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Vážený pán doc. Jozef Kredátus,
Vážený pán JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov,
Vážená pani JUDr. Katarína Ďurčanská, viceprimátorka mesta Prešov,
Vážený pán Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie v SR,
Dôstojný otec RNDr. Jozef Voskár, duchovný správca GKCH Prešov a ctihodné sestry v Kristovi,
Vážený pán Mgr. Marián Bača, vedúci odboru sociálnych služieb mesta Prešov,
Vážená pani Prof. Anna Tokárová, riaditeľka inštitútu edukológie a sociálnej práce, FF PU V Prešove,
Vážený profesorský zbor, milí hostia, kolegovia a študenti,

srdečne vás vítam na odbornej konferencii „Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti“, ktorej
spoluorganizátorom je aj naša Gréckokatolícka charita Prešov.
Týmto sa chcem poďakovať najmä Prešovskej univerzite v Prešove, Zastúpeniu Európskej komisie v SR, Sociálnej
subkomisii Konferencie biskupov Slovenska, organizácii Renovabis a Fóru kresťanských inštitúcií, ale i nášmu
dlhoročnému partnerovi mestu Prešov zato, že sa táto konferencia môže spoločne usporiadať.
Dôvodov prečo sme sa rozhodli ju usporiadať z našej strany je niekoľko:
1. Konferenciu usporadúvame pri príležitosti Dňa abstinencie a zdravého života v Prešove, ktorý organizujeme už po
desiaty krát v rade za sebou. V tomto roku sa jeho slávnostná kultúrno-spoločenská a duchovná časť uskutoční 7.
Októbra v PKO Čierny orol a chráme Sv. Jána Krstiteľa, kde odovzdáme napr. aj platinové plakety dvom ľuďom za
abstinenciu nad 15 rokov.
2. Rok 2010 je vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ľudia bez domova, závislí od
návykových látok, zdravotne postihnutí či v sociálnej núdzi patria k cieľovým skupinám, na ktoré naša charita
upriamuje svoju pozornosť a oni sú v mnohých prípadoch evidentne postihnutí týmito negatívnymi javmi.
Starostlivosť o nich nám priamo vyplýva aj z našich stanov, kde sa v článku čl. II. Poslanie a cieľ GKCH hovorí Poslaním GKCH je naplňovanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v hmotnej,
sociálnej, duševnej a duchovnej núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie či iné
postavenie.
Tu chcem upriamiť vašu pozornosť na dva aspekty:
chudobu ducha – o ktorej sa v poslednom období poznačenom celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou
často hovorí. O chudobe ducha ľudí, ktorí vlastnia prebytok materiálnych statkov, ale nevedia sa o ne s tými
najchudobnejšími podeliť a vo svojej honbe za týmito prostriedkami sa nezastavia pred ničím;
chudobu materiálnu, na hranici ktorej sa často krát nachádzajú v našich podmienkach ľudia,
ktorí časť svojho života zasvätili pomoci iným a bojujú o svoje vlastné prežitie i osobnú dôstojnosť.
3. Tretím a pre mňa osobne tým ľudsky najbližším dôvodom pre usporiadanie tejto konferencie je životné jubileum 75.
rokov života pána doc. Jozefa Kredátusa. Človeka, ktorého si ja osobne veľmi vážim a iste nie som sám. Vážim preto,
že vo svojom požehnanom zrelom veku je mladý duchom a plný života, kreatívny, iniciatívny, podporujúci rozvoj
osobnosti, získavanie vedomostí a zručností pracovníkov v sociálnej praxi. Človek oduševnený v tomto poslaní, pre
ktorého veda a viera nemôžu ísť proti sebe, ale vedno kráčajú spolu vedľa seba ruka v ruke.
Pán doc. Jozef Kredátus, chcem Vám týmto úprimne poďakovať za všetko čo ste dosiaľ odovzdali zo svojich
bohatých životných vedomostí a skúseností mnohým pracovníkom pomáhajúcich profesií, ale najmä pracovníkom našej
charity. Prajem Vám, aby dobrotivý Boh doprial veľa zdravia, entuziazmu ale i pohody do Vášho osobného života, aby
sme mohli naozaj ešte dlho spolupracovať na formovaní sociálnych pracovníkov a terapeutov našej inštitúcie. Zároveň
Vám odovzdávam pozdrav od všetkých mojich kolegov a ľudí, ktorí sa v činnosti našej charity angažujú.
Nám všetkým ostatným prajem, aby sme prežili deň plný nových vedomostí, skúseností a kontaktov, ktoré nás
obohatia a povzbudia v našom ďalšom poslaní.
Prešov, 28. Septembra 2010
PhDr. Peter Valiček
riaditeľ GKCH Prešov
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K životnému jubileu docenta
PhDr. Jozefa Kredátusa, PhD.
Anna Tokárová
Vážené dámy, vážení páni, náš oslávenec – doc.
PhDr. Jozef Kredátus, PhD., - na počesť ktorého
organizujeme dnešnú vedeckú konferenciu, je prvolezec.
S jeho menom sa spája niekoľko prvenstiev: Založil prvú
Linku dôvery na Slovensku (v Humennom). Ako prvý
za č al s dolie č ovaním závislých od alkoholu
v socioterapeutickom klube. Stál pri zrode prvého Centra
pre lie č bu drogových závislostí na východnom
Slovensku. Ako prvý na Slovensku sa stal docentom
sociálnej práce.
A teraz mi dovoľte, aby som o doc. PhDr. Jozefovi
Kredátusovi, PhD. uviedla ďalšie životopisné údaje.
Narodil sa 14. júla 1935 v Poprade. Po absolvovaní
Gymnázia v Kežmarku pokračoval v štúdiách na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Začiatky jeho profesionálnej dráhy súvisia s s oblasťou
kultúry. Stal sa priekopníkom výskumu kultúrneho
a spolo č enského ž ivota v okrese Poprad. Bol
zakladateľom a organizátorom významných podujatí
celoslovenského významu: Tatranské kultúrne leto, od
1958; Ľud hôr spieva a tancuje, od 1958; Festival
podtatranských spevá č ikov, od 1962; Literárny
Kežmarok, od 1966; Národný výstup na Kriváň, od
1968. Participoval na príprave a organizovaní kultúrnych
podujatí k Majstrovstvám sveta v klasických lyžiarskych
disciplínach v r. 1970. V rokoch 1966-1970 bol
riaditeľom Domu Kultúry a vzdelávania v Poprade.
Od r. 1966 začal externe vyučovať na FF UPJŠ
v Prešove – na novozaloženej Katedre pedagogiky
dospelých a osvety. Zúčastňovala sa tvorbe profilu
absolventa a študijných plánov, vyučoval pedagogiku
a psychológiu voľného času. Medzitým, v r. 1968 na
Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe
obhájil rigoróznu prácu v odbore pedagogická
psychológia. Na katedre pôsobil iba do r. 1969. V auguste
1968 zabezpečoval vysielanie Slovenského rozhlasu
Severné Slovensko, v dôsledku tejto svojej aktivity bol na
nátlak normalizátorov prinútený opustiť rezort kultúry,
musel prestať učiť a zmeniť profesionálnu orientáciu.
Postupne sa rekvalifikoval a začal pôsobiť v oblasti
klinickej psychológie. Presťahoval sa aj s rodinou do
Humenného, kde v Nemocnici s poliklinikou pracoval
(do r. 1998) ako vedúci oddelenia klinickej psychológie.
Tu sú začiatky jeho priekopníckych aktivít. V roku 1977
založil v Humennom – ako prvú na Slovensku - stanicu
telefonickej psychologickej prvej pomoci, verejnosti skôr
známej pod názvom Linka dôvery. Do r. 1999 bol
predsedom Slovenskej asociácie liniek dôvery.
Aplikáciou moderných metód personálnej práce
a sociálnej komunikácie sa zaslúžil aj o výrazný rozvoj
a kvalitu personálneho riadenia a pracovných vzťahov.
V Nemocnici s poliklinikou v Humennom pracoval do r.
1998.
Jeho snahy o zvyšovanie kvalifikácie boli kvôli jeho
politickej perzekúcii skomplikované. Keď chcel v r. 1987
skončiť štúdium v ašpirantúre (dnešné doktorandské
štúdium)v odbore psychológia jeho dizertačná práca –
z politických dôvodov – nebola pripustená k obhajobe,
a to aj napriek veľmi pozitívnym posudkom.
To ho však neodradilo a na ď alej sa usiloval
o zvyšovanie kvalifikácie. Na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne absolvoval postgraduálne
štúdium psychológie (behaviorálnej psychoterapeutickej

metódy aktívneho sociálneho učenia programového),
v Inštitúte pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov
v Bratislave absolvoval atestáciu v odbore zdravotnícka
sociológia.
V roku 1991, v nových spoločensko-politických
podmienkach PhDr. Jozef Kredátus bol podľa zákona č.
87/1991 mimosúdne rehabilitovaný. Otvorili sa mu tým
nové profesijné obzory. Začal opäť vyučovať na Katedre
vzdelávania dospelých FF UPJŠ v Prešove Najskôr ako
externista (popri práci v spomínanej nemocnici) a, od
roku 1998 ako interný učiteľ. V roku 1997 obhájil
dizertačnú prácu a o rok neskôr sa na Trnavskej
univerzite habilitoval vo vednom odbore Sociálna práca.
Chcem v tejto chvíli vyjadriť obdiv doc. Kredátusovi
za to, že napriek dlhoročnej perzekúcii nebol zatrpknutý,
ale naopak. Plný energie, plánov a tvorivých nápadov
postupne zúročoval a didakticky spracovával svoje
mnohostranné odborné skúsenosti a poznatky.
Spolupodieľal sa na tvorbe novej koncepcie a obsahu
študijných odborov vzdelávanie dospelých a sociálna
práca, výrazne sa zaslúžil o rozvoj ich teoretickometodologického základu. Bol predsedom komisií pre
štátne a rigorózne skúšky v odbore Sociálna práca a ako
externista vyučoval profilujúce predmety: Rodina ako
klient sociálnej práce, Metódy práce so závislými
klientmi, Empatická a asertívna komunikácia, Základy
psychoterapie a socioterapie. Bol a stále je školiteľom
rigoróznych a dizertačných prác v odbore Sociálna práca.
Jubilantova profesionálna kariéra je spojená najmä s
prácou s klientmi závislými od alkoholu, v AA, s ich
rodinami. aj nelegálnych drog a nelátkových závislostí
najmä gamblérov, workoholikov, internetových surferov
a detských hráčov počítačových hier. Vďaka jeho vysokej
profesionalite sa vyliečili stovky dospelých i detských
pacientov z alkoholovej a inej drogovej závislosti.
Ochotne a nezištne pomáha a radí každému, kto sa na
neho obráti s prosbou o radu alebo pomoc pri riešení
problémov so závislosťami svojich blízkych a známych.
V mnohých študentov sociálnej práce vzbudil hlbšíi
záujem o prácu v oblasti drogových závislostí, a to nielen
svojimi prednáškami a seminármi, ale aj tým, že im
sprostredkoval odbornú prax pri vynikajúcich
odborníkoch v zariadeniach pre liečbu alebo prevenciu
drogových závislostí, napr. na Prednej Hore,
v Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove, ale aj
inde.
Jeho longitudinálne výskumy sú zamerané na
ž ivotný spôsob abstinentov a na postoje postoje
verejnosti k doliečovaniu abstinujúcich. Pri doliečovaní
sa sústreďuje na získanie stratených sociálnych rolí
pacientov, pri č om aplikuje metódu sociálneho
učeniaeprogramového, ktoré obohatil a modifikoval na
potreby terapeutického vyu ž itia a komunikácie
zdravotníckeho manažmentu. Ako uznávaný expert bol
členom pracovnej skupiny Ministerstva školstva pre
koordináciu Systému primárnej prevencie drogových
závislostí na vysokých školách Rady vlády.
Bol a je úspešným a vyhľadávaným lektorom a
trénerom odborných výcvikov
pre profesionálov
a manažérov
v rôznych
sférach spoločenskej
a ekonomickej praxe. Docent Kredátus sa podieľal na
tvorbe rozvojových projektov inštitúcií sociálnej práce
a vzdelávania dospelých. Významná je najmä jeho
spolupráca s Grécko-katolíckou charitou v Prešove, kde
doteraz
pôsobí
ako lektor vzdelávania a výcviku
odborných pracovníkov v oblasti doliečovania drogovo
závislých. Bol iniciátorom a garantom významného
medzinárodného projektu
Šanca na nový začiatok
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EQUAL, ktorý financoval Európsky sociálny fond.
Výsledkom spolupráce troch zúčastnených inštitúcií (FF
PU, GKCH a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Starej Ľubovni) bolo vyškolených mnoho manažérov
a asistentov sociálnych centier, terénnych sociálnych
pracovníkov a ďalších odborníkov pre prácu s rôznymi
cieľovými skupinami sociálnej práce. S menom doc.
Kredátusa sa spája aj celoslovenský sviatok ľ udí
vyliečených zo závislostí – Deň abstinentov, ktorý
ka ž doro č ne organizuje Gréckokatolícka charita
v Prešove.
Doc. Kredátus v priebehu svojej profesionálnej
kariéry intenzívne publikoval – uverejnil viaceré
publikácie: Mimoškolské vzdelávanie v okrese Poprad,
1966; Kultúra a cestovný ruch, 1970; Abstinent v
záťažových životných situáciách, 1989; Môj otec už
nepije, 1996; Diagnóza: abstinencia, 1995; Metódy
terapeutickej práce so závislými od legálnych
a nelegálnych drog, 1996; Aplikácia aktívneho
sociálneho učenia programového pri riešení záťažových
situácií a v resocializačnom procese, 1997; Využitie
aktívneho učenia sociálneho vo vzdelávaní dospelých,
1998; Nevstupuj do začarovaného kruhu drogy, 1999,
Linka dôvery v Česko-Slovensku,1992, Dôverne o Linke
dôvery (v tlači). Je spoluautorom vysokoškolských
učebníc Komunikácia v personálnej a sociálnej práci,
Psychosociálne aspekty sociálnej práce a Sociálna
práca. Je editorom a spolueditorom zborníkov
z vedeckých konferencií, autorom desiatok štúdií,
publikovaných u nás i v zahraničí. Na jeho práce je
zaevidovaných vyše 100 citácií doma i v zahraničí.
Podieľal sa na riešení mnohých grantových úloh
VEGA, odborne garantuje/spolugarantoval
medzinárodné vedecké konferencie, ktoré usporiadala
Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce FF PU
v Prešove. Ja členom mnohých vedeckovýskumných
a odborných spoločností, členom redakčných rád
a odborných časopisov (Závislosť – Dependensy –
Dependencia, Čistý deň, Na hrane, Cesta). V priebehu
svojej pätnásťročnej pedagogickej činnosti úspešne
viedol mno ž stvo diplomantov, rigorózantov a
doktorandov.
Docent Jozef Kredátus je celoslovensky
i medzinárodne známou a uznávanou odbornou
autoritou. Svojim kolegom a kolegyniam na Inštitúte
edukológie a sociálnej práce bol, a stále je, vynikajúcim
poradcom v odbornom raste i v pedagogických
záležitostiach. Študenti . oceňujú jeho pedagogické
schopnosti a odbornosť, najmä jeho angažovaný a
korektný prístup k nim. Absolventi, ktorí ho aj po
ukončení fakulty často vyhľadávajú, zdôrazňujú jeho
schopnosti vytvárať priaznivú, ale
pritom náročnú
a tvorivú atmosféru na štátnych a rigoróznych skúškach.
Súčasní študenti ho síce osobne nepoznajú, ale študujú z
jeho textov v učebniciach a skriptách. Na štátniciach,
dizertačných skúškach a obhajobe rigoróznych prác sa
meno doc. Kredátus i dnes skloňuje v najrozličnejších
odborných súvislostiach.
Docentovi Kredátusovi boli udelené viaceré
ocenenia: Zaslúžilý pracovník kultúry, 1968; Plaketa MS
1970 v klasických lyžiarskych disciplínach, 1970 (za
odborný a kultúrny program); Pamätný diplom FF PU,
2005 (za zásluhy o vzdelávanie a prípravu špecialistov
k formovaniu Studia humanitatis); Medaila Juraja
Fándlyho od Ústrednej rady Akadémie vzdelávania,
2005 (za odborný a ľ udský prínos do oblasti
edukačných aktivít v SR), Cena primátora mesta Prešov

