročných správ 
a je problematické akýmkoľvek spôsobom ohodnotiť prácu dobrovoľníkov a misionárov, 
autor aplikoval možnosť tzv. ‘kvalifi kovaného odhadu’, prostredníctvom ktorého odhadol 
výšku danej fi nančnej podpory katolíckych misií na sumu 4 milióny €. 

60 Žiadna iná rehoľa nemá na Slovensku zriadenú podobnú organizáciu, ktorá by realizovala rozvojové aktivity.
61  Systém � nancovania PMD je v porovnaní s ostatnými organizáciami špeci� cký tým, že vyzbierané � nančné 

prostriedky zostávajú vo vnútri Katolíckej cirkvi (koordinácia prostredníctvom Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov) a sú adresované na podporu katolíckych diecéz v rozvojových krajinách.
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Celkové náklady na ODA SR v roku 2011 predstavovali necelých 62 miliónov €, z toho 
rozvojové projekty dvojstrannej (bilaterálnej) pomoci62 tvorili 6,1 milióna €. Z tejto sumy vy-
čerpali štyri vyššie uvedené organizácie takmer 1 milión € (16,3 %). Ak by sme k nákladom 
SAMRS na rozvojové projekty dvojstrannej pomoci pripočítali celkovú výšku nákladov urče-
ných len na katolícke misie (3,2 milióna €), tak zistíme, že objem danej podpory by sa navýšil 
približne o tretinu (približne 8 miliónov €) a podiel katolíckych misií by tak predstavoval už 
40 %. Na druhej strane podiel katolíckych misií (po navýšení) na celkovej ODA SR je len 6 
%. Tento značný rozdiel je spôsobený rozsahom multilaterálnej rozvojovej pomoci (fi nančné 
príspevky do medzinárodných organizácií), ktorá však podľa názoru a postojov širokej verej-
nosti nie je dostatočne adresná (rozvojové projekty sú potom podporované priamo medziná-
rodnými organizáciami, a nie Slovenskou republikou). Adresnosť rozvojových projektov63 tak 
predstavuje významný potenciál organizácií venujúcich sa katolíckym misiám.

Na druhej strane výrazným nedostatkom vo fi nancovaní katolíckych misií v SR je chýba-
júca ofi ciálna štatistika. Viaceré rehoľné rády, ale i organizácie fi nancovanie svojich aktivít 
nezverejňujú v dostupnej forme (napr. výročné správy). Z tohto dôvodu je celková hodnota 
fi nančnej podpory katolíckych misií V SR iba odhadovaná.

Tabuľka č. 2: Náklady určené na bilaterálne rozvojové projekty organizácií venujúcich sa 
katolíckym misiám a ODA SR 

‘NÁKLADY’ ‘rok 2011 (v €)’ ‘rok 2011 – granty SlovakAid (v €)’ 

Dobrá novina 848 476,73 228 196,00

Pápežské misijné diela 656 366,15  0,00

Saleziáni don Bosca 257 530,00  0,00

SAVIO 583 398,00 248 500,00

Slovenská katolícka charita 607 612,001 263 232,00

Spoločnosť Božieho Slova ?  0,00

Spoločnosť Ježišova ?  0,00

VŠZSP sv. Alžbety min. 253 308,00 253 308,00

‘SPOLU’ ‘min. 3 206 690,88’ ‘993 236,00’

Zdroj: SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 201164; (upravené autorom) 

62  Činnosť jednotlivých organizácií venujúcich sa katolíckym misiám má v prevažnej väčšine prípadov znaky 
bilaterálnej pomoci (evidentný vzťah medzi konkrétnou slovenskou organizáciou a prijimateľskou krajinou). 
To sa týka aj pôsobenia misionárov – jednotlivcov. Hoci nie všetky aktivity týchto organizácií sú realizované 
v prioritných krajinách ODA SR, vo veľkej miere sa jedná o pôsobenie v rozvojových krajinách. 

63  znamená, že je širokej verejnosti umožnené ľahko dohľadať a určiť, v akých oblastiach/krajinách sú rozvojové 
projekty realizované.

64  SLOVAK AID: Informácia o ODA za rok 2011. [online]. [cit. 20. apríla 2013]. Dostupné na internete: http://www.
slovakaid.sk/wp-content/uploads/2013/02/Inform%C3%A1cia-o-ODA-rok-2011.doc.
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Misijné dobrovoľníctvo
Misijné dobrovoľníctvo predstavuje výraznú formu podpory katolíckych misií. Dobrovoľ-

níkov môžeme rozdeliť do dvoch kategórii. 
Do prvej kategórie patria dobrovoľníci, ktorí sú aktívni na Slovensku (napr. kolednícka 

akcia Dobrá novina je postavená na činnosti dobrovoľníkov65). Dobrovoľníci pôsobiaci na 
území Slovenska realizujú predovšetkým aktivity z oblasti rozvojového vzdelávania, pomá-
hajú pri organizácii kampaní a zbierok, pôsobia ako animátori (napr. rómskych) detských 
táborov. Dobrovoľníkom sa v tomto prípade môže stať v podstate ktokoľvek (nie je vyža-
dovaná špeciálna príprava). 

Do druhej kategórie patria dobrovoľníci, ktorí sú po absolvovaní špeciálnej prípravy 
následne vyslaní do zahraničia. Potenciálni dobrovoľníci si na Slovensku v predmetnom 
období mohli vybrať z dobrovoľníckych programov viacerých organizácií (SAVIO – Ukraji-
na, Keňa, Azerbajdžan; SDB – Ukrajina, Rusko, Kazachstan, Keňa, Južný Sudán, Angola; 
VIDES – Ukrajina, Albánsko, Rumunsko; Dobrá novina – Keňa; SJ – Nemecko, Veľká 
Británia, Írsko, Francúzsko). 

Dobrovoľníci, ktorí sú vysielaní na misie, musia splniť viaceré podmienky. U všetkých 
uvedených organizácií musí dobrovoľník dosiahnuť vek minimálne 18 rokov (u Dobrej no-
viny to je 21 rokov), pričom horná hranica je zväčša ohraničená vekom 30 rokov. Dobro-
voľníci musia prejsť formačnou prípravou66 (3 mesiace – Dobrá novina; 6 mesiacov SAVIO 
a SDB – Ukrajina; 10 mesiacov – VIDES a SDB). Príprava sa skladá predovšetkým z du-
chovnej prípravy (predpokladá sa, že dobrovoľník akceptuje kresťanské hodnoty) a z ja-
zykovej prípravy (napr. kurzy ukrajinčiny). Dobrovoľníci v rámci prípravy ďalej získajú 
praktické informácie o kultúre a živote v danej krajine. Dĺžka pobytu dobrovoľníkov záleží 
od vybranej organizácie a konkrétnej krajiny (Dobrá novina a VIDES – dva týždne (obdo-
bie letných prázdnin) – Ukrajina; u SDB je to spravidla jeden rok – Rusko a Azerbajdžan). 
V rámci svojho pôsobenia sa dobrovoľníci venujú predovšetkým práci s deťmi a mládežou 
(voľno-časové aktivity, sociálna práca, doučovanie).

Špecifi cký spôsob misijného dobrovoľníctva predstavuje činnosť VŠZSP sv. Alžbety, 
ktorá vrátane misijných dobrovoľníkov podporuje predovšetkým výjazdy lekárov, zdravot-
níckych a sociálnych pracovníkov (napr. do Južného Sudánu).

Záver
Misijné pôsobenie je podstatnou súčasťou Katolíckej cirkvi i na Slovensku. Toto ozna-

čenie však môže na prvý pohľad pôsobiť zavádzajúco. Nejedná sa o misijné pôsobenie len 
na Slovensku (rómska menšina, ľudové misie), ale jedná sa predovšetkým o pôsobenie 
v zahraničí – v rozvojových krajinách a v krajinách s iným dominantným náboženstvom 
ako je kresťanstvo. Katolícka cirkev sa v sociálnej oblasti dlhodobo angažuje (ekonomický 
a sociálny rozvoj), no i napriek tomu od rozvojových aktivít nemôžeme oddeliť misijný 
(evanjelizačný) aspekt.

65  Do 18. ročníka (2012/2013) sa zapojilo takmer 27  000 koledníkov (dobrovoľníkov), ktorí navštívili takmer 
77 000 rodín. (DOBRÁ NOVINA: Výsledky 18. ročníka DN. [online]. [cit. 21. apríla 2013]. Dostupné na internete: 
http://www.dobranovina.sk/vo-svojom-osemnastom-rocniku-vyzbierala-dobra-novina-vyse-osemsto-ti-
sic-eur.)

66  Napríklad v prípade JEV (Jezuitskí dobrovoľníci) neprebieha špeciálna príprava – dobrovoľník by ale mal byť 
jazykovo zdatný a ochotný zaviazať sa na určité obdobie (šesť až jedenásť mesiacov) pôsobiť ako dobrovoľník 
v danej komunite. 
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Misijná a rozvojová činnosť Katolíckej cirkvi na Slovensku bola analyzovaná na základe 
pôsobenia ôsmich organizácií (troch rehoľných rádov a piatich neziskových organizácií). 
Na základe uskutočnenej analýzy môžeme konštatovať, že v rámci činnosti jednotlivých 
organizácií prevládajú rozvojové aktivity – katolícke misie tak môžeme považovať za nástroj 
rozvojovej spolupráce. 

Dominantnú oblasť realizovanej rozvojovej pomoci predstavuje sociálny sektor. Jednot-
livé organizácie sú aktívne predovšetkým v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a sociálnej práce s deťmi a mládežou. V prioritných krajinách ofi ciálnej rozvojovej pomoci 
Slovenskej republiky pôsobili organizácie venujúce sa katolíckym misiám v predmetnom 
období iba čiastočne (jedna programová a osem projektových krajín z celkového počtu 19 
krajín) – najdôležitejšími boli Keňa, Južný Sudán, Albánsko a Ukrajina. Ďalšími významnými 
neprioritnými krajinami sú Rusko a Azerbajdžan. 

Rozvojová činnosť katolíckych misií predstavuje významnú zložku bilaterálnej (dvojstran-
nej) rozvojovej pomoci. Činnosť jednotlivých organizácií venujúcich sa katolíckym misiám 
má v prevažnej väčšine prípadov znaky tejto pomoci (adresnosť pomoci a evidentný vzťah 
medzi konkrétnou slovenskou organizáciou a prijímateľskou krajinou). Náklady Slovenskej 
agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rozvojové projekty bilaterálnej pomoci 
v roku 2011 tvorili 6,1 milióna €, z tejto sumy vyčerpali štyri organizácie (SAVIO, Sloven-
ská katolícka charita, eRko – Dobrá novina a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety) takmer 1 milión € (16,3 %). Ak by sme však počítali s celkovým objemom výdajov 
(3,2 milióna €) na katolícke misie za rok 2011 (údaje za rok 2012 v niektorých prípadoch ne-
boli dostupné), tak by sa objem danej podpory navýšil približne o tretinu (približne 8 miliónov 
€) a podiel katolíckych misií na rozvojových projektoch bilaterálnej pomoci by tak predsta-
voval už 40 %. Podiel katolíckych misií na celkovej ofi ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej 
republiky však predstavuje iba 6 %.

Na druhej strane výrazným nedostatkom v činnosti viacerých organizácií (a Katolíckej 
cirkvi vo všeobecnosti) je absencia a neprehľadnosť ekonomických údajov (napr. náklady 
určené na projekty, činnosť misionárov a pod.). Výsledky realizovaných analýz a skúmania 
poukazujú na skutočnosť, že tieto organizácie stoja pred dôležitou úlohou. Aby pôsobili 
dôveryhodne (v rámci celej spoločnosti), tak budú musieť predovšetkým zlepšiť informova-
nosť o svojej činnosti – odstrániť nedostatky (chýbajúce štatistické údaje), ale taktiež zvýšiť 
angažovanosť darcov (napr. záujem o sledovanie, kam fi nančné prostriedky smerujú, či na 
aký účel sa využívajú). S tým rovnako súvisí komunikácia jednotlivých katolíckych organi-
zácií navzájom a smerom k SlovakAid, ako aj komunikácia v rámci Katolíckej cirkvi. Viaceré 
organizácie pôsobia vo viacerých krajinách, z tohto dôvodu je ich činnosť fragmentovaná 
a udržateľnosť realizovaných aktivít je do veľkej miery neistá. V tomto prípade by mohlo byť 
riešením stanovenie si vlastných prioritných krajín (v rámci organizácie). V rámci diverzifi ká-
cie zdrojov fi nancovanie rozvojových a misijných aktivít by sa jednotlivé organizácie mohli 
viac sústrediť na realizáciu EÚ projektov a projektov SlovakAid. S tým je však spojené riziko 
nedostatočnej kapacity zamestnancov. Toto riziko by bolo do budúcnosti možné odstrániť 
budovaním kapacít, a to nielen zvyšovaním odbornej kvalifi kácie súčasných zamestnancov, 
ale taktiež aj vytváraním príležitostí pre stáže študentov. Kapacity by bolo možné budovať 
i nadviazaním spolupráce s univerzitami (zapojenie i do vedecko-výskumných projektov). 

Na základe uvedených skutočností môžeme katolícke misie považovať za jeden z ná-
strojov rozvojovej spolupráce, ktorý je však u odbornej verejnosti pôsobiacej v oblasti rozvo-
jovej spolupráce do značnej miery opomínaný. Ak by boli vyššie uvedené návrhy dodržané 
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a realizované, tak je možné sa domnievať, že by sa i táto skutočnosť mohla postupne me-
niť. V neposlednom rade bude potrebné venovať ďalší priestor odbornej diskusii (nielen na 
rozvojovom, ale i teologickom poli) o prítomnosti a role kresťanstva (a iných náboženstiev) 
v súčasnej rozvojovej spolupráci. 

Mgr. Jakub Ambros, pôsobí ako interný doktorand na Katedre rozvojových studií, Příro-
dovědeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vo svojej odbornej orientácii sa zame-
riava na skúmanie náboženstiev (kresťanstvo, islam), rozvojového vzdelávania a misijného 
a rozvojového dobrovoľníctva. Zaujíma sa o krajiny tzv. Východného partnerstva. V rámci 
svojho doktorandského štúdia sa venuje skúmaniu problematiky kresťanských misií na Slo-
vensku a ich celkovému zhodnoteniu po roku 1989. Vedie seminár v rámci Úvodu do roz-
vojových štúdií. 

Kontakt: mail: jakub.ambros@gmail.com
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VIERA Z HĽADISKA PODSTATY SOCIÁLNEJ, PSYCHOLOGICKEJ A KRESŤANSKEJ

FAITH FROM THE POINT OF VIEW OF ITS SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND CHRIS-
TIAN ESSENCE

Marta Buňová

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na tému náboženskej viery, ktorá dáva koherentnosť ľudskému 
životu. Sociálna, psychologická a kresťanská podstata viery je nevyhnutná pre formáciu 
duchovného života človeka. Kvalita viery je však veľmi subjektívna, závisí od mnohých fak-
torov a meria sa viacerými kritériami. Dotýka sa nielen jej obsahu, ale aj foriem prejavu. 
Autorka sa v úvode zaoberá ponímaním človeka z aspektu duchovného rastu, predkladá 
odpoveď na potrebu viery v jeho živote a pozornosť venuje aj otázkam vzťahu vedy a  ná-
boženstva. Sociálny aspekt viery, resp. sociálne výzvy viery, ktoré sú naplnené hlbokým du-
chovným rozmerom predpokladajú aj praktické angažovanie sa v spoločenských otázkach. 
V sociálnom i v kresťanskom aspekte viery sa prelína poskytnutie sociálnej opory, ktorú au-
torka prezentuje ako jeden z významných zdrojov viery. Z psychologického aspektu skúma 
etapy rastu jednotlivca v oblasti mentálnej, ako aj v oblasti náboženskej viery. Poukazuje 
na kľúčové funkcie, ktoré plní náboženská viera v kultivácií osobnosti. Článok sa venuje aj 
otázkam dôstojnosti a historického vývinu človeka v priamej súvislosti s dôvernejším pre-
žívaním prítomnosti Boha, intrinsickej (vnútorne žitej) a entrinsickej (formálnej) viere, spiri-
tualite a religiozite, či pozitívneho pôsobenia viery na fyzické i psychické zdravie človeka. 
Príspevok sa uzatvára témou kresťanskej viery a zmyslu života ako hlbokej ľudskej potreby, 
ako aj otázkou konečného zmyslu existencie.

Kľúčové slová: Viera. Duchovný život. Intrinsická a entrinsická viera. Sociálna opora. Viera 
a zmysel života. 

Abstract
This contribution focuses on the topic of religious faith, which provides a coherence to hu-
man life. The social, psychological and Christian essence of faith is essential for the creation 
of Man’s spiritual life. The quality of faith is, however, very subjective and depends on many 
factors measured by several criteria. It is connected to its content but also the forms of its 
manifestation. In the fi rst part, the author focuses on Man from the point of view of his spi-
ritual growth, and suggests an answer to the need for faith in his life. Attention is also paid 
to the issues of the relationship between faith and religion. The social aspect of faith, or the 
social challenges of faith, fi lled with a deep spiritual dimension requires practical engage-
ment in social matters. Social and Christian aspects of faith both include social support. The 
author presents this issue as one of the most signifi cant sources of religious faith. From the 
psychological point of view, the stages of an individual’s development of mental capacities 
and religious faith are analysed. The author identifi es key functions fulfi lled by religious faith 
in the refi nement of personality. The article also discusses the dignity and historical deve-
lopment of Man in direct connection with a more intimate perception of God’s presence, 
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intrinsic (experienced internally) and extrinsic (formal) faith, spirituality, religiousness and 
the positive infl uence of faith on the physical and mental health of Man. In the fi nal part, the 
contribution focuses on the topic of Christian faith and the meaning of life as deep human 
needs, and also the issue of the fi nal meaning of existence.

Key words: 
Faith. Spiritual life. Intrinsic and extrinsic faith. Social support. Faith, and the meaning of life.

Úvod
Poznanie seba samého bolo vždy dôležitou výzvou pre každého, kto sa rozhodol budovať 

vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Podľa Martina Bubera sa ‘človek stáva človekom prostred-
níctvom druhých’, to znamená, že človek existuje a môže sa rozvíjať len vo vzťahoch. Ak 
však chceme porozumieť druhému človeku, ak máme záujem s ním spolupracovať, alebo 
by sme mu radi konkrétne pomohli, musíme ho vidieť nielen v jeho ľudskej všeobecnosti, 
ale aj individuálnej konkrétnosti, t.j. v jeho bio-psycho-sociálno-ekologickom kontexte.67 Člo-
vek je najzložitejší systém v celom Vesmíre, veda o jeho duši je tou najproblematickejšou 
vedou, ale súčasne i najkrajšou. Psychológia ako veda prichádza človeku na pomoc, na-
pomáha jeho orientácii, nadobudnutiu rovnováhy. Učí nás zdravo sa správať, nadobúdať 
emočnú celistvosť, dozrievajúci rast. Psychológia má svoje legitímne miesto a kompetencie, 
no aj psychológia ako veda má svoje hranice a limity. Ak svoj život často analyzujeme len 
psychologickým vysvetľovaním skutočností a nenecháme miesto pre Boha, nebude to bez 
následkov. Ľudského ducha nemožno vtesnať do matematických vzorcov ani do exaktných 
faktov. Vedľa psychológie musí byť aj spiritualita. Psychologický a duchovný rast sú časťami 
jedného a toho istého kontinua. Nepredstavujú oddelene aspekty nášho ‘ja’. Frankl na kon-
cepciu človeka nazerá z primárnej otázky ‘Kto je človek, kým je?’ Aby sme mohli pochopiť 
základné zákony našej funkčnosti, musíme poznať seba a čo je v nás. Veľkosť človeka sa 
nemeria ani podľa toho, čo vlastní, ani podľa toho, čím je, ale čím sa stáva. Mierou človeka 
sú jeho túžby, očakávania a ciele. Človek je večný homoviator, ponáhľajúci sa za cieľom. 
Cez duchovný rozmer štruktúry človeka je túžba naplniť cieľ: ‘objavovať Božie znamenia vo 
svojom živote’. Zakryť človeku Boha preto znamená zabiť v ňom to najľudskejšie, udusiť 
jeho najhlbšie túžby. 

Skutočná dôstojnosť je spojená práve s Božím obrazom, ktorý mu dáva jedinečnú hodno-
tu. A to nielen na báze racionálneho poznania, ale predovšetkým na báze emotivity. V knihe 
Genezis sa píše: Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ (Gen 
1,26) Byť stvorený na obraz Boha znamená, že každý z nás je súčasťou väčšieho spoločen-
stva – sme závislí na ostatných – ale zároveň je každý z nás jedinečnou osobnosťou,68 ktorá 
je pozvaná vydať sa na cestu zo svojej krajiny „otroctva“. Rozhodnúť sa pre plnohodnotný 
život, pre cestu viery. Sme teda povolaní „byť človekom“. 

Viera a duchovný život však nespočíva v prvom rade v hľadaní príčin určitého spôso-
bu správania sa, ale ide v nej o nový spôsob vnímania celej situácie. Otázkou by teda 
nemalo byť to, ako sa niečo stalo, ale prečo sa to stalo – pohľad viery. Viera je konštanta 
tak základná, že bez nej nie sme schopní vidieť nič. Myšlienku, rozum nevidel nič, kým sa 
neprebudila k životu viera, potvrdilo a znova potvrdzuje množstvo vynikajúcich vedcov. Na-

67  ŠTÚR, I.: Metamorfózy života – Diferenciálna psychológia ľudského vývinu. s. 9.
68  DRAPER, B.: Víra jako výzva. s. 19.
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príklad Einstein (autor teórie relativity) vyjadruje, že mystický poriadok, ktorý je predmetom 
viery, má prednosť pred malým svetom, ktorým sa zaoberá veda: „najkrajšou a najhlbšou 
emóciou, akú môžeme zažiť, je zážitok mystického“.69 Súčasná fi lozofi a vedy neoddeľuje 
kategoricky vedu od iných foriem ľudského poznávania vrátane náboženského. Tak veda, 
ako i náboženstvo sa snažia pochopiť zložitú existenciu človeka.70 Na chápanie vzťahu vedy 
a náboženstva poukazuje napríklad i Karaba, ktorý tvrdí, že

štruktúra vedy je založená na empirických a observačných dátach. Tieto dáta podnecu-
jú špekulatívne myslenie k vytváraniu modelov a analógií, ktoré následne vedú k idee 
o tom, čo je reálne, vyjadrenej prostredníctvom pojmov a teórií. A vice versa tieto teórie 
inšpirujú nové modely,teórie a pozorovania. Štruktúra náboženstva je veľmi podobná, 
keďže je založené na individuálnej a sociálnej náboženskej skúsenosti, ktorá zahŕňa 
príbehy a rituály. Spätne tieto skúsenosti aktivujú náboženskú obrazotvornosť, čo sa 
prejavuje vznikom nových modelov, analógií a metafor a vedie ku precíznym nábožen-
ským formuláciám.71 

Ochota vytvoriť dialogický vzťah s náboženstvom na jednej strane predpokladá ochotu 
vedcov vzdelávať sa v oblasti teológie a ochotu fi lozofov a teológov vzdelávať sa v oblasti 
vedy, na strane druhej.72 Príkladom prispenia náboženstva k pokroku vedy môžu byť naprí-
klad východné formy meditácie, ktoré ovplyvnili vznik relaxačných techník. Možno zhrnúť, že 
veda a náboženstvo spolu úzko súvisia: potrebujeme vieru, aby sme mohli mať vedu, ale čo 
je ešte dôležitejšie, potrebujeme vieru, aby sme mohli mať zmysel pre to, kým sme, prečo 
sme tu a kam smerujeme a to z neopakovateľného pohľadu, ktorý nám ponúka práve 21. 
storočie. Plnohodnotný kresťan 21. storočia preto stojí pred dôležitou úlohou. Vo svojom du-
chovnom živote a viere by mal byť človekom bohatým na poznanie sociálneho učenia Cirkvi, 
ochotným aplikovať ho v konkrétnych skutkoch lásky a pomoci blížnemu. Prostredníctvom 
hlavných sociálnych princípov: solidarity, subsidiality a spoločného dobra. Pretože práve tie 
predstavujú stavebné základy mravného poriadku ľudskej koexistencie. 
 