2010 (za celo ž ivotné dielo v oblasti výchovy,
vzdelávania a sociálnej práce).
Tešíme sa, že jubilant doc. PhDr. Jozef Kredátus,
PhD. oslavuje svoju sedemdesiatpäťku v plnom zdraví
a obdivuhodnej vitalite, tvorivosti a sile. Mnohí vieme, že
práve vďaka tejto vitalite a najmä vďaka príkladnej
starostlivosti svojej manželky Evky Kredátusovej sa
dokázal vyliečiť z dôsledkov vážneho úrazu spred štyroch
rokov.
Želáme Ti, pán docent prajeme veľa zdravia, šťastia,
pokoja a lásky v kruhu najbližších, stále nové impulzy
a inšpirácie v pedagogickej a vedeckej práci. V mene
kolegov,
študentov a absolventov Katedry sociálnej
práce a Katedry andragogiky Inštitútu edukológie
a sociálnej práce vyslovujeme želanie, aby si bol ešte
dlho, predlho našim spolupracovníkom, kolegom
a priateľom.
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Človek v extrémnej život
ohrozujúcej situácii a jej
psychosociálne aspekty.
Problémy, výzvy, možnosti
sociálnej práce.
Jozef Kredátus
___________________________________
Je tu čas, keď si zneistený človek prírodnými a
spoločenskými javmi a udalosťami nevdojak spomenie
na proroctvá Sibily. Zažili sme už ničivú silu orkánu vo
Vysokých Tatrách v roku 2004, tohoročný dáždivý máj,
aký podľa prof. Lapina z UK nebol 70 rokov, po ktorom
nasledovali ničivé záplavy a zosuvy pôdy, ktoré postihli
najmä Prešovský a Košický kraj. Na bleskovú povodeň
(to je nový terminus technicus) sa nedá dôkladne
pripraviť, ale na takúto krajnosť treba pamätať, tvrdia
meteorológovia.
Voda je život, ale aj besniaci živel. Za niekoľko
sekúnd sa ž ivot mô ž e zmeni ť na drámu. Sú to
mimoriadne príbehy ľudí, mnohokrát sú to súkromné
drámy, malé či veľké hrdinstva, osobné nešťastia.
Panické pobehovanie, katatymné státie, hlasité
nariekanie, ako prejavy bezmocnosti sú v tejto situácii
prejavom aj emočného, nielen kognitívneho zmätku,
ktorý blesková povodeň vyvolala. Pozorovateľné sú
pocity a stavy od dojatia, sebaľútosti či sebaobviňovania
až po hnev.
Načúvať človeku, ktorému záplava zobrala jeho
celo ž ivotné dielo (dom,zariadenie v ň om, zni č ila
záhradu), ale, a to najmä, ohrozila život, je psychicky
náročný terapeutický výkon. Ľudské nešťastie nemá
kvantifikačnú stupnicu, nemeria sa, ale človek ho
prežíva. A prežívanie ho bolí. Najničivejší dopad na
človeka má utrpenie v osamelosti. Takáto sociálna
situácia a jej prežívanie má svoju dynamiku, tá závisí od:
osobnosti človeka a času. Zdôrazňujeme však, že
AKÝKOĽVEK ĽUDSKÝ KONTAKT POMÁHA.
Dlhšie trvajúci tlak nepriaznivej sociálnej situácie
vyúsťuje do napätia a konfliktovosti medziľudských
vzťahov. Spravidla to pocíti rodina , ale keď je človek
osamelý, vybíja sa na niekom, koho má nablízku.
Spúšťačom môže byť alkohol, farmaká, nelegálne drogy,
ale aj provokatívne vyjadrenia. Môže to byť aj naopak,
spomínané farmaká či drogy sú únikom a neskôr už
psychopatizujú človeka. Tieto slová uvádzame len ako
ozvenu na hromadného vraha, pričom nevylučujeme, že
on akoby čosi demonštroval: „pozerajte, ako trpím a ako
sa viem pomsti ť “. Mo ž né je aj napodob ň ovanie
zahraničných vzorov. Neobávame sa vysloviť názor, že
existuje súvislos ť medzi sociálnou situáciou a
kr i m i n a l i t o u , n a S l o v e n s k u r a s t i e s v ý vojom
nezamestnanosti. Často však efekt situačných vplyvov
spôsobí, že jedinec reaguje na podmienky a okolnosti na
základe bezprostredných pre ž itkových štruktúr a
výsledkom môže byť deštrukcia najvyšších regulačných
systémov smerom k psychickému zlyhaniu pri
mimoriadnej, extrémnej zá ť a ž i (Mikšík, 1992).
Konkrétne podmienky a situácie sa teda môžu stať
zdrojom psychickej dezintegrácie.
V publikácii Abstinent v životných záťažových
situáciách som zá ť a ž definoval ako situáciu

každodenného života, ktorá vyžaduje rozvoj nezvyčajnej
alebo zvýšenej aktivity, či prispôsobenia sa, v ktorej
človek nevystačí s predchádzajúcimi schémami myslenia
alebo konania a musí meniť staré návyky. Tu bolo
potrebné riešiť problém či intrapsychický konflikt,
trebárs vytýčením nových životných hodnôt a cieľov v
abstinencii. Analyzoval som aj jednotlivé typy psychickej
záťaže.
Dnes som povinný svoje vtedajšie konštatovanie
rozšíriť o nové poznanie, t. j. vymedzenie extremity v
jednotlivých typoch záťaže: - pri type psych. záťaže
nárokov na výkonnosť človeka je kritériom
extremity vyčerpanie telesných a duševných síl:
pri problémových situáciách je kritériom
neschopnosť vyriešiť problém, podľahnúť,
ak sa objavia prekážky v pracovnej činnosti, či
nesplnenie želaní a ašpirácií extrémom záťaže sú
syndrómy frustrácie,
v konfliktových situáciách je to dezintegrácia
rozhodovacích procesov,
stresogénna situácia – prírodné javy, záplavy,
zosuvy pôdy, náhla smrť blízkeho,
extrémom je už dezintegrácia psychických štruktúr.
Pri extrémnych situáciách, ako boli bleskové
povodne, zosuvy pôdy a od toho sa odvíjajúce formy
ohrozenia sa ukázalo, že je nevyhnutné rozlíšiť vzorce
riešení (coping) medzi o č akávanými a č i
predvídate ľ nými udalos ť ami a mimoriadnymi
prírodnými klimatickými katastrofami, ktoré sú
neo č akávané. Práve pri týchto musíme hodnoti ť
pôsobenie a či dopad na psychiku človeka, na jeho
schopnos ť zvláda ť ich v kognitívnej,emo č nej a
konatívnej sfére.
Porovnajme preto každodenné starosti a životné
udalosti s krízou a traumou .
Starosť je vlastne psychický nepokoj, spôsobený
ťažkosťami, prekážkami a obrátene: znepokojovať sa
znamená robiť si starosti. Alebo ešte inak: starosť je stav
ľ udskej psychiky medzi rozkolísanou duševnou
rovnováhou a jej viacmenej hroziacou úplnou stratou.
Starosť je sprevádzaná stratou istoty v práci, štúdiu. V
tomto poňatí je starosť často pohlcujúca a ničivá tým,
čím hrozí – t.j. psychickou rozkolísanosťou prípadne
stratou rovnováhy.
Za životnú udalosť považujeme takú skutočnosť,
taký zážitok a jav, ktorý má priamy vzťah k starostiam,
poruche, zdravotným ťažkostiam či chorobe. Človek však
reaguje na ťažkosti rôzne, u niekoho ide o bežné
ka ž dodennosti, inému tie isté udalosti spôsobujú
nezvládnute ľ né a vy č erpávajúce problémy, ktoré
navodzujú stav psychickej bezmocnosti. Životné udalosti
prinášajú aj chcenú či nechcenú zmenu, ktorá je vždy
záťažou.
Kríza sa definuje ako reakcia na situáciu, ktorá
presahuje bežný repertoár vyrovnávajúcich stratégií
(coping) daného človeka. Podnetom, ktoré na človeka
pôsobia, dáva význam on sám. Podnety, ktoré spôsobujú
krízu sú:
situačné: v človeku vyvolávajú okamžité riešenia,
ž ivotné udalosti a neriešené vývojové otázky
(závislosti, invalidita, spory, matrimonium),
náhle stresory: podnety, ktoré presahujú bežnú
skúsenosť, zhoršenie stavu ľahko zraniteľných ľudí chorí s duševnou poruchou, aj' somaticky chorí,
seniori trpiaci malnutríciou (podvýživou) a jej
komplikáciami. Dodávame, že v súčasnosti sa
zvýšene zraniteľným môže stať človek aj zo
sociálnych príčin;
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vražedné alebo samovražedné popudy, pre ktoré sa
človek stáva nebezpečným sebe, ale aj iným ľuďom
žijúcim v jeho okolí.
Aktuálny priebeh krízy pod ľ a nám známych
literárnych prameňov a našej terapeutickej skúsenosti
trvá do 6-ich týždňov.

b)

fáza výkriku: „Čo sa stalo?“ Trvá tri dni po udalosti.
Pocit, že svet je mimo – derealizácia: pomoc musí
by ť stále konkrétna a vecná (informácie,
usporiadanie času a činnosti, zabezpečenie nápojov
a jedla, prístrešie, krátkodobý výhľad)
c) fáza hľadania zmyslu: „Prečo sa mi, nám to stalo?“
Trvá od 3 dní až do 2 týždňov. Aj tu je nutná
načúvacia pomoc. Ľudia – klienti potrebujú o
mimoriadnej udalosti hovori ť , porozumie ť .
Potrebujú, aby niekto načúval a uznal ich prežívanie
a význam udalosti. Nájdený zmysel môže byť
prechodný, napr. bol to trest za…
d) fáza popretia a znovuprežitia: „Možno sa mi to len
zdalo“, „Keby nás včas upozornili, mohli sme
zachrániť aspoň niečo“. Trvá od 2 do 4 týždňov. Pre
postihnutých povodňou už nikdy nebude ako
predtým. Vďačnosť za záchranu života a majetku je
často prekrytá hnevom a pocitom krivdy napr. na
nesprávnu výšku odškodnenia. Psychosociálna
podporná sieť je v tejto fáze najpotrebnejšia.
e) posttraumatická fáza: „Musí sa žiť ďalej!“, „Už sa k
tomu nechcem vracať!“ Trvá od 1 do 3 mesiacov.
Stav sa môže fixovať alebo sa rozplynie a človek
pre ž itú udalos ť prijme do svojho ž ivota. U
niektorých sa prejaví ako bezmocnosť, rezignácia,
chorobná úzkosť.
Anxieta neslúži k zvýšeniu pohotovosti, ale naopak,
ochromuje ju alebo triešti do bezcieľneho nepokoja.
Vzniká veľmi ťaživý až desivý pocit bezvýchodnosti,
bezradnosti. Príčina je jasná: blesková povodeň a jej
následky: strach z budúcnosti, vlastná neschopnosť. Na
našom úzkostnom a záplavou postihnutom klientovi
vidíme napätie mimického, šijového i ostatného svalstva,
viditeľný je tras viečok prstov, pier. Úzkosť sa prenáša i
na očakávanie istých udalostí, ba aj vznik záchvatu
úzkosti z možnej opakovanej záplavy (búrka). Videli sme
aj motorickú búrku – t.j. pobehovanie, nekontrolované
pohyby rúk, bez koordinácie. Iný súbor príznakov je
polárny: apatia, všeobecná slabosť, nepohotovosť,
bezradnosť a beznádej ako výraz neschopnosti ovplyvniť
situáciu. V syndróme beznádeje sa popri pocite zníženej
schopnosti riešiť situáciu (ja to nedokážem, je to nad
moje sily) objavuje prežívanie ohrozenia a obáv zo straty
sociálnej role a tendencia oživovať a nanovo prežívať
traumu a svoje neš ť astie. Na tejto pôde vzniká
nepríjemný jav – depersonalizácia. Človek sa vtedy cíti
ako bezduchý automat, i okolie sa mu zdá nereálne,
všetko je zbavené živého koloritu.
S úzkosťou súvisia ďalšie typy neurózy: fóbická a
nutkavá. V súvislosti s našou témou spomenieme
keraunofóbiu (strach z búrky), hygrofóbiu (strach
z vlhkosti), anemofóbia (strach z vetra), potamofóbia
(strach z riek), thanatofóbia (strach zo smrti). U klienta
sa môžu psychopatologické deje superponovať tak, že sa
nebojí len situácií a ich následkov, ale i toho, že sa bude
báť (fobofóbia).

POROVNAJME KRÍZU S TRAUMOU
Trauma je reakciou na nepredvídate ľ nú a
neovládateľnú situáciu, ktorá vznikla pri udalosti
presahujúcej ľudské a životné skúsenosti a vyvolala
prenikavý pocit tiesne, ťažoby a nešťastia takmer u
každého človeka. Zatiaľ čo pri kríze je človek tým
faktorom, ktorý podnet hodnotí a dáva mu význam,
trauma je vyvolaná samým podnetom. Nemôžeme sa
vyhnúť stručnej analýze podnetov, ktoré spôsobia
traumu:
môžu zasiahnuť jedinca, vtedy hovoríme o nešťastí,
alebo traumatizujúcej udalosti,
zasiahnu skupinu alebo vä č šie skupiny
obyvateľstva – vtedy hovoríme o hromadných
nešťastiach a katastrofách.
Niekedy sa používa aj termín mimoriadna udalosť.
Štětina et al. (2000, in: Baštecká, Goldmana, 2001)
uvádza klasifikáciu mimoriadnych udalostí takto:
a) hromadné neš ť astia obmedzené (najviac 10
zranených alebo zasiahnutých, 1 v kritickom stave),
b) hromadné nešťastie rozsiahle – počet zasiahnutých
neprekročí 50,
c) katastrofa: náhle vzniklá mim. udalosť veľkého
rozsahu, má za následok viac ako 50 postihnutých.
Podľa WHO sa delia vzhľadom k vyvolávajúcej
príčine na:
prírodné klimatické katastrofy (pohyby vodstva
či zeminy a ich následky - povodne, zosuvy,
lavíny),
povetrnostné vplyvy (veterné smršte,vysoké
horúčavy a suchá, krupobitie, mrazy),
zemetrasenie a jeho následky,
sopečná činnosť a jej následky,
katastrofy spôsobené č innos ť ou č loveka
(sociálno – ekonomické)
o
vojnový konflikt a mimoriadne situácie
vojensko-politického charakteru v dobe
mieru (náhodný jadrový úder, terorizmus,
migračné vlny)
o
civiliza č né katastrofy (dopravné a
priemyselné havárie, havárie vodných
stavieb, jedovatých odpadov a jadrovej
energie, obrovské požiare).
Pre sociálnu pracú a jej prax sú však dôležité
psychické zložky traumy:
•
vracajúca sa predstava udalosti v spomienkach,
snoch, nočných zábleskoch (flashback),
•
prehnaná ostražitosť so stratou istoty bojazlivosťou,
predtuchou ď alších neš ť astí, všade je nejaké
znamenie,
•
utiahnutie sa, človek sa izoluje, utiahne sa vnútorne
i spoločensky, je mu jednočo sa deje, prejavuje sa
podobne ako depresia,
•
vyhýbanie sa miestam, zvukom, predmetom.
Dôležite je poznať časový priebeh reakcie, ktorý má
podľa Sandry van Essen (in: Smékal, 1998) svoje
zákonitosti, ale sú individuálne rôzne:
a) fáza omámenia a šoku – v skratke: “Je ako
praštený...“ – hovoria ľudia. Trvá od 0-24 až 36 hod.
po udalosti. Potrebujú informácie, stručné jasné, ba
aj písomné, ale nikdy nie klamlivé.

AKO POSTUPOVAŤ, ČO POMÁHA ?
Pre sociálnu prácu a jej praktický výkon je typické,
že väčšinou nemá stanovené žiadne absolútne pravidlá či
kritériá, podľa ktorých by mali pomáhajúci sociálni
pracovníci/čky postupovať. Často sa stáva, že neistota a
či nebodaj aj strach z terapeutického výkonu a jeho
výsledku znižujú efektivitu pomoci, alebo pomoc nie je
poskytnutá. Pri takýchto mimoriadnych udalostiach a v
extrémnych situáciách je potrebné individuálne
posúdenie a rozhodnutie o forme pomoci. Práve vtedy, a
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či najmä vtedy, sa prejaví terapeutický vzťah sociálneho
pracovníka ku klientovi (môže to byť aj rodina), pretože
je osobitným druhom medziľudského vzťahu a vzniká v
neobyčajných podmienkach.
Z vlastnej klinickej praxe však vieme, že neistota v
terapeutickom procese je aj pozitívnou kvalitou, pretože
nám kladie stále nové otázky, sebareflexiu a reflexiu
situácie a takto sa podieľa na redukcii chýb. Nehľadajme
štandardizované postupy či metodiku pomoci. Zhodne s
Van der Laanom (1998) odporú č ame koncept
„UVÁŽLIVEJ POMOCI“, ktorý spočíva v individualizácii
problému a sústredení sa na objektívne, subjektívne a
sociálne aspekty situácie. Ešte konkrétnejšie: sociálna
udalosť takého typu ako je blesková povodeň, nemôže
mať neosobné pravidlá či inštrumentálne postupy. Ak sa
nevyužije kritérium komplexnosti posúdenia situácie
dôjde k redukcii obrazu situácie klienta len na jej
čiastočný výsek. Dôležité je, aby sociálny pracovník –
terapeut napĺňal svoju rolu predovšetkým produktívnym
profesijným správaním, t.j. podporou a pomocou ako
zdrojom istoty, že klient/tka so svojím nešťastím nie je
sám/sama, aktivizáciou klienta k spolupráci ako
protiklad apatie, izolácie a rezignácie, trpezlivosťou,
ocenením a pochvalou klientovej snahy a úsilia pre vhľad
a následné riešenie náhle vzniklej životnej situácie. Vždy
keď človek stojí pred životne dôležitým rozhodnutím, pri
ktorom konanie môže ohroziť alebo zachrániť život
prežíva existenciálnu krízu. Terapeut teda bude
zúčastnene stáť na strane klienta/tky, nebude „tiež
radiť“, hovoriť polopravdy či nepravdy, autoritatívne
vystupovať, teda správať sa neproduktívne.
Ľ udia postihnutí bleskovou povod ň ou sú v
existenciálnej kríze, sú konfrontovaní so zmenenými
životnými okolnosťami, ktoré si vyžadujú nanovo sa
zorientovať, na čo nie sú pripravení. Táto potreba novej
orientácie spochybňuje všetko, čo sa vytvorilo v ich
doterajšom živote. Naše vciťujúce sa porozumenie
klienta/tky dávame najavo svojím správaním,
zachytávame aktuálne pre ž ívanie klienta spolu s
významom ním vyjadrených obsahov (empatia) a
zrozumiteľne mu ich oznamujeme (reflexia). Pôsobíme
nedirektívnym typom rozhovoru, vyslovujeme obsah v
ja-podobe.
Príklad:
Klient: „Druhí teraz nemusia nič robiť, ja som ten,
ktorého to vyplavilo... som na dne... stal som sa
chudobným, voda ma zmrzačila. A nikto nepomôže!“
Terapeut: (rozšírená reflexia): „Snažím sa predstaviť
si, ako vám je. Nie je to jednoduché. Možno máte pocit,
že si vás nevšímajú vaši blízki, priatelia a známi“.
Odporúčame však ako predstupeň reflektovania
empatické poznámky (Keby teraz nebolo tých starostí),
zrkadlenie (Hovoríte, že ste boli na mestskom úrade...),
parafrázovanie (obmeňovanie – klient: „Syn mi povedal,
že keď mu dajú dovolenku, príde nám pomôcť odviezť
nábytok“, terapeut: „Syn vám oznámil, že ak bude mať
voľno, príde pomôcť“.).
Jednou z metód medziosobného ovplyvňovania je
persuázia – presviedčanie (z lat. persuadeo ere). Je to
proces a jeho výsledkom je racionálno-emocionálne
uistenie, že klient situáciu zvládne. Zdôrazňujeme
uistenosť, pretože je to pojem, ktorým sa vyjadruje
istota. Dnes istota nie je len potreba bezpečnosti ale aj,
alebo najmä, potreby sociálnej povahy, v konkrétnej
situácii po záplave je pomoc znamenajúca zmiernenie
pôvodného a skeptického postoja „u ž mi nikto
nepomôže...“ na takú kvalitu, ktorá slovám a návrhom

sociálneho pracovníka – terapeuta „fandí“, pretože každé
je argumentom , ktorý rozptyľuje jeho obavy.
ZÁVERY
Sociálnu prácu, jednotlivé oblasti a výkony v nich,
považujeme za tvorivý proces v racionálnej aj emotívnej
oblasti. Ak zdôrazňujeme reflektovanie situácie nášho
klienta, tak to tiež znamená reflektovanie svojich
schopností, zru č ností, postupov a ich kreatívne
využívanie. Individualizácia prístupu v extrémnych
situáciach znamená jedinečnosť a neopakovateľnosť a
vyžaduje si zrelú osobnosť pomáhajúceho človeka –
sociálneho pracovníka. Poznanie a využívanie týchto
faktorov umožnia poskytnutie uvážlivej pomoci a
uvážlivého rozhodovania.
Uzatvárame a vyslovujeme:
Konštatovanie prvé :
Predpokladom vzniku terapeutického vzťahu medzi
sociálnym pracovníkom a klientom je stretnutie človeka,
ktorý pomoc potrebuje s človekom, ktorý pomoc môže
poskytnúť. V sociálnej či personálnej praxi je takmer
každé stretnutie s klientom podnetom k vzniku takéhoto
vzťahu a v extrémnej situácii, akou sú bleskové povodne,
je vz ť ah terapeut – klient osobitným druhom
medziľudského vzťahu, pretože vzniká v neobyčajných
podmienkach kedy klient, jednotlivec (či rodina) hľadá
pomoc, ochranu a starostlivosť v život ohrozujúcej
situácii nielen in situ (tu a teraz), ale aj v krátkodobom,
možno aj strednodobom výhľade.
Konštatovanie druhé:
Práca sociálneho pracovníka vo všetkých oblastiach
úzko súvisí s rizikom jej výkonu v praxi. Výkon profesie,
sociálna intervencia a jej modely sú rizikovou situáciou.
To isté platí pri rozhodnutiach sociálneho pracovníka,
aby v nich dokázal analyzovať mieru rizika pre seba a pre
iných. Andragóg personalista je na tom taktiež tak.
Ide o identifikáciu extrémnych situácií, rizikových
osôb a skupín v nich, o orientáciu v dilemách a
rozporoch svojej práce a prebratie zodpovednosti za
svoje pôsobenie. Táto zodpovednosť, psychické napätie a
nie vždy satisfakcia za vynaloženú snahu a námahu často
vyvoláva syndróm vyhorenia. Jeho výskyt, intenzitu a
symptomatológiu u sociálnych pracovníkov je viac ako
potrebné preskúmať reprezentatívnym a kontinuálnym
výskumom.
Konštatovanie tretie:
Udalosti posledných týždňov a dní, bleskové záplavy,
zosuvy pôdy, hromadná vražda, nás vyzývajú, aby sme sa
v príprave vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v
humanitných odboroch tak, ako ich vymenúva Zákon o
sociálnych službách č.448/2008 Z.z.v § 84, odst. 4,5
sústredili na posil ň ovanie kompetencií sociálneho
pracovníka. Zjednodušene povedané v pojme sociálna
kompetencia je skryté obratné správanie sa pri
poskytovaní jednotlivých druhov pomoci a styku s
klientom .
Preto odporúčame do študijného programu zaradiť
tematické okruhy z psychológie rizika, produktívneho
správania sa ku klientom a zároveň začať s teoretickou
prípravou a výcvikom zvládania záťažových, hraničných
a extrémnych situácií.
Konštatovanie štvrté:
Dozrel čas, aby sa na vedúce pracovné pozície v
zariadeniach sociálnych služieb vyberali vysokoškolsky
humanitne vzdelaní uchádza č i konkurzným
pokračovaním bez vedľajších vplyvov, alebo podľa
politického kľúča.
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Zároveň vytvoriť možnosti na našej Prešovskej
univerzite, prípadne aj po dohovore s inými
univerzitami, absolvovať v postgraduálnom štúdiu
špecializačné kurzy manažovania inštitúcií poskytujúcich
sociálne služby.
Ukon č íme konštatovaním piatym, posledným,
zovšeobecňujúcim a najdôležitejším:
Človek sa musí vyrovnávať s kvalitatívne novými
nárokmi na spôsoby života, ale aj na ohrozenia, nešťastia
a katastrofy. K tomu sú potrebné účinné metódy, formy a
prostriedky predikcie a prevencie dôsledkov možného
zlyhania. Často však efekt situačných vplyvov prírodného
či spoločenského prostredia sa môže stať zdrojom
psychickej dezintegrácie, kedy človek nedokáže uplatniť
účinnú kapacitu rozumu a podlieha bezprostredným
prežitkovým tlakom, predstavujúcim pre neho extrémnu
psychickú záťaž. V nej rezonuje aj obava o materiálne
zabezpečenie života, o prepad do materiálnej chudoby.
Celý tento proces vedie ku kríze, tá do straty duševnej
rovnováhy. V nej je človek zraniteľnejší, spravidla vrcholí
stratou sociálnych kontaktov, umŕtvuje sa sociálna
mobilita, mení sa hodnotový systém a speje k sociálnej
chudobe.
Krízy spôsobené prírodnými alebo spoločenskými
udalosťami a v prvých chvíľach a dňoch vyvolávajúce
traumu, neskôr s možnou transformáciou do sociálnej
chudoby, majú v človeku trojakú tendenciu:
a) buď odchádzajú, odoznievajú,
b) buď sa chronifikujú a ovplyvňujú psychosociálnu
sféru dočasne alebo trvalo,
c) buď za určitých bio-psycho-socio okolností ho
patologizujú, vyvolávajú ur č itú poruchu,
dezorganizáciu, zlyhanie alebo chorobu.
Človek v takýchto situáciách je zraniteľná bytosť,
jeho poranenia zasiahnu dušu i telo a pri jeho ošetrovaní
a liečení je potrebné prihliadať na jeho ohrozenú a
utrápenú ľudskosť. Nám ide o to, aby to neboli tendencie
b) a c), ale len a), teda odoznenie a úzdrava.
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Dôstojnosť človeka – staronová
výzva sociálnej práce
Tatiana Matulayová
___________________________________
Anotácia: Profesia sociálnej práce je založená na
princípoch ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Jej
poslaním je riešiť sociálne problémy prispievaním
k spoločenskej zmene s cieľom vytvárať podmienky pre
„dobrý život“. Hodnota dôstojnosti človeka je od
historických začiatkov jej vzniku a rozvoja neustále
prítomná. Rešpekt k dôstojnosti č lovek patrí
k základným etickým princípom profesie. Tento sa odvíja
od chápania človeka a chápania dôstojnosti.
Kľúčové slová: dôstojnosť človeka – človek - sociálna
práca – profesijná etika
Abstract: Social work profession is based on the
principles of human rights and social justice. Its mission
is to solve social problems through contributing to social
change with aim to create conditions for "good life".
Since its historical beginning, the value of human dignity
is still present. Respect for the dignity of a human being
belongs to the core ethical principles of the profession.
This principle derives from understanding of a human
being and human dignity.
Key words: human dignity - human being – social
work – professional ethics
U ž od za č iatkov vzniku sociálnej práce ako
svojbytnej pomáhajúcej profesie bolo zrejmé, že pôjde
o profesiu, ktorú niektorí autorky a autori označujú ako
profesiu „morálnej aktivity“ alebo profesiu založenú na
etických hodnotách. Z histórie sociálnej práce je ďalej
evidentné, že sa táto rozvíjala koncom 19.storočia ako
inštitúcia modernej spoločnosti s cieľom riešiť najmä
sociálny problém chudoby. Vtedajšie osobnosti sociálnej
práce boli na jednej strane členmi a členkami cirkvi, v ich
hodnotovej orientácii sa odrážali kresťanské hodnoty
a princípy dobrého života, na druhej strane vychádzali
pri koncipovaní návrhov riešení sociálnych problémov z
vedeckých poznatkov vznikajúcej sociológie
a psychológie. Intenzívne si uvedomovali sociálnu
podmienenos ť problémov klientov sociálnej práce
a potrebu spoločenskej zmeny. Aktívne sa zapájali do
tvorby nástrojov sociálnej politiky na štátnej úrovni, ale
aj vlastnými aktivitami.
Problematika dôstojnosti je v sociálnej práci
imanentne prítomná vo všetkých jej dimenziách
(vedeckej, profesijnej aj v praxi sociálnej práce). Kľúčová
požiadavka vo vzťahu k sociálnej práci (či spoločenské
očakávanie) pretrváva – sociálna práca sa má zasadzovať
o ľudskú dôstojnosť a jej rešpektovanie. V dôsledku
zmien v spoločenskom kontexte sa potom menia len
úlohy sociálnej práce a rozvíjajú sa nové teórie, prístupy,
či modely.
Začiatkom tretieho tisícročia sa presadzuje kritická
sociálna práca, zameraná na analýzu štrukturálnych
problémov spoločnosti s úsilím o spoločenskú zmenu.
Diskutované sú otázky spoločenskej zodpovednosti
sociálnych pracovní č ok a sociálnych pracovníkov
či budúcnosť sociálnej práce v postmodernej spoločnosti.
Vidite ľ ne sa presadzujú antiopresívne prístupy
v sociálnej práci, zdôrazňujúce koncept zmocňovania 1
klientov sociálnych pracovníkov, potreba kultúrnej

senzitivity a reflexivity. Dané trendy korešpondujú s
jedinečným postavením profesie sociálnej práce medzi
pomáhajúcimi profesiami. Sociálne pracovní č ky
a sociálni pracovníci prichádzajú do kontaktu s ľuďmi
riešiacimi životné situácie. Vstupujú s nimi do sociálnych
interakcií, snažia sa o porozumenie ich vnútorného sveta
(Parrot, 2006)2 , stávajú sa na určitý čas súčasťou ich
sociálnych sietí. Usilujú sa o nielen rozpoznanie
štrukturálnych príčin sociálnych problémov a životných
ťažkostí klientov, ale najmä o spoločenskú zmenu.
Dôstojnosť človeka a jeho hodnota sú zaraďované
medzi kľúčové profesijné etické hodnoty (Congress,
1999). Dôstojnosť človeka predstavuje východisko
etických úvah v sociálnej práce. Zároveň ide o kľúčovú
profesijnú etickú hodnotu sociálnej práce. Jej chápanie
sa spája s etickým princípom rešpektu k ľudskej bytosti,
k jeho integrite a nedotknuteľnosti, jedinečnej hodnote
č loveka bez oh ľ adu na vek, pohlavie, sexuálnu
orientáciu, rasu, vieru, nábo ž enské presved č enie,
politické zmýšľanie...
Rešpekt ku dôstojnosti druhého človeka bez ohľadu
na jeho charakteristiky č i ž ivotné podmienky je
východisko v prístupe k ľuďom vo všeobecnosti. Človek
je vnímaný ako hodnota sám osebe, nielen ako člen
spoločnosti.
Hlbší prienik do tejto problematiky umož ňuje
diskusia o chápaní človeka v jednotlivých svetonázoroch
– v našom kultúrnom okruhu je vhodné zobrať do úvahy
predovšetkým kresťanskú a humanistickú tradíciu, za
ktorej zakladateľa sa považuje Sokrates. Zjednodušene je
možné konštatovať, že obe chápania zdôrazňujú výsadné
postavenie človeka. Kresťanský prístup zdôrazňuje, že
človek je stvorený k božiemu obrazu – je teda vo
zvláštnom postavení medzi živými bytosťami, má
zvláštnu dôstojnosť, ktorá ho robí nedotknuteľným.
Životným poslaním človeka je zrkadliť božiu lásku,
starostlivosť a milosrdenstvo vo všetkom stvorenom. Vo
svojich skutkoch teda človek zrkadlí boží obraz a každý
č lovek je rovnako bo ž ím die ť a ť om. Dôle ž itým
momentom je, že osoba a jej konanie nie je jedno a to
isté. Z etického hľadiska človek znamená viac ako len
jeho činy, t.j. môžeme byť uznávaní za viac, ako len to, čo
sme vykonali. Dané presvedčenie je významné pre
odpustenie a bezpodmienečnú dôstojnosť človeka.
Významný je aj dôraz na celostné chápanie ľudskej
bytosti. Biologická, psychologická, sociálna a duchovná
dimenzia spolu súvisia – tvoria jednotu človeka, majú
svoj význam. Etickou povinnosťou je potom dbať
o zachovanie celistvosti života človeka.
Humanistický prístup akcentuje schopnosť človeka
používať rozum, ktorý mu dáva možnosť slobodne sa
rozvíjať prostredníctvom vzdelávania, kultúry a tak
prekračovať životné podmienky dané prírodou. Rozum
odlišuje človeka od ostatných živých tvorov. Dôležitý ale
je moment získania vhľadu, osvojenia si určitého názoru.
Človek sa má stať vlastným zákonodarcom (Kant).
Dôležitou kategóriou je sloboda človeka, z ktorej vyplýva
povinnosť prevziať zodpovednosť za svoj život a spôsob
konania. Voľbou tvoríme svoj život a žijeme svoju
slobodu.
Protikladom kres ť ansko-humanistickej tradície
chápania č loveka je naturalizmus. Vychádza
z Darwinovej teórie. Zjednodušene je možné povedať, že

1 Anglický pojem empowerment; do slovenského jazyka sa prekladá aj ako posilňovanie.
2 Ďalšími sú: služba, sociálna spravodlivosť, význam medziľudských vzťahov, integrita a kompetencia sociálnych pracovníkov.
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dané chápanie vníma človeka ako biologický druh,
závislý od prírodných podmienok. Konanie človeka nie je
výsledkom slobodnej voľby, ale následkom prírodných
zákonov. Rešpektova ť dôstojnos ť č loveka v
naturalistickom chápaní znamená rešpektovať právo na
rozvoj prirodzených vlôh. Človek je hodnotený podľa
toho, čo vykonáva, čo produkuje a podľa toho, či žije
v zhode s danými podmienkami. Dôstojnosť teda
dosahuje etablovaním seba samého vo vzťahu k iným.
V sociálnej práci je dané chápanie vzdialené
hodnotám a princípom profesijnej etiky. Sociálna práca
sa zaoberá sociálnymi vzťahmi. Určujúca je preto
humanistická tradícia v chápaní človeka. Poznanie
naturalistických smerov ale umo ž ň uje sociálnym
pracovníčkam a sociálnym pracovníkom erudovanejšiu
argumentáciu v diskusiách nielen o chápaní človeka
a etických hodnotách a princípoch, ale napr. aj
o funkčnosti, konzume a podobne.
Od sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov
sa očakáva altruistická morálna orientácia 3 spojená
s rešpektom ku všetkým ľudským bytostiam a neustálym
individuálnym úsilím o presadzovanie a ochranu ich
práv a záujmov.
Podstatné ale je, že aj cez túto prizmu vnímania
problematiky ľudskej dôstojnosti predstavuje spoločné
východisko úvah chápanie človeka, ktoré (uvedomelo
alebo neuvedomelo) zastávame. Svetonázor je oporou aj
východiskom nielen pre hľadanie odpovede na otázku
(kto alebo čo je človek; aký má zmysel, pôvod či obsah
ľ udský ž ivot), ale je aj ur č ujúci pre identitu
a sebapoznanie každej sociálnej pracovníčky a sociálneho
pracovníka a ich vzťah k iným ľuďom4 . Zároveň je
dôležité brať do úvahy aj nášho partnera – klientku či
klienta a ich chápanie človeka. V neposlednom rade je
dôle ž ité kriticky reflektova ť medializovaný obraz
človeka.
V tejto súvislosti je možné položiť viacero otázok, od
zodpovedania ktorých sa odvíja etické rozhodovanie a
konanie sociálnych pracovníkov. Je nesporné, že ide
o mimoriadne zložité otázky. Podstatné je, aby si ich
sociálne pracovní č ky a sociálni pracovníci kládli,
zoznamovali sa s relevantnými teóriami, kriticky o nich
uvažovali a napokon boli pripravení vyrovnať sa
s dôsledkami svojich etických rozhodnutí.
Sú všetci ľudia nositeľmi neodňateľných práv
a povinností? Sú osobami teda bytos ť ami
s neodňateľnými právami a povinnosťami aj ľudia
v špecifických životných obdobiach či stavoch – napr. v
prenatálnej fáze, kóme, špecifických psychických
stavoch?
V priebehu uplynulých tisícročí tomu tak nebolo
a nie je. Existovali a existujú mnohé príklady
poukazujúce na to, že niektorí ľudia neboli a nie sú
vnímaní ako osoby, t.j. ľuďmi s neodňateľnými právami
(otroci, nevoľníci, rôzne etnické a národnostné skupiny,
ale aj národy, ľudia s postihnutím či duševnou chorobou,
umierajúci a pod.) V súčasnosti je v tejto súvislosti napr.
diskutovaná otázka osobného charakteru ľudských
embryí a vôbec otázky genetického inžinierstva.