Sociálna podstata viery, sociálna opora ako významný zdroj viery
Slová sv. apoštola Petra: ‘Striebro a zlato nemám, ale čo mám to ti dám’ (Sk 3, 6), sú 

kľúčom k poznaniu hĺbky sociálnej činnosti. V sociálnej oblasti je nevyhnutné, aby človek 
veril, že sociálne aktivity a programy majú význam. Dôležité je veriť v ich nevyhnutnosť 
a opodstatnenosť aj vtedy, keď možno teraz neprinášajú viditeľné ovocie dobra.73 Podstatou 
je aby človek, ktorý sociálne myslí a koná, si bol istý, že koná dobre a dobro. Viera je cestou 
k spravodlivému životu (porov. Rim, 1, 17) a vyzýva nás k životu lásky, v ktorom má svoje 
výsostné miesto láska k Bohu a k chudobným. Viera je motívom pre človeka, aby to čo má, 
mohol darovať: radu, úsmev, odvahu, pochopenie, lásku, čas, dobrý príklad a mnoho ďal-
ších darov, ktorými iných poteší, pomôže im, obohatí ich. Človek ak nedáva iným nie preto, 
že nemá čo, ale preto, že nechce, poukazuje na chudobu vlastného srdca. Táto chudoba 

69  BUBÁK, M. – DEMARCO, D.: Čnosti: Pondelkové úvahy v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. s. 106.
70  STRÍŽENEC, M.: Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. s. 27.
71  KARABA, M.: Barbourova koncepcia vzájomného vzťahu vedy a náboženstva. s. 69. 
72  STRÍŽENEC, M.: Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. s. 27.
73 KOVÁČ, Š.: Pro sacerdote – Súhrn sociálnych prejavov zo Starého a Nového zákona. s. 174.
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srdca je chorobou duše, ktorá spôsobuje duchovnú slepotu a sociálnu prázdnotu. Sociálny 
aspekt života viery tvoria sociálne výzvy, ktoré sú naplnené veľkým duchovným rozmerom.74 

Demokratické spoločnosti prijali princípy solidarity bohatých s chudobnými, zdravých 
s chorými a hendikepovanými, sebestačných s núdznymi. Tieto princípy solidarity sú 
ukotvené v kresťanských princípoch lásky k blížnemu, empatie nielen emocionálnej, 
citovej ale spojenej aj s prejavmi telesného a duchovného milosrdenstva, ktoré vyús-
ťujú do praktického uskutočňovania charitatívnej činnosti. Veď ako je známe, slovo 
charita pochádza z latinského výrazu caritas, ktoré má široký obsah a jeho význam 
možno chápať ako dobročinnosť, láska, milosrdenstvo, či tolerancia s tými, ktorí sú 
odkázaní na pomoc iných. Charita okrem už spomenutého religiózneho a humanis-
tického aspektu obsahuje aj hlbokú a ušľachtilú motiváciu človeka k poskytovaniu 
pomoci iným. (...) niet väčšej príležitosti, zodpovednosti ale i povinnosti, ktorá bola 
človeku darovaná prostredníctvom pomáhania iným, odkázaným na cudziu pomoc.75 

Sociálny aspekt života viery – angažovanie sa v otázkach spoločenského života potvr-
dzuje aj dekrét ‘Unitatis redintegratio’ ktorý hovorí, že sociálny aspekt viery v Krista prináša 
živý zmysel pre spravodlivosť a úprimnú lásku k blížnemu. Veľkou výzvou viery, a to aj 
z hľadiska jej sociálnej podstaty je, aby zostávala aj naďalej činná. Pretože práve táto činná 
viera zrodila nemálo ustanovizní na úľavu duchovnej a telesnej biedy človeka, na výchovu 
mládeže, na vytvorenie ľudskejších sociálnych a životných podmienok, ako aj na upevnenie 
všeobecného mieru.76 

Pomáhajúce prosociálne správanie sa spája aj s poskytnutím sociálnej opory človeku. 
Toto poskytnutie sociálnej opory sa prelína ako v sociálnom, tak v kresťanskom aspek-
te života viery. Jedna z hlavných zložiek obsahu sociálnej opory je‘emocionálna opora’. 
Poskytuje emocionálnu blízkosť človeku v tiesni empatickou formou (láska, priateľstvo, 
súcitenie,‘viera’). S emocionálnym typom úzko súvisí ‘hodnotiaca sociálna opora’, ktorej 
úlohou je povzbudzovanie človeka v tiesni (k ‘viere’, nádeji), posilňovanie jeho kladného 
sebahodnotenia a sebavedomia, či podporovanie jeho snahy o autoreguláciu.77 Podľa J. 
Křivohlavého je sociálna opora mimoriadne dôležitým momentom pri zvládaní záťažových 
situácií. Je prístupná prostredníctvom sociálnych väzieb k druhým osobám, skupinám 
a širšej spoločnosti. Sociálna opora, nezávisle na úrovni pôsobiaceho stresu, môže mať 
priaznivý vplyv na pohodu človeka, pretože mu poskytuje pocit sociálnej spolupatričnosti, 
uspokojuje jeho potreby náklonnosti, istoty, potrebu súhlasu a sociálnej interakcie. Zároveň 
môže upevňovať osobné zdroje ako sú napr. sebadôvera a sebaúcta.78 Mnohé výskumy 
ukazujú, že sociálne vzťahy môžu človeku poskytnúť zdroj identity, pozitívneho hodnotenia 
reality alebo sebeuplatnenia – tzv. ‘self-effi cacy’ a prispieť ku všeobecnému stavu zdravia.79 

74  KOVÁČ, Š.: Pro sacerdote – Súhrn sociálnych prejavov zo Starého a Nového zákona. s.175.
75  ŠOLTÉS, L. – PAVLOVIČOVÁ, A.: Osobné skúsenosti s oblasťou misijnej práce v zahraničí nadobudnuté počas 

niekoľkoročného pôsobenia v rozvojových krajinách. s. 45. 
76  UNITATIS REDINTEGRATIO. čl. 23. – Pápežské dokumenty.
77 VEREŠOVÁ, M. a kol.: Psychológia. s. 130.
78 KEBZA, V.: Psychosociální determinanty zdraví. s. 155.
79  ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V.: Sociální opora jako významný protektivní faktor. s. 19 – 38. Vzťah medzi sociálnou opo-

rou a koncepciou ‘self-e�  cacy’ vytvoril a postupne zdokonaľoval americký psychológ A. Bandura. (ŠOLCOVÁ, 
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Preukázalo sa, že religiózni jedinci medzi sebou vytvárajú širšie a hlbšie vzťahy, ako neve-
riaci a navzájom si pomáhajú neformálne alebo v rámci organizovaných aktivít.

Sociálna opora, sa môže stať jedným z dôležitých zdrojov nielen resiliencie a podpory, 
pri hľadaní zmyslu života, ale aj významným zdrojom viery. Predstavuje jeden z indikáto-
rov kvality duchovného života človeka. Má taktiež kruciálny (rozhodujúci) vplyv z hľadiska 
motivácie na vnútornú hierarchiu potrieb, pregnantne rozpracovanú v princípe Maslowovej 
teórií potrieb. V zmysle tejto hierarchie je človek motivovaný hierarchickým systémom fyzio-
logických potrieb, bezpečia, afi liácie (sociálnej odozvy), uznania a sebarealizácie. Sociálna 
opora má vplyv aj na správanie a duchovný život človeka. Rozbory viacerých výskumov 
predpokladajú, že existuje pozitívny vplyv sociálnych vzťahov na mieru prežívania životnej 
zmysluplnosti, ako aj náboženskej viery, prostredníctvom zaangažovania sa do osobných 
vzťahov, a vytváraním väzieb s inými, čo je prevenciou izolácie. Naopak nedostatok takýchto 
vzťahov, môže zintenzívniť negatívne pôsobenie náročných životných udalostí.80 

Psychologická podstata viery
Viera dáva dôkaz, že naše jestvovanie má cieľ, preto by sme nemali dovoliť, aby nás 

udusili vlny znechutenia. Viera je prostriedkom proti strachu, premáha pochybnosti, upoko-
juje úzkosť, dopĺňa rozum, inšpiruje záväzok, uvoľňuje energiu a ponúka pokoj. Je liekom 
aj pre telo. 

Viera je systémový, psychický regulátor ľudského konania – motívom správania, ktorý 
vplýva na kultiváciu osobnosti. Viera je aj jedna zo základných teologálnych cností, 
spolu s láskou a nádejou. Ďalšími psychoregulátormi sú: prosociálnosť, striedmosť, 
pokornosť, tolerantnosť, svedomitosť, zodpovednosť atď.81

Keď sa na vieru pozeráme hlbšie v zmysle: ‘viera ako vzťah’, t.j. viera Bohu, potom takáto 
viera je ‘záležitosťou vývoja’, tak ako je záležitosťou vývoja aj každý jeden vzťah. Viera je 
darom v podobe semienka, ktoré je treba zasadiť a kultivovať, aby rástlo. Snaha o ‘kultiváciu 
semienka viery’ je preto úlohou každého kresťana.82

‘Etapy rastu viery’: 
Následne v stručnosti priblížim jednotlivé etapy rastu viery pre možnosť posúdenia jej 

postupného dozrievania vo vývojových etapách jedinca a ich komparáciu so zrelosťou viery. 
V etape duševného vývinu jedinca jestvuje ‘detstvo, adolescencia a dospelosť’. Podobne je 
to aj v oblasti viery. Rozdiel je iba v tom, že v oblasti psychickej je človek dieťaťom a adoles-
centom v istom veku. Psychický vývin sa prekrýva s jeho somatickým vývinom. S vývinom 
viery to tak nie je. Je možné byť duševne a telesne dospelým, ba dokonca starým, a pritom 
mať detskú, alebo adolescentnú vieru.83

I., KEBZA, V.: Sociální opora jako významný protektivní faktor. s. 19 – 38.)
80  STEMPELOVÁ, J. – ČMÁRIKOVÁ, A.: Zmysluplnosť života v kontexte sociálnych vzťahov. s. 54.
81  KOVÁČ, D. (ed.): K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. st. s. 93.
82  BUBÁK, M. – DEMARCO, D.: Čnosti: Pondelkové úvahy v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. s. 108. 
83  BUBÁK, M. – DEMARCO, D.: Čnosti: Pondelkové úvahy v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. s. 108. 
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‘Charakteristiky vývinu jedinca v oblasti duševnej(mental) a v oblasti viery’ 

●  Detstvo
 ‘Oblasť duševná (mental)’
  Dieťa dostáva v rodine všetko potrebné pre jeho biologický rast, ošatenie a službu 

(iní mu posluhujú). Dieťa absorbuje do seba kultúru, hodnoty a cennosti starších 
bez toho, aby vedelo, že existujú aj nejaké iné alternatívy. Viera vo svojom detskom 
prejave prijíma normy, znaky a prejavy dominantnej inštitúcie, v ktorej sa človek 
formuje. Človek bez toho, aby o niečom pochyboval, automaticky prijíma dejiny, mo-
rálne smernice a formy modlitby Cirkvi – rodiny. Pokiaľ je dieťa dieťaťom, rodina mu 
posluhuje. 

 ‘Oblasť viery’ 
  Detská viera má sklon Boha používať takým spôsobom, že náboženstvo chápe, ako 

niečo, čo má slúžiť nie Bohu, ale jemu samému. Často je tu viditeľné úsilie kúpiť si Bo-
žiu priazeň prostredníctvom vyjednávania v modlitbe, alebo prostredníctvom skutkov 
obety. Kúpna cena je reprezentovaná počtom odrieknutých modlitieb. Takáto detská 
forma viery má sklon vidieť veci veľmi ‘jasne’ a stáť na veľmi ‘istom’ a bezpečnom 
základe. Takáto viera nemá otázky ani pochybnosti. Je to preto, lebo horizonty jej 
vízie nesiahajú príliš ďaleko. 

●  Adolescencia
 ‘Oblasť duševná (mental)’
  Je to obdobie ‘hľadania identity’. ‘Kto som?’ Táto otázka je prejavom nezávislosti. 

Adolescent má schopnosť uvažovať nad vecami abstraktným spôsobom a cíti po-
trebu veci skladať. To znamená, že všetko to, čo má vo svojom živote musí jedno 
do druhého zapadať. Možno to prirovnať k ‘jig-saw puzzle’, teda k obrázku, ktorý 
po rozobratí na malé kúsky potom skladáme. Starší členovia rodiny, medzi ktorými 
adolescent žije môžu očakávať od neho príliš veľa a príliš skoro. V tomto období sa 
adolescent pokúša podrobiť osobnej kritike všetko, čo sa doteraz vedome či neve-
dome naučil. Prežíva i prvú krízu vo viere, má otázky a na všetky tieto otázky chce 
nájsť odpovede. Nedokáže žiť s otázkami bez odpovedí.

 ‘Oblasť viery’
  Viera sa dostáva do svojej adolescencie vtedy, keď jedinec začína sám hlbšie uvažo-

vať nad tým čo zdedil, a keď sa u neho začína prejavovať snaha to osobne vlastniť. 
Potrebuje poznať pre túto schopnosť aj alternatívy k systému, ku ktorému, alebo 
v ktorom bol vychovávaný. Jedinec nachádzajúci sa v adolescentnom stupni viery, 
obyčajne odmieta tradičné formy modlitby. Boha chápe ako priateľa a takto chce 
k nemu pristupovať. Slabou stránkou adolescentnej viery je tendencia neprijímať či 
odmietať to, čo človek nie je schopný pochopiť a odhodiť to, čo nie je možné osobne 
prežiť, alebo zakúsiť. Silnou stránkou adolescentnej viery je úprimnosť a čestnosť 
jedinca a jeho snaha, aby to, v čo verí aj vlastnil. Adolescentná viera je ‘jasná’ a ‘ne-
istá’ (problém s dôverou – naplno vstúpiť do neistoty). 
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●  Dospelosť
 ‘Oblasť duševná (mental)’
  Keď jedinec nájde v zmysle života svoju identitu, dokáže sa pohnúť ďalej smerom k hlb-

šiemu záväzku prijať iných a venovať sa im. Táto etapa sa u Eriksona nazýva ‘intimita’.84 
  Jedinec bude schopný posunúť sa v tejto etape vtedy, ak dokáže vstúpiť do nezná-

meho rizika, teda má vybudovanú vlastnú identitu. Intímna hĺbka manželskej zmluvy 
požaduje vernosť: ‘v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe ....’. Táto intímna hĺbka 
evanjeliových noriem požaduje vernosť:‘navždy a naveky .’

 ‘Oblasť viery’ 
  Dospelou vierou je viera, ktorá už dorástla do takej istoty lásky k Bohu, že jedinec je 

schopný vzdať sa seba samého. Jedinec bez akejkoľvek rezervy veľkodušne ponú-
ka Bohu seba samého vo výroku: ‘Tvoja vôľa nech sa stane’. Táto viera aj keď stojí 
na pevných základoch, predsa je krokom do tmy, lebo jedinec v tejto etape viery už 
neočakáva, že pochopí tajomstvo Boha. 

  Uveril tomu, že v Božej vôli spočíva jeho pokoj. Dospelú vieru preto možno charak-
terizovať ako ‘istú’ avšak ‘nejasnú’. 

   Kardinál John Henri Newman (konvertita ku katolicizmu) na otázku či mal nejaké 
problémy po vstupe do Katolíckej cirkvi odpovedal: ‘Tisícku problémov, avšak ani je-
dinú pochybnosť’. Tento výrok je vyjadrením dospelej viery istej ale nejasnej. Bola to 
viera, ktorú vlastnil apoštol Pavol: ‘Viem komu som uveril a som si istý... ’ (2Tim,1, 12).

  Dospelá viera hľadá predovšetkým Božie kráľovstvo viac, než akúkoľvek skutočnosť, 
týkajúcu sa jedinca. Bohu nekladie podmienky, ale prijíma Boha takého, aký je.85

’’Každý človek si o Bohu utvára jedinečnú predstavu, buduje s ním jedinečný vzťah vní-
ma/pociťuje Boha a jeho zásahy do života rovnako veľmi jedinečne.‘‘86 Z hľadiska psycholó-
gie plní náboženská viera v kultivácií osobnosti človeka niekoľko pozitívnych funkcií. K tým 
najdôležitejším patrí: 
‘zmysel života’ – náboženstvo odpovedá na základné existenciálne otázky (snaha človeka 
po zmysle, po stretnutí s nekonečnom alebo konečnosťou) a uspokojuje základnú ľudskú 
potrebu transcendencie. Umožňuje prijať ťažkostí, aj keď im v danej konkrétnej situácii člo-
vek nedokáže porozumieť; 
‘systém hodnôt’ – poskytuje základ najmä morálnych hodnôt, prináša kritériá výberu určitých 
alternatív konania a vyznačuje smer úsilia človeka v zhode s jednotlivými hodnotami; 
‘bezpečnosť a dôvera’ – súvisia s potrebou zachovania života, pocitom vlastnej identity 
a psychickej integrity; 
‘sebaidentifi kácia’ – náboženská viera človeku umožňuje nájsť odpoveď na otázku ‘čím 
som’;
‘uspokojenie potreby medziľudských kontaktov’ – náboženská viera vytvára tzv. skupinovú 
jednotu, členstvo v skupine umožňuje prejavy lásky, ocenenia, prispieva k sebarealizácii; ná-

84  Slovo intimita pochádza z latinského jazyka a je zložené zo slov ‘in-timor’, čo je možné preložiť ako ‘do-strachu’, 
‘do-rizika.’ – pozn. autorky.

85  BUBÁK, M. – DEMARCO, D.: Čnosti: Pondelkové úvahy v  Univerzitnom pastoračnom centre v  Bratislave.
s. 108 – 110.

86  HATOKOVÁ, M.: Koncept osobného Boha. s. 104.
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boženská viera odstraňuje zdroj neurotických napätí, umožňuje rozlišovať podstatné od ne-
podstatného. Oslobodzuje jednotlivca od viny a ponúka mu na to príslušné rituálne spôsoby.87  

Z uvedeného vyplýva, že medzi psychológiou a náboženstvom existuje vzájomnosť. Na 
jednej strane pomáha psychológia náboženstvu napríklad v poznávaní ľudí, zlepšovaním 
sociálnej komunikácie. Na strane druhej náboženstvo pomáha psychológií napríklad dôklad-
nejším porozumením osobnosti a v poznávaní základov sebavedomia a sebahodnotenia. 
Existuje ľudská potreba presahu každodenných skúseností, túžba po absolútne, po zážitku 
uchvátenia, ako aj po hlbšom živote a nádeji, ktorá je obsiahnutá práve v náboženskej viere.88

Dôkazom potreby náboženskej viery sú túžby po náboženskej skúsenosti, ktoré sa zisťu-
jú ako prítomné v rôznych kultúrach. Z dejín kultúr taktiež poznáme obdobia silného rozkvetu 
a periódy úpadku náboženského života a viery, ale nijaký zánik. Tieto skutočnosti nám dáva-
jú tušiť, že náboženskú vieru udržujú sily, ktoré súvisia s prirodzenosťou človeka ako takou. 
Je teda na mieste položiť si otázku, v čom táto prirodzenosť človeka spočíva? Odpoveď na 
ňu je nám povolaná dať fi lozofi a a teológia. Ale aj tieto vedné disciplíny nedokážu dať trvác-
ne odpovede za predpokladu, že nebudú brať ohľad aj na tie pozitívne údaje, ktoré doteraz 
zozbierala empirická psychológia a nebudú z nich vychádzať.89 

Kresťanská podstata viery
V súčasnej spoločnosti sa náboženstvo stáva súkromnou záležitosťou, hlavnú úlohu 

začína zohrávať osobná náboženská preferencia – tzv. subjektívny akt viery.90 Draper túto 
skutočnosť pripisuje vnímaniu náboženstva a spirituality (duchovnosti) – predovšetkým zo 
strany skeptikov – ako niečo medzizaujímavým koníčkom pre naivných ľudí a alternatívou 
k voľnočasovým aktivitám.91 Kríza náboženstva, najmä kresťanstva v súčasnosti je však 
v základe ‘kríza identity’. Napriek tomu sa dnes vedomie kresťanskej viery dostáva do oveľa 
silnejšieho pohybu ako sa navonok zdá. Svedčia o tom rôzne akcie a diskusie prebiehajúce 
nielen vo vnútri Cirkvi, ale aj mimo nej.92

Ako už bolo naznačené v úvode článku, z kresťanského aspektu je človek osobou stvore-
nou na Boží obraz. (Gen 1,26) Tým sa stávame i v kontexte sociálnej interakcie spoločenský-
mi bytosťami. Ľudská bytosť má štyri neoddeliteľné rozmery – biologický, psychický, sociálny 
a spirituálny (duchovný). Význam človeka je vyjadrený aj v hierarchii stvorenia, kde človek 
stojí na vrchole Božieho diela, ako jeho najcennejší dar pre tento svet, má svoju hodnotu.93 

87  STRÍŽENEC, M.: Názory popredných psychológov na vzťah osobnosti a religiozity/spirituality. s. 7. 
88  KŘIVOHLAVÝ, J.: Homo religiosus. s. 185 – 186. 
89  ŠATURA, V.: K psychológii viery a nevery. s. 6 – 10. [online]. [cit. 04. februára 2015]. Dostupné na internete: 

http://www.jezuiti.sk/
90  BARTOŠOVÁ, M.: Mezi Bohem a církví – pluralizace náboženské zkušenosti v římskokatolické církvi. s. 89. 
91 DRAPER, B.: Víra jako výzva. s. 32.
92  ŠROBÁR, Š.: Potrebujeme novú interpretáciu kresťanskej viery?/ Skúsenosť s teológiou Eugena Bisera. [online]. 

[cit. 04. februára 2015]. Dostupné na internete: https://www.yumpu.com/
  Významný nemecký teológ Eugen Biser sa usiluje o nové porozumenie a prognózu viery v postsekularizovanej 

dobe. Snaží sa tiež prekonať rôzne prekážky, ktoré bránia dnešnému človeku hlbšie preniknúť k osobe a dielu 
Ježiša Krista a jeho novému objaveniu Boha. 

  (Pre podrobnejšie informácie pozri: ŠROBÁR, Š.: Potrebujeme novú interpretáciu kresťanskej viery?/ Skúsenosť 
s teológiou Eugena Bisera. [online]. [cit. 04. februára 2015]. Dostupné na internete: https://www.yumpu.com/)

93  KOVÁČ, Š.: Pro sacerdote – Súhrn sociálnych prejavov zo Starého a Nového zákona. s. 29.
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Profesor etiky Johann Messner sústredil kresťanský obraz človeka do siedmych téz. Pre 
účely predkladaného článku spomeniem štyri tézy.

1,  Svedomie ako prirodzený orgán k rozoznávaniu mravných zásad dokáže v konkrét-
nych situáciách posúdiť dobro a zlo.

2,  Prirodzenosť človeka je sociálna, človek je tvor spoločenský.
3,  Človek je tvor historický a ako taký zodpovedný za rozvoj kultúry.
4,  Človek je Bohom povolaný k večnému šťastiu a účasti na bytí a živote Boha.

Skutočná dôstojnosť človeka je spojená s Božím obrazom, ktorý človeku dáva jedinečnú 
hodnotu. Takú jedinečnú, že mu ju nemôže vziať nijaká inštitúcia alebo ideológia. 

Viera je podstatou duchovného rozmeru človeka. Život nie je riekou bez prameňa. Tým 
prameňom je Boh – ‘nekonečná LÁSKA’. Nežijeme len tak „náhodou“, ale preto, že nás Boh 
miluje. Byť milovaný znamená život od niekoho prijímať. Život môžeme prijímať, čo najlepšie 
rozvíjať a odovzdávať podľa svojej vôle. Ale môžeme ho aj pokaziť, úplne ho odvrátiť od jeho 
cieľa. V procese svojho života môžeme ‘čerpať z prameňa’, ktorý vyjadruje zodpovednosť 
a vďačnosť za osobné a spoločné povolanie. ‘Žiť z prameňa’, – je formačný proces zrenia 
nábožensky orientovanej osobnosti. Znamená to čoraz viac sa približovať k Bohu, stále viac 
participovať v Jeho živote, prežívať Jeho prítomnosť vo všetkých záležitostiach svojho života 
a ďaleko za ne.94 

Prežívanie Božej prítomnosti ako i prítomnosti človeka medzi ľuďmi a vo svete podlieha 
neustálym zmenám. Napríklad niekedy prežívame až dôvernú blízkosť vo vzťahu k ľuďom 
a veciam, ktoré nás obklopujú. Inokedy naše prežívanie blízkosti vystrieda pocit izolovanosti, 
duševná vzdialenosť, oddelenosť od ľudí či vecí, alebo tendencia odmietať dokonca i sa-
mých seba. V takýchto chvíľach sa zvyčajne cítime menej šťastnými, menej aktívnymi. Preží-
vanie Božej prítomnosti človekom, jeho prítomnosť medzi ľuďmi a vo svete má svoju históriu. 
Historický vývin človeka je ovplyvnený nielen minulými udalosťami, ale taktiež dosahovaním 
budúcnosti, smerovaním k budúcnosti. Spôsob, akým je človek prítomný tu a teraz, závisí 
tiež od jeho budúcich plánov a ašpirácií. Človek sa musí sám rozhodnúť rásť v dôvernejšom 
prežívaní prítomnosti Boha, ľudí a sveta. Toto uvedomenie však neprichádza automaticky. 
Človek musí vyjsť s celým svojím bytím smerom k budúcnosti. Len takéto vyjdenie z hĺbky 
jeho existencie ho môže oslobodiť od väzenia minulosti. Človek nie je schopný hneď a zaraz 
zrúcať múry svojej limitácie a vymaniť sa zo železných okov svojich predsudkov. Je to len 
začiatok, štart k novému životu. Môže to trvať dlhé roky, dokonca aj celý život, kým jeho 
rozhodnutie prinesie úrodu. Tieto otázky sú časťou permanentnej formácie duchovného ži-
vota človeka. Základný princíp budovania človeka je v nás samých (sebavýchova), alebo 
v druhých (výchova). ‘Je ním bezpodmienečná dôvera v život’. Pre neveriaceho človeka 
môžu byť v tomto smere oporou výskumy modernej dynamickej psychológie o „pozitívnom“ 
charaktere ľudského vývoja. U kresťana je táto dôvera tým väčšia a silnejšia, čím väčšia je 
jeho viera.95 

Vieme, že Božiu existenciu nie je možné jednoznačne racionálne potvrdiť ani vyvrátiť. 
A tu nastupuje viera, životný postoj vyvierajúci z hlbín ľudskej bytosti, duchovné zrenie pre-
kračujúce logické konštrukcie a prenikajúce k jadru Bytia. Viera je dar od Boha.