Podstatné je uvedomenie si skutočnosti, že chápanie
osoby bolo vždy založené na kultúrnom, náboženskom,
neskôr národnom či vedeckom základe. V priebehu
histórie sa ale napokon vždy ukázalo, že rozlišovanie na
osoby a „len ľudí“ (teda tých, ktorí nie sú vlastníkmi
neod ň ate ľ ných práv), je spolo č ensky neúnosné
a zločinné.
Majú mať niektoré osoby viac práv ako iné?
Podstatou otázky je úvaha o možnosti kvantitatívneho
rozlíšenia, t. j. z reálneho života vieme, že napr. dieťa má
menej práv ako dospelá osoba a pod.
Kedy človek nadobúda neodňateľné práva? Stále
zostáva diskutovanou kľúčová otázka, kedy človek
nadobúda právo na ž ivot. V tejto súvislosti je
diskutovaná otázka: Stáva sa č lovek osobou po
dosiahnutí určitého štádia vývoja? Zlomovými bodmi
vývoja môžu byť: počatie, získanie ľudskej podoby,
schopnosť pohybu, schopnosť samostatného prežitia,
narodenie...
Alebo je to tak, že človek je vždy osobou, aj keď
v niektorých prípadoch (napr. v štádiu ľudského embrya)
ide skôr o predpoklad, že jedného dňa ňou bude či
v niektorých prípadoch, že ňou bol (napr. v prípade
psychickej poruchy, č i získaného mentálneho
postihnutia?
S vyššie diskutovaným chápaním človeka, potom
úzko súvisí vymedzenie pojmu ľudská dôstojnosť, ktoré
je pomerne problematické vzhľadom na množstvo
rôznych jej interpretácií. Zjednodušene ale možno podľa
Jiřího Šrajera (2006) chápať dôstojnosť dvojako:
- inherentne (ontologicky) alebo
- kontigentne.
Inherentné vymedzenie dôstojnosti predpokladá, že
dôstojnosť vyplýva zo samostatného ľudského bytia
a teda nále ž í č loveku u ž od narodenia. Naopak
kontigentný výklad dôstojnosti ju „odvodzuje najmä od
určitých kvalít človeka, jeho spôsobu a teda sa viac
zohľadňuje jeho individuálna zásluha, spoločenský výkon
či postavenie“ (Šrajer, 2006, s. 110). Dôstojnosť teda
automaticky nepatrí všetkým. Problematické (či podľa
nášho názoru ťažko akceptovateľné) je potom to, že na
základe vymedzenia kritérií dôstojnosti delíme ľudí na
ľudí s dôstojnosťou a bez nej.
Záverom
Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci sú
morálne zodpovední za svoje konanie. Základnou
profesijnou požiadavkou je, aby rešpektovali dôstojnosť
človeka. Človek má právo na dôstojnosť a rešpekt, jeho
dôstojnosť je nedotknuteľná a bezpodmienečná.
V praxi sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci
skôr zasahujú v prípadoch nedostatku rešpektu
k ľudským bytostiam a to tak na celospoločenskej úrovni,
ako aj na úrovni jednotlivcov, rodín a komunít.
Spoločenské očakávanie 5, že sociálne pracovníčky
a sociálni pracovníci sa budú zasadzovať v prospech
rešpektu k ľudským bytostiam sa spája s požiadavkou
prispievať k ochrane ľudských práv a zasadzovať sa
o sociálnu spravodlivosť.

3 Alter – lat. iný, druhý. Altruista uprednostňuje pred vlastným záujem inej osoby.
4 Uvedomujeme si, že v zložitej realite postmodernej doby je uvádzaná opora spochybňovaná a neistá. Zároveň sa objavujú nové otázky,

napr. súvisiace s rozvojom genetického výskumu, ktoré potom predstavujú nové výzvy pre hľadanie odpovedí na vyššie uvedené otázky.
5 Ako to aj vyplýva z poslednej definície IFSW (2000): „Profesia sociálna práca presadzuje sociálnu zmenu, riešenie problémov
v ľudských vzťahoch, ako aj posilnenie a oslobodenie ľudí k zlepšeniu ich prosperity. Využívajúc teórie ľudského správania a sociálnych
systémov zasahuje sociálna práca v oblastiach, kde dochádza k interakcii ľudí s ich prostredím. Princípy ľudských práv a sociálnej
spravodlivosti sú pre sociálnu prácu zásadné.“
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Pohled sdělovacích prostředků
na problematiku lidí v nouzi
Jaroslava Pavelková
___________________________________
Anotace: Článek je věnován problematice bezdomovců
a žebráků z pohledu masmedií. Podává informaci o
nebezpečném podsouváni neobvyklých a zkreslených
skutečností veřejnosti o lidech, kteří se vymykají
dennímu stylu života majoritní společnosti. Právě
využívání presentace těchto sociálně vyloučených jedinců
( ž ebrák ů a bezdomovc ů ), kte ř í se odlišují svými
hodnotovými systémy, je často obsahem zmíněné
presentace medii, jež následně
vede
k vytváření
negativních postojů u majoritní společnosti ke zmíněné
sociální kategorii lidi.
Klíčová slova: masmedia, bezdomovci, ž ebráci,
majoritní a minoritní část současné společnosti
Annotation: The article is devoted to problems of
homeless people and beggars from the point of media. It
provides information about dangerous foisting of
unusual and garbled realities to the public about people,
which are different of daily living style of majority
society. Exactly using presentation of these social
eliminated individuals (homeless people and beggars),
who are separated by own respected system, is very often
subject performance of media, which subsequently leads
to creation of negative attitudes at majority society
towards mentioned social class of people.
Key words: media, homeless people, beggars, majority
and minority part of contemporary society
Úvod
V současné době žijeme ve světě poznamenaném
explozí techniky, masmédií a informací. Od začátku
našeho života jsme obklopeni nejrůznějšími technickými
vymoženostmi od televize přes videa a domácí kina až po
počítače, napojené na internet (Bělohorská 2004). Denně
jsme zahrnováni záplavou nepřetržitých mediálních
stimulů ve formě běžných novin, časopisů (ať už
odbornějšího charakteru či bulvárního nazírání na
zprostředkovanou informaci), rádiového vysílání či již
výše zmíněné televize a jejích derivátů. Podle M.
Černouška v článku „Psychologie médií“, publikovaného
v roce 2002 v Psychologii dnes, se jedná v širším slova
smyslu o všechny prostředky, které má člověk k dispozici
k vzájemné komunikaci (neverbálními signály, řeč,
písmo, knihy, tištěná média, rozhlas, televize, internet).
V užším slova smyslu jsou podle tohoto autora média,
jak jim dnes rozumíme, nejen prostředky, ale také
instituce, zabývající se hromadným sdělováním, které
oslovuje část populace (rozhlasové vysílání, televize,
telefon). Masmédia vytvářejí specifické komunikační
prostředí. Člověk ve své podstatě ani nepotřebuje umět
číst a psát a dostává se mu široká škála informací, které
formují jeho pohledy a zpětně názory na dané poznatky.
Získané informace se podílí u každého jedince na tvorbě
určité morální a ideové základny směřující k efektivně
fungující společnosti; zkracují vzdálenost, přibližují
postmoderní svět, ale na druhé straně ovlivňují pozitivně
i negativně naše myšlení. Bulvár, omezování lidské

motivace na honbu za penězi, klipovité nazírání světa,
jsou sice jen některými, avšak podstatnými rysy působení
médií v současné společnosti (Klíma 2003). Představují
snadno poživatelný, avšak nebezpečně zkreslující obraz,
který zpětně formuje svého konzumenta. Pomocí médií
se k nám tedy dostává mnoho informací, které se nás
bezprostředně týkají, obklopují nás a ovlivňují (odráží
např. negativní vlivy médií, nástrahy výrazné technizace
života - špatné využívání počítače, hrací automaty,
devastace životního prostředí, honba za finančním
ziskem apod.). Dokáží s námi manipulovat, vnucovat
nám cizí názor na daný problém, jev a to často skrytě a
rafinovaně. Podle McCombse a Sheldona (in Klíma
2003) masová média však neodrážejí veřejné mínění,
nýbrž je spíše utvářejí .
Z tohoto pohledu unaveného příjemce masmédií
ovlivňuje i bulvarizující zpravodajství. Příjemce nechce
žádné nudné informace, spíše žádá zabalit i nic neříkající
informaci do p ř ita ž livé mediální ambalá ž e. Do
podvědomí konzumenta jsou posouvány právě věci, které
jsou jiné a vymykají se dennímu stylu života majoritní
společnosti. V tištěné formě jsou v denních periodikách i
týdenících na různé úrovni podávány informace širší
veřejnosti o neblahém osudu některých našich sociálně
znevýhodněných spoluobčanů.
Využití sociálně vyloučených jedinců uzavřených do
kulturní bídy, kteří jsou postiženi chudobou a navíc se
odlišují svými hodnotovými systémy (Mareš 1999) se
stalo běžnou součástí obsahové náplně masmédií. Ve
ve ř ejných sd ě lovacích prost ř edcích č asto dochází
k podávání a ší ř ení informací, které vedou
k vytváření převážně nepřátelských postojů k dané
minoritní skupině žebráků a bezdomovců. Jsou doplněny
nezájmem a lhostejností vůči jejich způsobu života
v majoritní společnosti. Právě masmédia deformují do
jisté míry názor lidí na problém sociálně slabých
spoluobčanů. Obraz bezdomovství a žebráctví je ve
veřejném mínění právě z těchto důvodů zkreslený a
zjednodušený (Prinzová 2001). Názory lidí jsou falešně
ovlivňovány právě těmito informacemi a deformovány,
bez znalosti hlubších podstat individuálních případů.
Příčiny jsou viděny převážně v nechuti pracovat, v
pohodlnosti, lhostejnosti, v závislosti na návykových
látkách, kriminalitě apod. Vnímání veřejnosti je tak
zjednodušené a problém není chápán v širších
souvislostech (Hradecká, Hradecký 1996). Na základě
vlastních rozhovor ů s 60 ž ebrajícími, získanými
v projektu „Urban Beggars in Eastern Europe“, který
probíhal v letech 1999 až 2001 pod záštitou nadace
„Research Support Scheme“ je možné dokumentovat
zjednodušený pohled na danou problematiku. Ne každý
se stane bezdomovcem či žebrákem vlastní vinou a ne
každý si naopak udělá z této pozice výdělečně výhodnou
činnost, což je dokumentováno následujícími ukázkami
se zmíněného výzkumu (v ukázkách jsou tlumočené
autentické odpovědi respondentů).
Ukázka 1
Žena, bílé pleti, stáří 35 let, malé tělesné výšky,
hmotnosti kolem 100 kg. Oblečení má velmi obnošené a
špinavé. Na některých částech těla je patrná špatná
hygienická péče (ruce, nehty, vlasy), zapáchá. V obličeji
stopy po otocích na tváři, způsobené pravděpodobně
hormonální poruchou. Je po několika komplikovaných
operacích vrozených deformací na končetinách, které
vznikly jako následek těžkého porodu. Není nepříjemné s
ní hovořit, ochotně komunikuje. Sděluje, že je unavená
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životem. Prosí o boty (má velké číslo a deformovaná
chodidla). Sedí na zábradlí, sama by ani stát nemohla,
pohybuje se pomocí francouzských holí. Neprosí, nežádá,
jen se po lidech, kteří jí míjí dívá a občas natáhne ruku
pro peníze. Měla invalidní důchod, ale o ten přišla,
nechtěla říci proč. Žebráním se živí již druhý rok. Je to
její jediný způsob, jak získat peníze na obživu; těžce se
pohybuje, je vlastně nepohyblivá. Pokoušela se získat
práci, ale pochopitelně v jejím fyzickém stavu bez
úspěchu. Pochází z Moravy a v Praze žije i spí pouze na
ulici. Denně vyžebrá asi 100 až 150 korun, žádá o ně
každý den asi šest hodin. Pohybuje se pomalu po
historickém centru Prahy (Náměstí republiky – stanice
metra Staroměstská). Rodiče jí doma nechtějí, podle
jejích slov ji „odkopli“, je pro ně „kripl“. Pokud se s nimi
setká, dělají, že jí neznají. Samozřejmě vědí o tom, jakým
způsobem si zajišťuje peníze pro přežívání. V Praze nemá
trvalé bydliště, které má u rodičů ve městě asi se 40 tisící
obyvateli. Zde není možnost žebrat. Ještě před dvěma
lety pracovala jako dělnice v družstvu Meta. Po skončení
základní školní docházky se rozhodla vyučit v oboru
dámská krejčová, ale vybraný obor nedokončila. Po celé
dva roky co v Praze žije a žebrá, se cítí nedobře, ba přímo
špatně. Pracovat by chtěla, ale několikrát byla odmítnuta
z důvodu její invalidity.
Ukázka 2
Muž, bílé pleti, stáří 43 let. Příjemný, dobře a čistě
oblečený, upravený a umytý. Je silný kuřák. Žebrá asi
jeden rok. Je to jeho jediný způsob, jak získat peníze na
svou obživu. Pohybuje se po celé Praze, prosí lidi o
peníze po celý den a dostane tak 50 – 60 korun. Denně
chodí do Armády spásy na polévku s chlebem. Je
rozvedený, má děti, ale nestýká se s nimi a ony nevědí,
jakým způsobem žije v Praze. Cítí, že nemá nikoho sobě
blízkého. Z toho všeho má pochopitelně špatné pocity.
Trvalý pobyt měl v Chrudimi, ale po rozvodu odešel do
Prahy. Zde je možnost žebrat; v místě bývalého trvalého
bydliště se všichni znají a tam by se to styděl provozovat.
Vyučil se zedníkem. V Praze žije dva roky, pokoušel se
najít práci, ale nepovedlo se mu to. Jeho problém je také
to, že nemá osobní doklady a bez těch jej do pracovního
poměru nepřijmou. Před tím než se stal žebrákem,
pracoval společně s manželkou v jednom restauračním
zařízení jako číšník. Dělal by rád cokoli, přizpůsobil by se,
byl by opravdu rád, aby se dostal z této neblahé situace.
Práce ale není a nemá doklady. Když si jej někdo najme
na určitou práci, vypadá to slibně, a za dva či tři dny, kdy
je práce dokončena, je sice vyplacen, ale dále již
nepracuje (zpravidla se jedná o práci provozovanou bez
platných p ř edpis ů ). Kdy ž se mu da ř í, vyd ě lá si
jednorázově okolo 300 až 500 korun.
Ukázka 3
Žena, tmavé pleti, stáří 34 let. Milá, příjemná, slušně
a čistě oblečená. Od narození do svých 18 let žila
v etopedickém zařízení. Její matka jí tam dala, matku
zná. Dříve se nestýkaly, ale v současné době matku někdy
navštěvuje a ona jí trochu finančně pomáhá (matka je
však vážně nemocná a žije u své starší sestry, kterou
matka nedala do ústavní péče a vychovala ji). Žebrat do
Prahy jezdí 4 až 5 let. Vysvětluje, proč to dělá - má se
svým druhem pět dětí. Pobírá malý invalidní důchod (2
800,- Kč měsíčně). Žebrání je jediný způsob, jak získat
pro rodinu peníze navíc pro obživu. Žebrá každý den,
kromě pátků. Asi na pět hodin dostane 300 – 400 korun.
Sedí vždy na stejném místě, kde prochází velké množství

lidí a ti ji obdarovávají (převážně cizinci – turisté). Sama
pečuje ještě o své dvě nejmladší děti. Tři starší již mají
svůj vlastní život a starají se již samy o sebe. Jako druh a
družka spolu žijí 17 let. Nevstoupili do manželství, ale na
všem v životě se podílí spolu. I na žebrání na ulici sedí
naproti sobě, také tím chrání jeden druhého v případě
jakékoli ataky policie či zlého člověka. Má také stálé
bydliště v Ústí nad Labem, v ubytovně. Toto ubytování
stojí 4 700 korun měsíčně a je placeno z invalidní
důchodu druha. Samozřejmě, že
se stydí za svoje
žebrání, ale nemá jinou možnost. Do Prahy jezdí spolu s
druhem vlakem. Pochopitelně, že v místě trvalého
bydliště nemá možnost žebrat a z peněz, které řádně
obdrží, se nedá s dvěmi malými dětmi v žádném případě
přežít. Také jí tam všichni znají, kdežto anonymita
velkého města je snesitelná na provozování takové
činnosti. Vždy si říká, že peníze potřebuje a pak je její
počínání pro ní snadnější. Přála by si důstojně pracovat
v místě bydliště v jakémkoli zařízení, kde by finančně
zajistila svoji rodinu. Po dokončení základní školy na
Slovensku se vyu č ila cukrá ř kou a její poslední
zaměstnání bylo jako pomocná síla v cukrárně. Před pěti
léty měla těžký úraz (její nejmladší dceři bylo 5 měsíců).
Vlak jí ujel levou dolní končetinu nad kolenem a od té
doby pobírá zmíněný invalidní důchod a je nucena žít tak
ponižujícím způsobem života.
Ukázka 4
Muž, bílé pleti, stáří asi 25 – 30 let. Je slepý a v ruce
má bílou hůl. Je velmi inteligentní, rozhovor s ním je
příjemný. Má psa, vlčáka. Je rád, že jej má, je to jeho
velká radost. Žebra asi 8 měsíců. Má invalidní důchod.
V Praze má pronajatý byt, což je drahé. Chtěl by si
ušetřit peníze na vlastní byt. Žebrá dvakrát či třikrát
týdně asi 5 hodin na různých stanicích metra. Nechtěl mi
prozradit, kolik peněz v průměru dostává. Je svobodný.
Podporuje penězi ještě staré rodiče. Samozřejmě o něm
nevědí, že v Praze žebrá a v této pozici se cítí opravdu
špatně. Již dříve mu jeho nevidomí přátelé říkali o
možnosti přivýdělku pomoci žebráním, jako snadným
způsobem získání peněz. Nejprve o tom nechtěl ani
slyšet. Nakonec to zkusil a zvykl si. Potřebuje peníze a to
vše rozhoduje. Ale stále se nepředstavitelně stydí za své
žebrání. Tam, kde má u rodičů trvalé bydliště, není o
žebrání ani řeč. Jedná se o malou vesnici, jeden člověk
zná druhého a žebrání zde není myslitelné. Naposledy
pracoval jako masér v lázních. Vystudoval Karlovu
Univerzitu v Praze (Filozofickou fakultu, psychologii).
Dva roky po absolvování univerzity oslepl. Nemůže najít
žádnou práci. Pokouší se o to celé dva roky, ale
bezúspěšně. Proto absolvoval masérský kurz. Ale práci
nemohou najít ani zdraví lidé, nato ž t ě lesn ě
hendikepovaní a navíc slepí. Potřebuje peníze pro rodiče,
sebe i psa. Jediné jeho přání je najít práci a zařadit se do
společnosti, získat opět ztracenou důstojnost.
Jak upozorňuje Jones (1967), lidé se většinou
nedostávají do přímého kontaktu se stigmatizovanou
osobou, ale jsou v ě tšinou ovlivn ě ny stereotypy
objevujícími se ve vtipech, novinových č láncích,
televizních pořadech a dokumentech. Většina lidí
z majoritní společnosti nemá zkušenosti z jakéhokoli
bližšího kontaktu s takto žijící osobou a jejich názor je
opravdu ve většině případů ovlivněn právě z veřejně
sdělovacích prostředků. V menších městech je počet
p ř ípad ů samoz ř ejm ě menší a pokrytí problému
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nevládními organizacemi se daří řešit úspěšněji než
v např. v anonymní Praze.
Jedinou výjimkou je podle našeho výzkumu kladný,
ničím nepoznamenaný postoj k této skupině lidí,
věřícími. Ovšem i zde bylo zajímavé zjištění, že někteří ze
skupiny žebrajících, které jsme v rámci výzkumu
pozorovali, odmítali dary ve formě potravin. Chtěli pouze
peníze! Nabízeli jsme jim za poskytnutý rozhovor
zaplacení jídla a využití sociálního zázemí či finanční
obnos. Ani jeden z odpovídajících však nevyužil mimo
pen ě ž ních nabídek. Nap ř íklad jedna nábo ž ensky
orientovaná žena dávala muži žebrajícímu se psy chléb, a
byla dokonce hrubě vykázána, aby nepřekážela v práci.
Obecně lze tedy konstatovat, že většina veřejnosti
čerpá informace o zkoumané problematice především
z médií. Tento předpoklad potvrzuje i výzkum Prinzové
(2001). Bližší údaje přináší také časopis Nový Prostor
(na Slovensku Nota Bene), ale ne každý má zájem a chuť
kupovat tento časopis, aby se dozvěděl bližší informace o
způsobu života této minoritní části současné společnosti,
která je většinou společnosti přehlížena.
Pro posouzení objektivity ovliv ň ování názor ů
majoritní části současné veřejnosti je předložená studie
doplněna některými natočenými dokumenty a články,
zabývajícími se danou problematikou. Jsou zřetelně
zneužívány novináři právě pro negativní atraktivnost a
výjimečnost v poukazování na neobvyklé a nové jevy,
které sebou p ř ináší sou č asné tr ž ní hospodá ř ství.
Upozor ň ování a ukázky ubohého ž ivotního stylu
některých našich spoluobčanů, ať si jej zapříčinili sami, či
dopadem ran osudu, je vždy atraktivní, výjimečné,
přitahuje pozornost a tím i sledovanost daného média.
Postavy bezdomovců a žebráků se stávají pro svou
autenti č nost a dramati č nost č asto obsahem
filmů současné kinematografie. Nejrozšířenějším a
pravděpodobně nejdostupnějším zdrojem informací pro
širokou veřejnost je televize. Ta má možnost pro svoji
sledovanost siln ě p ů sobit na diváka práv ě díky
charakteru tohoto audiovizuálního média, schopného
vytvářet iluzi účasti diváka na dění. Na posuzovaný jev
upozor ňují také některé staré české filmy znovu
odvysílané na českých televizních programech. Za
všechny upozorňujeme například na film z roku 1935
„Jedna z milionu“ (TV Prima, neděle 23. 11. 2003
v cyklu Film pro pamětníky). Z cizí provenience uvádíme
například kriminální seriál „Julie Lescautová“, uváděný
pravidelně na televizi Prima. Na ČT 1 a ČT 2 bylo v roce
2003 odvysíláno n ě kolik dokument ů k uvedené
problematice. Na jednom z nich, vyrobeném
v ostravském televizním studiu, se podílela autorka
předložené studie společně s Marinou Vančatovou
přípravou scénáře „Jak se žebrá v Čechách – strategie
žebrání“. Ve vlastním dokumentu zmíněné autorky také
účinkovaly.
Na ČT 2 byl odvysílán dne 11.12. 2003 dokumentární
pořad o lidech, kteří se stali závislí na dobročinnosti
svých bližních. Autoři si všímají různých typů žebráků –
od těch, které na ulici přivedla nezaviněná bída nebo
neschopnost postarat se o sebe, až k těm, kteří na
dobročinnosti jen parazitují. Také dokumentarista
Tomáš Škrdlant (Hospodářské noviny, víkend 37/2003)
dokončil pro Českou televizi dokumentární film o
pražských žebrácích. Natočil životní situace i zpovědi
několika desítek lidí, které vídáme sedět či klečet na
chodnících v centru města. Jak říká: „Chtěl jsem narušit
ten vžitý černobílý postoj, který k žebrákům, tak jako