94  KLČOVANSKÁ, E.: Niektoré aspekty zrenia nábožensky orientovanej osobnosti. s. 33.
95  QUOIST, M.: Konštrukcia človeka. s. 29.
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Náboženská viera zahŕňa jednak kognitívny akt, vyjadrujúci uznávanie existencie, do-
konalej nadprirodzenej bytosti (Boha) a jednak vzťah povinnej úcty a dôvery v ňu. Podľa 
katolíckej teológie je viera navyše presvedčenie o zjavených pravdách, súhlas s Bož-
skou pravdou na príkaz vôle, pohýnanej Božou milosťou.96 

Pod pojmom ‘intrinsická viera’ (‘vnútorne žitá’ alebo ‘živá’) rozumieme vieru, ktorá vy-
chádza z hlbín vnútra človeka a je pre neho v živote tým najdôležitejším, najhodnotnejším, 
najpodstatnejším, najposvätnejším, jeho bytostným presvedčením, podľa ktorého žije. Ta-
kýto človek sa snaží rozvíjať svoj vzťah s Bohom v každodennej modlitbe a jeho zakorene-
ná viera vniká do všetkého, čo koná. Riadi sa kresťanskými zásadami, pretože chápe ich 
hlboký zmysel, hľadá Božiu vôľu a živá viera ho vedie k nezištnej láske k druhým ľuďom.97 
‘Intrinsická viera’ má svoju výšku, šírku a hĺbku. ‘Výškou’ viery je jej nadprirodzená povaha, 
jej transcendentálny rozmer, jej smerovanie k Bohu. ‘Šírkou’ viery je bohatstvo jej poznania, 
jej smerovanie k človeku, k ľuďom. ‘Hĺbkou’ viery je jej nasmerovanie do vnútra človeka, do 
hlbín jeho srdca. Až v hlbinách srdca sa viera stáva životom a transformuje sa na osobné 
spoločenstvo so Svätým Trojjediným Bohom. Hĺbkou našej viery treba rozumieť znovuob-
javenie v sebe vnútorného človeka a jeho kultivovanie podľa Božieho obrazu. Je to vlastne 
celý náš život v jeho jednotlivostiach a životných prejavoch, životných príbehoch, ako aj 
v rozličných oblastiach ľudskej existencie, v ktorých sa táto intrinsická viera uplatňuje.98 

Intrinsická viera taktiež pozitívne pôsobí na zdravie i na proces uzdravovania. A to pre-
dovšetkým blahodarným vplyvom duševnej vyrovnanosti, prameniacej z vedomia zmyslu 
života a zmyslu nevyhnutného utrpenia a z nádeje na večný život. Anselm Grün píše, že 
intrinsická viera má v sebe vždy dimenziu terapeutickú. Ľudia, ktorí veria svojmu lekárovi 
jeho liečbe, sa uzdravujú lepšie a rýchlejšie. Aby sa uzdravil celý človek, potrebuje podľa 
Anselma Grüna spiritualitu, ktorá oslovuje jeho náboženskú túžbu, ktorá ho vyvádza z ego-
istického ‘ja’, a ktorá ho v zjednotení s Bohom nechá, aby prerástol sám seba. Výsledkom 
je človek uzdravený Kristom v jadre bytosti, ktorý i v slabosti a telesnej chorobe vyžaruje 
hlboký pokoj. Pred niekoľkými rokmi prebiehal v USA rozsiahly výskum zaoberajúci sa 
vplyvom viery na zdravie človeka. Vedci prezentujú niekoľko možných mechanizmov, ktoré 
potvrdzujú pozitívny vplyv viery na zdravie. Preukázalo sa, že jedinci s prežívaním intrin-
sickej viery sa v porovnaní s neveriacimi vyznačujú nielen lepšími ukazovateľmi imunitného 
systému, optimálnymi fyziologickými ukazovateľmi (napr. vysoký krvný tlak a kardiovas-
kulárne ochorenia), ale dožívajú sa aj vyššieho veku, sú menej anxiózni, depresívni, stra-
vujú sa striedmo, menej, resp. regulovane požívajú alkoholické nápoje, ich rodinný život 
je súladný atď. Fyzické zdravie predstavuje jeden z bazálnych indikátorov kvality života. 
Psychické zdravie človeka – dobré cítenie sa, pohoda (‘well – being’), životná spokojnosť 
a to ako v osobnom, tak v sociálnom živote, by malo byť hlbším, citlivejším indikátorom 
účinnosti intrinsickej viery v psychicky regulovanom konaní.99 Vrchol ľudského šťastia sa 
tu jednoznačne dáva do priamej súvislosti so spiritualitou (duchovnosťou) a skutočnou re-
ligiozitou (náboženskosťou). 

96  STRÍŽENEC, M.: Súčasné zameranie a výskumné výsledky psychológie náboženstva. s. 14. 
97  KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychológie zdraví. s.
98  JANÁČ, P.: Z viery pre vieru. s. 8.
99  KOVÁČ, D. (ed.): K problémom kultivácie integrovanej osobnosti na prahu 21. st. s. 103.
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Polaritou živej viery je ‘extrinsická viera’ (‘formálna’ alebo ‘vonkajšia’). Človek s formálnou 
vierou síce môže navštevovať bohoslužby, niekedy dokáže o viere aj pekne hovoriť, ale v sku-
točnosti netúži po hlbšom vzťahu s Bohom, riadi sa kresťanskými zásadami len zo zvyku alebo 
povinnosti, často však žije predovšetkým podľa svojej vlastnej vôle. Je potrebné zdôrazniť, 
že toto rozdelenie je pomocné, pretože každý veriaci človek je niekde na ‘ceste’ medzi vierou 
formálnou a vierou živou. Vnútorne veriaci človek môže upadnúť do formalizmu a naopak for-
málny kresťan môže po nejakom hlbokom zážitku alebo v životnej kríze, v utrpení, v chorobe 
svoju „mŕtvu vieru vzkriesiť“. 

Ako som už v článku naznačila, vieru je taktiež možné ešte diferencovať na ‘spiritualitu’ 
(‘duchovnosť’) a ‘religiozitu’ (‘náboženskosť’). 

Spiritualitu v jej čo najvšeobecnejšom poňatí môžeme považovať za hľadanie a uznávanie 
posvätného, ako zvláštnej hodnoty prekračujúcej ľudskú individualitu. Charakterizujú ju spô-
soby presvedčenia, nazerania na svet a správania – rešpektovanie určitých princípov alebo 
noriem, teda určité hodnoty človeka, premietajúce sa do vzťahu k sebe samému, k iným, k ži-
votu a k tomu najvyššiemu, čo ich presahuje. Pre niektorých ľudí to vo všeobecnom vyjadrení 
predstavuje pojem Boh, ktorý však môže mať množstvo individuálnych podôb s výnimkou tej 
formovanej náboženskými systémami.100

Religiozita je taktiež určitou súčasťou psychického života človeka, ale na rozdiel od spi-
rituality pozostáva z individuálneho náboženského vedomia, subjektívneho náboženského 
prežívania, náboženskej motivácie a zamerania jednotlivca, subjektívnej náboženskej viery 
a primeraných foriem správania.101 Hlavný rozdiel medzi spiritualitou a religiozitou môžeme 
nájsť napríklad v tom, že človek religiózny je členom nejakej náboženskej inštitúcie, človek spi-
rituálny môže veriť neorganizovane. Obe charakteristiky sa však často navzájom prekrývajú.102

Kresťanská viera a zmysel života
Náboženstvo bolo po stáročia hlavnou oblasťou, ktorá sa zaoberala problematikou zmyslu 

života. Ponúkalo ľuďom ciele, ku ktorým sa oplatilo smerovať život v jeho celkovom poňa-
tí,  či jednotlivostiach každodenného prežívania, cítenia a chcenia. Práve náboženská viera 
vyjasňuje a rozširuje horizont zmyslu.103 Pohľad na výskum nám rozšíri náš obzor poznania. 
Výskumné zistenia týkajúce sa religiozity a prežívania zmyslu života konkrétne v analýze Pav-
lových listov naznačujú – aby kresťanstvo poskytovalo zmysel života, nesmie byť povrchné, 
ale musí sa stať pre človeka autentickou hodnotou, ktorá mu pomáha v chápaní sveta, seba, 
svojho života, motivuje ho k napĺňaniu konkrétnych hodnôt a cieľov a takýmto spôsobom mu 
umožňuje prežívať pocity naplnenia a spokojnosti. Takto môže kresťanská viera plniť svoju po-
zitívnu úlohu v živote človeka, ktorý prirodzene túži poznať hodnotu a zmysel svojho života.104 

Wong, ktorý vychádza z Franklovej teórie o zmysle života hovorí, že náboženstvo a predo-
všetkým kresťanstvo ponúka najuspokojivejšiu a najkoherentnejšiu odpoveď na hlbokú ľudskú 
potrebu zmyslupnosti života, ako aj na otázky konečného zmyslu. 

100  PAULÍK, K.: Psychologie lidské  odolnosti. s. 143.
101  STRÍŽENEC, M.: Psychologické aspekty spirituality. s. 118 – 119. 
102  ZANDLER, M.: Hledání křesťanské cesty ke zdraví. s. 15.
103  TAVEL, P.: Zmysel života podľa V. E. Frankla. s.187.
104  HALAMA, P.: Zmysel života – psychologický a náboženský fenomén. s. 85. 
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Dôvody, pre ktoré je náboženstvo veľmi silný zdroj zmyslu života, podľa Wonga sú: 

1,  Viera v nesmrteľnosť, existenciu neba a konečný zmysel života, poskytuje efektívny  
protiliek na úzkosť zo smrti.

2,  Náboženstvo podporuje aj nasmerovanie života a smrti do určitej perspektívy.
3,  Náboženstvo umožňuje ľuďom získať hlbší vhľad do každodenných zážitkov.
4,  Náboženstvo poskytuje útechu a zmysel v utrpení.
5,  Náboženská viera ponúka systém hodnôt a cieľov, ktoré sú schopné aktivovať moti-

vačný komponent.105 

V predchádzajúcich vyjadreniach môžeme jasne vidieť, že najväčší význam pri skúmaní 
vzťahu medzi náboženstvom a zmyslom života má rozlíšenie zmyslu na tzv. ‘osobný’ a ‘koneč-
ný’ zmysel života. ‘Osobný’, alebo (‘každodenný’) zmysel života je súhrn bežných denných ak-
tuálnych súčasných cieľov, hodnôt a činností, ktoré človek napĺňa a realizuje. Môžeme hovoriť 
aj o tzv. zmysle horizontálnom, nakoľko sa týka horizontu (obzoru) nášho života. Jednotlivé sú-
časné ciele a hodnoty môžu byť dlhodobé, ale aj krátkodobé.‘Konečný’ zmysel života je hodno-
tový rámec, systém, ktorý sa vzťahuje k životu ako celku a jeho úlohou je interpretovať konečné 
a zásadné otázky ľudskej existencie (existencia človeka, smrť, utrpenie a pod.). Môžeme ho 
nazvať aj vertikálnym zmyslom života, pretože ide o hlboké a podstatné zameranie človeka. 
Nejedná sa o dva spôsoby realizácie zmyslu života, ale skôr o dve dimenzie toho istého zmyslu, 
ktoré sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. Najmä konečný zmysel ovplyvňuje osobné, ako aj 
konkrétne jednotlivé ciele alebo činnosti, ktoré si človek vyberá. Vedomie poslania a celkového 
zmyslu pomáha tvoriť aj angažovaním sa v konkrétnych hodnotách, či aktivitách.106 

Otázka smrti a života po smrti má pre prežívanie zmyslu života dôležitú úlohu. Ak človek žije 
v presvedčení a vo viere, že jeho život nie je náhoda, a že musí na svete splniť nejaké poslanie, 
ktoré sa vzťahuje k životu po smrti, potom má celkom určite zmysel aj jeho každodenný život 
a jeho denné aktivity a ciele – teda život, ktorý trvá od narodenia po smrť. Kresťanská viera 
zdôrazňuje práve to, že pre človeka má všetko v jeho živote zmysel, keď má zmysel jeho život 
ako celok, tak má zmysel aj to, čo bude nasledovať po ňom. V tom je najväčší zmysel kresťan-
skej viery vzhľadom na zmysel života človeka.107 

Z predchádzajúcich tvrdení vyplýva, že život vo viere bude mať „svoje poludnia a svoje 
noci, svoje vyjasnenia a svoje hmly“. Aj napriek týmto skutočnostiam je však potrebné, aby 
sa viera uplatnila v každodennom živote, v bežnom spolunažívaní so všetkými skutočnosťami 
ľudskej existencie. 

Život vo viere je osobným dobrodružstvom, ktoré aj keď je zvláštne má svoju logiku 
a zákony. Tieto zákony sú podstatne určované zámerom Boha, ktorý slobodne stanovil 
cesty, akými by prišiel k nám, a  ktorými ich obnovuje podľa svojej vôle na obraz Krista 
u tých, čo sa mu odovzdávajú vo viere. Také zákony nemajú nič z prísnosti, či presnosti 
vedeckých zákonov. Nikdy sa nekryštalizujú vo forme ,,poučiek“, duchovnosti, naopak 
ostávajú pohyblivými. A predsa dovoľujú povedať niečo zmysluplné o najhlbšej a naj-
menej komunikovateľnej kresťanskej skúsenosti.108 

105  WONG, P.T.P.: Spirituality, meaning, and successful aging. s. 359 – 394.
106  HALAMA, P.: Zmysel života z pohľadu psychológie. s. 20.
107  HALAMA, P.: Zmysel života – psychologický a náboženský fenomén. s. 80 – 81. 
108  BESNARD, A. M.: Život a zápasy viery. s. 59 – 60.
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V praktickej aplikácií života viery to znamená, že kresťanská viera je princípom vnútorné-
ho života človeka, je činná skrze lásku a uschopňuje srdcom prijať každého človeka na zemi 
a vidieť v ňom brata, alebo sestru v Kristovi.109 Hodnota kresťanskej viery je práve v tom, že 
človeku ponúka zmysluplný život a zdôrazňuje pritom jeho prosociálne smerovanie, ktoré sa 
vyjadruje termínom láska typu agape.110 Kresťanstvo to demonštruje na posolstve samotné-
ho Ježiša Krista, ktorý svojim životom v praxi ukázal, čo znamená v osobnom živote realizo-
vať lásku. Možno zhrnúť, že v kresťanskej tradícií v súvislosti so zmyslom života, je potrebné 
poodstúpiť od seba a uvedomiť si, že stred života človeka leží mimo neho samého.111

Záver
Viera ako komplex hodnôt a životných preferencií z hľadiska jej sociálnej, psychologickej 

a kresťanskej podstaty je nevyhnutná pre kvalitu života a duchovného prebudenia človeka. 
Je osobným rozhodnutím pre konkrétne zameranie, smerovanie života. Kvalita viery je však 
veľmi subjektívnym javom, závisí od mnohých faktorov a meria sa viacerými kritériami. Do-
týka sa nielen jej obsahu, ale aj foriem akými sa prejavuje. Viera sama o sebe je tajomný 
dar. Nie je to statický dar, ale dynamická skutočnosť. Uplatňuje sa činnosťou, podlieha zá-
konitosti rastu, ale aj úpadku.112 Toto všetko podnecuje človeka – kresťana, aby vo svojom 
konkrétnom živote vieru prehlboval, venoval jej svoju starostlivosť. Viera zo všetkého najviac 
potrebuje sebauplatnenie – potrebuje veriť. Viera je cesta, putovanie po nej. V čom teda 
spočíva starostlivosť o vieru človeka? Dovoľujem si uviesť niekoľko kľúčových aspektov. Sta-
rostlivosť o vieru by mala spočívať v aplikácii viery do konkrétnych spoločenských činností, 
v uplatňovaní živej viery v celom konkrétnom živote človeka. Zásadným prvkom života viery 
je u kresťana – okrem účasti na kresťanskej liturgii, prijímania sviatostí, ktoré predstavujú 
nevyčerpateľný prameň posily a vnútornej radosti, – živá modlitba, ktorá má byť základom 
všetkého jeho konania. Modlitba je nielen priamym dôsledkom intrinsickej viery, ale skrze 
modlitbu zároveň opätovne nachádzame aj väčšiu pevnosť vo viere.

Možno zhrnúť, že viera je nám užitočná pre časný život, aby sa nám darilo, aby sme 
prežívali šťastie už tu na zemi, aby sme žili v blahu, pokiaľ je to možné. Zo skúsenosti však 
vieme, že je to veľmi obmedzené a čiastkové. Náš život má zmysel jedine so zreteľom na 
večnosť. ’’Pod zorným uhlom večnosti má zmysel byť poctivý, svedomitý, pracovitý.“113 ’’Viera 
je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr.11, 1) 

Predovšetkým kresťan 21. storočia má vo svojom konkrétnom živote zodpovednosť 
odovzdávať vieru, a to živú vieru do angažovania sa v otázkach spoločenského života. 
Skúsenosť živej viery však nie je pre kresťana len psychologickou a emocionálnou zále-
žitosťou. Skúsenosť zo spoločenstva s Bohom je nadprirodzená realita. Neoceniteľný dar 
viery, však môžeme stratiť, preto sa o ňu musíme starať a chrániť si ju ako vzácny poklad 
a najvyššiu hodnotu terajšieho života. Získať takýto cenný dar vyžaduje veľkú námahu, ako 
aj snahu isť v našej kresťanskej spiritualite až na hlbinu, na podstatu našej duchovnosti. 
Viera pre nás predstavuje svetlo na cestách, aby sme nezablúdili, aby náš život mal vždy 
zmysel a smerovanie. Celý život z viery je slobodnou odpoveďou na Božie povolanie a jej 

109  KARTUZIÁN: Láska a ticho. s. 14.
110  KŘIVOHLAVÝ, J.: Psychologie smysluplnosti existence. s. 154.
111  TAVEL, P.: Zmysel života podľa V. E. Frankla. s. 185 – 187.
112  JANÁČ, P.: Z viery pre vieru. s. 9.
113 JANÁČ, P.: Z viery pre vieru. s. 9.



4949

VIERA Z HĽADISKA PODSTATY SOCIÁLNEJ, PSYCHOLOGICKEJ A KRESŤANSKEJ | Marta Buňová

predmetom má byť práve samotný Boh. Týmto viera pre každého kresťana predstavuje 
nesmiernu hodnotu. O nej hovorí Kristus v podobenstve o vzácnej perle. ‘Kto chce mať 
vieru musí sa dokázať vzdať mnohých vecí’ (porov. Mt 13, 45 – 46). Viera teda taktiež 
predpokladá aj zmysel pre obetu.
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Abstrakt
Spiritualita je podstatná dimenzia človeka. Je to volanie po sebatranscendencii. Existuje 
mnoho spiritualít a spirituálnych prístupov. V predkladanom článku vychádzame z kresťan-
skej spirituality, ktorá znamená zjednotenie s Bohom a blížnymi. Žitá kresťanská spiritualita 
má podľa výskumov pozitívne dopady na život človeka. Misionárska spiritualita, vychádza-
júca z kresťanskej spirituality, má isté osobitné črty. Ide o spiritualitu vzťahov – s Bohom 
a s ľuďmi, čo symbolicky znázorňuje kríž. Kríž je zároveň znakom oslobodenia a transfor-
mácie týchto vzťahov, o čo v misijnej činnosti ide.

Kľúčové slová: Spiritualita. Transcendencia. Misionár. Vzťahy. Kríž.

Abstract
Spirituality is the essential dimension of man. It is a call for self-transcendence. There are 
many spiritualities and spiritual approaches. This article is based on Christian spirituality, 
which represents the unifi cation with God and our neighbours. Practising Christian spiri-
tuality has, according to research, a positive impact on human life. Missionary spirituality 
stemming from Christian spirituality has the same traits. The main issue is the spirituality of 
relationships – with God and people, which is symbolically represented by a cross. A cross 
is also a symbol of freedom and transformation of these relationships, which missionary 
activities seek to achieve. 

Key words: Spirituality. Transcendence. Missionary. Relationships. Cross.

Úvod
Keď hovoríme o spiritualite máme na mysli duchovnú (vnútornú) dimenziu človeka. Pri 

tom však musíme brať do úvahy človeka ako celostnú ľudskú bytosť, spolu s jeho postojmi 
i skutkami, vzťahmi, osobným i spoločenským životom. Duchovný život človeka je ovplyvne-
ný mnohými činiteľmi, medzi ktoré patria napríklad náboženské a kultúrne tradície, názory, 
spôsob života atď. Treba povedať, že spiritualita človeka vo všetkých svojich nuansách je 
veľmi bohatá a rozmanitá skutočnosť, ktorá sa sotva dá úplne postihnúť. Máme viacero opi-
sov a defi nícií spirituality. Podľa rozličných delení existuje mnoho spiritualít a  spirituálnych 
prístupov. Niektorí autori hovoria o spiritualite ako o odpovedi na hlbokú a tajomnú ľudskú 
túžbu po osobnej transcendencii.114 Iní spiritualitu defi nujú ako rozmer života, v ktorom si uve-

114  Pod transcendenciou budeme rozumieť presiahnutie materiálneho sveta a prírodných zákonitostí vedomím, 
poznaním a duchovným životom (CORETH, E.: Možnosti človeka. s. 18). Viktor E. Frankl používa v tejto súvislos-
ti termín „sebatranscendencia.“ (FRANKL, V. E.: Utrpenie z nezmyselného života. s. 11); porov. aj KLČOVANSKÁ, 
E.: Duchovná dimenzia v psychoterapii. s. 101.
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domujeme Božiu prítomnosť. Kresťanskí autori hovoria o spiritualite ako o živote s Bohom 
či zjednotení s Bohom. Podľa nich duchovný život znamená prítomnosť a činnosť Ducha 
Svätého v človeku. Prostredníctvom Ducha Svätého je človek pozdvihnutý k Božiemu životu, 
ktorý sa naň „vylieva“ a v ňom účinkuje. V koreni kresťanskej spirituality je teda skúsenosť 
osobného vzťahu s Bohom. Boh sa nám zjavuje ako Svätá Trojica, preto aj kresťanská spiri-
tualita vychádza z trojičnej skúsenosti: s Bohom Otcom skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. 
Táto skúsenosť je odrazom nadprirodzeného života v nás, ktorý teológia označuje ako život 
milosti. Je to život osobného priateľstva, poznania a lásky medzi Bohom a človekom. Spiri-
tualita hovorí vlastne o tom, že Boh je človeku veľmi blízky.

Musíme však rozlišovať medzi spiritualitou a religiozitou. Religiozitu možno chápať ako 
osobný a kladný vzťah človeka k nejakému náboženstvu. Ide o formálne štruktúrovaný vzťah 
naviazaný na náboženské inštitúcie, učenie a rituály.115 Človek môže byť spirituálny a nemusí 
byť pri tom religiózny. Teda religiozitu chápeme ako náboženské prežívanie a s ním spojené 
správanie, pričom spiritualitu môžeme pokladať za vnútorný aspekt religiozity.116

Spiritualita v živote človeka 
Spiritualitu môžeme vnímať aj ako školu života konkrétneho človeka. V spiritualite na-

chádzame odpovede na základné otázky ako napríklad zmysel života, význam vzťahov, 
vyrovnanie sa so sebou samým, s druhými, so svetom a s defi nitívnou realitou.117 Podľa 
Vladimíra Smékala spirituálnou dimenziou bytia človek transcenduje svoju každodennosť, 
čo ho otvára pre formovanie takých charakteristík, ako je láska, zodpovednosť, prezieravosť, 
múdrosť, vyrovnanosť alebo ušľachtilosť.118 Spiritualita pomáha človeku napríklad vyrovnať 
sa aj s otázkou smrti. Smrť možno prekonať niečím, čo človeka presahuje, čo ide poza smrť. 
Patrí sem práve transcendentná dimenzia človeka. Michal Stríženec v tejto súvislosti uvádza 
aj intenzívny mystický stav, kedy čas a smrť zmiznú.119

Stríženec odvolávajúc sa na Brucea poukázal na poznanie následnosti, ktorú môžeme 
vyjadriť príčinným reťazcom: spirituálne presvedčenie → normatívne hodnoty → charakte-
ristika jednotlivca → vyššie sebahodnotenie. Z vyššieho sebahodnotenia potom vyplývajú 
ďalšie pozitívne dôsledky pre rozvoj osobnosti človeka. Avšak základnou podmienkou pre 
platnosť tohto reťazca je, aby spirituálne presvedčenie malo jasne stanovené hodnoty. K to-
mu sa pridáva ďalšia podmienka, že človek musí byť verný svojej spiritualite. Spiritualita by 
sa nemala prispôsobovať momentálnym potrebám a túžbam, človek by sa nemal vyhýbať 
výzvam a skúškam, ktoré na ceste k dosiahnutiu sebatranscendencie musí prekonať. Viedlo 
by to k degradácii uvedeného reťazca na veľmi labilný reťazec, ktorý by sa mohol pretrhnúť. 
Príslušnosť k tradičnému náboženstvu s jasne stanovenými a pevnými hodnotami, ktoré 
pomáhajú k sebatranscendencii, tu možno pokladať za výhodu.120

Victor White chce poukázať na skutočnosť, že ak človek neprikladá božskosť Bohu, 
začne ju prisudzovať napríklad prírode, vzťahom, láske alebo aj sám sebe, takže sa stáva 
obeťou nevyspytateľných vnútorných síl, proti ktorým je v podstate bezmocný. S odvola-

115  STRÍŽENEC, M.: Psychológia náboženstva. s. 11, 21.
116  ŘÍČAN, P.: Psychologie náboženství. s. 44.
117  CANDA, E. R. – FURMAN, L. D.: Spiritual diversity in social work practice: The heart of helping. s. 37.
118  SMÉKAL, V.: Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie. s. 30.
119  STRÍŽENEC, M.: Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. s. 121.
120  STRÍŽENEC, M.: Aktuálne problémy psychológie náboženstva. s. 49.
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ním sa na Junga hovorí, že ak je Boh vylúčený z ľudského myslenia, vystrieda ho nevedo-
má náhrada. Rozvinú sa sebecké túžby, z čoho môže vzniknúť až choroba.121 

Na dokumentovanie významu spirituality pre život človeka sa ďalej odvolávame na 
niekoľko vedeckých výskumov. Paul Wink a Michele Dillon dlhodobým sledovaním zistili, 
že spiritualita pozitívne ovplyvňovala pohodu ľudí v neskorej dospelosti a staršom veku, 
čo priamo súviselo s ich osobným rastom, angažovanosťou v tvorivých každodenných 
úlohách a múdrosťou.122 Štúdia Erika Wikstroma, ktorú uvádza Holm, ukazuje, že pokiaľ 
spirituálny človek má predpoklady a snahu prežívať každodennosť s vyšším zmyslom, má 
predpoklady podriaďovať vyššiemu zmyslu aj svoje trápenia. Spirituálne žijúci ľudia sú 
schopní prijať ťaživé situácie a stavy núdze ako zmysluplne začlenené do širšieho celku.123

V tejto súvislosti možno spomenúť aj výsledky kvalitatívneho výskumu uplatnenia spiri-
tuality v praxi sociálnej práce. Výskum v roku 2014 uskutočnil Pavol Blaškovič, doktorand 
Katedry misiológie VŠZSP sv. Alžbety. Na základe výsledkov výskumu môžeme predpokla-
dať pozitívne dôsledky zapájania spirituality do praxe sociálnej práce – ozdravenie vzťa-
hov klienta, pozitívne vnútorné prežívanie, pocit pokoja, získanie sebahodnoty, objavenie 
zmyslu života, nadobudnutie vnútornej sily, zmierenie sa so životnými podmienkami, ktoré 
nie je možné zmeniť, prijatie a zvládanie utrpenia atď.124

Podľa psychológov má každý človek aspoň latentný vzťah k transcendentnu. Prob-
lémom mnohých ľudí súčasnosti je, že tento vzťah zostáva potlačený, čo vedie k pocitu 
prázdnoty, márnosti, ďalej to môže viesť až k depresii, či dokonca deštruktívnej agresii. 
A naopak, ťažké životné situácie pomáha prekonávať zameranie sa na duchovno, na to, čo 
človeka transcenduje. Ukazuje sa, že najhlbšou vnútornou potrebou človeka je uspokojiť 
volanie sebatranscendencie.125

Misionárska spiritualita
Ako sme už načrtli, kresťanská spiritualita je život v Božom Duchu a s Božím Duchom 

(porov. Rim 8,9 – 11). Podľa Esquerda Bifeta je to odpoveď na prítomnosť vzkrieseného 
Krista a jeho slovo, ktorá zahŕňa presvedčenie (vieru), stupnicu hodnôt a motivácií (ná-
dej), postoje a rozhodnutia (lásku). Je to ustavičná konverzia a neprestajný rast v ľudskej 
a kresťanskej zrelosti.126 Kresťanská spiritualita vyrastá z týchto viditeľných prameňov: 
Sväté písmo, teológia, kultúra a tradícia.127 Jej neviditeľným, avšak prvotným prameňom 
je Duch Svätý.