k řadě dalších skutečností, mnoho lidí zaujímá. Buď je
vidíme jako p ř í ž ivníky, kte ř í zneu ž ívají naivní
dobročinnosti kolemjdoucích, zvláště cizích turistů,
anebo, pokud jsme ochotni uvěřit jejich bídě, uvádějí nás
do trapného soucitu. Věnujeme jim minci, ale ne
pozornost. A naši m ě stští zastupitelé se je, č ím
nejúčinněji, tím vytrvaleji, snaží vyhnat pokutami, které
nikdo z nich stejně nikdy nezaplatí“. Životní příběhy
těchto lidí jsou podle T. Škrdlanta různé – nesou za svůj
osud více či méně odpovědnost. Pokud neobtěžují a
nenaléhají, což většina z nich nedělá, domnívají se, že
jejich právo obrátit se na bližní s prosbou o pomoc, je
možné. Tohle právo patřilo od pradávna k mezilidským
vztahům ve většině společnosti, s výjimkou totalitních. Je
zajímavé, podle zjištění autora, že mnozí žebráci se těšili
do sjednocené Evropy, neboť, jak jeden z nich ve filmu
říká „ta vyhláška zákazu žebrání v některých lokalitách
Prahy se vstupem do Evropské unie padne, žebrání se
přece nikde nezakazuje“. Potěšujícím objevem při
natáčení byl podle T. Škrdlanta vztah městských policistů
k žebrákům. Ačkoliv je pokutují, jak jim vyhláška
přikazuje, jednají s nimi s neúředním, shovívavým
humorem, často je znají jmény a vlastně jim věnují více
lidské pozornosti, než většina kolemjdoucích či institucí.
Čas od času se i ve zpravodajských relacích objevují
zprávy kratšího trvání, které rovněž informují diváka. ČT
1 28. 11. 2003 poskytla informace o stavu a práci našich
sociálních služeb a o institucích (sociální pracovník P.
Pěnkava, včetně informace o programu celodenní akce
v Malostranské besedě, která se konala 1. prosince 2003
pod názvem „V Praze doma bez domova 2003“). Tohoto
setkání se zúčastnilo mnoho lidí z řad sociálních
pracovník ů a odborník ů , zabývajících se danou
problematikou. Na programu panelové diskuse byly
odborné přednášky o bezdomovcích. Jako doprovodný
program proběhly video projekce o dané problematice a
večer divadelní představení v nastudování Divadelního
studia pra ž ských bezdomovc ů Je ž ek a Č í ž ek
s představením „Parníkem Lanna 8 z Karlína do
Bratislavy za 365 dní“. Součástí setkání byla i výstava
fotografií pod názvem „Podoby bezdomovců“. Hlubší
informaci o tomto bolestivém problému poskytlo i
několik zahraničních zpravodajů (např. redaktor K.
Šťáhlavský z Německa). Pro porovnání zazněla i
informace o počtu bezdomovců v USA a o pomocných
opatřeních, která jsou federální vládou i státními
vládami poskytovány. Kladným způsobem se v poslední
době angažovala v dané problematice také i loňská
držitelka Grantu Prahy Dana Kyndrová. V expozici
nazvané „Bez domova“ se autorka zaměřila na organizace
pomáhající lidem bez domova. Původně chtěla v rámci
grantu dokumentovat působení nestátních neziskových
organizací zaměřených na pomoc sociálně slabým a
nepřizpůsobivým občanům. Z časových důvodů jej ale
zú ž ila na sledování organizací pomáhajícím
bezdomovcům – Armádu spásy, Naději, divadlo Ježek a
Čížek a Farní charitu u Panny Marie Sněžné v Praze
(výstava v Komorní galerii Josefa Sudka v Maiselově ulici
trvala do konce ledna 2008). Díky zmíněnému grantu,
jak autorka uvedla na ČT 24 (22. 11. 2007 - 12:15, ČT 24,
ČTK), objevila pro sebe téma, které by jednou ráda
završila knižní publikací, neboť obdivuje ty, kteří obětavě
pomáhají druhým.
Závěr
Na socializačním procesu jedince se v moderní
společnosti podílí mimo jiné i masové komunikační
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prostředky. Rychlý technický rozvoj ovlivňuje náš život a
přináší denodenní informace, které ovlivňují naše názory
a pocity. Často mají ovšem také možnost k zpovrchnění a
otupění lidských myšlenek a smyslů a k vzniku negativně
konzumních pohledů na svět. Bulvár, tzv. celebrity,
podpora lidské motivace pouze na honbu za penězi a
povrchní nazírání a chápání sv ě ta jsou sice jen
některými, avšak podstatnými rysy působení médií
v současné společnosti. Představují snadno poživatelný,
avšak nebezpečně zkreslující obraz, který zpětně formuje
svého konzumenta. Využití sociálně vyloučených jedinců
uzavřených do kulturní bídy, kteří jsou postiženi
chudobou a navíc se odlišují svými hodnotovými systémy
(Mareš 1999), se stalo běžnou součástí obsahové náplně
informací v masmédiích. Právě zde často dochází
k podávání a ší ř ení nepravd, které vedou
k vytváření převážně nepřátelských postojů k dané
minoritní skupině lidí. Jsou doplněny nezájmem a
lhostejností vůči jejich způsobu života v majoritní
společnosti a deformují do jisté míry názor lidí na
problém sociálně slabých spoluobčanů. Do popředí zájmu
medií jsou podsouvány postoje a obdiv majoritní
společnosti k uměle vytvářenému obrazu úspěšného
mladého člověka oproti zvyšujícímu se počtu lidi žijících
na hranici ž ivotního minima. N ě kdy je mo ž né
z presentovaných informací vů či bezdomovcům a
žebrákům vyčlenit stejného společenského jmenovatele a
to je současné společnosti vznikající nepřátelství vůči
starým, nemocným a handicapovaným lidem.
Č lánek sice vychází ze starších údaj ů , avšak
popisovaný jev nejen, že ustupuje, ale naopak graduje.
Dochází k tragickým situacím, s nimiž se současná
společnost neumí vyrovnat a nenachází relevantní řešení
vzniklých otázek.
Závěrem bychom chtěli konstatovat a zdůraznit, že
již preambule Charty OSN sestavená v roce 1945 ukládá
státům a občanům na celém světě, aby byli tolerantní a
žili spolu v míru jako dobří sousedé.Základní snahou naší
společnosti by mělo být budování takového prostředí,
v němž by všichni lidé žili důstojně, v pochopení a
bezpečí.
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Riešenie sieťovania a kooperácie
rôznych sociálnych aktivít
prostredníctvom sociálnych
klubov
Martin Uháľ
__________________________________

Anotácia: jednou z dôležitých úloh Cirkvi je pastorácia.
Sprevádzanie ľudí v problémoch života. Pastoračný plán
Katolíckej Cirkvi na Slovensku zvýrazňuje niektoré
skupiny a oblasti na ktoré sa špecificky zameriava. Je
zaujímavou otázka, ako tento plán preniesť do praxe.
Primárnou formou je koordinovať a zjednotiť existujúce
aktivity Cirkvi s aktivitami iných združení a subjektov
a viesť ich k spolupráci.
Kľúčové slová: Cirkev, diecéza, pastoračný plán,
pomoc, vzdelávanie, sociálna subkomisia, KBS
Abstract: One of the primary tasks of the Church is
pastoral work. The Church follows people in their
difficulties and problems. The pastoral plan of Slovak
Catholic Church specifically outlining the areas and
groups of people which could intensively feel this specific
pastoral solicitude. It is quite interesting how to convert
these intentions into practice. Appropriate form is to
coordinate and streamline existing activities of the
Church, and activities of other entities based on civic
associations and help to coordinate them and lead them
to cooperation.
Key words: Church, diocese, pastoral plan, assistance,
training, social Subcommittee, KBS.

Kreácia diecéznych sociálnych klubov je jedným zo
zatiaľ nemnohých zverejnených sociálnych projektov,
ktoré vznikli na platforme pripraveného a schváleného
pastoračného plánu na roky 2007-2013, ktorý katolícka
Cirkev pripravila ako znak cieľavedomého rozvoja svojho
poslania a svojich aktivít 1. Na príprave pastoračného
plánu sa podieľali mnohí odborníci, tak spomedzi kléru,
ako aj angažovaní laici, ktorí vďaka svojej horlivosti
v sociálnom prostredí spoločnosti prejavili svoju aktivitu
a angažovanosť nie len ako súčasť občianskych združení
a rôznych sociálnych projektov, ale aj ako aktívni
a angažovaní kresťania 2. Svojou účasťou na príprave
tohto plánu cítia sa byť prednostne zaviazaní k tomu, aby
sa tento plán nestal len knižným exemplárom. Ich
aktivita a angažovanosť pri príprave plánu ale aj ochote
k jeho realizácií sa stali motívom pre ich menovanie do
jednej zo subkomisií, ktoré vznikli v rámci KBS ako
poradné orgány pre KBS 3 ale aj pre potreby jednotlivých
biskupov individuálne 4.
Poslaním a účelom je napomáhať biskupom, ako aj
celej KBS, v správnej orientácii v otázkach, ktoré sú
svojou povahou zamerané na sekulárne oblasti života, na
oblasti neteologickej povahy, ktoré však úzko súvisia so
všeobecnou kultúrou života alebo inými slovami so
spoločenskou, politickou, sociálnou, hospodárskou,
mediálnou, lekárskou, bioetickou či inou formou etiky a
morálky. Tieto komisie a rady sú tie ž znakom
zodpovednosti KBS voči spoločnosti a veriacim ľuďom
na Slovensku, aby biskupi, ako zástupcovia riadneho
magistéria Cirkvi 5 na istom území, správne rozumeli
a správne interpretovali isté otázky katolíckej morálky.
Ú č as ť na príprave pastora č ného plánu, ktorý sa
zameriava na tri hlavné cieľové skupiny, z ktorých
jednou sú práve osoby odkázané na sociálnu pomoc 6, sa
postupne pretavila do činnosti sociálnej subkomisie

1 Porov. KBS: Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013, In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/pep2007.pdf
2 Napríklad členka prípravného tímu pastoračného plánu a členka sociálnej subkomisie Katarína Hulmanová je zároveň koordinátorkou občianskeho

združenia FKI, je členkou pracovného výboru Európskeho fóra národných laických komisií a pápežom Benediktom XVI. bola menovaná za nového
člena Pápežskej rady pre laikov. Porov. http://www. sme.sk/c/3833244/slovenka-katarina-hulmanova-sa-stala-clenkou-papezskej-rady-prelaikov.html; Porov. http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=201348
3 KBS vytvorila štyri základné komisie. Pod ich gesciou následne funguje trinásť ďalších subkomisií pod vedením vždy jedného z biskupov, ktorý je
zároveň predsedom takéhoto orgánu. Okrem nich je v rámci KBS zriadených celkovo 18 rôznych rád, ktoré by v celkovej štruktúre KBS mali
pracovať a poskytovať poradenstvo, alebo stanoviska na požiadanie svojho predsedu, ktorým je vždy jeden z biskupov, alebo v konkrétnych
prípadoch aj na požiadanie celej KBS. Porov. http://www.kbs.sk/?cid=1117010112
4 Rôzni biskupi v rámci riadenia vlastných diecéz sa obracajú na niektoré rady a posudky týchto komisií a rád.
5 Pod pojem riadneho Magistéria Cirkvi podľa náuky Cirkvi patrí v prvom rade pápež a jeho úrad najvyššieho učiteľa viery (Porov. KKC 891; 2034),
ale aj zbor biskupov, keď „vykonáva najvyšší učiteľský úrad spolu s Petrovým nástupcom.“ (KKC 890; 2034) Porov. LG 12.
6 Ďalšími sú rodiny a mládež. Porov. KBS.: Pastoračný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013, In: http://www.kbs.sk/documents/pdf/pep/
pep2007.pdf
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teologickej komisie KBS. Menovaním nového predsedu
tejto subkomisie (mons. Peter Rusnák), ktorý sa aktívnej
horlivosti menovaných č lenov nebránil a systém
občasných poradných stretnutí 7 subkomisie zmenil na
častejší systém malých stretnutí, a niekoľko veľkých
„plenárnych“ stretnutí zástupcov rôznych sociálnych
aktivít istých lokalít podľa miesta organizácie stretnutia8.
Z uvedených pracovných stretnutí sa nakoniec ukázala
potreba založenia sociálnych klubov, ktoré by boli
vzájomne prepojené najprv v rámci konkrétneho
regiónu, aby poznali štruktúru prostredia a jeho znaky
a následne aj celoslovensky.
Osobne som pracoval na vzniku stanov sociálnych
klubov, ktoré boli následne prerokované na niekoľkých
väčších sedeniach a seminároch pri ktorých mali
mo ž nos ť pripomienkova ť stanovy rôzni odborníci
a aktívni jedinci. Také stretnutie bolo napríklad aj tu 25.
mája tohto roku v Prešove, ke ď za pomoci
spoluorganizovania mesta Prešov a jeho sociálnej
komisie sa konal seminár na predstavenie projektu
Mosty z chudoby, kde v druhej časti seminára bolo
pracovné stretnutie na pripomienkovanie stanov ku
vzniku projektu sociálnych klubov.
Pre krátkosť času sa chcem venovať predstaveniu
len jednej časti tohto projektu a to je samotná činnosť
klubu.
Činnosť klubu
Čo nemá vykonávať klub
• Nevykonáva konkrétnu sociálnu pomoc (sociálnu
prácu).
• Nemá vykonávať nijakú sociálnu činnosť, keďže na to
nemá potrebné kapacity a jeho štruktúra nezodpovedá
tomuto cieľu.

• Okrem toho nie je jeho úlohou duplikovať alebo
nahradiť nejaké existujúce sociálne aktivity, alebo
tvoriť nové.
Čo vykonáva klub
Jeho činnosť vieme rozdeliť na činnosť:
a) kontaktovanie iných subjektov – byť v kontakte
s inými, byť známym, dávať o sebe vedieť,
b) spolupráca,
c) zber informácií a šírenie informácií,
d) analýzy,
e) prezentácie,
f) formácia,
g) lobbing na miestnej a celoslovenskej úrovni.
Vytváranie kontaktov
• Klub aktívne kontaktuje každú právnickú aj fyzickú
osobu ktorá vykonáva nejaké aktivity v prospech
chudobných a núdznych, nech sú jej aktivity
akéhokoľvek charakteru (systematické, občasné,
obecné, regionálne...).
• Kontaktuje aj iné spoločenské inštitúcie za účelom
zberu informácií a ponuky informova ť
prostredníctvom jeho siete 9.
• Kontaktuje: Obce a ich inštitúcie a orgány správy,
cirkvi a ich projekty, všetky sociálne programy,
sociálne aktivity či projekty na regionálnej báze – ich
zástupcov – ktoré sa aktivizujú, aspoň príležitostným
spôsobom v oblasti charity, sociálnej práce, sociálnej
pomoci a sociálnej politiky 10.
• Vytvára prepojenia a informa č né siete medzi
jednotlivými pracoviskami a subjektmi.
• Kontaktuje získané adresy a informuje sa
o vykonávaných aktivitách. Ponúka komunikáciu
v rámci vytváranej siete organizácií v regióne
(diecéze), prípadne v celoslovenskej sieti kontaktov.

7 Malých stretnutí sa účastina členovia sociálnej subkomisie, ktorí sú aj v tomto čase postupne doplňovaní a menovaní jej predsedom na základe

ochoty angažovať sa za sociálne otázky. Zasadanie subkomisie je však otvorené aj iným zástupcom rozličných sociálnych projektov z rozličných
diecéz. Aj preto sa zasadnutie subkomisie koná vždy na inom mieste v centre lokálnej dostupnosti niekoľkých diecéz, ktoré sú so zasadaním
oboznamovaní. Riadne zasadnutia subkomisie sú oznamované mailovou poštou tým subjektom, ktoré doteraz poskytli svoje kontakty pre vytvorenie
siete sociálnych subjektov, pre potreby vzájomnej informovanosti a možnej spolupráce.
8 Pod pojmom plenárne stretnutia je treba chápať stretnutia širšieho charakteru predstaviteľov a zástupcov rôznych sociálnych subjektov a zoskupení,
ktoré sa venujú otázkam sociálnej pomoci či už sa ich aktivita odvíja od platformy Cirkvi, alebo stoja na báze občianskych aktivít, alebo ja na báze
charity – ide aj o samotné diecézne charity, alebo konkrétne zariadenia v ich práve. Stretnutia sa rozmanitými cestami široko popularizujú
a organizujú sa regionálne, poväčšine na teritóriu jednej z diecéz rímsko-katolíckych provincií, alebo grécko-katolíckej provincie. Majú formu
odborného seminára na zadefinovanie istých náukových celkov a poskytujú priestor na prezentácie rôznych aktivít a rôznych subjektov ochotných
spolupracovať, alebo konzultovať isté postoje a potreby spoločného postupu (pripomienkovanie zákonov a pod.).
9 Takmer každá firma v súčasnosti vykonáva isté sociálne a filantropické aktivity a projekty o ktorých klub môže informovať... Tieto kontakty sú
súčasťou riadnej činnosti klubov. Ak by klub túto činnosť nevykonával nekonal by jednu zo svojich hlavných činností.
10 Pri kontaktoch by kluby mali medzi sebou komunikovať aby sa nestalo že tú istú organizáciu či subjekt oslovia dva kluby – napr. diecézny klub,
ako aj mestský alebo farsky klub. Na jednom území by mal byť vždy len jeden klub – nemôže byť v meste aj mestský klub aj farský. Jeden z nich
musí zaniknúť v prospech druhého. Je jedno ktorý. Najlepšie farský (lebo by ho niektorí ľudia mohli vnímať ako cirkevnú inštitúciu), alebo ten ktorý
vznikol ako druhý, alebo ten kto si uvedomí podstatu veci – cieľom je pomáhať nie tvoriť inštitúcie, ani rivalitu. Niekto musí ustúpiť. Množením
klubov na malej štruktúre by sa stratila ich efektívnosť a zmysluplnosť. Na tom istom (malom) území (mesto, fara, dedina) môžu koexistovať dva
kluby len v prípade že jeden z nich je diecézny klub a jeden iný. Diecézny má inú úlohu - informovať v celoslovenskej štruktúre.
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Zber informácií
• Klub zbiera informácie o z prostredia ako aj z iných
zdrojov a spriaznených organizácií (súkromné
združenia, podnikateľské subjekty, politické strany,
organizácie samosprávy, školy, univerzity a pod.)
ohľadne sociálnej agendy spoločnosti a štátu, vyšších
územných celkov a pod., ktoré sa priamo dotýkajú
zlepšenia alebo zhoršenia práce rozličných subjektov
vykonávajúcich charitatívne a sociálne služby.
• Zbiera informácie aj bez vedomia istých subjektov – z
verejných zdrojov, z reklamy, z letákov,
a informačných buletínov, ktoré uvádzajú isté aktivity
alebo organizácie11.
Spolupráca
• Klub dobrovoľne spolupracuje so všetkými subjektmi,
12ktoré sa hlásia k otázkam sociálnej pomoci, charity
a solidarity, ako propagačný subjekt a partner či už
v oblasti spoluorganizátora, alebo účastníka, ale aj
s inštitúciami štátnej správy, a rôznych škôl
a akademických osôb.
• Klub sa účastní všetkých aktivít zameraných na
sociálnu pomoc, prejavy a formy sociálnej práce
a charity ako jeho propagačná a metodická časť
a partner.
• Neodmieta ú č as ť na akýchko ľ vek aktivitách
zodpovedajúcich úprimnej snahe pomáhať blížnym
a núdznym s tým, že sa pripája ako spoluorganizátor
zodpovedný za kontakty, partner, či propagačný
partner.
Analýzy
• Analyzuje informácie ktoré sa priamo dotýkajú iných
sociálnych subjektov poskytujúcich sociálne služby
a realizujúcich sociálne programy a projekty.
• Klub k týmto aktivitám používa iné subjekty – školy,
univerzity a ich pracoviská, kontaktné odborné tými,
konkrétnych odborníkov, konkrétne aktivity ako sú
konferencie – o ktorých vydáva svoje vlastné
informácie a pod.13
Prezentácie
• Klub vždy v prvom rade prezentuje sám seba 14. Všade
kde to situácia dovolí sa stáva spoluorganizátorom
akcií po stránke medializácie a informácií. Ako
príklad by to malo fungovať ako pri iných projektoch
– „mediálny partner“ akcie a aktivity. Klub
nenásilným spôsobom prezentuje svoju vlastnú
povahu ako sociálne dielo Cirkvi. Nehlási sa
k samotnej Cirkvi ale ako projekt Cirkvi, aby sa takto
informovalo o pozitívnych snahách Cirkvi 15.
• Prezentova ť pripravované aktivity rozli č ných
subjektov pracujúcich na poli charity a sociálnej
pomoci, ale aj vzdelávacích inštitúcií a univerzít.
• Prezentovať sociálne potreby ľudí a ich napĺňanie cez
činnosť iných na to určených organizácií – univerzít
a ich pracovísk a pod.

• Prezentovať aktivity rôznych subjektov ktoré sa
vykonávajú v prospech sociálne odkázaných.
Informácie
• Informovať iné subjekty združované prostredníctvom
klubu o rôznych, aj regionálne a lokálne ohraničených
aktivitách aby sa poskytla možná podpora a možná
forma spolupráce medzi aktivitami navzájom.
• Informovať širokú verejnosť o vykonaných aktivitách
aby sa propagovala potreba pomoci a kresťanskej
všímavosti – solidarita 16.
• Vzájomne informova ť jednotlivé spolo č enstvá
a aktivity ktoré vykonávajú rozličné druhy sociálnych
aktivít, ktoré by si mohli odovzdávať skúsenosti 17,
resp. spolupracovať na spoločných projektoch...
Formácia
• Formácia všetkých zúčastnených subjektov ktorých
klub pozná k ochote vzájomnej podpory a spolupráce.
• Formácia verejnosti k citlivosti aj na malé aktivity
a podporovať ich svojím podielom a účasťou.
• Formácia verejného povedomia vytvárať štrukturálnu,
kontinuálnu a systémovú pomoc
inštitucionalizovaného charakteru.
• Klub ponúka formáciu v otázkach sociálnej náuky
Cirkvi, sociálnej práce a charity, ktoré sám nekoná.
Informuje o aktivitách vykonávaných inými subjektmi
ktoré pozná a kontaktuje a ponúka ich program resp.
ich aktivity ako formu vlastnej formácie a rastu.
• Sprostredkova ť psychohygienu pre aktivistov predchádza ť syndrómu vyhorenia, organizova ť
duchovné cvičenia spojené s rehabilitáciou a pod.
Lobbing
• Klub vytvára vplyv na legislatívne prostredie aby
prijímalo primerané formy zákonov.
• Využíva svoju známosť, popularitu alebo kontakty na
podporu a presadzovanie dobrých projektov a diel.
• Pravidelne sa zviditeľňuje na istých fórach – KBS,
VUC, mestá a obce a ich štruktúry – podľa povahy
klubu, aby sa využíval aj tento potenciál spriaznenosti
a pozitívneho vplyvu a známosti v prospech
presadzovania dobrých projektov.
• Klub nesmie prekro č i ť rámec istej etickej
opodstatnenosti svojich cieľov a záujmov. Všetky tieto
aktivity vykonáva aby sa šíril záujem o chudobných
a pomoc pre núdznych 18.
Poznámky
• Klub vždy spolupracuje so sociálnou subkomisiou,
s FKI (Fórum kresťanských inštitúcií) a inými
organizáciami na občianskej báze alebo na báze
Cirkvi.
• Klub pravidelne informuje Sociálnu subkomisiu ako
sprostredkovateľa informácií pre KBS.
• Klub sa zúčastňuje pravidelných sedení sociálnej
subkomisie, lebo jej členmi sú aj členovia – riaditelia

11 Na zber takýchto informácií Klub nepotrebuje povolenie od organizátora istej akcie, alebo konkrétneho subjektu, ak jeho reklama, alebo letáky

o jeho činnosti sú verejne dostupné.
12 Spolupracuje s obcami, štátnymi a samosprávnymi inštitúciami, s firmami a akýmikoľvek domácimi ale aj zahraničnými subjektmi.
13 Klub sám analýzy nerobí ani neprijíma takéto výzvy. Nemá na to primeraný počet odborníkov. Poskytne kontakty ak ich má a mal by ich mať, toto
je zmyslom jeho aktivít.
Klub robí analýzy a vyhodnotenia len svojich vlastných aktivít a pravidelne vyhodnocuje a symbolicky oceňuje aktivistov v sociálnej
oblasti v rámci diecézy.
14 Hoci to znie neskromne má to byť cieľom práce klubu. Ak funguje správne tak v tejto sebaprezentácií prezentuje sociálnu pomoc.
15 Je to súčasť pastoračnej práce Cirkvi pre sekularizované prostredie, ktoré Cirkev chápe ako jednu zo spoločenských organizácií, jeden zo
sociálnych subjektov.
16 K tomu klub využíva svoju vlastnú sieť kontaktov. Okrem toho má stále kontakty s inými médiami a ponúka svoje informácie a komentáre (aj
prostredníctvo sociálnej subkomisie, ktorá je nositeľom a technickým garantom projektu)..
17 Aby sa nevykonávali tie isté chyby dookola. Skúsenosti iných pomáhajú predchádzať omylom.
18 Klubu sa nesmie stať to, aby si tam budúci politickí kandidáti a nominanti robili svoju predvolebnú kampaň a pod.
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diecéznych sociálnych klubov obligatórne a ďalších
klubov dobrovoľne.
Záver
Tento referát o zamýšľaných aktivitách a už aj
čiastočne realizovaných aktivitách je snaha Cirkvi
o prebudenie širokej základne dobrovoľných aktivistov –
dobrovoľníkov – voluntárov. Pri dobre zvládnutej
koordinačnej činnosti týchto klubov dobrovoľných
aktivistov sa na báze humanity a kresťanskej lásky dá
vykonať veľa dobrého, ako to ukazujú skúsenosti z iných
krajín, kde aktivity v prospech núdznych nie sú nutne
separované. Ochota a aktivity rozmanitých cirkví sa
zjednocujú s aktivitami miest, akademických inštitúcií
a konkrétnych zariadení rôznych foriem pomoci, aby sa
výsledok č ím výraznejšie prejavil v konkrétnych
výsledkoch pomoci.
Skratky
DVK - Druhý vatikánsky koncil
KBS - Konferencia biskupov Slovenska
SSV - Spolok svätého Vojtecha
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Podoba závislostí v sociálně
vyloučených lokalitách:
případová studie města Přerova
Daniel Topinka, Pavel Kliment
___________________________________
Anotace: Příspěvek přináší informace o výsledcích
případové studie, která proběhla ve městě Přerově
v sociálně vyloučených lokalitách. Na pozadí sociálního
vyloučení se blíže věnuje jednomu z dílčích témat
výzkumu, kterým byla podoba závislostí v sociálně
vyloučených lokalitách. Závislosti obyvatel vyloučených
míst jsou součástí mechanismů sociální exkluze a týkají
se užívání jak legálních, tak ilegálních návykových látek.
Závažné důsledky má především patologické hráčství.
Klíčová slova: sociální vyloučení, Romové, drogy,
hráčství
Abstract: The text yields the information of case study
results that was executed in the Přerov town in the social
separated localities. It devotes to one of the partial
subjects of the research against a background of social
exclusion – the form of dependencies in the social
separated localities. Dependencies of inhabitants of
localities are the part of social exclusion mechanism. It
concerned in both legal drug use and illegal drug use.
Substantial effects has first of all pathological gambling.
Key words: social exclusion, Romanies, drugs,
gambling
Úvod
Následující text vznikl na základě výsledků výzkumu
s názvem Výzkum rizikových faktorů souvisejících
s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve
městě Přerově (Topinka, Janoušková, 2009), který byl
zpracován v minulém roce pro Úřad vlády ČR, Odbor pro
sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura pro
sociální začleňování). Tento rozsáhlý výzkum mapoval
„romské“ sociálně vyloučené lokality ve městě Přerově
s důrazem na oblasti, které jsou z hlediska sociálního
vyloučení vnímány jako problémové. Podíleli jsme se na
řešení několika samostatných výzkumných částí a
v tomto textu přinášíme výsledky jedné z nich, kterou
jsme nazvali Podoba závislostí v sociálně vyloučených
lokalitách. Jedná se multidisciplinární případovou studii
situace sociálního vyloučení v konkrétních kontextech
středomoravského města, které je známé díky silnému
veřejnému akcentu důsledků sociálního vyloučení a
problematickým formám soužití obyvatel ve městě.
Určení výzkumných témat se odvíjelo od mapujících
kvalitativních rozhovorů s experty a studia dostupných
výzkumných zpráv, např. zprávy Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně (Dlouhodobý monitoring
situace romských komunit v České republice, 2008). Na
základě této induktivní strategie modelující dílčí témata

jsme vymezili pět oblastí 1 a právě u podoby závislostí
jsme se setkali s tím, že ji sice experti i dosavadní
výzkumy tematizují, ale povědomí o této oblasti je velmi
nízké.
Náročnost výzkumného tématu, nás vedla k nutnosti
kombinovat několik výzkumných metod a technik.
Pracovali jsme s polostrukturovanými rozhovory
s experty, mentálním mapováním, focus groups,
etnografickým pozorováním, nestrukturovanými
rozhovory s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a
analýzou dokumentů. Kladli jsme tak důraz na zkoumání
jevů z různých úhlů pohledů, zpracovávání různorodých
zdrojů dat a propojování interpretací a výzkumných
perspektiv. Důraz jsme kladli na etnografické pozorování
doplněné o rozhovory s obyvateli lokalit, v případě podob
závislostí se jednalo o nejvýznamnější zdroje dat.
Vzájemn ě jsme konfrontovali perspektivy jak
systémových aktérů, tak perspektivy obyvatel sociálně
vyloučených lokalit.
V samotném názvu výzkumu se objevuje označení
„romské“ sociálně vyloučené lokality, což stojí za
vysvětlení. V dosavadní sociálně vědní diskusi existují tři
hlavní vymezení, koho lze považovat za Roma (Moravec,
2006). V našem přístupu jsme vycházeli z romství jako
charakteristiky připsané zvnějšku 2. Romem se stává ten,
kdo je za Roma považován významnou částí svého okolí.
Za Romy dále považujeme občany města Přerova, kteří
jsou takto označováni svým okolím.
Vycházeli jsme z konceptu sociálního vyloučení,
který souvisí se změnou v pojetí současné společnosti,
kdy se do centra pozornosti dostávají více rostoucí
nerovnosti horizontální. Život v soudobé společnosti je
tematizován v termínech, které vyjadřují účast či neúčast
sociálních aktérů na běžných aktivitách a činnostech.
Míru participace na spole č nosti ur č ují nap ř íklad
kategorie etnicity, ale i kultury či věku. Vymezení situace
sociálního vyloučení odpovídá této interpretaci proměn
nerovností a také situaci, kdy se obyvatelé z různých
důvodů nemohou podílet na obvyklých aktivitách, jimž se
běžně věnují ostatní členové společnosti. Jedinci i celé
sociální skupiny jsou vylučovány z ekonomického i
sociálního života a tím jsou i kráceni na možnosti podílet
se na základních občanských právech.
Sociální vyloučení má své dimenze, mezi které patří
vylou č ení ekonomické, které provází chudoba a
marginalizace na trhu práce (nezaměstnanost, nízký a
nepravidelný p ř íjem, sekundární trh práce), dále
vyloučení politické, které představuje nízká či žádná
účast na občanských a lidských právech, a nakonec
vyloučení sociální, které znemožňuje individuálním či
kolektivním aktérům podílet se na společenských
aktivitách a ústí v jejich separaci a izolaci. Ukazuje se, že
v současné společnosti je stále ještě „absence placeného
zaměstnání … nejvýznamnějším faktorem vedoucím
k sociální marginalizaci“ (Luká č , 2003, s. 121).
V případě „Romů“ připadá v úvahu také etno-kulturní
dimenze exkluze, která brání spole č nému sdílení
kulturního kapitálu a kulturní participaci vůbec. Sociálně
vyloučené lokality, v nichž jsme se po řadu měsíců