Jednou zo základných činností v misijnej práci je evanjelizácia. Súčasná evanjelizácia 
znamená ponúknuť ľuďom základnú kresťanskú skúsenosť, ktorú by sme mohli zhrnúť do 
týchto bodov:

121  WHITE, V.: Bůh a nevědomí. Teologie versus psychologie. s. 35.
122  WINK, P. – DILLON, M.: Religiosness, Spirituality, Psychosocial Functioning in Late Adulthood: Findings From 

a Longitudinal Study. s. 916 – 924.
123  HOLM, N. G.: Úvod do psychologie náboženství. s. 96.
124  BLAŠKOVIČ, P.: Uplatnenie spirituality v praxi sociálnej práce. s. 178 – 179. 
125  STRÍŽENEC, M.: Psychológia náboženstva. s. 98; porov. BLAŠKOVIČ, P.: Uplatnenie spirituality v praxi sociálnej 

práce. s. 25. 
126  BIFET, J. E.: Spirituality for a missionary church. s. 49.
127  REILLY, M. C.: Spirituality for mission. s. 28.



54

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

54

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

–  ‘ skúsenosť Boha’, ktorý je láska; túto skúsenosť kresťania nadobúdajú v Ježišovi Kristo-
vi, ktorý je Emanuel (Boh s nami), vtelené Božie Slovo,

–  ‘ skúsenosť modlitby’ ako dialógu s Bohom; kresťanská modlitba je predovšetkým synov-
ský postoj, a nie nejaká metóda či psychologické cvičenie,

– ‘ skúsenosť radosti a nádeje’; táto skúsenosť plynie z presvedčenia, že nebeský Otec 
nám pripravil „svadobnú hostinu“, na ktorú nás pozýva, a vždy je možnosť obrátenia 
a návratu a robiť veci v živote lepšie, 

–  ‘skúsenosť Ježišových blahoslavenstiev’, ktorá nám umožňuje zaujať správny postoj 
v každej situácii.128

  Apoštolské povzbudenie Pavla VI. ‘Evangelii nuntiandi’ o ohlasovaní evanjelia 
v dnešnom svete predkladá v záverečnej kapitole akési zhrnutie apoštolskej spirituality, 
ktoré pozostáva z týchto prvkov: povolanie, vernosť Duchu Svätému, autentickosť a sve-
dectvo života s Bohom, jednota a bratstvo v apoštolskej službe, pravda, láska.129 Misijná 
encyklika Jána Pavla II. ‘Redemptoris missio’ rozpracúva misionársku spiritualitu v týchto 
témach: oddanosť Duchu Svätému, intímne spoločenstvo s Kristom, láska k Cirkvi a k ľu-
ďom, svätosť, život kontemplácie.130 Pápež Benedikt XVI. v encyklike ‘Deus caritas est’ 
kladie Eucharistiu do centra spirituality kresťanskej charity.131 Zhrňme teraz základné črty 
spirituality misijného a charitatívneho pracovníka:

●  ‘Trojičný prameň’
Misionárska spiritualita pramení zo života Svätej Trojice.132 Všetka kresťanská misijnosť 
a všetka charita pochádza z božského trojičného života. Veď náš Boh, trojjediný Boh je 
misionársky, je prekypujúcou láskou, ktorá dáva do pohybu dejiny sveta a ľudstva. On sám 
prichádza k ľuďom a skláňa sa k nim, aby ich priviedol k naplneniu. Misionárska Cirkev 
a misijní i charitatívni pracovníci sú v službe tejto Božej misie.

●  ‘Povolanie od Krista’
Spiritualita misijného pracovníka má svoj základ v osobnom stretnutí s Kristom. Misionár 
vo svojom živote stretol Krista, ktorý ho povolal do misijnej služby skrze vnuknutie Ducha 
Svätého.133 Spiritualita misijného pracovníka je teda kristocentrická, čo znamená, že jej zá-
kladným znakom je úzke spoločenstvo s Ježišom Kristom. Ten, čo sa dal do misijnej a cha-
ritatívnej služby, v stretnutí so živým Bohom zakusuje, že ho Boh miluje. Táto skúsenosť ho 
oslobodzuje, takže túži, aby aj iní nadobudli túto skúsenosť stretnutia Ježiša.

●  ‘Otvorenosť voči Duchu Svätému’
Každý misionár musí byť otvorený voči Duchu Svätému, musí sa ním nechať inšpirovať 
a viesť. Misijná činnosť je otvorenosť a  oddanosť voči Duchu Svätému. Misijný pracovník 
má byť pripravený na prekvapenia a podnety, ktoré prichádzajú od Ducha Svätého. Pre 
vykonávanie jeho poslania je nevyhnutné aby prijal dar vytrvalosti a dar rozlišovania, ktoré 

128  BIFET, J. E.: Spirituality for a missionary church. s. 86.
129  PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. čl. 74 – 80.
130  JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 87 – 91.
131  BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. čl. 14 – 16.
132  AD GENTES. čl. 2; JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 1.
133  AD GENTES. čl. 4, 23; PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. čl. 74; JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 87 – 88.
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sú dôležitými črtami jeho spirituality. Misionár by mal v sebe pestovať jemnú schopnosť 
rozpoznávania Ducha v Božích znameniach.134

●  ‘Modlitba a kontemplácia’
Základným pilierom misionárskej spirituality je modlitba. Misijný pracovník by mal byť člove-
kom modlitby, celý jeho život by mal byť preniknutý modlitbou. Znakom spirituality misionára 
je tiež kontemplácia. „Ak misionár nie je kontemplatívny, nemôže vierohodne hlásať Krista“, 
hovorí Ján Pavol II.135 Byť misionárom znamená byť kontemplatívnym, aj akčným. Misionár 
má byť kontemplatívny v činnosti. Každej misijnej a charitatívnej službe, každej činnosti či 
podujatiu by mala predchádzať modlitbovo-kontemplatívna príprava.

●  ‘Zrieknutie sa seba’
Misionár, ktorý nasleduje Ježiša Krista v ohlasovaní Božieho kráľovstva, by mal žiť duchov-
nosť askézy zvláštnym spôsobom. Misionárske povolanie si vyžaduje od misionára zrieka-
nie a „vyprázdňovanie“ sa od seba samého (porov. Mk 8,34; Flp 2,7 – Ježišova ‘kenóza’) 
a prijatie úlohy „odumierajúceho zrna“ (porov. Jn 12,24). Misijný pracovník sa musí vedieť 
zrieknuť seba a všetkého, čo pokladal doteraz za svoje, aby sa „pre všetkých stal všetkým“ 
(porov. 1 Kor 9,22). To neznamená, že zapiera svoju prirodzenú identitu, svoje vlohy a svoju 
osobitosť. Neznamená to ani zapierať svoju povahu, vášeň, energiu. Naopak, má ich správ-
nym spôsobom nasmerovať a využiť. Zrieka sa však toho, aby dával do popredia seba a nie 
Boha. Nesmie lipnúť na svojich schopnostiach, ani na svojej dobrej povesti. Vo všetkom mu-
sí hľadať Božiu slávu, nie svoju. Misionár meria cestu sebazrieknutia, ktorá s Ježišom vedie 
na kríž.136 Táto cesta sa však krížom nekončí, lebo nasleduje zmŕtvychvstanie a oslávenie.

●  ‘Spiritualita zdola’
Spiritualita misijného pracovníka by mala mať črty tzv. spirituality zdola. Túto spiritualitu me-
dzi inými priblížil aj Anselm Grün. Boh k nám nehovorí iba v Biblii a prostredníctvom Cirkvi, 
ale aj cez nás samých, prostredníctvom našich myšlienok, citov, či dokonca prostredníctvom 
našich rán a slabostí. Misionár nie je nijaký „superman“. Ako každý človek má svoje zra-
nenia, sklamania, chyby a hriechy. Tie ho však môžu ešte viac otvárať pre Boha, ak k nim 
zaujme správny postoj. Ak si misijný pracovník vie priznať svoju nevedomosť, úzkosť a bez-
mocnosť, svoj neúspech či dokonca krach, ak si vie priznať, že je na dne a úplne prázdny, 
vtedy sa môže oveľa viac priblížiť k Bohu. Lebo tam, kde človek nič nemá, je otvorený pre 
dar Božej milosti, kde je zranený či nalomený, tam je otvorený pre Boha (porov. 2 Kor 12,7-
10).137 Zranenia, neúspechy, sklamania a pády vyhĺbia v človeku veľký priestor, do ktorého 
môže teraz vstúpiť Boh. To je skutočné prijatie a uzdravenie. K takémuto postoju sa však 
človek dostáva až po dosiahnutí istej zrelosti.

●  ‘Zameranie na inkulturáciu’
Misionár by mal v sebe pestovať hlboký zmysel pre pravdivú pokoru. Pokoru potrebuje na 
to, aby bol schopný prekonať predsudky a postoje svojej kultúry (týka sa to najmä misio-

134  AD GENTES. čl. 4; PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. čl. 75; JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 87.
135  JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 91; porov. AD GENTES. čl. 2; JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 25.
136  AD GENTES. čl. 3, 24; PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi. čl. 6 – 12; JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 88.
137  GRÜN, A.: Spiritualita zdola. s. 5, 19, 29, 70.
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nárov zo Západu) a prijať ľudí, ku ktorým prichádza, aj s ich kultúrou a identitou. Misijná 
spiritualita privádza k autentickej inkulturácii.138

●  ‘Láska’
Súčasťou spirituality misijného pracovníka je úprimná láska k ľuďom, ktorá udržuje po-
zornosť, nežnosť, súcit, milosrdenstvo, otvorenosť a záujem pre problémy ľudí. Ján Pavol 
II. v encyklike ‘Redemptoris missio’ k tomu hovorí: „Misionár je človek lásky. Aby mohol 
každému bratovi hlásať, že ho Boh miluje a že sám môže milovať, musí svoju lásku ku 
všetkým dokázať tým, že dáva svoj život za blížneho... Nosí v sebe ducha Cirkvi, otvore-
nosť a záujem o všetky národy a o všetkých ľudí, zvlášť o najmenších a najúbohejších... 
Je znamením Božej lásky vo svete, lásky, ktorá nikoho neodvrhuje ani neuprednostňuje.“139 
Mať takúto lásku neznamená správať sa „sladko“, byť bez kritického názoru a nevedieť ho 
prejaviť. Kritika však musí byť vykonaná vhodným spôsobom, aby človeka nezdrvila, ale 
aby ho pozdvihla.

●  ‘Eucharistická diakonia’
Eucharistia má silný sociálny charakter. Vo sviatostnom prijímaní sa zjednocujeme s Kris-
tom a tak sa zjednocujeme aj s ostatnými, ktorí Krista prijímajú. Láska k Bohu a láska k člo-
veku sa tak zjednocujú. Eucharistické spoločenstvo je spoločenstvom lásky a vyjadruje, že 
sme milovaní a že milujeme druhých.140 Spiritualita misionára je spiritualitou eucharistickej 
diakonie. Znamená to jednak zúčastňovať sa na liturgickom slávení Eucharistie, kde sa 
láme Kristovo telo a dáva sa za pokrm zhromaždeným v spoločenstve bratov a sestier. 
Služba pre druhých je jedným z plodov Eucharistie, ktorý by mali kresťania vyniesť z kos-
tolov von, do každodenného života. Môžeme to chápať ako slávenie Eucharistie v širšom 
zmysle. Čiže kresťania by mali vychádzať z uzavretej eucharistickej slávnosti do sveta a žiť 
Eucharistiu, to znamená „lámať“ seba samých druhým, dávať im svoju prítomnosť, slovo, 
povzbudenie, sily a schopnosti. Tak sa ľuďom vo svete vlastne dáva sám Kristus, lebo 
kresťania sú jeho telom.

●  ‘Radosť a humor’
Dôležitým znakom skutočného misionárskeho života je radosť, ktorá pramení z viery.141 
Zvláštnou misionárskou úlohou je prinášať ľuďom evanjelium, radostnú zvesť, čiže dávať 
ľuďom radosť. Radosť môže dávať iba ten, kto ju sám v sebe nosí. Misionár dostáva ra-
dosť spolu s misionárskym povolaním. K misionárskemu povolaniu patrí aj humor. Humor 
veľmi úzko súvisí s pokorou. Byť pokorný znamená zostúpiť do vlastnej biedy. A toto oboz-
námenie sa so svojou úbohosťou vedie k humoru, čo nás robí viac ľudskými a vnútorne 
pravdivými. A. Grün hovorí, že kto sa stretol so svojím vlastným človečenstvom, nič naozaj 
ľudské mu už nie je cudzie. Je to cesta premeny, cesta oslobodenia.142 

138  JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 43, 88.
139  JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 89; porov. BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. čl. 26 – 30. 
140  BENEDIKT XVI.: Deus caritas est. čl. 14 –18.
141 JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 91.
142 GRÜN, A.: Spiritualita zdola. s. 81 – 83, 86.
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●  ‘Svätosť’
Spiritualita misijného a charitatívneho pracovníka má byť spiritualitou svätosti.143 V misijnej 
a charitatívnej činnosti nestačí mať len účinné metódy a prostriedky, nestačí misijnú a cha-
ritatívnu službu iba výborne organizovať a koordinovať, nestačí byť iba vynikajúco podkutý 
v biblických a teologických náukách, ale treba mať úprimnú túžbu po pravej a nefalšovanej 
svätosti. Môžeme pozorovať, že tento pojem v súčasnosti u ľudí vzbudzuje obavu, pretože 
často dochádza k jeho nesprávnej interpretácií. Svätosť nie je stav bezchybnosti a mravnej 
dokonalosti. Nie sú to ani asketické cvičenia. Neznamená to ani nejaká nedosiahnuteľná 
nadľudská úroveň. Svätosť je vedomie Božej blízkosti. Je to prijatie seba samého i druhých, 
radosť z toho, že som. Svätý je úplne odovzdaný Bohu a jeho vôli, no zároveň je autenticky 
ľudský. Svätosť je otvorená pre novosť a sama prináša niečo nové. Kresťanská a misionár-
ska svätosť je život v pravde. Svojou dôverou v Božiu milosť a pôsobenie Ducha Svätého 
sa svätý stáva originálnym a jedinečným človekom a môže byť znamením života s Bohom 
pre druhých. Svätá Terezka hovorí, že svätosť nespočíva v skutkovom konaní, ale jedine 
v dispozícii srdca, ktorá nás robí malými v náručí Boha.

Záver
Na misionársku spiritualitu možno nazerať z viacerých aspektov. Na základe osobných 

skúseností nadobudnutých predovšetkým počas niekoľkoročného misijného pôsobenia 
v rozvojových krajinách si na záver dovolíme uviesť aj vlastné defi novanie misionárskej 
spirituality. Misionársku spiritualitu chápeme ako vzťah, ako kríž: † ako Ježišov kríž. Nie kríž 
ako symbol smútku, cintorínov, ale ako symbol naplnenia. Človek je miestom a prekrížením 
vzťahov: vzťahov s ľuďmi navôkol a s Bohom. Symbolicky tento kríž vyjadruje aj ľudské telo 
– vertikálne vzpriamené s upaženými rukami v horizontálnej polohe. Misionársku spiritualitu 
chápeme ako napĺňanie žitých vzťahov: vzťahov s ľuďmi (horizontála) a s Bohom (vertikála). 
Ježiš zomrel na kríži za nás, za naše vzťahy, za ich oslobodenie, uzdravenie, transformáciu 
a naplnenie. Preto je misionárska spiritualita symbolicky krížom, lebo misijný pracovník je 
v službe oslobodenia, uzdravenia, transformácie a napĺňania vzťahov.

V tejto spiritualite nejde o kresťanstvo v zmysle svetového náboženstva, ktoré nejakým 
spôsobom konkuruje iným svetovým náboženstvám. Misionári nemajú za cieľ pokresťan-
čovať ľudí, obracať ich na kresťanstvo. Možno to bol cieľ misijnej činnosti niekedy v minu-
losti, ale nie dnes. V misionárskej spiritualite ide o evanjelium a jeho hodnoty. Znamením 
a nositeľom evanjelia je univerzálna misijná Cirkev. Cirkev tu nechápeme predovšetkým 
ako inštitúciu či organizáciu, ale ako spoločenstvo, organizmus – koinoniu. Koinonia cirkvi 
predstavuje spoločenstvo ľudí, ktorí sú Ježišovými priateľmi a pre ktorých má evanjelium 
takú hodnotu, že sa ho rozhodli žiť. Pokúšajú sa ho žiť vo svojom živote a niektorí dokonca 
majú lásku a odvahu deliť sa oň s druhými. 

Prof. PhDr. Ing Ladislav Bučko, PhD., pôsobí ako dekan Inštitútu misijnej práce a tropic-
kého zdravotníctva Jána Pavla II. a vedúci Katedry misiológie na VŠZSP sv. Alžbety v Brati-
slave. Prednáša Misiológiu taktiež na Trnavskej univerzite, univerzite Palackého v Olomou-
ci, Husovém institutu teologických studií v Prahe a Catholic University of East Africa. Venuje 
sa skúmaniu misijných modelov v rozvojových krajinách. Misijne pôsobil v Rusku, Jakutsku, 
Uzbekistane, Kazachstane, Kambodži, Keni. 

143  JÁN PAVOL II.: Redemptoris missio. čl. 90.
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SUICIDALITA – TREND ALEBO HROZBA SÚČASNÝCH RODÍN?

SUICIDALITY – TREND OR THREAT FOR CONTEMPORARY FAMILIES?

Pavol Tománek

Abstrakt 
Príspevok demonštruje otázky krízy rodiny v súčasnosti. Zaoberá sa základnými podnetmi 
krízy v rodine a predkladá náročnú tematiku suicidality. Deskripciou poukazujeme na naj-
častejšie druhy kríz, z ktorých často pramení otázka suicidality v rodinách, najmä medzi 
mladými ľuďmi. V závere ponúkame možné návrhy prevencie pri suicidalite medzi deťmi 
a mládežou.

Kľúčové slová: Suicidalita. Výchova. Rodina. Kríza. Prevencia. 

Abstract
This contribution demonstrates the issues of contemporary family crises. It addresses the 
basic impulses of crisis in the family and discusses the delicate subject of suicidality. Our 
description shows the most common types of crises which often result in suicidality in fa-
milies, especially among young people. In conclusion, possible forms of prevention against 
suicidality of children and adolescents are suggested.

Key words: Suicidality. Education. Family. Crisis. Prevention.

Úvod
Žijeme zakcelerovanú dobu. Rodinné spolužitie je atakované rôznymi endogennými 

i exogennými vplyvmi prostredia. Mnohými turbulenciami v legislatíve rodinnej politiky, ako 
aj vplyvom novovznikajúcich alternatív rodinného spolužitia je rodina čoraz častejšie „atomi-
zovaná“ vo svojej podstate. Nastoľuje sa tu dilema, či je rodina viac v kríze ako manželstvo, 
v ktorom často zostáva len otázka slobody na úkor zodpovednosti. Kohabitácia, či starší 
názov ‘konkubinát’, vytláča tradičný inštitút manželstva často až na okraj spoločensky schvá-
lených noriem rodinného spolunažívania. Sme svedkami, ako prevažná väčšina manželstiev 
končí rozvodom. Z mnohých týchto manželstiev, z týchto rodín vychádzajú deti s hlbokými 
psychickými i sociálnymi problémami. Otázka atomizácie manželstiev, rodín a ich negatívny 
dopad práve na deti je naliehavou otázkou, ktorú je potrebné riešiť. Prečo? Na Slovensku 
prudko vzrastá počet samovrážd detí z dôvodu neschopnosti spracovať všetky tieto podnety, 
ktoré im často prináša aj rozpadajúca sa rodina. 

Rodina: kríza – výchova
V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o rodine, ako kedykoľvek predtým. Riešime zložité si-

tuácie doby, nevynímajúc aktuálnu prebiehajúcu krízu rodiny, manželstva. Rúcajú sa vzťahy, 
atomizujú rodiny, vznikajú nové vzťahy, či formy rodinného spolužitia (‘single rodiny, mingle 
rodiny, patchwork rodiny, homosexuálne rodiny....’), ktoré sú často projekciou konkubinátu. 
Deti sú vychovávané separátne, výchova zaostáva za všetkými možnými pravidlami a často 
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je akoby rezervovaná všetkým, ktorí prichádzajú do rodinného prostredia, ak ho takým vôbec 
môžeme nazvať. Badáme, ako je človek čoraz menej pripravený na úlohy a výzvy, ktoré mu 
život prináša, nehovoriac o osobnom a profesionálnom živote. Orientovaní na výkon sme 
čoraz väčšmi zdôrazňovali dodržiavanie alebo napĺňanie funkcií rodiny než zameranosť na 
funkčnosť rodiny ako takej. Sebarealizácia osobnosti človeka a hľadanie oporných bodov 
v živote, rodine, vo vzťahoch sú často vystavované rôznym atakom (voľné zväzky, rozvody, 
nové známosti, sociálno-patologické javy, akými sú domáce násilie voči partnerovi a CAN 
syndróm a pod.). V súčasnej dobe však badáme, že sa tradičné základné znaky rodiny 
akoby zmenšovali, zosmiešňovali alebo aj atomizovali. ‘Univerzalita a tradicionalita’ sú prav-
depodobne dva základné znaky rodiny, ktoré pretrvávajú dodnes. ‘Konzervatizmus’ je často 
vytláčaný konkubinátom, čiže legalizovanými heterosexuálnymi, či dokonca homosexuálny-
mi zväzkami. ‘Sakralita’ rodín je často atomizovaná formou spolunažívania, ktorú dnešná 
spoločnosť označuje termínom ‘single rodina’144 alebo aj ‘mingle rodina’145. ‘Azylyta’ je len 
„popoluškou“ vzťahov, ktoré majú byť normálne, vyvážené a zmysluplné. Azylyta je typickým 
znakom pre tzv. ‘patchwork rodiny’146. Rodina je špecifi ckým sociálnym prostredím, kultúr-
nym útvarom, kde sa odovzdáva výchova a hodnoty, či už materiálne alebo duchovné.147 
No v poslednom období je rodina a manželstvo vystavené mnohým, najmä demografi ckým 
zmenám.148 Medzi základné faktory, ktoré spúšťajú krízu v súčasných rodinách, považujeme: 
výrazný pokles natality a redukciu štruktúry rodiny (max. 2 deti); neúplné rodiny, často vzni-
kajúce vďaka rozvodovosti; otázku konkubinátu: najmä častých rozchodov, znovu zozná-
menia, neodpustenia, sklamania zo vzťahu; fenomén registrovaných homosexuálnych part-
nerstiev: otázku suicídia ľudí, ktorí sa cítia byť homosexuálmi a v neposlednom rade otázku 
suicídia tých, ktorí sa hanbia za homosexuálne deti (rodičia, širšia rodina a pod.); absenciu 
fi nančných zdrojov; impotenciu; depriváciu; atomizáciu rodín: a následne vznik tzv. ‘single 
rodín, mingle rodín, patchwork rodín...’; entropiu: zánik rodiny; workoholizmus; deviácie, 
gamblerstvo a iné patologické javy; abortivitu: najmä ženy (matky), ktoré nedokázali uniesť 
skutočnosť, že si „to“ (dieťa) dali zobrať; rozpad tradičných spoločenstiev: najmä otázku 
multikulturalizmu a multireliogizity...

Fenomén ‘kríza’ je často defi novaný z viacerých uhľov pohľadu. Vyskytuje sa už v sta-
rých kultúrach. Človek bol vždy postavený pred skutočnosť, fakt, realitu, ktorá bola preňho 
kritická. M. Planck hovorí, že ‘kríza je v krátkom čase vyhrocujúca sa situácia, v ktorej po-
stihnutý už nie je schopný prekonať a pomocou vlastnej stratégie zvládnuť vonkajšiu alebo 

144  V súčasnosti vzrastá trend slobodných matiek, ktoré majú dieťa bez partnera, resp. od začiatku nepočítali 
s mužom, s ktorým dieťa majú ako s otcom.

145  Pomenovanie ‘mingle rodina’ vzniklo z protichodných a navzájom sa vylučujúcich výrazov ‘married but single 
– vydatá/ženatý ale slobodná/slobodný.’  V prípade týchto rodín ide o žitie spolu v rámci manželského zväzku, 
no zároveň slobodným a nezáväzným spôsobom. 

146  ‘Patchwork rodina’ je špeci� ckým druhom rodín so zložitými sociálnymi vzťahmi. Pod pojmom ‘Patchwork’ 
rozumieme prestieradlo pozošívané z niekoľkých kusov látky. Tento pojem sa rozšíril z Nemecka, kde sa z ob-
lasti textilu „presunul“ aj na fenomén novovznikajúcich rodín. Patchwork rodina je teda „pozošívaná“ podoba 
rodiny z rôznych rodinných príslušníkov žijúcich v pokrvnom alebo nepokrvnom zväzku. Vo väčšine prípadov 
ide o rodiny, v  ktorých členovia pochádzajú už z predošlých rodín a prichádzajú do novej, kde sú v podstate 
prišitý k novej „látke“ k inej rodine, či už fungujúcej alebo atomizovanej. (Pre podrobnejšie informácie pozri: 
TOMÁNEK, P.: Diabol: Božie stvorenie? Nástrahy v súčasnej spoločnosti a rodine. s. 112 – 120.) 

147 TOMÁNEK, P.: Teoretické východiská rodinnej výchovy. s. 81. 
148 SEKERA, O.: Rodina v nečase. s. 45.
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vnútornú záťaž.’ Fenomén kríza znamená však oveľa viac.149 Kríza spočíva v afektovom 
a v konfl iktnom vyhrotenom prežívaní a správaní sa človeka v jeho záťažových životných 
situáciách. Kríza predstavuje často zlom v osobnom, pracovnom i rodinnom živote a spo-
lunažívaní. Ak krízy neriešime, začnú oni riešiť nás. Aby sme racionálne nastolili tento 
problém, musí kríza spĺňať dve skutočnosti150:

●  ‘nefunkčnosť’: atomizácia rodín, nefunkčnosť manželstiev, vznik alternatívnych fo-
riem rodinného spolunažívania (‘single, mingle, patchwork’ rodina...), homosexuálne 
rodiny a pod. 

●  ‘bezperspektívnosť’: strata až absencia akýchkoľvek vízií do budúcnosti...

Každá ľudská bytosť je riadená určitými regulatívnymi mechanizmami (biologickými, psy-
chickými, či sociálnymi). Ak sú tieto regulatívne mechanizmy narušené, človek sa dostáva 
do vonkajších alebo vnútorných konfl iktov, ktoré môžu navodiť krízu. Mnohí autori stotožňujú 
krízu s katastrofou. Nie je to však správne. Katastrofa je na rozdiel od krízy oveľa priehľadnej-
šia, viditeľnejšia a zjavná situácia (napr. prírodné katastrofy, zlý prospech v škole, pracovný 
i profesijný neúspech a pod.). Avšak katastrofa môže pripravovať krízu a kríza môže privolať 
katastrofu. Strata pracovnej príležitosti, zlý prospech v škole môže mať v prežívaní jedinca 
podobu katastrofy, nezvratného osudu. To môže otvárať cestu k deprivácii až ku kríze, z ktorej 
niet iného východiska než je suicídium. Katastrofa zasahuje často lokálne, no kríza sa preja-
vuje komplexnejšie. Zasahuje všetky základné regulatívne mechanizmy (biologické, psychické 
i sociálne) a oslabuje všetky základné roviny ľudskej činnosti. Kríza vďaka svojej univerzalite 
zásahu (komplexnosti zásahu) je často príčinou mnohých problémov v súčasnej rodine.
Kríza má svoje fázy:151 

●  ‘počiatočná fáza’: človek sa snaží udržať si odstup od traumatizujúcej udalosti, 
●  ‘priebežná fáza’: táto fáza trvá približne mesiac až niekoľko mesiacov. Človek sa 

dostáva do opozície so spoločnosťou, rodinou, i sám so sebou. Nie sú vylúčené po-
pierania stavu, túžby po rôznych závislostiach (sociálne siete, sex, ‘cyberbulning’...), 
regresia, deprivácie. Je to prípravná fáza možného suicídia. Človek začína o sebe 
hovoriť, že spácha samovraždu, požíva alkohol, zanedbáva hygienu... No na druhej 
strane, môžeme pozorovať aj správanie takých jedincov, ktorí nič nehovoria, nena-
značujú, no vo svojom vnútri skrývajú plán na vlastnú sebadeštrukciu. Často môže 
ísť „len“ o tzv. predstieranú alebo pasívnu samovraždu alebo o jej prípravu,

●  ‘záverečná fáza’: nastáva po uplynutí obdobia polroka až roka od vyvolania prvých 
krízových momentov. Človek sa začína pripravovať na: 

●  ‘aktívnu samovraždu’: dokonaná, nezvratná, smrť,
●  ‘pasívnu samovraždu’: nedokonaná, predstieraná, sebapoškodzujúca, no nevyvolá-

vajúca smrť. Ide často len o upozornenie okolia, že sa niečo deje...

Medzi najčastejšie krízy v samotnom manželstve zaraďujeme:152 rozdielne názory na 
trávenie voľného času (manželia spolu, voľný čas strávený s deťmi a pod.); vďaka orientácii 
na výkon nedostatok až strata spoločných záujmov; rozdielne názory na práva a povinnosti 

149 KLIMPL, P.: Psychická krize a krizová intervence. s. 71 – 77. 
150 EIS, Z.: Krize všedního dne. s. 34. 
151 KLIMPL, P.: Psychická krize a krizová intervence. s. 71 – 77.
152 NOVÁK, T.: Rodičovské judo. Dítě během rozvodového řízení. s. 22. 
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v domácnosti; cudzoložstvo, resp. nevera; nespokojnosť v intímnom živote; neplodnosť; 
žiarlivosť; závislosti (alkohol, fajčenie, gamblerstvo, sex, sociálne siete a pod.).

Samovraždy detí a dospievajúcej mládeže v rodine
Štartovacím faktorom krízy môže byť akýkoľvek podnet, ktorý súvisí s človekom samým 

(jeho životom, potrebami, spoločnosťou a pod.). Sprievodným javom krízy je strata psychickej 
rovnováhy, ktorá sa v tej ktorej chvíli dotýka človeka v jeho živote. Kríza v rodine (ale nielen 
v nej) má podobu prepadu. Kríza zvyčajne zastihne rodičov nečakane, nepripravených, bez 
varovania. A práve v tomto zaskočení tkvie nebezpečnosť krízy, ktorá často vyúsťuje do 
samovrážd, kde hlavnou príčinou je neriešiteľnosť stavu, v ktorom sa nepripravený človek 
ocitol. Finančné problémy, hypotéka, workoholizmus, rozvod a iné skutočnosti privádzajú 
nielen rodičov, ale i deti do bezmocných a pre nich bezvýchodiskových situácií. Kríza sa tak 
dostáva do celého bytia človeka, do jeho konania, myšlienok i emócií.

Medzi najčastejšie druhy kríz, ktorými rodina prechádza, môžeme zaradiť:153 
●  ‘bežné krízy’: (nazývané aj vývinové): krízy v období dospievania (rast tela, neprijatie 

seba samého takého, aký som; prvé známosti a prvé rozchody...), klimatérium, kríza 
stredného veku, syndróm prázdneho hniezda, úmrtie, stárnutie...,

●  ‘traumatické krízy’: ide napr. o rýchle a nečakané úmrtie v rodine (matka, otec, súro-
denec...), ale aj nevera, zistené smilstvo u dospievajúcej mládeže, predčasné teho-
tenstvo detí, 

●  ‘zjavné krízy’: napr. narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím, náhle chronické 
ochorenie dieťaťa a pod.,

●  ‘latentné krízy’: ide o krízy, ktoré sú skryté, akoby sa vskutku ani neprejavovali ako 
krízy. Najčastejším modelom v rodine bývajú manželské nezhody, strata sexuálneho 
apetítu, klimatérium a iné. Jedinec sa najčastejšie uchyľuje k častým útekom do práce, 
často býva prepracovaný, svojou aktivitou si vyžaduje pozornosť okolia, v práci a pod.,

●  ‘akútne krízy’: najčastejšie v predrozvodovom a po rozvodovom konaní. Bežným prv-
kom týchto kríz je chronická nenávisť voči partnerovi, okoliu a pod., 

●  ‘chronické krízy’: majú vo väčšine prípadov nenápadný priebeh. Ide napr. o prejavy 
‘bossingu’ – šikany zo strany zamestnávateľa. Človek nedokáže riešiť tieto situácie 
inak než samovraždou. Patrí sem aj tzv. ‘mobbing’ – teda šikana zo strany kolegov. 
Takýto rodič nemá čas na svoju rodinu, má narušenú životosprávu, rúcajú sa mu 
vzťahy aj mimo rodiny a pod.

Prečo je suicídium u detí a mladistvých na vzostupe?
Podľa J. Viewgha motivácia k suicidalite vyjadruje aktívnu a z hľadiska subjektu slobodnú 

voľbu medzi životom a smrťou, často ide o vedomý postoj suicidanta k vlastnému bytiu a ne-
bytiu.154 Motívy vedúce k suicídiu najčastejšie bývajú: 

●  ‘únikové suicídiá’: hnacím motorom je túžba utiecť z neznesiteľnej situácie. Ide o ľu-
dí, ktorí pociťujú substancionálnu stratu a cítia sa väčšinou depresívne, zahanbení, 
vinní, úzkostliví alebo zbytoční a ich budúcnosť je beznádejná (rodina po úmrtí, 
rozvode, rozchode...),

153 EIS, Z.: Krize všedního dne. s. 36.
154 VIEWEGHA, J.: Sebevražda a literatura. s. 25. 
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●  ‘agresívne suicídiá’: motiváciou je pomsta, ktorou chcú v druhých vyvolať výčitky 
svedomia,

●  ‘oblatívne suicídiá’: najčastejšie ide o istú formu sebaobetovania (napr. náboženský 
ideál, česť, vlasť...),

●  ‘ludické suicídia’: motiváciou býva väčšinou forma hry (napr. ruská ruleta a pod.), ide 
o možnosť riskovať svoj život ako demonštráciu odvahy...

Motívmi pre suicídium často môže byť aj sociálna izolácia, samota, dlhodobý stres a bez-
cieľnosť, ktoré nie sú cudzie v rodinnom prostredí.

Za posledných 20 rokov sa počet suicídií u detí a mladistvých v niektorých krajinách až 
strojnásobil. Samovražedné sklony však môžeme defi novať až vtedy, keď prichádza k uve-
domeniu si fenoménu smrti, čo u detí býva niečo medzi 6 – 9 rokom života. Suicídia, ktoré 
bývajú zvyčajne skôr než uplynie 6 rok života, sú skôr napodobňovaním akčných alebo det-
ských hrdinov. Deti si zvyčajne do 6 roku života neuvedomujú, že napr. skok z okna je často 
nezvratný osud. Medzi najčastejšie dôvody suicídií u detí a mladistvých bývajú: narušené 
vzťahy v rodine: rozvod, smrť, absencia starých rodičov..., školský neúspech, sklamanie 
z lásky, otázka homosexuality a iné. S. A. Pérez Barrero uvádza udalosti, ktoré môžu pred-
stavovať rizikové faktory súvisiace so samovražedným správaním:155 
‘Detstvo’: pozorovanie zraňujúcich udalostí (domáce násilie); rozpad rodiny; úmrtie milo-
vanej osoby, ktorá poskytovala emocionálnu podporu; život s duševne chorou osobou ako 
jediným blízkym príbuzným; ponižujúce vyhrešenie.
‘Adolescencia’: disharmonický partnerský život; konfl iktný vzťah s významnou osobou (otec, 
matka alebo učiteľ); očakávania a požiadavky rodičov, ktoré prevyšujú kapacitu adolescen-
ta; nechcené tehotenstvo; utajené tehotenstvo; skúškové obdobie; priatelia, ktorí prejavujú 
suicidálne tendencie alebo považujú suicídium za riešenie problému; sklamanie v láske; 
fenomén „uponáhľaný“ moderný život; ponižujúce vyhrešenie; sexuálne zneužívanie alebo 
obťažovanie vzťahovou osobou; strata vzťahovej osoby v dôsledku rozpadu manželstva, 
smrti alebo opustenia; obdobie adaptácie na vojenský režim alebo nový školský systém; 
uvedomenie si vážnej duševnej choroby.

J. M. Bertolote poukazuje na výsledky štúdií, z ktorých vypláva, že adolescenti, ktorí 
zomreli násilným spôsobom, nepredstavujú homogénnu skupinu. Autor uvádza, že vo vše-
obecnosti je zistených viac dokonaných samovrážd u chlapcov, samovražedných pokusov 
však u dievčat.156 Dievčatá častejšie preukážu depresiu navonok a častejšie sa o svojich 
problémoch zdôveria niekomu, komu dôverujú. Chlapci sa javia viac agresívni a impulzívni, 
a tak autor ďalej uvádza, že samovražedné správanie u chlapcov je často spojené s užíva-
ním alkoholu a iných drog. J. Koutek a J. Kocourková uvádzajú ‘Kontinuálny model suici-
dálneho konania’: suicidálne nápady, suicidálne myšlienky, suicidálne tendencie, suicidálny 
pokus, dokonané suicidium. 157 

155  PÉREZ BARRERO, S. A: Preventing suicide: A  resource for the family. In Annals of General Psychiatry. 2008, 
7:1, [online]. [cit. 02. februára 2013]. Dostupné na internete: http://www.annals-general-psychiatry.com/con-
tent/7/1/1 

156  BERTOLOTE, J. M. et al.: Preventing suicide: A resource for teachers and other school sta� . Geneva: WHO, 2000. 
[online]. [cit. 02. februára 2013]. Dostupné na internete: http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_MNH_
MBD_00.3.pdf 

157 KOUTEK, J. – KOCOURKOVÁ, J.: Sebevražední chování. s. 24 – 25.



64

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

64

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

Prevencia alebo je možné suicidalite predchádzať?
Suicidalita nie je záležitosťou len rodinného života, preto ju treba vykonávať multidisci-

plinárne. Úspech spočíva predovšetkým v systematickom interdisciplinárnom prístupe. Pre-
venciu preto môžeme vkonávať na troch úrovniach: 

●  ‘primárna’: ide o predchádzanie suicidálneho správania (výchova v rodine, škole – 
zameranosť na izolované deti, na ‘outsiderov’, na deti z rozvrátených rodín, ‘single, 
‘mingle a patchwork’ rodín, na šikanované deti a obete tzv. ‘cyberbulningu’. Je potreb-
né si všímať náhlu zmenu správania, náhlu stratu záujmu o školskú činnosť, náhle 
poruchy a výkyvy správania. Primárna prevencia spočíva predovšetkým v: 

 ○ permanentnom upozorňovaní na potreby stále náročnejšej výučby na školách,
 ○  uvedomovaní si, že každý človek je originálny a neopakovateľný. Ideálny človek 

neexistuje.
●  ‘sekundárna’: ide vlastne o priamy zásah už v kritickom období pred samotným sui-

cidiálnym konaním, inými slovami – ide už o tzv. ‘krízovú intervenciu’,
●  ‘terciárna’: ide o prevenciu u ľudí po suicidálnom pokuse (tzv. po pasívnej nedokonalej 

samovražde), aby sa predchádzalo dokončeniu samovražedného úmyslu. V terciár-
nej prevencii hovoríme predovšetkým o liečbe suicidálnych pacientov, a to: 

 ○  ambulantne,
 ○  v nemocnici (najčastejšie psychiatrické zariadenia).

J. M. Bertolote158 uvádza faktory, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť ochranu (prevenciu) 
pred samovražedným správaním:

●  ‘rodinné vzory’ – dobré vzťahy s členmi rodiny; podpora rodiny,
●  ‘kognitívny štýl a povahové črty’ – dobré spoločenské zručnosti, sebadôvera, dôvera 

vo svoju situáciu a úspechy; vyhľadanie pomoci, keď sa objavia ťažkosti napr. v škol-
skej práci, vyhľadanie poradenstva pri dôležitých rozhodnutiach, otvorenosť voči iným 
riešeniam a skúsenostiam druhých, otvorenosť pre nové poznatky, 

●  ‘kultúrne a sociodemografické faktory’ – spoločenská integrácia napr. prostredníc-
tvom účasti v športe, cirkevných združeniach, kluboch a iných aktivitách; podpora 
ľudí, ktorí sú pre nich dôležití, dobré vzťahy so spolužiakmi; dobré vzťahy s učiteľmi 
a inými dospelými. 

Odborníci zo ‘Suicide Prevention Resource Center’ poskytujú učiteľom a iným odborní-
kom pracujúcim s deťmi a dospievajúcimi nasledujúce odporúčania v prípade, že má žiak/
študent samovražedné úmysly:159 

●  ‘Rozprávať’ – sa so svojím študentom o samovražde, nebáť sa, nevnucovať svoje 
myšlienky,

●  ‘Poznať’ – rizikové faktory a varovné signály,
●  ‘Ostať’ – pokojný, nedávať najavo nadšenie alebo zúfalstvo,

158  BERTOLOTE, J. M. et al.: Preventing suicide: A resource for teachers and other school sta� . Geneva: WHO, 2000. 
[online]. [cit. 02. februára 2013]. Dostupné na internete: http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_MNH_
MBD_00.3.pdf 

159  CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION: Web-based Injury Statistics Query and Reporting System 
(WISQARS). Atlanta: [online]. [cit. 19. októbra 2012]. Dostupné na internete: www.cdc.gov/injury/wisqars/
index.html 
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●  ‘Počúvať’ – bez posudzovania, podľa uváženia rozprávať o svojich skúsenostiach, 
pocitoch, snažiť sa pochopiť dôvody,

●  ‘Zabezpečiť’ – dohľad nad dieťaťom, zvýšený dozor v škole, informovať rodičov, ne-
nechať dieťa osamote, 

●  ‘Pýtať sa’ – na plán a odstrániť prípadné prostriedky na jeho realizáciu,
●  ‘Kontaktovať’ – iných odborníkov a zabezpečiť aktívny dohľad nad dieťaťom. 

Záver 
Vieme, že ak chceme vysoko stavať dom, musíme ísť najprv poriadne do hĺbky. Hovorí 

sa, že v rodine všetko začína. V súčasnosti sa čoraz viac hovorí o rodine, ako kedykoľvek 
predtým. Riešime zložité situácie doby, nevynímajúc aktuálnu prebiehajúcu krízu rodiny, 
manželstva. Kohabitácia, konkubinát, z lat. slova ‘concubine’, ktoré sa voľne prekladá ako 
prostitútka alebo spoločníčka na večer, vytláča tradičné chápania manželstva jemným slov-
ným výrazom partnerstvo až do takej miery, že sa dáva do rovnakej pozície s ním. Nepripra-
venosť dnešnej generácie na nové výzvy doby mnohých zaskočila. Ľudia v súčasnosti vo 
veľkej miere využívajú možnosť vysokoškolského a celoživotného vzdelávania a dosahujú 
enormné výkony v práci i v osobnom živote. Často však prekračujú hranice svojich možností. 
Z rodín idú do škôl a zo škôl ich víta svet. No, často sú prekvapení zo sveta a zo všetkých 
okolitých skutočností, ako je aj svet prekvapený z nich, predovšetkým, čo sa týka otázok 
dopytu vzdelaných ľudí na trhu práce. Vzhľadom na súčasný trend môžeme konštatovať, 
že čoraz viac máme ľudí vlastniacich vysokoškolský titul ale s prázdnym vnútrom, čoraz 
viac máme vzdelaných, no nie vychovaných, múdrych, no zároveň arogantných... Akoby 
sme zabúdali, že čím viac titulov človek dostane, tým viac pokory má z neho vyžarovať. 
Začíname sa podobať obieleným hrobom, ktoré sú zvonka pekné, no vnútri plné hniloby? 
Zrelosť dospelej osoby sa meria kvalitou vzťahov, nie ich kvantitou. Ak človek začne odkladať 
„pokazené“ vzťahy, nevytratí sa následne zo spoločnosti odpustenie, zbližovanie, úctivosť 
a rešpekt voči druhým, čo sú podstatné znaky dospelej vyrovnanej osobnosti prospešnej pre 
celú spoločnosť? Azda aj tieto javy sú často sprievodnými signálmi, ktoré zbytočne vytvá-
rajú plodnú pôdu pre suicíidiá v rodinách na Slovensku. Aj na základe nami predkladaného 
článku zdôrazňujeme, že rodina sa stáva nielen misijným prostredím, ale aj prostredím pre 
aktívnu prácu sociálnych pracovníkov. Na rodine by malo záležať všetkým, tak rodičom ako 
priamym účastníkom, ako aj štátu, organizáciám v nepriamom kontexte. Ak sa opäť nezač-
nú žiť hodnoty, tradície a viera v našich rodinách, bude sa o rodine hovoriť ako o „novom 
misijnom území“ na Slovensku, či v celosvetovom kontexte. Mnoho vecí záleží na komu-
nikácii, vzájomných vzťahoch. Ak tieto úlohy budú utláčané spoločnosťou, otázka suicídia 
v rodinách bude čoraz častejšie nielen diskutovanou, ale aj riešenou problematikou rodín, 
sociálnych pracovníkov, ako aj misionárov. 

doc. PaedDr. et PhDr. Pavol Tománek, PhD., pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na VŠZ-
SP sv. Alžbety v Bratislave v odbore sociálna práca, Katedra sociálnej práce. Vo svojej od-
bornej orientácii sa zameriava na skúmanie manželstva, vzťahov, rodiny. Vyučuje predmety 
z oblasti pedagogiky, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a teológie, ako napr. Rodinná 
výchova, Základy pedagogiky, Andragogika, Prevencia drogových závislostí, Pedagogická 
komunikácia. 

Kontakt: mail: fam.tomanek@gmail.com
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ANTI-MALNUTRITION PROGRAM WITH CHILDREN AND THEIR FAMILIES – KARNA-
TAKA, INDIA

Sabína Brédová

Článok pojednáva o situácií ľudí na indickom vidieku a v stručnosti predstavuje antimalnut-
ričný program primárne zameraný na pomoc chudobným rodinám s podvyživenými deťmi. 
Tento program vznikol v dôsledku vysokej úmrtnosti novorodencov a podvýživy u detí v štáte 
Karnataka, v kraji Raichur. Podkladom pre vznik predkladaného článku sú teoretické poznat-
ky, osobné skúsenosti a pozorovania autorky nadobudnuté počas jej misijnej činnosti v Indii. 
Súčasťou článku sú aj odporúčania pre prax kladúce dôraz na pripravenosť pomáhajúceho 
pracovníka pre pôsobenie v takýchto oblastiach.

Úvod: India
Na úvod by som rada uviedla niekoľko skutočností o Indii, aby bolo možné hlbšie si uvedo-

miť potrebu realizovania charitatívnych projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 
svätej Alžbety práve v tejto krajine. 

India je druhým najľudnatejším štátom sveta, čo predstavuje približne 1,2 miliardy obyva-
teľov. Je to obrovská krajina rozdelená na 28 štátov, v súčasnosti už demokratická republika.

Ak sa pozrieme na históriu Indie, je veľmi dlhá a siaha až do praveku, dôb archeologic-
kých nálezov. Pokračuje príchodom prvých indoeurópskych obyvateľov – Árijov, s ktorými 
je spojený taktiež aj príchod védskej kultúry.160 V tomto období môžeme objaviť aj prvé 
zmienky o začiatkoch tzv. kastovného systému, ktorý spoločnosť rozdeľuje na štyri zák-
ladné kasty a veľký počet podkást alebo skupín. Najvyššiu kastu, tvoria Brahmani (kňazi), 
za nimi nasledujú Kšatrijovia (bojovníci), treťou skupinou sú Vaišiovia, ktorí majú najväčšie 
zastúpenie medzi ľuďmi (patria sem napríklad obchodníci a remeselníci) a poslednou kas-
tou sú Šúdrovia (robotníci).

Kastový systém a z neho vyplývajúca diskriminácia ľudí na základe ich príslušnosti k nižšej 
kaste boli po získaní nezávislosti Indie ofi ciálne zakázané a zrušené ústavou z roku 1950. Na-
priek tomu však nerovnosti a diskriminácia stále pretrvávajú a ovplyvňujú najmä ľudí žijúcich 
na vidieku. Na rozdiel od mesta, kde sú si ľudia oveľa viac rovnocenní a kastový systém ich ne-
ovplyvňuje až do takej miery, ako to môžeme vidieť u ľudí na vidieku. Indiu je potrebné vnímať 
ako obrovský komplex mnohých jazykov, tradícií, kultúr, náboženstiev a bezprostredných ľudí. 

Antimalnutričný program VŠZSP sv. Alžbety, so slovenským personálom sú situované 
v štáte Karnataka, v kraji (distrikte) Raichur, v okrese Manvi taluk. 

Oblasť Raichurského kraja je vidieckou oblasťou, s vysokou negramotnosťou, zlou zdra-
votnou starostlivosťou, slabým školským a zlyhávajúcim sociálnym systémom. 

V zmienenej  oblasti žijú príslušníci skupiny, ktorá ani nie je považovaná za kastu, a ktorá 
má dokonca nižšie postavenie, ako najnižšia indická kasta, tzv. ‘Daliti’, pomenovaní taktiež 

160  ZABLOUDILOVÁ, J.: Právní postavení a životní podmínky kast a nedotýkatelných – dálitů v indické společnosti. 
s. 47. 
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ako ‘nedotknuteľní’. Prečo nedotknuteľní? Toto pomenovanie vyjadruje ich sociálne posta-
venie v indickej spoločnosti. Sú vnímaní ako znečistení. Boli po stáročia nútení vykonávať 
rôzne práce, ktoré boli spoločnosťou považované za nečisté.161 Mali len minimálne práva 
a zo strany väčšinovej spoločnosti boli fyzicky i psychicky vydieraní.162 Čo následne viedlo 
k separácií Dalitov, pretože ich znečistenie je vnímané tak, že by sa pri vzájomnom kontakte 
mohlo preniesť na príslušníkov inej, vyššej kasty, ktorá je naopak považovaná za čistú (napr. 
na Brahmanov, ktorým sa pripisuje najväčšia úcta). Bolo by však mylným predpokladom, 
že táto separácia vychádza len z dodržiavania hygienických zvyklostí. Naopak má hlboký 
náboženský a sociologický podtext.163 „Podľa hinduistických pravidiel a tradícií sa ľudia ne-
dotknuteľnými rodia, čo je trestom za ich spáchané hriechy v minulých životoch.“164 

Dalitov odmietali v minulosti ošetriť v nemocnici, lekári sa ich nechceli dotknúť, mali 
zakázané chodiť do školy a boli diskriminovaní na úradoch, vysunutí na okraj spoločnosti 
a  v ponímaní spoločnosti bola ich hodnota dokonca zdregradovaná pod hodnotu zvieraťa. 
Títo ľudia žijú v jednoduchých, možno povedať, až v primitívnych podmienkach.165 Neplánujú, 
nemyslia dopredu, žijú pre aktuálny deň.