1 Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách; finanční strategie obyvatel sociálně vyloučených lokalit; podoba bydlení v sociálně

vyloučených lokalitách; kriminalita jako adaptační strategie na situaci sociálního vyloučení a důsledky sociálního vyloučení ve vzdělávacím procesu.
2 První přístup pracuje s romskou kulturou. Za Roma je pokládán ten, kdo si osvojil a praktikuje určitý komplexní systém hodnot norem a principů,
tedy systém, který identifikujeme jako romskou kulturu. Druhý pohled se přiklání k tomu, že za Roma by měl být považován ten, kdo se sám jako
Rom identifikuje. Konečně třetí pohled se opírá o romství jako o charakteristiku připsanou zvnějšku. Romem se stává ten, kdo je za Roma považován
významnou částí svého okolí. Většinou je tato identifikace založena na jakémsi „typickém“ vzhledu.
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pohybovali, nejsou jednolitými sociálními útvary a nelze
je ztotožnit s jednou kolektivní identitou. Vyloučení
v prostoru je jednou z hlavních forem sociální exkluze,
segregace (nedobrovolné) či separace (dobrovolné) od
okolní společnosti jsou často výsledkem kombinace
působení majoritní společnosti (zejména sestěhovávání
„Romů“ do méně atraktivních částí), strukturálních
faktorů a také i vyhledávání místa osobami, které chtějí
žít v blízkosti dalších, nacházejících se v podobné životní
situaci (dobrovolné sestěhovávání). Prostorové sociální
vylou č ení charakterizuje vysoká koncentrace
vyloučených osob v dané oblasti nebo vyloučení určitých
prostorových oblastí v důsledku jejich specifického
charakteru.
V tzv. sociálně vyloučených oblastech se setkáváme
s vyšší mírou kriminality a dalšími rizikovými jevy,
nízkou kvalitou života a bydlení, nevyhovujícím životním
prost ř edím, špatnou dopravní dostupností,
nedostatečnou infrastrukturou, nekvalitní občanskou
vybaveností. Lidé žijící v těchto místech jsou často závislí
na místním trhu práce, který nabízí jen omezené
možnosti, a postrádají širší sociální vazby na majoritní
společnost. Vzdalují se sociální kontrole a také vzorům
jednání typickým pro majoritu, což zásadně ovlivňuje
socializační proces - známá je absence pozitivních vzorů.
Ž ivot v t ě chto oblastech charakterizuje úpadek
občanských a dalších společenských aktivit, jakož i
omezení kontaktů s okolím a nemožnosti participovat na
širších sociálních sítích – jakoby se uzavírá do sebe,
produkuje se a reprodukuje v rámci daného místa.
Nedostatečné zdroje jako málo příležitostí se vzdělávat,
špatná kvalita škol, horší dostupnost zdravotní péče,
absence pracovních příležitostí, nemožná politická
participace apod. jsou p ř í č inami, ale i d ů sledky
sociálního vyloučení. Koncentrace sociálně vyloučených
osob a skupin zakládá prostorovou exkluzi, která
následn ě vede k „degradaci území“, z n ě ho ž se
vystěhovávají původní obyvatelé. Obyvatelé se řídí jinými
pravidly a zásadami a navenek se projevují nedůvěřivě
(v ů č i abstraktním systém ů m) a odmítav ě (v ů č i
reprezentantům majority). V povědomí majority jsou
lokality „no-go areas“, místa, jimž je lepší se vyhýbat, se
svými hranicemi, na nichž se odehrávají konflikty s
okolím. Strategie obyvatel vylou č ených míst jsou
v daném kontextu individuálně racionální, z hlediska
hlavního proudu společnosti jsou maladaptivní.
Romové v Přerově
V období po druhé světové válce dochází k masivní
migraci slovenských Romů na území České republiky,
která probíhala v n ě kolika vlnách. Č ást Rom ů
slovenského původu, kteří přišli v tomto období na území
České republiky, představuje také výsledek asimilačních
snah státu, který prostřednictvím politiky rozptylu
násilně přesídloval slovenské Romy z vesnických osad do
českých a moravských oblastí s nízkou koncentrací Romů
(Kalibová, 1999).
Přerov patřil k prvním místům, kde se Romové ze
Slovenska usídlovali. Přicházeli zejména z venkovského
prostředí, především z osad východního Slovenska. Tyto
státem iniciované pohyby obyvatelstva byly motivovány
potřebou pracovní síly pro poválečnou ekonomiku,
zem ě d ě lství i pr ů mysl. Č asem migrace nabývaly
řetězového charakteru, kdy za hlavou rodiny přicházeli
další a další členové rodin. Migrace Romů do Přerova je
příkladem dobrovolného pohybu lidí vyvolaného státní
politikou pracovních nabídek z převážně venkovského

prost ř edí, z chudých a zaostalých oblastí
s nedostate č nými mo ž nostmi zam ě stnání do
průmyslových oblastí na našem území. Příchod prvních
romských rodin do města Přerova můžeme datovat do
začátku 50. let. Počet Romů v Přerově postupně narůstal.
V lednu v roce 1989 bylo na území města evidováno
celkem 933 romských občanů, z toho bylo 374 dětí a 75
mladistvých.
Pro porozumění současné situaci je významné
období po druhé světové válce, ale obzvláště pak sociální
a ekonomická transformace po roce 1989. V současné
době se ve městě setkáváme již se třetí generací Romů,
která se vzdálila tradičnějším životním způsobům
generace první. V průběhu desítek let se postupně
utvořily tři specifické generační situace, kdy jednotlivé
skupiny blízkých „ročníků“ Romů prožily velmi odlišné
historické situace a zcela se liší obsahy nabytých
zkušeností. Prolínají se a konzervují jisté typy vědění a
zkušeností, které rodiny v čase nashromáždily: zkušenost
opušt ě ní zaostalého vesnického prost ř edí, práce
v průmyslových podnicích, pečovatelský přístup státu
v době socialismu, transformace společnosti a adaptace
na ž ivot v tr ž ním prost ř edí. Setkáváme se tak
s posloupností tří generací, z nichž každá disponuje jinou
zásobou životních zkušeností a prožitků.
První generace prožila zánik tradiční organizace a
byla přemístěna na základě státem řízených pobídek
z chudých a zaostalých vesnic Slovenska do prostředí
průmyslových měst a rozvíjela se za podmínek a étosu
socialismu. Nyní se cítí odstrčená a odložená do míst,
která jsou nesrovnatelně horší než ta, která jim byla
k dispozici za socialismu. Zaznamenáváme u ní silný
resentiment na dobu, kdy byla práce pro všechny,
zajištěn byl základní životní standard a označení cikán
neneslo tolik negativních konotací jako dnes. Tato
generace, více muži než ženy, pracovala a setkávala se
v zaměstnání s obyvateli města. Bydlela rozptýleně po
městě a disponovala standardními městskými byty.
Stávala se centrem pozornosti asimilačních snah a prošla
více či méně úspěšně pracovní integrací v socialistických
podnicích.
Druhá generace prošla modernizací, socialistickým
vzdělávacím systémem a na vlastní kůži zažila nástup
kapitalismu a neúspěch v rámci sociálně-ekonomické
transformace spole č nosti. Kumulované frustrace
z neúspěchu, zejména na trhu práce, se v ní obrací vůči
členům okolní městské společnosti. Tato generace se
adaptovala na nevyhovující podmínky a rozvinula
množství strategií, které ji naneštěstí vzdalují od běžných
způsobů života majority. Pracovní zkušenosti získává na
sekundárním trhu práce, který skýtá krátkodobé a nejisté
zdroje financí. Druhá generace se ocitla na okraji
společnosti, více či méně marginalizována. Stala se
závislou na sociálním systému státu a rozvinula se v ní
řada negativních jevů jako zadlužování, lichva, hráčské
závislosti apod. Někteří z druhé generace ale dokázali
uspět a uniknout devastujícímu prostředí vznikajících
ghett.
Třetí generace, s jejímiž členy se dnes setkáváme
zejména kolem sociálně vyloučených městských lokalit,
se v těchto místech narodila a život v nich pokládá za
samozřejmý a nevyhnutelný. Tito noví nositelé kultury se
od tradice svých dědů posunuli mnohem více, než by se
mohlo zdát. Jejich situace nese znaky kultury chudoby,
vrůstají nikoliv do již matné tradice svých dědů, ale do
životní situace svých otců a matek. Rozvíjí vlastní kulturu
„ulice“ a jejich společné zážitky jsou zcela odlišné od
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zážitků spolužáků. Mísí se u nich přehnané aspirace,
nejasná očekávání, demotivace, nedostatek podnětů,
absence sociálních kontaktů, omezený jazykový kód a
bariéry vůči okolí, které okolí vnímá především jako
důsledek odlišného etnického původu a pevných tradic,
což je omyl. O generační úctě a respektu k rodinným
autoritám už lze pochybovat. Situace druhé a třetí
generace nese známky mnoho č etného sociálního
vyloučení, jehož řešení je a ještě bude nesmírně obtížné.
Neš ť astnou roli zde m ů ž e dále sehrávat etnicky
homogenizované vzdělávání, které se v Přerově v čase
ustavuje.
Na druhou stranu platí, že mnozí Romové všech tří
generací jsou integrovaní a bydlí mimo sociáln ě
vyloučená místa. Není jich mnoho, ale oni se potýkají se
silnou stigmatizací a v každodenním životě se musí
distancovat od všeobecné představy Roma a stylizovat se
do rolí „slušných cikánů“. Nezůstávají ale stranou
sociálního vyloučení, neboť i oni čelí jeho důsledkům.
Sociálně-ekonomická transformace země, která
proběhla na konci osmdesátých let a začátku let
devadesátých, znamenala pro mnohé občany nové a
netušené možnosti seberealizace a příležitosti. I pro
Romy byla sametová revoluce důležitým předělem,
přinesla jim možnost svobodného užívání jazyka,
p ě stování své kultury, zakládání organizací
podporujících romská práva, občanských sdružení pro
zlepšení situace Romů a pěstování etnokulturních
identit. Brzy se ale ukázalo, že polistopadová éra Romům
nepřeje, že na ni nebyli dobře připraveni. S přechodem
k tržní ekonomice se často nekvalifikovaní Romové
dostávají na okraj společnosti. Devadesátá léta totiž
přinesla útlum v průmyslové výrobě, který postihl
nejenom Přerov. Proces transformace se navíc prolnul
s procesem deindustrializace, kdy modernizace a
technologická změna svým způsobem vedly k tomu, že se
pracovní příležitosti pro nekvalifikovanou pracovní sílu
dramaticky snížily a byly nahrazeny kvalifikovanou
pracovní silou. Výsledkem bylo snížení počtu pracovních
míst, což se pro přerovské Romy, kteří v mnoha
případech neměli dokončenou školní docházku, stalo
osudným.
Stále zřetelněji se projevují známky koncentrace
sociálně vyloučených osob zejména v prostoru, který
získává postupn ě nálepku vyhrazených míst pro
neúspěšné. Na těchto místech se setkáváme se symptomy
chudoby, nezaměstnanosti, anomie, nevyhovujícího
bydlení, všemožných druhů závislostí, vandalismu,
destabilizace rodin a životních způsobů vzdálených těm
„majoritním“, a to vše v kontrastu ke konstituující se
spole č nosti blahobytu symbolizované pracovitým
občanem města. Zmíněné vyhrazené prostory poukazují
na výskyt vá ž ných sociálních problém ů a
sebereprodukující se „pasti chudoby“ a jsou trnem v oku
„kolemjdoucím“ občanům či „návštěvníkům“ města.
Druhým faktorem, který romské obyvatelstvo
v tomto období také výrazně zasáhl, bylo rozvolnění trhu
s byty. Stoupající náklady na bydlení v obecních bytech
p ř estaly být pro skupinu posti ž enou vysokou
nezaměstnaností finančně dostupné. Romové se začali
stěhovat do domů, kde bylo nájemné přijatelnější. Jedná
se o domy v dnešních sociálně vyloučených lokalitách –
zejména v ulicích Husova, Škodova, Kojetínská.
Spontánní sest ě hovávání bylo umocn ě no bytovou
politikou města.

Sociálně vyloučené lokality
Údaje o počtu Romů ve vyloučených místech se různí
– některé výzkumy a odhady neziskových organizací
hovoří až o 2000 - 3000 osob, které by představovaly
něco kolem 10 % z celkového počtu obyvatel. Část Romů
ž ije krom ě toho ješt ě rozptýlena po m ě st ě . Po
výzkumném působení v lokalitách však tyto odhady
v současné chvíli pokládáme za nadhodnocené. Tzv.
Gabalova zpráva (Analýza sociáln ě vylou č ených
romských lokalit a absorp č ní kapacity subjekt ů
působících v této oblasti, 2006) uvádí, že za celou Českou
republiku je počet romských obyvatel žijících v sociálně
vyloučených lokalitách 60000 – 80000. V Olomouckém
kraji činí podle této zprávy celkový počet zkoumaných
lokalit 27, v nichž orientačně žije 4500 – 5000 romských
obyvatel. Přerov společně s Olomoucí patří k místům, kde
žije Romů v sociálně vyloučených lokalitách nejvíce.
Zmíněná zpráva identifikuje na území města celkem pět
sociálně vyloučených lokalit. Celkové odhadované počty
Romů v sociálně vyloučených lokalitách se pohybují
podle analýzy v rozmezí 2579 – 2900 osob. Dlouhodobý
monitoring situace romských komunit v České republice
(2008), který vypracovala Fakulta sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně se věnuje také lokalitě
Přerov. Ve zprávě se dočteme o napjatém vztahu mezi
obyvateli sociálně vyloučených lokalit a ostatními
obyvateli města. Uvádí, že podle odhadu ve vyloučených
lokalitách trvale žije 1200 – 1500 Romů. Lokality
Husova, Kojetínská, Tova č ovská a Škodova jsou
označeny za lokality prostorově vyloučené. Zpráva uvádí,
že lokality nejsou ze zdravotního hlediska vhodným
prostorem k bydlení, že v nich chybí vybavení pro trávení
volného času, možnost získat bydlení do značné míry
ovlivňuje politika místní domovní správy, varováním pro
neplnění nájemních povinností jsou holobyty s nálepkou
poslední štace, v lokalitách vede vzájemné vypomáhání
k vytváření sítí dluhů a přítomná je představa dočasnosti
života v lokalitách. Zpráva zdůrazňuje, že proces
odprodávání městských bytů není vyvážen procesem
plánování řešení bydlení sociálně slabých obyvatel.
Jak jsme zjistili, celkový počet obyvatel sociálně
vyloučených lokalit v současné době činí kolem 850 osob.
Jedná se o orientační údaj, který v sobě může skrývat
některé nepřesnosti a zkreslení. Na mapě sociálního
vyloučení nalezneme celkem šest míst s koncentrací osob
ve velkém riziku sociálního vyloučení. Jedná se o početně
dominující uskupení ulic Škodova, Husova a Kojetínská
a pět menších uskupení. Problém sociálně vyloučených
lokalit je soustředěn velmi výrazně do shluku ulic
Škodova, Husova a Kojetínská. Vedle těchto „známých“
míst ale ve městě nalézáme i další početně menší
rozptýlené (clustering) koncentrace osob ve
vysokém riziku sociálního vyloučení – jedná se o
soukromou ubytovnu v ulici Dluhonská, dále o Jižní
čtvrť a ulici 9. května, ulici Denisova a dále tři sídlištní
komplexy: ulice U Výstaviště, ulice Budovatelů, Trávník a
ulice Hranická a Pod Skalkou v Předmostí. Tato místa
nejsou sociálně vyloučenými lokalitami, ale lokalitami
koncentrujícími sociálně vyloučené jedince. Co se týká
otázky sociální spravedlnosti, v Přerově se podle
zmíněných adres jedná o velmi silný etnizovaný aspekt
sociálního vyloučení, které se především týká Romů.
Existence sociálně vyloučených lokalit poznamenává
kvalitu soužití, vyloučená místa získaly nálepku poskvrny
města, míst nebezpečných a rušivých. Tato nálepka je
velmi silná. Na hranicích vyloučených míst dochází ke
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konfliktům, které mají vesměs podobu narušení řádu
občanského soužití, často už jen díky málo reflektované
skutečnosti průniku teritorií, které si nárokují za vlastní
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, s veřejným
prostorem, významnými p ě šími č i cyklistickými
trajektoriemi obyvatel města. Problematické však není
jenom soužití mezi obyvateli města a obyvateli sociálně
vyloučených míst. Také život ve vyloučených lokalitách je
velmi vzdálen ideálu soužití a nemá žádný soudržný
komunitní či velkorodinný ráz, jak by mnozí očekávali.
Podoba závislostí v sociálně vyloučených
lokalitách
P ř i mapování závislostí v romských sociáln ě
vyloučených lokalitách jsme se museli spoléhat na
odhady expertů a na výpovědi komunikačních partnerů
z řad obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
P ř i mapování závislostí jsme se setkávali
s rozpíjením hranic mezi etnicitou a sociálním
vyloučením. Ve výpovědích expertů i obyvatel sociálně
vyloučených lokalit se mísila etnicita a sociální vyloučení
tak, že byla patrná etnizace sociálního problému. Když
jsme se ptali na závislosti, byly tematizovány ve spojení
s romským etnikem, nikoliv ve spojení se sociálně
vyloučenými lokalitami (zjednodušeně řečeno, získali
jsme výpovědi typu „pro Romy je typické, že…“, nikoliv
výpovědi typu „pro Husovu/Škodovu/Kojetínskou je
typické, že…“). Zpětně tuto skutečnost interpretujeme
tak, že závislosti nejsou v sociálně vyloučených lokalitách
vnímány jako specifický problém, který je
charakteristický jen pro toto prostředí. Komunikační
partneři ale vnímali typické rysy, které má nebezpečí
závislostí pro Romy jako takové. Tedy pro Romy, kteří
žijí na různých místech v Přerově, nejen v sociálně
vyloučených lokalitách. Oblast závislostí je také úzce
spojena s nastavením sociálních sítí závislých. Např. ti,
kdo užívají drogy, je od někoho dostávají, s někým
konzumují. Pro sociální sítě obyvatel vyloučených lokalit
jsou p ř itom typi č t ě jší p ř íbuzenské vazby ne ž ty
sousedské. Distribuce závislostí tedy probíhá napříč
sociáln ě vylou č enými a jinými lokalitami, jejich ž
obyvatelé jsou v intenzivním kontaktu.
Největším problémem, který se na poli závislostí v
romských sociálně vyloučených lokalitách a obecně mezi
Romy ve městě Přerově objevuje, je hra na výherních
automatech. Ta nabývá rozličných podob na škále
rekreační hra až gamblerství. V době výzkumu bylo na
straně jedné v Přerově provozováno 379 výherních
hracích přístrojů povolených Magistrátem města Přerova
a na stran ě druhé 247 videoterminál ů , 18 kus ů
elektronických rulet a 5 kusů elektronických kostek,
povolených Ministerstvem financí ČR (leden 2009).
Hraní je mezi Romy velmi rozšířené a výrazně se podílí
na zvyšování ekonomické dimenze sociální exkluze. Hra
na výherních automatech jde napříč všemi sociálními
vrstvami Romů v sociálně vyloučených lokalitách (a
pravděpodobně také mimo ně) a představuje zásadní
zdroj úniku financí z komunity. Odhady hovoří o tom, že
hrají až tři čtvrtiny romských mužů. Ostatní závislosti
v pomyslném žebříčku rizikovosti zaostávají. Můžeme
konstatovat, že ostatní rizikové oblasti závislostí nejsou
vnímány jako závažné.
Dalším, výrazn ě ni ž ším, rizikem je rozší ř ení
marihuany mezi romskou mládeží. Experti se neshodují
na procentuálních odhadech, ty jsou však v každém
případě velmi vysoké. Pravidelně užívá marihuanu 30 až
50 % dětí a dospívajících (první odhad). „Zkusí to každý,