Antimalnutričný program s deťmi a ich rodinami
Začiatkom mája 2014 som sa prostredníctvom VŠZSP sv. Alžbety zúčastnila antimalnut-

ričného programu v Indii, v ktorom som pôsobila 5 mesiacov.
Antimalnutričný program je program primárne zameraný na pomoc chudobným rodinám 

s podvyživenými deťmi. Tento projekt funguje už od roku 2012 a vznikol v dôsledku vysokej 
úmrtnosti novorodencov a podvýživy u detí. Program sa stará o deti vo veku do 6 rokov, po-
stupom času sa začal venovať starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím a samozrejme 
jeho neodmysliteľnou súčasťou je poskytovanie pomoci a taktiež kvalitnej zdravotnej starost-
livosti aj rodinám detí v programe. Týmto deťom a ich rodinám sú v rámci zdravotnej sta-
rostlivosti poskytované napríklad lieky, špeciálne kaše, sušené mlieka, vitamíny a podobne. 

Počas môjho pôsobenia bolo v  antimalnutričnom programe zahrnutých približne 40 dedín 
a 150 detí. Každé dieťa bolo potrebné skontrolovať dvakrát do mesiaca a to isté platilo aj v prí-

161  napríklad zametanie ulíc, zbieranie odpadkov alebo čistenie kanálov. (MISIA INDIA: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
O PROJEKTE: Projekt školy v mestečku Manvi v Indii. [online]. [cit. 02. februára 2015]. Dostupné na internete: 
http://www.misiaindia.sk/edu-aid/zakladne-informacie-o-projekte/) 

162  HONS, P.: Formy emancipace a resistence dalitů v Indii. s. 5. 
163 ZABLOUDILOVÁ, J.: Postavení kast v indické společnosti. s. 19. 
164  MISIA INDIA: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE: Projekt školy v mestečku Manvi v  Indii. [online]. [cit. 02. 

februára 2015]. Dostupné na internete: http://www.misiaindia.sk/edu-aid/zakladne-informacie-o-projekte/ 
  Keďže daliti nemohli nájsť dôstojné miesto v rámci väčšinovej spoločnosti, rozhodli sa ho hľadať mimo nej 

a určitá časť z nich konvertovala k inému náboženstvu – najčastejšie ku kresťanstvu, ale i k buddhizmu, islamu 
či sikhizmu. (HONS, P.: Formy emancipace a resistence dalitů v Indii. s. 5.)

165  70% ľudí žijúcich na dedine sú Daliti, zvyšok tvoria moslimovia a kresťania – pozn. autorky.  V súčasnosti v Indii 
žije viac ako 160 miliónov Dalitov. 

  Z rasistických dôvodov sú vystavení sústavnej diskriminácii a taktiež brutálnemu násiliu. Majú len veľmi obme-
dzený prístup ku školstvu, na pracovný trh a ku zdravotníckym službám. Mnohí z nich žijú v nepredstaviteľnej 
chudobe, potravu hľadajú na skládkach, a v prípade, že pracujú, je ich pracovná sila systematicky vykorisťova-
ná, a je bežným javom, že pracovať musia aj úplne malé deti.

  (EVROPSKÝ PARLAMENT: Dálité – diskriminovaná menšina v Indii. [online]. [cit. 02. februára 2015]. Dostupné 
na internete: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070222S-
TO03533+0+DOC+XML+V0//CS) 
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pade fyzioterapie u detí so zdravotným postihnutím. Kontrolovať deti, usporadúvať tzv. ‘awa-
reness meetingy’, t.j. edukačné stretnutia166 pre rodičov, nebolo vždy v daných podmienkach 
jednoduché. 

Denná teplota v tamojšej oblasti dosahuje v mesiacoch apríl až júl 45°C v tieni. Ak chcú rodi-
čia detí uživiť svoje rodiny, sú nútení tvrdo pracovať od rána na poli, starší súrodenci sa starajú 
o mladších a  z toho dôvodu zanedbávajú svoje vzdelanie, všade navôkol som mala možnosť 
vidieť detskú prácu, ľudí bez zdravotnej starostlivosti, 9 mesačné bábätká s váhou novorodenca 
v Európe. Obrovské teplá vystriedajú približne v polovici júla monzúnové dažde a prichádza-
jú záplavy – toto obdobie trvá približne 2 až 3 mesiace. V období dažďov sú i tak veľmi nekvalitné 
cesty zaplavené, rovnako aj mosty a dediny sa stávajú nedostupnými aj na obdobie niekoľkých 
dní. V tomto období dažďov neprestajne prší, toky vôd sa stávajú nekontrolovateľné, mnohé 
domovy sú zaplavené, dobytok ohrozený. V dôsledku dlhodobo zaplavených ciest hrozí pád 
mostov, tvoria sa obrovské výmole na cestách, ktoré sú len ťažko viditeľné, búrky zapríčiňujú 
dlhodobé výpadky elektriny, mobilnej siete a internetu.

Súčasťou mojej práce v antimalnutričnom programe bolo taktiež plánovanie každoden-
ných činností v programe. To znamená, že každý deň bol vytvorený rozpis jednotlivých akti-
vít napríklad, v ktorých dedinách budú vykonávané awarenss meetingy, vytvorenie plánu tzv. 
re-checkov – teda opätovných kontrol dedín a všetkých detí v dedine vo veku do 6 rokov, celá 
agenda a administratívna práca zahŕňajúca daný program, starostlivosť o fi nančné prostriedky 
programu a podobne. Bola to práca od rána do neskorých nočných hodín, často bez elektriny 
pri sviečkach, veľmi náročná po fyzickej i psychickej stránke. 

Počas svojho pôsobenia v programe som mala možnosť učiť sa tolerancii a trpezlivosti od 
miestnych ľudí, ich pokore vychádzajúcej zo samotného hinduizmu. Obzvlášť ma fascinovala 
húževnatosť miestnych žien pracujúcich na poli. Krásne spomienky sa mi viažu aj k pohostin-
nosti rodičov detí zahrnutých v programe. Ľudia, ktorí toho samy veľa nemajú trvali na pozvaní 
nás pracovníkov k nim domov na malý skromný obed, alebo len šálku indického čaju. Napriek 
istému strachu z parazitov nachádzajúcich sa v jedle sme tieto pozvania nedokázali odmietnuť 
– týmto gestom sme totiž mali možnosť miestnym ľuďom prejaviť úctu a vytvárať si tak s nimi 
bližší vzťah, ktorý je kľúčovým v našej práci, počas pôsobenia v programe.

V súčasnej indickej spoločnosti stoja Daliti úplne na dne v sociálnej hierarchií. Víziou zmie-
neného antimalnutričného programu je preto poskytnúť im nové možnosti, kvalitnú zdravotnú 
a sociálnu starostlivosť, ako aj pomôcť im objaviť perspektívu vzdelania. A prispieť tak k skva-
litneniu ich životných podmienok a k pozdvihnutiu ich ľudskej dôstojnosti.

Osobná skúsenosť so spiritualitou počas pôsobenia v antimalnutričnom programe
Vyššie uvedené skutočnosti v predkladanom príspevku boli pre mňa chvíľami, v ktorých 

som sa ocitla „tvárou v tvár“ realite pravej, nefalšovanej Indie a mala som možnosť dotknúť sa 
vlastného vnútra, svojich strachov aj ideí. A presne v tieto okamihy som vnímala silu modlitby.

Z religionistického aspektu nedokážem komplexne zhodnotiť prežívanie kresťanstva, isla-
mu, hinduizmu, či iných náboženstiev spoločne sa vyskytujúcich v Indii. Preto si dovolím hodno-

166  Rodičia sú počas týchto stretnutí edukovaní o potrebe správnej výživy, prípravy potravín a  ich zaobstará-
vania. O starostlivosti o deti, základných pravidlách hygieny, infekčných ochoreniach, tehotenstve, dojčení, 
starostlivosti o deti do 1 roka čo zahŕňa aj tehotné ženy v rámci prípravy na materstvo, o dôležitosti očkovania 
a podobne. Taktiež apelujeme na dôležitosť vzdelania detí v prípadoch, v ktorých zistíme, že dieťa je nútené 
vykonávať detskú prácu a nemá ukončený ani základný stupeň vzdelania. 
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tiť len svoju vlastnú osobnú skúsenosť s prežívaním spirituality počas 5 mesačného pôsobenia 
v antimalnutričnom programe. Absolútne odosobnenie sa, odovzdanie seba a všetkých svojich 
činov Bohu, modlitba bol môj vlastný spôsob, ako zvládať každodenné situácie. Vyjadrené slo-
vami dekrétu ‘Ad Gentes’ o misijnej činnosti Cirkvi, umožnilo mi to duchovnú otvorenosť srdca 
všetkým ľuďom, ochotné prijímanie nových úloh, zvládať sa prispôsobovať zvykom v tejto oblas-
ti a menlivým okolnostiam.167 Náboženskú vieru som „objavila“ ako poslucháčka vysokoškolské-
ho štúdia a v súčasnosti si nedokážem predstaviť, ako by som strávila tých 5 mesiacov v Indii 
bez modlitby, bez viery. Spoločne so slovenským týmom pracovníkov sme sa zúčastňovali aj 
svätých omší v miestnom jazyku kannada. Po príchode kňaza zo Slovenska sme mali možnosť 
zúčastniť sa svätej omše aj v slovenskom jazyku. Neviem, či som niekedy predtým mala takú 
veľkú radosť a svätú omšu prežívala tak emotívne, ako práve v období keď do Indie pricestoval 
spomínaný kňaz zo Slovenska. Boli to veľmi silné a dojímavé zážitky pre nás všetkých. 

No podobné skúsenosti sme nezažívali iba na svätej omši, ale najmä v bežnom živote, 
v obyčajných situáciách. Či už to boli ľudia, ktorých sme stretli a deti, ktoré boli súčasťou anti-
malnutričného programu, obyvatelia oblasti Raichurského kraja bez ohľadu na vierovyznanie 
– hinduisti, moslimovia, alebo kresťania, – v ich očiach, úsmevoch a pohostinnosti sme mali 
možnosť zakúsiť akúsi „vyššiu silu“ niečo, čo nás presahovalo, niečo, čo nie je hmatateľné ani 
vysvetliteľné. Mali sme možnosť zakúsiť Boha a jeho zázraky v prvých krokoch našich detí so 
zdravotným postihnutím, v záujme ich rodičov o spoluprácu s nami, v každom úspešnom dni, 
či vyriešenom probléme. 

Záver
Účelom predkladaného príspevku bolo čiastočne priblížiť náročnú situáciu obyvateľov indic-

kého vidieka v oblasti Raichurského kraja, ktorá podnecuje vytváranie charitatívnych projektov 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety aj na indickom vidieku. Týmto 
projektom je práve antimalnutričný program s deťmi a ich rodinami, ktorý som v predkladanom 
príspevku v  stručnosti predstavila. 

Následne som si dovolila uviesť niekoľko osobných skúsenosti a poznatkov nadobudnutých 
počas môjho 5 mesačného pôsobenia v antimalnutričnom programe, ako aj osobnú skúsenosť 
so spiritualitou resp. náboženskou vierou počas uvedeného obdobia. Na základe svojich skú-
seností a poznatkov si dovoľujem upozorniť na dôležitosť pripravenosti pre pôsobenie pomá-
hajúceho pracovníka v takýchto oblastiach. Pomáhajúci pracovník by mal s výnimkou motivácie 
pomáhať iným, disponovať aj vnútornou vyrovnanosťou a schopnosťou zvládať záťažové, či 
neočakávané situácie. Neopomínajúc pritom dôležitosť určitej zrelosti v oblasti duchovného 
života, prežívania spirituality, či v oblasti náboženskej viery. 

Keď sa človek ocitne v takejto odlišnej krajine v porovnaní s Európou, bez rodiny a priateľov 
uvedomí si, že napriek 8000 km vzdialenosti od domova nie je sám. Je s ním jeho viera. Viera 
ma úžasne oslobodila a naučila ma nebáť sa. Keď som pociťovala strach, „vyhnala som ho“ 
myšlienku na to, že do Indie ma „poslal“ On, preto sa nemám čoho obávať a  taktiež dôverou 
v Božiu dobrotu a moc.

Na záver si dovolím uviesť jednu myšlienku, ktorá ma sprevádzala počas celého môjho 
misijného pôsobenia v Indii a rezonuje vo mne dodnes: ‘Iba dnes sa nebudem báť. A najmä sa 
nebudem báť tešiť sa zo všetkého, čo je krásne, a veriť v dobro.’168 

167 AD GENTES. 4 kapitola čl. 25. – Pápežské dokumenty.
168 HAAS, J.: Iba dnes. Dekalóg pokoja Jána XXIII. s.
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ZAUJÍMAVÉ AKTIVITY

INTERESTING ACTIVITIES 

Mariana Hamarová

‘SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH – SPAY CONFERENCE 2015’:

‘MEDZINÁRODNÝ DIALÓG O ASPEKTOCH SOCIÁLNEJ PATOLÓGIE 
MEDZI DEŤMI, ADOLESCENTMI A MLADÝMI DOSPELÝMI’

Dňa 23. apríla 2015 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ako 
hlavný usporiadateľ a Paneurópska vysoká škola zorganizovali historicky prvú medzi-
národnú konferenciu na multidisciplinárnej úrovni s názvom ‘Medzinárodný dialóg o as-
pektoch sociálnej patológie medzi deťmi, adolescentmi a mladými dospelými’ – ‘SPAY 
(Social Pathology Among Youth) sociálno-patologické javy súčasnej mládeže’. Zame-
riavala sa na najväčšie okruhy najčastejšie sa vyskytujúcich sociálno-patologických 
javoch v súčasnosti, – medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými ľuďmi – v kontexte 
strednej Európy.

Táto výnimočná konferencia sa konala pod záštitou podpredsedníčky NR SR Eriky 
Jurinovej, riaditeľa odb. prevencie kriminality MV SR Ing. Jozefa Halcina, riaditeľky Kan-
celárie SZO MUDr. Dariny Sedlákovej, rektora VŠZSP sv. Alžbety prof. MUDr. Mariána 
Karvaja, PhD., a rektora Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. Vznikla 
v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi – akademicko-vedeckými inštitúciami 
z Maďarska, Poľska, či Českej republiky, Kanceláriou Svetovej zdravotnej organizácie, 
Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva Ugandskej republiky, Detskou fa-
kultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave, ako aj mnohými ďalšími organizáciami 
a združeniami angažujúcimi sa v tejto oblasti ako je napríklad Občianske združenie Prima, 
Health Initiatives Association, Slovenská katolícka charita, či Linka detskej istoty.

Dôstojné otvorenie konferencie podčiarkol netradične – kultúrny program, a to v po-
dobe dvoch impozantných skladieb v podaní sláčikového kvarteta Ad Gloriam Dei. Tie, 
podľa slov úvodného príhovoru podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej, otvorili svojou 
estetičnosťou všetkým účastníkom konferencie nielen srdcia, ale aj mysle na uvažova-
nie o širokospektrálnej problematike sociálno-patologických javov. Vo svojom príhovore 
poukázala na dôležitosť vzájomnej spolupráce odborníkov z rôznych vedných odborov 
v oblasti sociálno-patologických javov a pozornosť upriamila aj na dôležitosť úlohy, ktorú 
zohrávajú fi nančné prostriedky v tejto oblasti, a ktorú si často málo uvedomujeme. Mul-
tidisciplinaritu konferencie a možnosť získania širokého prehľadu v problematike soci-
álno-patologických javov vo svojom príhovore vyzdvihla – aj v mene rektora VŠZSP sv. 
Alžbety prof. MUDr. Mariána Karvaja, PhD, – prof. MUDr. Eva Grey, PhD, prorektorka 
VŠZSP sv. Alžbety, pre zahraničné vzťahy. Úvodné príhovory pozvaných hostí, garantov 
a zástupcov odborných spoločností uzavrel príhovor rektora Paneurópskej vysokej školy 
prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc,. Vo svojom príhovore spomenul technickú bezbrehosť sú-
časnej doby spôsobenú vplyvom internetu, ako aj jej možné negatívne dopady na osob-
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nosť, život a súkromie človeka. Zaujímavým podnetom na uvažovanie bolo jeho prianie 
mať možnosť oslobodiť sa od internetu, v zmysle mať možnosť žiť bez internetu a právne 
sa ochrániť pred jeho širokospektrálnymi novými rizikami a úskaliami, ktoré prináša.

Program konferencie bol veľmi bohatý a pre účastníkov konferencie zaujímavý práve 
vďaka svojmu rozčleneniu, ktoré vytváralo širší priestor na rokovanie o rôznych navzájom 
sa prelínajúcich témach. Pozostával zo siedmych hlavných odborných sekcií: 

● Drogová závislosť (látková a nelátková závislosť) 
● Sekty a okultizmus ako sociálno-patologický jav 
● Šikanovanie a kyberšikanovanie 
● Týranie a zneužívanie detí, žien, mužov 
● Prostitúcia 
● Problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita, násilie a agresivita 
● Šírenie a prevencia HIV a ďalších pohlavných ochorení medzi deťmi a mladými ľuďmi

Tie následne boli rozdelené do šiestich hlavných plenárnych prednášok, siedmych 
blokov sympózií, ktoré sa striedali s rôznymi témami, prezentáciami projektov, niekoľkými 
workshopmi a prezentáciami publikácií. Účastníci konferencie tak mali jedinečnú možnosť 
vypočuť si čo najväčší počet prezentovaných príspevkov z rôznych oblastí a zostaviť si 
tak individuálny program kombinácie tém, workshopov a projektov, podľa svojho záujmu 
alebo odborného zamerania.

V rámci prvej odbornej sekcie, ako prvá odznela plenárna prednáška s názvom ‘Ak-
tuálne trendy na drogovej scéne v SR v kontexte zneužívania drog deťmi a mládežou’ 
Barbory Kuchárovej z OZ Prima, ktorá vo svojom príspevku spomenula aj fenomén nových 
syntetických drog, pričom upozornila napríklad na riziká užívania toulénu. V neposlednom 
rade dala do pozornosti aj dôležitosť výchovnej podpory detí a špeciálnu psychologickú, 
ako aj psychiatrickú starostlivosť o pacientov s drogovou závislosťou. Nasledoval príspe-
vok Aloisa Nociara z VŠZSP sv. Alžbety, ktorý vo svojom príspevku‘Užívanie drog medzi 
slovenskými študentmi sa mení’ prezentoval výsledky prieskumov o užívaní legálnych 
a nelegálnych drog medzi slovenskou mládežou za obdobie rokov 1999, 2008 a 2013. 
V prieskume sa podarilo zmapovať aj údaje o užívaní drog medzi vysokoškolákmi. Autor 
poukázal tiež na to, že spotreba legálnych a nelegálnych drog u vysokoškolákov dosiahla 
neprijateľne vysoké hodnoty a s najväčšou pravdepodobnosťou sa na nich aj istú dobu 
udrží. Účastníci konferencie si mali v tejto plenárnej prednáške možnosť taktiež vypočuť 
napríklad príspevok ‘Protidrogové opatrenia v Maďarsku. Smerom k prístupu založenom 
na treste’ v podaní Mihála Fila z maďarskej univerzity Eötvös Lóránd TudományosEgyetem 
(ELTE). Poukázal v ňom na zmeny v maďarskom trestnom zákonníku od transformácie na 
demokratickú spoločnosť vrátane aktuálne platných nariadení a zmien v protidrogovej poli-
tike Maďarska. Nasledoval prvý blok sympózia v anglickom jazyku, v rámci ktorého odzneli 
napríklad tieto zaujímavé príspevky: ‘Trestné činy súvisiace s obchodovaním s drogami 
a prekurzormi na úrovni Európskej únie’, v ktorom sa jeho autor Libor Klimek z Paneuróp-
skej vysokej školy (PEVS) venoval napríklad otázkam zhodnotenia zavedenia trestných 
činov v Európskej únii a očakávaným zmenám v legislatíve. Ďalší príspevok ‘Obnova ro-
dinného prostredia v kontexte závislosti rodiča(-ov)’ Milana Michala z Linky detskej istoty 
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Slovenského výboru pre UNICEF sa zameral na základné služby poskytované cieľovej 
skupine Centrom pre výučbu rodičovských zručností (CVRZ) CESTA pri Linke detskej isto-
ty Slovenského výboru UNICEF. Hovoril o praktických skúsenstiach s obnovou rodinného 
prostredia v tých rodinách, ktoré zápasia s problémami závislosti rodiča(-ov); na základe 
analýz a štatistík Centra CVRZ CESTA. Príspevok ‘Sociálne služby a drogová závislosť’ 
Radoslava Micheľa z VŠZSP sv. Alžbety sa zameriaval na zásadný význam sociálnych 
služieb pri prevencii a liečbe závislosti jednotlivcov.

Nasledovala prvá prezentácia projektov, ktorú otvorila Jana Šipošová, sistentka pred-
sedu NR SR a členka slovenského parlamentu, predstavením projektu ‘Pomoc obetiam 
násilia na Slovensku’ zameraného na podporu obetí a svedkov trestných činov, ktorí vstu-
pujú do procesu trestného konania bez vlastného zavinenia, proti svojej vôli a často s per-
spektívou ďalších stresov a zranení následkom vyšetrovania a trestného konania. ‘Pomoc 
obetiam násilia’ im poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov. Tatiana 
Ivanič Rybanská z AMBER Alert Slovensko a Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore 
pre UNICEF predstavila pohotovostný systém ‘AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození 
života!’, ktorý bol spustený 31. marca 2015 a vyvinutý pre prípady, ak má polícia informácie 
o únose dieťaťa, alebo ak sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bezprostredne 
ohrozené na živote alebo zdraví. Jeho cieľom je okamžité informovanie verejnosti o zmiz-
nutí dieťaťa do niekoľkých minút od okamihu, keď polícia považuje použitie tohto systé-
mu na nevyhnutné. Ďalšou prezentáciou bol projekt ‘Hľadané detí’ opäť v podaní Tatiany 
Ivanič Rybanskej. Cieľom tohto projektu je aktivizovať verejnosť pri hľadaní detí na úteku, 
nezvestných alebo inak ohrozených detí a poskytovať pomoc deťom na úteku, zvyšovať 
verejné povedomie, podporovať prevenciu, podieľať sa na tvorbe legislatívy a metodoló-
gie ochrany „hľadaných detí“ na európskej úrovni. Na Slovensku začal fungovať od roku 
2006. V roku 2009 Linka detskej istoty Slovenského výboru UNICEF zriadila a spustila 
do prevádzky nonstop telefonickú linku 116 000 – európske telefónne číslo vymedzené 
Európskou komisiou pre nezvestné deti.

 Nasledovala ďalšia odborná sekcia s názvom ‘Šikanovanie a kyberšikanovanie’ roz-
delená do druhej hlavnej plenárnej prednášky s rovnomenným názvom a taktiež do dvoch 
blokov sympózií: ‘Šikana a kyberšikana’ I. a II. v slovenskom jazyku. V rámci tejto odbornej 
sekcie zazneli napríklad tieto príspevky:‘Rozdiely vo vnímaní šikanovania medzi žiakmi 
základných a stredných škôl a ich učiteľmi’ v podaní Aloisa Nociara, ktorý vo svojom prí-
spevku prezentoval reprezentatívne školské prieskumy TAD („tabak – alkohol – drogy“) 
medzi žiakmi základných a stredných škôl a ich učiteľmi boli zavedené na celom Slovensku 
v štvorročných intervaloch – doteraz už teda šesťkrát: v priebehu rokov 1994 až 2014. 

Ďalším príspevokom bolo‘Kyberšikanovanie – moderná forma psychického nátlaku’. 
Autori Ivan Bacigal z úradu kriminalnej policie Prezidia PZ MV SR a Tatiana Hajduková 
z Akadémie PZ v Bratislave v príspevku upozornili na charakteristické odlišnosti šikano-
vania a kyberšikanovania vyplývajúce z disinhibičného efektu a vekovej štruktúry užíva-
teľov virtuálnej komunikácie. Autori taktiež upozornili na skutočnosť, že v súčasnosti už 
internet využívajú aj domácnosti s malými deťmi a  nebezpečenstvo kyberšikanovania 
tak vzrastá. Ďalej poukázali na to, že je veľká možnosť byť obeťou kyberšikanovania, 
nakoľko používateľnosť internetu mladými ľuďmi je 100%. Uviedli aj niektoré z dôvodov 
vedúce agresora ku kyberšikane. V neposlednom rade upozornili na dôležitosť prevencie, 
ako aj potrebnosť korigovania správania na internete. V rámci tejto prednášky vznikla aj 
podnetná diskusia, ktorá riešila napríklad otázky: aká je súvislosť medzi kyberšikanou 
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a násilnou trestnou činnosťou, či ako sa násilie vyvíja v súvislosti s vekom. V nasledujú-
com príspevku poukázala na šikanu Eva Čakajdová – preventista z KR Policajného zboru 
v Nitre. Vo svojom príspevku ‘Šikanovanie z pohľadu prevencie kriminality a možnosti 
využitia preventívnych programov pri jeho eliminácií v praxi v rámci regionálnej úrovne’ 
poukázala na skutočnosť, že do prostredia škôl stále častejšie preniká násilie, počnúc 
miernymi formami šikanovania až po násilie spojené so závažnými trestnými činmi. Mno-
ho škôl iba ťažko priznáva šikanu, niektoré ju dokonca ignorujú. Vo svojom príspevku 
priblížila niekoľko preventívnych projektov, napríklad preventívny projekt ‘Póla radí deťom’ 
určený pre deti predškolského veku a deti prvého ročníka základných škôl. Ďalej regio-
nálny projekt PZ v Nitre s názvom ‘Otvorený dialóg o zodpovednosti ’, ktorého cieľom je 
integrácia detí s rôznymi poruchami správania a diagnózami do spoločnosti. Je určený 
pre žiakov vo veku 15 – 23 rokov. Ďalším príspevkom s názvom ‘Od šikany ku kyberši-
kane’ Zsolt Manya z PEVS upozornil, že útoky prostredníctvom informačných technológií 
na verejnej sieti sú frekventovanejšie ako fyzické, či verbálne. Sú oveľa ďalekosiahlejšie 
a trvácnejšie, ako úder do nosa, či tváre – pri nich krváca duša obete. Upozornil, ako pri 
nich reagovať, že je dôležité prepracovať sa ku koreňom agresivity. Je na zváženie akým 
spôsobom predchádzať týmto javom, ale najefektívnejším sa javí prevencia. Primárna 
v rodinách, sekundárna v školách alebo terciárna v spoločnosti. V rámci diskusie odzneli 
napríklad otázky ako sa brániť, ako blokovať stránky a pod. Peter Polák z PEVS sa vo 
svojom príspevku ‘Kyberšikanovanie ako moderná forma násilia’ venoval najčastejším 
druhom a spôsobom kyberšikanovania ako modernej formy násilia u mladých ľudí najmä 
prostredníctvom informačných technológií, kriminologickým a právnym aspektom, otáz-
kam posielania správ a ich zverejňovania, ako aj možnostiam ochrany pred zneužitím. 
V príspevku ‘Kyberšikanovanie a jeho negatívny dopad na mládež ’ autorky Lucia Cin-
tulová a Anna Pavlovičová z VŠZSP sv. Alžbety upozornili, že kyberšikanovanie obete 
je spojené s množstvom negatívnych problémov na mentálnej, psychologickej a soci-
álnej úrovni. Autori Lucia Kurilovská z univerzity Komenského a Stanislav Šišulák z MV 
SR Prezídia Policie vo svojom príspevku ‘Kyberšikanovanie z pohľadu trestného práva’ 
priblížili, ako môžu príslušné úrady riešiť praktické problémy. Poukázali na nedostatoč-
nosť preventívnych programov v prípadoch kyberšikanovania, zneužitia osobných údajov 
a nahrádzania reálnych priateľov virtuálnymi, ktorí v skutočnosti predstavujú riziko na 
virtuálnych sociálnych sieťach, a upozornili na nedostatočnú odozvu príslušných úradov 
na jednotlivé prípady kyberšikany. Príspevok ‘Šikanovanie ako sociálno-patologický fe-
nomén v školskom prostredí’ Evy Cisárikovej z DSS pre zariadenie seniorov v Žiline, sa 
zameriaval na realizáciu primárnej prevencie v škole. Mnohé školy dokonca ani nevedia 
o možnosti získania podpory pri uplatňovaní prevencie zo strany špecializovaných diag-
nostických centier, polície, centier pre pedagogické a psychologické poradenstvo a pre-
venciu alebo psychiatrických oddelení. Príspevok ‘Vplyv sociálneho pracovníka v preven-
cii sociálno-patologického fenoménu v rodine’ Vojtecha Ružičku z VŠZSP sv. Alžbety sa 
zameral na kyberšikanu ako fenomén neplnoletých z pohľadu sociálnej práce. Spomenul 
tiež úlohu sociálneho pracovníka pri riešení problémov s kompetenciami a zariadeniami. 
V príspevku ‘Nebezpečenstvá kyberpriestoru a ich sociálny dopad ’ autori Peter Slovák, 
Monika Mačkinová z univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Vladimír Masaryk z ústred-
nej vojenskej nemocnice v Ružomberku, analyzovali súčasný stav problematiky kyber-
šikanovania na Slovensku aj v zahraničí. Zaoberali sa závislosťou od internetu, – ktorú 
nespôsobuje internet samotný, ale jednotlivé aplikácie, alebo služby, na ktorých sú ich 

ZAUJÍMAVÉ PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY
SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH – SPAY CONFERENCE 2015 | Mariana Hamarová



76

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

76

Acta Missiologica | 1/2015 | Ročník 9 | Číslo 1 

užívatelia závislí, – jej diagnostickými kritériami, príčinami vzniku, následkami. Venovali 
sa intervencii sociálneho pracovníka v oblasti primárnej prevencie a sociálnej prevencii 
z pohľadu školského sociálneho pracovníka. Príspevok ‘Šikanovanie a vrstovnícke násilie 
očami volajúcich na Linku detskej istoty’ Jany Šimončičovej koordinátorky distančného 
poradenstva a projektovej manažérky Linky detskej istoty pri UNICEF, Slovensko prezen-
toval analýzu záznamov na tému šikanovania z pohľadu detí a mladých ľudí a predsta-
vil aj ďalšie aktivity, ktoré Linka detskej istoty realizuje vzhľadom na včasnú a efektívnu 
prevenciu, intervenciu a zvýšenie povedomia o šikanovaní. Odbornú sekciu zmeranú na 
šikanu a kyberšikanovanie uzatvoril príspevok ‘Účastníci šikanovania v školách’ Dariny 
Havrlentovej z univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Autorka sa vňom zamerala na 
účastníkov šikanovania na školách, najmä agresorov, obete, opakované obete a fenomén 
agresora-obete (agresor a obeť v jednej osobe). Upozornila, že každý prípad šikanovania 
je individuálny, neopakovateľný a komplexný, preto je k jeho riešeniu potrebné pristupovať 
vysoko individuálne, citlivo, sofi stikovane a profesionálne.

Nasledovala odborná sekcia ‘Týranie a zneužívanie detí, žien, mužov’, v rámci ktorej 
odznela hlavná prednáška s názvom ‘Nie je týranie ako týranie’. Jana Šipošová sa v nej 
zamerala na problematiku poskytovania priamej a individuálnej podpory obetiam trest-
ných činov a domáceho násilia zo strany OZ Pomoc obetiam násilia Slovensko. Upozorni-
la, že poskytnutiu efektívnej pomoci pre týraných ľudí a ich rodiny bránia mnohé prekážky 
ako sú vecné a ideologické spory. Ako ich prekonať a vrátiť obetiam nádej a dôstojnosť? 
V rámci aktivít OZ Pomoc obetiam násilia uviedla, že poskytuje starostlivosť a pomoc aj 
obetiam nehôd, teroristických útokov atď. Polovica klientov predstavuje obete domáce-
ho násilia bez ohľadu na vek, pohlavie a dalšie demografi cké charakteristiky. Týraní sú 
často aj muži. Spomenula, že obete domáceho násilia často nemajú rýchlu a kvalitnú 
pomoc. Upozornila, že ak je pomoc čerpaná z verejných zdrojov, tak musí byť určená pre 
všetkých. V rámci podnetnej diskusie spomenula aj tieto témy: úskalia ratifi kácie Istan-
bulského dohovoru zo strany SR, linka pre týrané ženy v ČR, fenomén týraných mužov 
v partnerských vzťahoch, otázku fi nančných prostriedkov, ktoré sú často vynakladané na 
teoretické poňatie problému ale na druhej strane sa nedostávajú k obetiam násilia. Svoju 
prednášku ukončila myšlienkou: ‘Nebojujme ideologicky, ale pomáhajme ľuďom’.

Nasledovala prezentácia SKCH v podobe animovaného fi lmu ‘Dve malé dievčatá’ spo-
jená s diskusiou. Predmetný fi lm prezentoval obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho 
vykorisťovania.Nasledoval workshop ‘Spiritualita a prevencia’, ktorý sa venoval otázkam 
duchovného vákua a možnosťa mi jeho zaplnenia. Prednášajúci Pavol Tománek z VŠZSP 
sv. Alžbety v rámci neho poukázal aj na problematiku okultizmu, ako sociálno patologické-
ho javu a uviedol aj niekoľko súvisiacich príkladov zo svojej praxe, v ktorých boli mladí ľudia 
ovplyvnení napríklad nosením rôznych okultných symbolov a  s tým súvisiacimi dôsledka-
mi na ich osobnosť a život. Po zmienenom workshope nasledovala prezentácia projektu 
‘Nenápadní hrdinovia’ Františka Neupauera. Ide o inovatívny projekt, ktorého cieľom je 
propagovať prevenciu pred hrozbami kultov a siekt. Žiakom a študentom škôl na Sloven-
sku sprostredkováva stretnutia a odhalenia príbehov tých, ktorým komunistická totalitná 
moc zavraždila príbuzných, uväznila otcov, matky, ako aj tých ktorí okúsili jej hrôzu na 
vlastnej koži. Autor upozornil aj na podobnosť niektorých znakov siekt s totalitným režimom 
a celkové nebezpečenstvá. Uvedené aktivity patrili do odbornej sekcie s názvom: ‘Sekty 
a okultizmus ako sociálno-patologický jav’, ktorá pokračovala prednáškami v popoludňaj-
šom programe konferencie. 
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‘Šírenie a prevencia HIV a ďalších pohlavných ochorení medzi deťmi a mladými ľuďmi’ 
bol názov ďalšej odbornej sekcie, v rámci ktorej zaznel napríklad príspevok ‘Informačné 
technológie a pohlavné choroby’. Autori Zsolt Manya a Peter Polák poukázali na dôleži-
tosť úlohy informačných technológií a internetu v šíreni pohlavných chorôb vrátane HIV. 
Je dôležité aby spoločnosť brala tieto problémy a súvisiace riziká dostatočne vážne. Prí-
spevok taktiež predložil otázky na uvažovanie: je možná akákoľvek intervencia zo strany 
spoločnosti na zabránenie širenia HIV a iných pohlavných chorôb? Je prevencia riešením 
na zamedzenie šírenia HIV a STD? Je spoločnosť dostatočne informovaná o rizikách? 

Popoludňajší program konferencie otvorila taktiež zaujímavá Plenárna prednáška číslo 
4, patriaca do odbornej sekcie ‘Týranie a zneužívanie detí, žien a mužov ’, s názvom ‘Ute-
čenci a migranti’. V rámci nej zaznel príspevok ‘Sociálna podpora pre žiadateľov o azyl, 
utečencov a pracujúcich prisťahovalcov’ Waltera Rennera z PEVS. Vo svojom príspevku 
sa zameral na problematiku neodborných intervencií zo strany etnických a domácich oby-
vateľov s cieľom pomôcť žiadateľom o azyl, utečencom a pracujúcim migrantom, pričom 
tieto boli posudzované ako možné alternatívy k odbornej psychoterapii. Upozornil, že táto 
neprofesionálna pomoc môže mať vysokú účinnosť pri zlepšovaní psychologických stavov 
u traumatizovaných jednotlivcov spomedzi utečencov alebo žiadateľov o azyl a preto by 
mala byť posúdená ako alternatíva ku konvenčnej psychoterapii, najmä ak vezmeme do 
úvahy obmedzené možnosti fi nancovania.

Nasledovala štvrtá odborná sekcia s názvom ‘Prostitúcia’, ktorá zahŕňala plenárnu 
prednášku číslo 5 s názvom ‘Prostitúcia a obchod s ľuďmi’. V rámci nej odznel napríklad 
príspevok ‘Sex-biznis verzus prostitúcia: Terminológia verzus Prax’ autoriek Miroslavy Ži-
linskej a Ivety Chovancovej z OZ Odyseus. Vo svojom príspevku upozornili, že sexbiznis 
a prostitúcia je poskytovanie sexuálnych služieb za úplatu avšak tieto pojmy sú často 
zamieňané vzhľadom na cieľovú skupinu. Zatiaľ čo je prostitúcia vnímaná ako určitý druh 
nedobrovoľného otroctva, práca v sexbiznise je dobrovoľné poskytnutie sexuálnych slu-
žieb za peniaze medzi dospel ými, ide o službu, o ktorú je záujem. V rámci príspevku taktiež 
priblížili potreby cieľovej skupiny, uviedli, že ženy pracujúce v sexbiznise nechcú s touto 
prácou skončiť ale ak sa na nich pozeráme s rešpektom a rovnako k nim aj pristupuje-
me, otvárajú sa nám nové možnosti práce s nimi. Ďalej poukázali na praktické dôsledy 
pre efektivne služby pre ženy pracujúce v sex-biznise. Priblížili taktiež aktivity, programy 
a kampane OZ Odyseus. Autorky v závere príspevku dali do pozornosti kľúčový aspekt pri 
práci s  ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise, resp. ako im je možné pomôcť, a to aj zo strany 
širokej verejnosti: pozerať na klientky pracujúce v sex-biznise ako na ľudí, v zmysle vnímať 
v nich predovšetkým ľudí, ktorí neprestali byť jedinečnými ľudskými bytosťami, napriek 
povolaniu, ktoré si zvolili, majú hodnotu a pomáhať im v ich potrebách.

Nasledovalo 4 sympózium ‘Týranie a zneužívanie detí, žien a mužov, ktoré zahŕňalo 
príspevky: Sexuálny responzívny cyklus a osobnosť u pedofi lných a nepedofi lných zneuží-
vateľov detí’, v ktorom autor Dušan Kešický z Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice 
na LF UK v Bratislave, pokázal na rozdiely v rôznych psychologických a psychopatologic-
kých rysoch medzi skupinami pedofi lných a nepedofi lných zneužívateľov detí. V ďalšom 
príspevku‘Smrteľné následky syndrómu CAN’ Jozef Šidlo z univerzity Komenského v Brati-
slave prezentoval výsledky štúdie výskytu smrteľných prípadov tohto syndrómu v materiáli 
bratislavských súdnolekárskych pracovísk. Bola vykonaná retrospektívna analýza pitev-
ných protokolov za obdobie 16 rokov (1999 – 2014) so zameraním na výskyt smrteľných 
následkov týrania, zneužívania a zanedbávania. V sledovanom období bolo zistených 204 
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úmrtí v detskom veku. Štúdia ukázala, že mnohým úmrtiam predovšetkým v predškolskom 
veku bolo možné predísť lepšou starostlivosťou a väčšou zodpovednosťou predovšetkým 
rodičov ale aj iných osôb, ktoré sú zodpovedné za opateru a dozor nad deťmi. ‘Determi-
nanty sociálnej pomoci ženám a deťom – obetiam domáceho násilia’ bol názov ďalšieho 
príspevku Michala Sedláčka z organizácie Křižovatky a VŠZSP sv. Alžbety. Autor sa vo 
svojom príspevku zaoberal faktormi, ktoré významne obmedzujú možnosti žien – obetí 
domáceho násilia – riešiť svoju zložitú životnú situáciu. Vychádzal zo svojich praktických 
skúseností so sociálnou prácou s týmto typom klientok v útulku pre ženy, kde pôsobí 
ako sociálny pracovník. Taktiež prezentoval výsledky výskumu, ktorý identifi kuje problémy 
a ťažkosti, ktorým čelí týraná žena.

Príspevok ‘Kresťanské voľno-časové aktivity ako prevencia sociálno-patologických 
javov medzi mladými ľuďmi’ Anny Árpovej z VŠZSP sv. Alžbety bol ďalším z odbornej 
sekcie ‘Sekty a okultizmus ako sociálno-patologický jav’. Autorka vo svojom príspevku 
prezentovala výsledky výskumu, v rámci ktorého skúmala, či je výskyt sociálno-patologic-
kého fenoménu vyšší v skupine mladých ľudí, ktorí nemajú voľný čas pre navštevovanie 
voľno-časových kresťanských aktivít alebo v skupine, ktorá vyznáva náboženstvo a zú-
častňuje sa týchto akcií. 

Katarína Majzlanová z univerzity Komenského vo svojom príspevku ‘Expresívne terapie 
ako nástroj intervencie u týraných detí’ poukázala na expresívne terapie – biblioterapiu 
a drámaterapiu ako jeden z možných intervenčných prístupov pri zneužívaných deťoch 
čo prezentovala aj na konkrétnych prípadoch. Autorky Libuša Radková, Anna Pavlovičová 
a Lucia Cintulová z VŠZSP sv. Alžbety vo svojom príspevku ‘Je násilie na ženách a deťoch 
dostatočne podchytený problém v našej spoločnosti?’ prezentovali dve prípadové štúdie 
týkajúce sa domáceho násilia v období, keď bola iba slabá podpora verejnosti a polície 
a neexitovali ani útočiská pre obete. Oba prípady boli riešené s intervenciou hlavnej autorky. 

Nasledovala prezentácia projektu post traumatickej krízovej intervencie na Slovensku 
s názvom ‘Modrý anjel’ v podaní Branislava Chrenku z neziskovej organizácie s rovnomen-
ným názvom. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá v bezprostrednej následnosti poskytuje 
podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným formou psychickej prvej pomoci a krí-
zovej intervencie. V  roku 2012 spustil v Bratislavskom samosprávnom kraji Modrý anjel 
projekt 24/7 krízovej intervencie spolu s 24/7 dostupnou krízovou linkou.

Po prezentácií nasledovalo prvé výberové sympózium venované téme ‘Podpora a ro-
dina’ a v rámci neho zazneli príspevky: ‘Súčasná socio-ekonomická situácia na Slovensku 
a najčastejšie formy CAN syndrómu vyplývajúce z tejto situácie’, v ktorom sa autorky Eva 
Rabenseiferová a Zuzana Gucká z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratisla-
ve venovali aktuálnej socio-ekonomickej situácií, ktorá je charakteristická zásadným roz-
porom: na jednej strane sú narastajúce neuspokojené potreby ľudí, na strane druhej sa 
zvyšuje neschopnosť hlavných ekonomických odvetví tieto potreby uspokojiť. Príspevok 
Johany Ružičkovej z pražskej Vysokej školy psychosociálních studií s názvom ‘Sourozenci 
drogově závislých ’ poukázal na vplyv drogovej závislosti dospievajúceho dieťaťa v rodine 
na jeho súrodenca. Výskumy ukazujú, že drogovo závislí starší súrodenci svojim mladším 
súrodencom v niektorých prípadoch slúžia ako vzor. Bežné stretávanie sa s drogou u nich 
vyvolá zvedavosť, ktotá môže viesť k experimentácií s drogou a následne i k závislosti. Ri-
ziko napodobňovania problematického správania súrodenca sa zvyšuje v prípade, že obaja 
súrodenci zdieľajú spoločný okruh známych a priateľov, medzi ktorými sa drogy užívajú. 
V tomto prípade môže dôjsť ku kombinácií súrodeneckého a rovesníckeho vplyvu. Autorka 
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však zároveň upozornila, že na druhej strane nie všetci súrodenci závislých drogovej závis-
losti aj sami podľahnú. Do pozornosti taktiež dala možné preventívne faktory v tejto oblasti. 
Miriama Somorovská z Linky detkej istoty v Bratislave vo svojom príspevku ‘Linka detskej 
istoty: keď nikto nepočúva’ priblížila aktivity Linky detskej istoty, ktorá bola založená v ja-
nuári 1996 ako národný projekt Slovenského výboru pre UNICEF. 

Nasledovalo sympózium číslo 5 ‘Prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi’ a v rámci neho 
odzneli príspevky: ‘Prevencia pred obchodovaním s ľuďmi v Slovenskej katolíckej charite’, 
v ktorom Andrea Bezáková zo SKCH zdôraznila, že počet obetí tohto trestného činu dosahu-
je až 1 milión ročne a obchodovanie s ľuďmi je na Slovensku novým a rastúcim fenoménom, 
najmä obchodovanie s pracovnou silou a nútené manželstvá. Preto je potrebné venovať 
osobitnú pozornosť vzdelávaniu a prevencii. Priblížila 3 nové aktivity prevencie v tejto oblas-
ti, ktoré SKCH rozbehla minulý rok a spomenula taktiež Program podpory a ochrany obetí 
obchodovania s ľuďmi fi nancovaný MV SR. V príspevku ‘Prostitúcia ako následok nezrelých 
partnerských, manželských a rodinných vzťahov – kazuistiky’ Peter Vančo, Martin Jurásek, 
Jaroslav Ivančo z VŠZSP sv. Alžbety a Helena Pánková so sociálneho centra Svidník sa 
zamerali na analýzu výrazu ľudskej zrelosti s dôrazom na budovanie partnerského a man-
želského zväzku. Prezentovali dve kazuistiky, v ktorých sa pokúšali nájsť riešenia problému 
nedobrovoľnej prostitúcie dvoch respondentiek zo sociálneho centra – Domov na polceste 
sv. Faustíny vo Svidníku. Miroslava Žilinská a Iveta Chovancová v príspevku ‘Zapájanie 
ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy do programu výmeny injekčných striekačiek’ predstavili níz-
koprahový program výmeny injekčných striekačiek OZ Odyseus v Bratislave. V príspevku ‘Je 
obchodovanie so ženami iba problémom iných krajín?’ sa autorky Anna Pavlovičová, Libuša 
Radkova a Lucia Cintulová zamerali na problematiku obchodovania so ženami ako na globál-
ny problém a ako málo vnímaný problém na Slovensku. Príspevok ‘Prostituce v africkém státě 
Zimbabwe – sociální a zdravotní aspekty’ Moniky Novej z univerzity Karlovej v Prahe, ktorá 
pôsobí v Zimbabwe od roku 2009 sa zameral na tému chudoby a s tím súvisiacu prostitúciu 
– žien, detí a mužov. Autorka vo svojom príspevku prezentovala aj výsledky dotazníkového 
šetrenia z terénnej práce v Zimbabwe zrealizovaného medzi ženami (prostitútkami). Skúmala 
prečo k prostitúcií dochádza a aký je najčastejší motív prostituovania. Ako najsilnejší motív že-
ny uviedli chudobu. 72% prostituujúcich žien má manžela a 75% žien má deti. Autorka vo svo-
jom príspevku taktiež predstavila miestnu organizáciu GWAPA, ktorá sa zaoberá prevenciou 
HIV/IDS a ženám ponúka možnosť alternatívneho zárobku v podobe farmárčenia a českú 
organizáciu ‘Rozkoš bez rizika’, ktorá pomáhá ženám prostitutkám v opätovnej resocializácií. 
Jaroslava Poloňová z VŠZSP sv. Alžbety sa v príspevku ‘Prijatie samého seba, budovanie 
sebadôvery a poznávanie zdravej sexuality medzi mladými ako prevencia zneužívania vo 
vzťahoch’ zamerala na problém násilia, týrania a zneužívania vo vzťahoch, pričom nachádza 
možné riešenia vo včasnej prevencií, ktorá v tomto prípade znamená prijatie seba samé-
ho, budovanie alebo upevňovanie sebadôvery, poznávanie zdravej sexuality, ako aj presný 
a premyslený výber životného partnera. Zsolt Mánya sa v príspevku ‘Quo vadis prostitúcia?’ 
zaoberá prostitúciou ako sociálnoatologickým javom, obdobím od prvých zmienok o nej až 
po súčasnosť, ako aj predpokladaným vývojom a budúcnosťou.

Nasledovala šiesta odborná sekcia: ‘Problémové správanie detí, záškoláctvo, delikven-
cia, kriminalita, násilie a agresivita’, ktorá bola rozdelená do plenárnej prednášky č. 6, 
v rámci ktorej odznel príspevok Justyny Modrzejewskej z Akademie Techniczno - Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej, v Poľsku a Jolanty Walaszek – Latacz z Wyższej Szkoły Pr-
zedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie v Poľsku. Vo svojom príspevku s názvom 
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‘Problémové správanie detí počas voľného času ako faktor zvýšenia sociálnych a zdravot-
ných rizík’ sa zmerali na miesto vzdelávania v živote moderného dieťaťa počas vyučovania 
vo vzdelávacích inštitúciách ako sú školy, a tiež v ich voľnom čase. Autorky upozornili, že 
vzdelávanie o voľnom čase môže byť podnetom pre moderných učiteľov, ktorí sa snažia 
využívať vzdelávacie aktivity v rámci predmetu cestovania detí. Učiteľ – pedagóg, ktorý je 
kvalifi kovaným animátorom sa môže pokúsiť nájsť spôsob ako nahradiť elektronické zaria-
denia, zhon, hlasné reklamy a nezmyselné činnosti využitím vzdelávania o voľnom čase. 
Do pozornosti dali taktiež fakt, že je potrebné klásť dôraz na povedomie budúcich učiteľov 
o dôležitosti pozitívnych návykov u detí vo voľnom čase, ako aj na povedomie študentov 
pedagogiky o zdravotných a sociálnych hrozbách vyplývajúcich z nevhodných návykov 
detí počas ich voľného času.

Nasledovalo sympźium číslo 6 s názvom: ‘Problémové správanie, záškoláctvo a ag-
resivita’. Vrámci neho odzneli príspevky: ‘Edukácia v oblasti výchovy detí a mládeže ako 
primárna prevencia problémového správania detí a adolescentov’ autoriek Mariany Mrá-
zovej a Evy Grey z VŠZSP sv. Alžbety poukázal na dôležitú a nezastupiteľnú úlohu rodiny 
v primárnej prevencii sociálnej patológie. V neslednom rade upozornil na potrebu vzdelá-
vania rodičov nielen v čase keď už vychovávajú deti, ale ešte predtým, počas ich vlastného 
vzdelávacieho procesu. Príspevok ‘Poskytovanie komplexných služieb medzi rómskymi 
deťmi a mládežou v obci Plavecký Štvrtok’ Dionýza Ordódyho z VŠZSP sv. Alžbety po-
ukázal na komunitnú a terénnu sociálnu prácu v jednej z najväčších rómských osád na 
západnom Slovensku  v obci Plavecký Štvrtok. Autor sa zameriava na život a hodnoty 
rómskych rodín, ako aj na aktivity občianskeho združenia Francesco, ktoré je aktívne za-
pojené do terénnych prác a do poskytovania komplexných služieb pre rodiny v tejto obci. 
Uviedol, že ak chceme byť úspešní, musíme akceptovať Rómov takých, akí sú – s ich 
temperamentom, pozitívami ako aj negatívami. Príspevok ‘Analýza kriminality mládeže 
na Slovensku z aspektu kriminológie a pohľadu policajných štatistík’ Michaely Kiššovej 
z Akadémie Policajneho zboru v Bratislave poukázal na analýzu vývoja kriminality mla-
distvých na Slovensku počas posledných piatich rokov (2010 – 2014), ako aj na základné 
podmienky trestných činov spáchaných mladistvými. Počas rokov 2010 – 2014 bolo na 
Slovensku objasnených 11,53 % (2010) – 8,9% (2014) trestných činov, ktorých páchatelia 
boli mladiství, pričom toto číslo sa znižovalo každý rok. Autori uviedli, že klesajúci trend 
kriminálnej činnosti páchanej mladistvými je výsledkom vyššie spomenutého ročného po-
klesu populácie vo veku 0 – 18 na Slovensku a iba v malom rozsahu v dôsledku poklesu 
počtu trestných činov spáchaných mladými útočníkmi a činov, ktoré inak vedú k trestnej 
zodpovednosti, spáchaných maloletými. Príspevok ‘Genéza agresivity a jej prejavov’ Petra 
Slováka a Vojtecha Ružičku z VŠZSP sv. Alžbety poukázal na dôležitosť poznania determi-
nantov agresivity a jej špecifi ckých prejavov. Najmä latentné formy, ktoré sú oveľa nebez-
pečnejšie pre duševné zdravie jedinca a jeho zdravý vývin. Príspevok dal taktiež odpoveď 
na otázky, odkiaľ pramení nárast agresivity v našich prejavoch a prečo často nedokážeme 
regulovať naše správanie. Autori upozornili aj na Monitoring neprimeraných foriem sprá-
vania s prvkami agresivity, ktorý je dôležitým akcentom interakcie pomáhajúcej profesie 
a jedinca, ktorý je v jeho starostlivosti. V príspevku ‘Eliminácia problémového správania 
detí v súvislosti s koncepciou štátnej rodinnej politiky’ autorky Nataša Bujdová a Blanka 
Šimková z VŠZSP sv. Alžbety upozornili na to, že rodinná politika sa v našej spoločnosti 
stala kľúčovou oblasťou. Dôraz sa kladie najmä na harmonizáciu a zodpovednosti rodiny 
a na nachádzanie opatrení a nástrojov, ktoré pomôžu rodičom zlepšiť vykonávanie úloh 
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v týchto dvoch oblastiach života. Príspevok ‘„Potreba“ ako pohľad na narušené správanie’ 
Alexandry Živčič z OZ Kolégium sa znova vrátil k teórii, ktorá vysvetľuje ako sú spory 
a narušené alebo problematické správanie prepojené s nenaplnenými ľudskými potrebami: 
z tohto pohľadu sa nám neposlušné dieťa snaží v skutočnosti vyjadriť, že má potrebu, ktorá 
nie je naplnená. Poukázala na to, ako potreby zjavne opvplyvňujú detské učenie, ich vývoj, 
vyučovanie a ako môže vplyv ich rodičov, priateľov a učiteľov ovplyvniť ich prístup k životu, 
jeho náplň. Príspevok ‘Možnosti využitia prevencie a intervenčných programov v škole 
zameraných na sebapoškodzovanie a samovražedné sklony u detí a dospievajúcich’ Šte-
fánie Ferkovej z univerzity Komenského priblížil skúsenosti a výsledky výskumu súvisiace 
s využitím programu ovplyvňovania, zameraného na rôzne formy rizikového správania 
študentov. Najpodstatnejšia účinnosť programu bola preukázaná v kategóriách rizikového 
správania – v neprispôsobivom a protispoločenskom správaní, kde bol v pokusnej skupine 
študentov zaznamenaný najvýraznejší pokles prejavov.

Nasledovala prezentácia posledného projektu s názvom ‘Projekt WED – prevencia 
a opatrenia pre ženy, etnické skupiny a užívateľov drog’ v podaní Barbory Kuchárovej 
a Martina Páleníka. Ide o dvojročnú akciu s názvom WEDworks, spustenú v januári 2013. 
Je postavená na viacerých výsledkoch predchádzajúceho projektu prepojenia BORDER-
NETwork (program EÚ v oblasti zdravia, 2010 – 2012). Súčasný projekt ‘Ženy, menši-
ny, služby závislým od drog’ spája piatich spoluužívateľov (verejné občianske združenia) 
z piatich krajín strednej a východnej Európy (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko 
a Slovenská republika) a je koordinovaný SPI Forschung/SPI Research gGmbH, Nemec-
ko. Cieľom projektu WED je pokročiť v praktickom uplatňovaní rodových aspektov v rôz-
nych oblastiach výskumu drog a reagovať prostredníctvom konsolidácie dvoch základných 
prúdov. Prvý prúd – podpora zamerania na rody a rovnosť v presahoch medzi preven-
ciou, liečbou a starostlivosťou o ženských užívateľov drog, vrátane tehotných žien, matiek 
a sexuálne pracujúcich. Druhý prúd – účastnícka primárna prevencia pred drogami pre 
zraniteľných mladých ľudí z etnických minoritných komunít (hovoriacich rómsky a rusky). 

Nasledovalo sympózium č. 7 s názvom ‘Deti, vzdelávanie a škola’. V rámci neho odzneli 
príspevky: ‘Ľudia s osobitnými vzdelávacími potrebami vo svetle vzdelávacej legislatívy 
v Poľsku’, Malgorzaty Kitlinskej – Krol z Uniwersytet Śląski, Instytut Pedagogiki, Katowice 
v Poľsku dal do pozornosti alternatívny prístup ku vzdelávaciemu a didaktickému proce-
su oddelenia s osobitnými vzdelávacími potrebami (sociálne neprispôsobiví) v súčasnej 
vzdelávacej sfére. Peter Mlynarčík z VŠZSP sv. Alžbety sa vo svojom príspevku ‘Sociál-
ne patológie u mladistvých – obmedzenia ich integrálneho rozvoja’ zameral na analýzy 
kazuistík sociálnych patológií (závislosti na sociálnych sieťach, manipulácia rovesníkmi, 
závislosť na kamarátovi na internete) adolescentných klientov mládežníckeho strediska 
v Novej Dubnici, z hľadiska potreby integrálneho rozvoja človeka. Predložil návrhy pre 
sociálno-pedagogický zásah a sociálnu prevenciu. Marina Mikulajová z PEVS vo svojom 
príspevku ‘Dyslexia u dospelých – terra incognita’ upozornila, že výskyt u dospelých nie 
je známy, ale predpokladá sa na úrovni približne 4%. Zo súčasného výskumu je známe, 
že vývojové krivky adolescentov s dyslexiou môžu viesť k plne funkčnému stavu (napr. pri 
univerzitných študentoch), ale v prípade dekompenzácie môžu viesť k neprispôsobivému 
správaniu a značnému presahu s delikvenciou mladistvých. Autorka taktiež prezentovala 
aj výsledky predbežného prieskumu „rodín s dyslexiou“: Deti s dedičným rizikom dyslexie 
predstavujú priamu rizikovú populáciu z pohľadu ich psychického a sociálneho vývoja, 
pretože dyslexia „koluje v rodinách“. Eva Gajdošová z PEVS sa v príspevku ‘Podpora 
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psychického zdravia v školách v kontexte práce školského psychológa’ zamerala na kon-
krétne špecifi cké úlohy školských psychológov pri podpore a zabezpečovaní mentálneho 
zdravia žiakov a učiteľov v školách, vzhľadom na rôzne druhy a typy škôl počnúc mater-
skými školami končiac vysokými školami. Dôraz kládla na preventívne aktivity školských 
psychológov zamerané predovšetkým na predchádzanie vzniku socio-patologických javov, 
ako aj spoluprácu s ďalšími odborníkmi z radov poradenských a klinických psychológov, 
učiteľov, logopédov, špeciálnych a sociálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a ich 
práce v multidisciplinárnych tímoch pri riešení vzniknutých problémov na školách.

Nasledovalo posledné 2 výberové sympózium, ktoré obsahovalo tieto príspevky: ‘Tý-
raný muž existuje’, v ktorom sa Martin Kmeť z výsk umného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie zaoberal fenoménom týraných mužov (v rámci tzv. partnerského nási-
lia), ktorý je v médiách v súčasnosti tabuizovaný napriek tomu, že muži sú rovnako často 
obeťou domáceho násilia ako ženy. Dochádza k nemu takmer vo štvrtine partnerských 
vzťahov a je reálny predpoklad, že počet týraných mužov je podstatne vyšší ako naznačujú 
štatistiky. Autor prezentoval niektoré kazuistiky mužov-otcov, s ktorými sa stretol počas 
svojej poradenskej praxe. Muži v predmetných kazuistikách uvádzali, že u nich dochádzalo 
k týraniu napríklad v podobe psychického teroru (ponižovanie, pohŕdavé zaobchádzanie, 
sledovanie, vyhrážanie, vyvolávanie strachu, stresu, pocitu nebezpečia, správanie ohrozu-
júce psychické a fyzické zdravie), fyzického týrania (fyzické údery, kopanie). Muži vo väčši-
ne prípadov zľahčujú situáciu a radšej trpia pre rodinu. Ako príčinu nemedializácie udávajú 
pocit hanby za vlastné zlyhanie, strach, že stratia kontakt z deťmi, obavu z toho, že by im 
nikto neuveril, z ublíženia zo strany manželky, určitú úctu k inštitúcii manželstva a manželky 
ako takej – vyjadrenia mužov boli napr. nechcem ublížiť žene ako matke, je to predsa moja 
manželka, nechcem prísť o matku svojich detí a pod. – spadajúce pod posttraumatickú 
stresovú poruchu (PTSP), rezignáciu a sebaklam prípadne sebadeštrukčné reakcie. Do-
chádza k rôznemu riešeniu situácie v kríze: krátkodobý odchod z obavy použiť fyzickú silu, 
separácia, snaha o odborné poradenstvo, závislosti, samota, náhradná rodina, pripúšťajú 
odchod od rodiny, keď deti vyrastú. Podľa výskumných zdrojov len 1% týraných mužov sa 
obracia na políciu. Autor v príspevku taktiež upozornil, že neriešenie násilia prináša zo se-
bou možné následky. Za jeden z vážnych dopadov tohto fenoménu možno považovať vplyv 
situácie na deti v rodinách týraných mužov, kde násilie deformuje rodičovské role a takéto 
patologické vzory si nesú deti do svojich vlastných vzťahov a rodín. Napriek tomu, že deti 
vždy cítia že násilie je ubližujúce a nesprávne, na základe vlastnej skúsenosti môžu nako-
niec akceptovať rodičovský model ako normálny, v extrémnom prípade ako jediný možný. 

Robert Kováč a Mária Kováčová z VŠZSP sv. Alžbety vo svojom príspevku ‘Konzekven-
cie týrania, zneužívania a zanedbávania detí v oblasti bezdomovectva’ poukázali na fakt, 
že korene bezdomovectva siahajú do detstva ľudí bez domova a dokonca do obdobia pred 
ich narodením. Dali do pozornosti niektoré z kľúčových zistení z  viacerých ukazovateľov 
spomedzi výskumnej vzorky s počtom účastníkov viac ako 1000: 76% bezdomovcov je bez 
partnera, alebo je rozvedených, 91% má nízke vzdelanie, 60% pochádza z rodín so závis-
lými rodičmi, 55% bolo počas detstva zneužívaných a zanedbávaných. Tieto údaje preu-
kazujú, že bezdomovci v detstve vyrastali a boli formovaní bez dostatočných podnetov od 
rodičov a nesú si so sebou náchylnosť na svoj osud už od detstva. Upozornili, že získané 
výsledky vyzývajú ku kladeniu veľkého dôrazu na podporu a ochranu rodiny v rámci spo-
ločnosti, na povedomie o zodpovednom rodičovstve medzi mládežou, počnúc samotným 
počatím dieťaťa, na povedomie o vnímaní ľudí bez domova s ich potrebami a problémami 
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v rámci spoločnosti. V neposlednom rade pri práci sociálnych pracovníkov v tejto oblasti 
spomínané údaje vedú k vytváraniu a prehlbovaniu neformálnej atmosféry v ubytovacích 
zariadeniach pre ľudí bez domova, atmosféry ľudskosti a prívetivosti. Ludmila Haňková 
z psychoterapeutického centra Karlín, v Prahe vo svojom príspevku ‘Problematika sexuál-
ního zneužívání a násilí v poradenské práci s přistěhovalci ze zemí bývalého Sovětského 
svazu’ poukázala na to, že prípady sexuálneho zneužívania a násilia sú v tejto skupine po-
merne časté. Priblížila rozdiely medzi jednotlivými kultúrami v prístupe k problémom násilia 
a týrania, pričom zároveň zhrnula nápady týkajúce sa poradenskej práce s týmito klientmi.

Program medzinárodnej konferencie SPAY 2015 uzavrel posledný príspevok siedme-
ho sympózia, zároveň patriaci do odbornej sekcie s názvom: ‘Sekty a okultizmus ako 
sociálno-patologický jav ’, ‘Deštruktívne kulty a náboženské skupiny.’ V ňom sa Henrieta 
Rolková z PEVS zamerala na determinanty pre vstup do kultu a následné riziká, situáciu 
na Slovensku a možnosti prevencie. Rizikové skupiny zahŕňajú najmä mladých ľudí do 20 
rokov, dospelých v strednom veku, ľudí v núdzi, alebo s nejakými osobnými problémami, 
citlivých ľudí, ľudí bez záväzkov a tiež osamelých starších dôchodcov. Jeden americký 
výskum ukázal, že členovia siekt sú prevažne ľudia vo veku 17 – 24 rokov. Upozornila, 
že Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami má nedostatok špecializovaných inštitúcií, 
ktoré by objektívne a kompetentne pokrývali oblasť siekt a kultov. Neexistuje širšia sieť 
takýchto zariadení.

Cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy zameranej na výmenu informácií a vy-
pracovanie odporúčaní do praxe v  uvedených siedmich odborných sekciách, ktorým sa 
táto vedecká konferencia venovala. Zároveň bolo jej zámerom podporiť aktívnu spoluprácu 
učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov, ako aj iných 
vedeckých pracovníkov zo SR a zahraničia. 

Sociálno-patologické javy detí, adolescentov a mladých dospelých sú častým prejavom 
v súčasnej spoločnosti, ktorá je vysoko individualistická, liberálna k mnohým negatívnym 
formám správania a  tiež často degradujúca tradičné morálne hodnoty. Deti a mladí ľudia 
si v nej musia hľadať svoje miesto, pričom sú nútení vyrovnávať sa s mnohými ťažkosťami. 
Tí, ktorí nezvládnu jej novodobé nástrahy strácajú, alebo hľadajú zmysel života rôznymi 
spôsobmi a  protestujú proti spoločenským normám. Následkom je páchanie závažnej 
trestnej činnosti mladistvými a neplnoletými páchateľmi a ich väčšie sklony k agresivite, 
ľahostajnosti a bezohľadnosti voči ostatným spoluobčanom. Je to práve rodina, škola a od-
borníci, ktorí by pri vzájomnej súhre mohli byť formujúcim vplyvom, ktorý prinesie úspechy 
v oblasti výchovy, vzdelania a v neposlednom rade aj v utváraní rebríčka hodnôt u detí 
a mládeže.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu takéhoto charakteru preto možno len privítať, dú-
fajme, že bude pokračovať aj ďalším ročníkom, ktorý by sa podľa organizátorov mal usku-
točniť na jednej z poľských vedecko-akademických inštitúcií. 

Redakčne pripravila Mgr. Mariana Hamarová
Kontakt: mail: amredakcia@gmail.com 
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‘DUBAI INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID AND DEVELOPMENT CONFERENCE 
AND EXHIBITION 2015’: 

‘PRÍLEŽITOSŤ, MOBILITA, UDRŽATEĽNOSŤ: PERSPEKTÍVY HUMANITÁRNEJ A ROZ-
VOJOVEJ POMOCI’ 

Mariana Hamarová

V dňoch 24. – 26. marca 2015 sa uskutočnil dvanásty ročník medzinárodnej konferencie 
a výstavy ‘Dubai International Humanitarian Aid and Development Conference and Exhibition’ – 
(DIHAD).169 Témou tohtoročného podujatia bola ‘Príležitosť, mobilita, udržateľnosť: perspektívy 
humanitárnej a rozvojovej pomoci’. Táto udalosť bola považovaná za najväčšie humanitárne 
podujatie Stredného východu, nakoľko prilákala svetových riadiacich pracovníkov, predstavite-
ľov zásobovania a logistiky spolu s dobročinnými jednotlivcami, výskumníkmi a akademikmi, kto-
rí prišli z celého sveta čerpať zaujímavé poznatky z konferencie a interaktívnych zasadaní usku-
točnených počas DIHAD 2015. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia 396 spoločností a asociácií 
zo 66 krajín, z vedúcich medzinárodných, regionálnych i miestnych mimovládnych organizácií, 
úradov OSN, vládnych subjektov a medzinárodných asociácií, jednotlivci i organizácie špeciali-
zované na poskytovanie zásob potravy a podpory v rôznych prípadoch núdze. Konferencia sa 
zameriavala na pomoc v prípade katastrofy, pohotovosť, reakciu na krízovú situáciu a udržateľný 
rozvoj. Ponúkla širokú škálu pohľadov na súčasné možnosti v kontexte zamedzenia katastro-
fám, ochrany životného prostredia a klimatických zmien, na nevyhnutnosť zlepšenia operačnej 
logistiky, na smutný osud tých, ktorí boli nútení opustiť svoj domov, či dokonca svoju krajinu, na 
perspektívy cieľov udržateľného rozvoja a na udržateľnosť zásob vody a energií. Okrem toho bo-
lo naplánované aj špeciálne zasadanie (‘Special Session’) veľkého významu, konané za účasti 
mimovládnych organizácií, zamerané na oba ciele – humanitárnu pomoc a rozvoj. 

Na konferencií boli spomenuté uplynulé úspechy, ako aj súčasné partnerstvá v snahe docieliť 
viacero konštruktívnych záverov. Očakáva sa, že tieto závery prispejú k bezprostredným a roz-
hodujúcim diskusiám o cieľoch rozvoja, klimatických zmenách, ochrane životného prostredia, či 
overených metódach v oblasti humanitárnej podpory. 

169  Medzinárodná  konferencia a  výstava ’Dubai International Humanitarian & Development Conference and 
Exhibition‘ (DIHAD) vznikla v  roku 2004 ako vôbec prvé humanitárne a  rozvojovo zamerané podujatie 
Stredného východu. Hlavným cieľom tohto podujatia je vytvoriť priestor pre zdieľanie humanitárnych 
myšlienok a  hodnôt, ktoré majú smerovať k  efektívnej spolupráci v  podpore tých, čo sa ocitli v  núdzi. Za 
celé tie roky sa podujatie DIHAD postupne rozvinulo do jedného z najväčších a najvýznamnejších stretnutí 
odborníkov v oblasti humanitárnej pomoci, výnimočných situácií a pomoci v prípade katastrof, ako aj riadiacich 
pracovníkov medzinárodných organizácií, vládnych orgánov, mimovládnych inštitúcií a  charitatívnych 
organizácií z celého sveta. Toto podujatie vytvára určité fórum pre ľudí z humanitárneho sektoru, dáva im 
možnosť komunikovať, podporovať partnerstvo, hľadať sponzorov, zdieľať poznatky, získavať informácie 
o  najnovších trendoch, spoznávať tajomstvá úspechu iných humanitárnych organizácií, ako aj dozvedať 
sa o nových a účinných produktoch/službách prítomných na trhu, ktoré by mohli mať priaznivý vplyv na 
každodennú humanitárnu činnosť. Medzi hlavné prvky DIHAD patrí konferencia, výstava a  interaktívne 
zasadnutie. Všetky tieto komponenty sú súčasťou jednotnej koncepcie, ktorá zaznamenáva najnovšie trendy 
a vývoj vo sfére globálnej pomoci. Preto DIHAD každoročne nesie nový názov, ktorý zdôrazňuje špeci� cké 
zameranie tejto udalosti.
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‘Niektoré z preberaných tém DIHAD 2015’:
●  Zamedzenie pohromám a Pripravenosť
●  Ochrana životného prostredia a Klimatické zmeny
●  Mobilné podporné zložky, kedy a kde ich účinne použiť
●  Nútená mobilita osôb, príčiny a dôsledky
●  Nevyhnutná potreba udržateľného rozvoja
●  Voda a energia: bude ich dosť aj zajtra?

‘Špeciálne zasadania’:
●  Úloha mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci v súčasných krí-

zových prostrediach
●  Svetový humanitárny summit (Istanbul, máj 2016170) – prípravné aktivity/rokovania
●  Snahou DIHAD je stať sa celosvetovým podujatím nesporného charakteru, avšak prime-

ranej veľkosti. 

Mierová vyslankyňa Spojených národov a predsedníčka ‘International Humanitarian City’ – 
(IHC) /‘HRH’ princezná Hay Bent Al-Hussein, ktorá zahájila zasadnutie, povedala: „Komunity 
sú zodpovedné za vytváranie ekonomických príležitostí prostredníctvom väčšieho dôrazu na 
vzdelávacie, zdravotné a sociálne služby, prostredníctvom podpory inovácií a vytvárania eko-
nomických a mechanizačných systémov podporujúcich najmä rast. Spojené arabské emiráty 
nasledujú tento proces vytváraním príležitostí pre jednotlivcov.“ Princ El Hassan bin Talal, pred-
seda inštitútu ‘West Asia – North Africa Institute WANA’, uviedol: „Táto oblasť prežíva skutočnú 
humanitárnu krízu. Utečenci by nemali predstavovať len čísla v štatistikách. Je nevyhnutné čo 
najfl exibilnejšie vynaložiť všetko do vyrovnávania sa s podobnými krízami a investíciami, aby 
sme zaistili udržateľnosť zdrojov v oblasti na dlhú dobu.“ Komisár Európskej únie pre humani-
tárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianides uviedol, že medzinárodné spoločenstvo 
sa musí viac usilovať o vytvorenie rôznych partnerstiev a podieľať sa na charitatívnej a huma-
nitárnej práci zúčastnených skupín: darcov z východu a západu, postihnutých a rozptýlených 
skupín, charitatívnych organizácií, vládnych inštitúcií a privátneho sektora. 

Konferencia hostila aj 11 špecializovaných workshopov a zasadaní, ktoré diskutovali naj-
podstatnejšie témy týkajúce sa pripravenosti na katastrofy, logistiky podporných zložiek a dl-
hodobo udržateľného rozvoja. Dva ďalšie semináre sa týkali úlohy mimovládnych organizácií 
pri vyrovnávaní sa so súčasnými krízami, rovnako ako aj možností minimalizácie budúcich 
katastrof, ochrany prostredia pred klimatickými zmenami, spôsobov efektívnej prepravy po-
mocného materiálu v prípade potreby, príčin a následkov vynúteného vysídlenia a dôsledkov 
rozvoja po roku 2015. Konferencia taktiež zdôraznila problematiku vody a energie a budúcu 
dostupnosť týchto zdrojov a tiež úlohu mimovládnych organizácií v poskytovaní humanitárnej 
pomoci počas prebiehajúcich kríz a ako partnerov pri rozvoji. 

Veľvyslanec Atta al-Mannan Bakhit al-Haj, poradca sudánskeho ministra zahraničných ve-
cí, zdôraznil negatívnu úlohu niektorých organizácií pri poskytovaní pomoci, ktorá prekážala 
humanitárnej práci. Ako dodal, niektoré organizácie využívajú kritickú situáciu pre „obchodo-
vanie s utrpením iných“. Sean Laurie, riaditeľ ‘Startup Network London’, upozornil na potrebu 
začať využívať nové stratégie humanitárnej práce a umožniť humanitárnym organizáciám robiť 

170  Podrobnejšie informácie o  uskutočnení prvého svetového Humanitárneho Summitu 2016 pozri v: Acta Mis-
siologica. Vol. 8, č. 2, 2014, s. 69 – 72. ISSN 1337-7515. – pozn. red.
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zmeny pre udržanie kroku so súčasným rozvojom. Humanitárne výbory by mali otvoriť dvere 
pre účasť a zapojenie väčšieho množstva jedincov. Pani Degan Ali, výkonná riaditeľka ‘Afri-
can Development Solutions’, poukázala na nedostatok komunikácie medzi medzinárodnými 
a miestnymi organizáciami a vládou, čo vedie k neúspechu podporných projektov. Zdôraznila 
potrebu podporovať lokálne inštitúcie, nakoľko tie rozumejú situácii lepšie ako medzinárodné 
organizácie. Často sú tiež očitými svedkami a majú vlastné, zažité skúsenosti. Úrad vrchného 
komisára OSN pre utečencov (‘United Nations High Commissioner for Refugees’, – UNHCR) 
počas DIHAD tiež oznámil spoluprácu s charitatívnou nadáciou IKEA s cieľom zaistiť bez-
pečnejšie útulky pre utečencov a vysídlené osoby z celého sveta. Shaima Al Zarooni, vrchný 
výkonný úradník dubajského ‘International Humanitarian City’, opísal vo svojom prejave štyri 
platformy, ktoré tvoria stratégiu ‘Humanitarian City.’ ‘Continuous Humanity’ sa stane prvým 
svetovým centrom humanitárnych aktivít, predchodcom spustenia Svetového humanitárneho 
fóra (‘World Humanitarian Forum’), ktoré sa bude v Dubaji konať každé dva roky spolu so švaj-
čiarskym Svetovým ekonomickým fórom (‘World Economic Forum’). Ministerka medzinárodnej 
spolupráce a rozvoja SAE, HE Sheikha Lubna Al Qasimi, navštívila DIHAD počas posledného 
dňa. Vo svojom príhovore vyzdvihla stabilný rast udalosti, čoho dôkazom je zvýšenie počtu 
zúčastnených spoločností z viac ako 60 krajín a v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež 
zväčšenie výstavy o 20%. Podľa jej slov sa DIHAD 2015 stal celosvetovou platformou pre špe-
cialistov a riadiacich pracovníkov podpornej a humanitárnej oblasti. Následne zablahoželala 
usporiadajúcej spoločnosti, INDEX Conferences & Exhibitioins, za jej nepretržité úsilie v zlep-
šovaní DIHAD a odhodlanie reprezentovať SAE v najlepšom svetle prostredníctvom spoluprá-
ce s verejnými a vládnymi organizáciami špecializovanými v humanitárnej oblasti. A na záver 
dodala: „DIHAD 2015 uspel v zasadení SAE na svetovú mapu, kde sa stal celosvetovou plat-
formou pre podporných špecialistov a riadiacich pracovníkov v humanitárnej sfére z vládnych 
aj mimovládnych organizácií.“

Tohtoročné podujatie DIHAD navštívili taktiež významní arabskí a medzinárodní výkonní 
a riadiaci pracovníci, ktorí boli spokojní s výsledkami a dohodami, ktoré vznikli počas tejto 
trojdňovej konferencie a výstavy. Program tretieho dňa zahŕňal dôležité témy týkajúce sa naprí-
klad úloh mimovládnych organizácií v poskytovaní humanitárnej pomoci v dnešnom krízovom 
prostredí a úloh mimovládnych organizácií ako partnerov pri rozvojovej pomoci. Konferencia 
hostila tiež špeciálne prezentácie pojednávajúce o stratégiách IHC na roky 2015 až 2021, 
aktuálnych informáciách o ebole, o kríze v pásme Gazy a doposiaľ neprezradených správach 
o mimoriadnych zväzkoch a spoluprácach v sektore rozvoja. 

Redakcia Acta Missiologica veľmi pekne ďakuje pracovníkom podujatia DIHAD za mož-
nosť spolupráce, ochotu a venovaný čas.

Redakčne pripravila Mgr. Mariana Hamarová 
Kontakt: mail: amredakcia@gmail.com
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