pravidelně kouří tak polovina (druhý odhad). „Trávu
kouří naprostá většina našich děcek, půjde to až o 80 %
těchto děcek“ (třetí odhad). Popularita marihuany se zdá
být vyšší než u majoritní společnosti. Příčiny můžeme
vidět v životním stylu romských -náctiletých, kteří jsou
častěji na úřadech práce, a tím častěji bez pravidelné
celodenní aktivity. Volba marihuany je dána příznivou
cenou a snadnější možností utajení konzumace před
okolím (než je tomu např. u alkoholu).
T ř etím rizikem, které v sociáln ě vylou č ených
lokalitách monitorujeme, je rekreační užívání pervitinu
mezi mladými romskými muži. Co se týče skutečné
závislosti na pervitinu, expertní odhady hovoří o 30 až 50
Romech v Přerově, ale toto číslo je velmi orientační.
Typickým je skutečně spíše rekreační užívání, které je
častější v určitém věku a při určitých příležitostech.
Odhaduje se, že zkušenost tohoto typu má s pervitinem
25% Romů ze sociálně vyloučených lokalit. Typickým
rekreačním uživatelem pervitinu je Rom mezi 20 a 30
lety, který užíváním demonstruje svůj „vyšší status“, tedy
že na drogu má peníze. Pervitin je drogou, která více či
méně umožňuje rekreační užívání (i když s velkými
riziky) a tito rekreační uživatelé s drogou přestávají bez
odborné intervence. Příčinou je změna životního stylu
ovlivněná věkem nebo jiné situační faktory (např.
přestěhování dealera). Můžeme proto odhadnout, že
v Přerovských sociálně vyloučených lokalitách existuje
konstantní procento rekreačních uživatelů pervitinu,
konkrétní osoby, které toto procento tvoří, se však mění.
S užíváním drogy přestávají uživatelé kolem třicátého
roku věku, noví uživatelé dorůstají kolem dvacátého roku
věku.
K popularitě pervitinu a marihuany přispívá jejich
finanční dostupnost a sociálně integrační prvky v jejich
užívání. Ani v jednom případě ovšem nelze hovořit o
problému drogové závislosti. Ta je v sociáln ě
vyloučených lokalitách marginálií. Ani v případě užívání
marihuany, ani v případě rekreačního užívání pervitinu
neprodukuje tato č innost jako vedlejší produkt
kriminalitu. Na rozdíl od hry na výherních automatech je
finanční zátěž spojená s těmito drogami snesitelná (cena
jedné dávky pervitinu se pohybuje v rozmezí 200 až 250
Kč) a své uživatele nenutí k nelegálním způsobům
získávání finančních prostředků. Cena marihuany je dle
dostupných údajů nižší než cena alkoholu.
Oproti očekáváním a zkušenostem z jiných sociálně
vyloučených lokalit není v Přerově rozšířený heroin a
toluen (nebo jiné čichačské drogy).
Gamblerství stejně jako drogová závislost mají
v romských komunitách jiný status než v majoritní
společnosti. Nejsou vnímány z medicínského hlediska
jako nemoc. Dokud nezačnou být provázeny negativními
sociálními důsledky (např. krádeže v rámci komunity
z důvodu potřeby získání financí pro nákup drogy či pro
hru), komunita včetně nejbližší rodiny je toleruje a
neproblematizuje. Romové proto jen zřídka využívají
služeb neziskových organizací pro terapii, výměnu jehel
apod. Nepotýkají se s existenčními problémy, jehly a jiné
pomůcky kupují v lékárnách. Nemůžeme říci, že by služby
neziskových organizací nevyužívali proto, že by v ně
neměli důvěru (pracují v nich i romští pracovníci). Spíše
nepociťují potřebu této služby. Poptávku po intervenci
spouští až psychické či interpersonální problémy (např.
domácí násilí páchané pod vlivem drogy). Romové pouze
v ojedinělé míře využívají také možností institucionální
léčby. Tolerantní sociální síť Romům umožňuje i
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v případě rozvinuté závislosti čerpání dostatečných
finančních a jiných podpůrných zdrojů tak, že závislí
neprodukují kriminalitu. Ze začátku závislosti můžeme
tuto podporu vnímat pozitivně. Problematickou se
podpora stává z dlouhodobějšího hlediska. Podpůrná síť
vlastně umožní závislému relativně bezproblémové
užívání drogy, a tím oddaluje řešení problému (léčbu,
intervenci, asistenci).
Co se týče nejběžnější legální drogy, alkoholu,
závislost na něm není vnímána jako problém, který by
vyžadoval speciální intervenci. Jedná se samozřejmě o
drogu užívanou, ale, jak se shodují experti, na rozdíl od
majoritní spole č nosti nevede u Rom ů k vá ž ným
sociálním problémům (např. není příčinou těžkých
psychických obtíží, rozvodů apod.). Odhady hovoří o
tom, že alkohol pije denně 10 – 20 % obyvatel sociálně
vyloučených lokalit.
V romských sociálně vyloučených lokalitách je dále
zdokumentováno častější kouření cigaret. To se týká
populace jako celku, ale také dětí (kouří již ve věku
jedenácti až dvanácti let), mladistvých, těhotných a
kojících žen. Děti jsou často od raného věku vystaveny
pasivnímu kouření. Rozšířené kouření vedle finanční
náročnosti přispívá k nezdravému životnímu stylu, který
je na části obyvatel sociálně vyloučených lokalit patrný
(častá obezita, dýchací obtíže – astma, kašel).
Závěry výzkumu v oblasti závislostí
Téma závislostí není v p ř erovských sociáln ě
vyloučených lokalitách vnímáno jako prioritní problém
ani jejich obyvateli, ani systémovými aktéry. Jako velmi
nebezpe č ná se nicmén ě jeví hra na výherních
automatech, a to jak v poloze občasného hraní, tak
v poloze gamblerství (přesnou hranici nejsme schopni
ur č it). Nebezpe č í se nemá týkat pouze sociáln ě
vyloučených lokalit, ale romského etnika jako takového.
Má hrát až 75 % romských mužů. Na zničující finanční
důsledky upozorňují terénní pracovníci neziskových
organizací. Ostatní závislosti či užívání legálních a
ilegálních drog existují, jejich výskyt variuje podle typu
drogy, d ů sledky na komunitu však nejsou nijak
markantní.
Nejvíce rozšířenou ilegální drogou je marihuana.
Pravidelně ji podle odhadů užívá až 50 % mladistvých
v romských sociálně vyloučených lokalitách. Podle
expertů se mezi romskou mládež dostává z majority.
Další populární drogou je pervitin. S jejím rekreačním
u ž íváním má zkušenost p ř ibli ž n ě 25 % mladých
romských muž ů. Se skutečnou závislostí se však
setkáváme pouze výjimečně. V romských lokalitách
pravděpodobně existují varny pervitinu, droga se
k uživatelům dostává jak odtud, tak z majoritní
společnosti. Na rozdíl od jiných sociálně vyloučených
lokalit se v Přerově nesetkáváme s čichacími drogami a
s heroinem. Mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit
se setkáváme s vysokou mírou užívání legálních drog –
alkoholu a cigaret. Alkohol užívá denně 10 – 20 %
obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Cigarety jsou
rozšířeny nejen mezi dospělou populací, ale také mezi
dětmi a mladistvými.
Podle všeho nevede užívání legálních ani ilegálních
drog v přerovských sociálně vyloučených lokalitách ke
kriminálnímu nebo výrazně sociálně patologickému
chování. Obstarávání drog neprodukuje specifickou
formu kriminality zejména proto, že skutečná závislost
na drogách je spíše nízká a drogy jsou finančně
dostupné. Jejich konzumace proto uživatele finančně

neruinuje a nenutí je obstarávat si prostředky na drogu
formou trestné činnosti.
Jako riziko s potenciálem destruktivní závislosti se
jeví hra na výherních automatech. Je rozšířená napříč
všemi vrstvami romských obyvatel ve městě Přerově, ne
vždy dosahuje rozměrů závislosti, způsobuje nicméně
značné finanční úniky a hráče i jeho rodinu vrhá do
situace absolutní chudoby.
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Zmeny v charaktere platenej
práce a sociálna nerovnosť
Gizela Brutovská
___________________________________
Anotácia: Cieľom príspevku je analyzovať príčiny a
dôsledky zmien v charaktere platenej práce v súčasnej
spolo č nosti. Pozornos ť venuje flexibilizácii troch
kľúčových prvkov platenej práce - pracovnej doby,
pracovného miesta a pracovnej zmluvy. Predkladá
stručnú situačnú analýzu flexibility platenej práce na
Slovensku. Pokúša sa identifikovať „skrytú“ flexibilitu
platenej práce v rámci aktívnej politiky trhu práce.
Kľúčové slová: platená práca, globalizácia,
individualizácia, flexibilita
Abstract: The aim of contribution is to analyse the
causes and consequences of the changes in nature of
paid work in contemporary society. We concentrate on
flexibility of three key components of paid work – work
hours, working place and work contract. We propose
brief situational analysis of paid work flexibility in
Slovakia. We attempt to identify the „hidden“flexibility
of paid work within the active policy of labour market.
Key words: paid work, globalization, individualization,
flexibility
Mať dobre platenú prácu navyše spojenú s prestížou
a uznaním sa v súčasnej (postindustriálnej, konzumnej,
postkapitalistickej, postmodernej) spoločnosti stáva
základom sociálneho statusu. Nízko platená práca,
neplatená práca a nezamestnanosť sa stávajú kľúčovým
zdrojom sociálnej nerovnosti v spoločnosti a „pre značnú
časť členov postmodernej spoločnosti hlavnou príčinou
ich marginalizácie a sociálnej exklúzie“ (Sirovátka et al.,
2009, s. 11). Podľa J. Kellera (2010, s. 9) „opúšťame
spolo č nos ť spojitej odstup ň ovanej nerovnosti
a zapadáme stále hlbšie do úplnej majetkovej, mocenskej
a sociálnej nesúmernosti“. Spoločnosť sa rozdeľuje a na
obidvoch koncoch sa vydeľujú zvláštne sociálne svety
majúce svoju vlastnú logiku a vzďaľujúce sa jeden
druhému 1. Najvýraznejšie k tejto polarizácií prispievajú

technicko-technologické, ekonomické a sociálne
mechanizmy.
Jedným z prvých autorov, ktorý sa venoval vplyvu
technicko-technologického pokroku na platenú prácu bol
už v roku 1956 Georges Friedmann. Vytlačenie robotníka
z jeho tradičného postavenia v dôsledku mechanizácie,
automatizácie a racionalizácie práce v kone č nom
dôsledku ohrozuje „tradičnú prácu“ (Friedmann, 1970).
V dôsledku zavedenia amerického štýlu scientific
management dochádza k strácaniu sa nekvalifikovanej
platenej práce. Prehĺbenie priepasti medzi myšlienkou
a výkonom práce a zavedenie prísne centralizovanej,
autoritárskej štruktúry znemožňuje polokvalifikovaným
alebo nekvalifikovaným robotníkom akýkoľvek postup
vo vnútri „podniku“ a vo svojich dôsledkoch vedie
k nárastu nezamestnanosti (Friedmann, 1967).
K podobným záverom dospel aj Jean Baudrillard
(1998), ktorý konštatuje, že priemyslová produkcia je
síce stále dôležitá, ale že využitie vedy a technológie vo
výrobe znamená, že vytváranie bohatstva je stále menej
závislé na manuálnej práci alebo výhradne na množstve
práce. „V bohatých krajinách sa dnes veľká potreba
svalnatých pracovníkov a vojakov nepoci ť uje.
Nezadržateľný technický pokrok nepriniesol, ako sa
pôvodne predpokladalo, ani rast zamestnanosti, ani
redukciu rezervnej armády nezamestnaných“ (Bauman,
1995, s. 71). Zatiaľ čo dopyt po vysokokvalifikovanej sile
je vyšší ako ponuka, manuálnych zamestnancov je
možné nahradiť strojmi (Mareš, 2004). Hlavnými
indikátormi vývoja dopytu po nekvalifikovanej práci sú
počet nekvalifikovaných zamestnancov a počet voľných
pracovných miest pre nekvalifikovaných. Na Slovensku
sa v roku 2008 nekvalifikovaní a pomocní pracujúci
podie ľ ali 10 % na celkovom po č te pracujúcich.
Za posledných 15 rokov je to pokles podielu o viac ako 2
percentuálne body. V absolútnych hodnotách pokles
predstavuje takmer 10 tis. nekvalifikovaných
pracujúcich. Z celkového počtu pracovných miest v SR
v rokoch 2004-2008 tvorili pracovné miesta pre
nekvalifikovaných a pomocných pracovníkov len 8 %,
hoci ich podiel v posledných piatich rokoch vzrástol viac
ako 4-násobne (ŠÚ SR, Slovstat). Na strane ponuky
pracovnej sily sa v priebehu troch desaťročí síce podiel
nositeľov základného a neukončeného základného
vzdelania znížil, ale aj tak tvoril 27,4% z celkovej
populácie v roku 2001 (Filadelfiová, 2007).

1 Celkový charakter sociálnej nerovnosti môže byť pochopený len s poznaním distribúcie ekonomických zdrojov. Bežne používaný ukazovateľ

o rozdelení príjmov je Gini koeficient, ktorý meria nerovnosť rozdelenia príjmov ( 0 – dokonalá rovnosť a 1 – maximálna nerovnosť). V roku 2007
dosahoval GK v rámci EÚ – 27 priemernú hodnotu 0,31. Slovensko (0,24) patrilo medzi krajiny s najvyššou rovnosťou príjmov spolu so Slovinskom
a Švédskom (0.23) (The Social Situation in the European Union 2009 ). V roku 2008 si GK na Slovensku udržal rovnakú hodnotu (0.24) (ŠÚ SR).
Príjmová nerovnosť na Slovensku sa od roku 2005 postupne znižuje. Súvisí to pravdepodobne s ustálenou mierou nezamestnanosti (relatívne
stabilným počtom dlhodobo nezamestnaných) a rastúcou výkonnosťou ekonomiky do roku 2008. Stupeň príjmovej nerovnosti vyjadruje aj tzv.
distribúcia príjmov t.j. pomer príjmov 20% domácností s najnižším príjmom a 20% domácností s najvyšším príjmom (S80/S20). V roku 2007 na
Slovensku 20% populácie s najvyššími príjmami získalo 3,5 krát viac príjmov ako dolných 20% s najnižšími príjmami (je to však ešte stále menej ako
priemer EÚ – 5) (The Social Situation in the European Union, 2009 ).
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Vplyv informačno-komunikačných technológií na
zmenu charakteru práce popísal André Gorz (1982).
Tvrdil, že rozvoj počítačovej technológie povedie
k ďalšiemu znižovaniu počtu stálych pracovných miest.
Názory na stratu platenej práce v dôsledku rozvoja novej
techniky a technológii sa v súčasnosti rôznia. Podľa J.
Kellera (2007) stále platí, že je výhodnejšie nahrádzať
ľudí strojmi. Pribúda síce pracovných miest spojených
s výrobou, opravou a predajom novej techniky
a technológií, na druhej strane však v dôsledku ich
zavádzania sú z platenej práce vytláčaní zamestnanci. F.
Drucker (1993) konštatuje, že žiaden stroj však nepovie
zamestnancovi čo má robiť a ako to má robiť. Bez
od b o r n ý c h k o m p e t e n c i í z a m e s t n a n c a j e stroj
neproduktívny. Technika je teda závislá na jednotlivcovi
a nie naopak. Rýchle zavádzanie stále novšej a novšej
techniky a technológií (predovšetkým informačnokomunikačných) si však vyžaduje stále viac kompetencií
zamestnancov. Hlavným základom výrobného systému
sa stáva informácia a znalosť, ktoré nahradili množstvo
druhov ru č nej práce (Giddens, 1999). „Budúce
spoločnosti budú spoločnosťami znalostí (knowledge
society). Znalosti budú nielen rozhodujúcim zdrojom
a znalostní pracovníci budú určujúcou skupinou ich
pracovných síl“ (Drucker, 2004, s. 201) Znalosti sa stanú
výrobným prostriedkom. Jedným z dôsledkov bude
pohyb pracovných miest medzi odvetviami 2. „Vo
všetkých rozvinutých krajinách sa posúva štruktúra
hospodárstva od vysokého podielu poľnohospodárstva
a dominancie priemyselnej výroby k prevahe
služieb“ (Filadelfiová, 2007, s. 53).
Globalizácia rozšírila trhový mechanizmus
v celosvetovom priestore. Finančný kapitál, tovar
a informácie sú oveľa mobilnejšie (v čase aj priestore) na
rozdiel od pracovnej sily, ktorá je teritoriálne viazaná3.
Pohyb osôb je liberalizovaný vysoko selektívne. Z.
Bauman (2000) konštatuje, že globalizácia rozdeľuje
spoločnosť na tých, ktorí dokážu byť vysoko mobilný,
a tých, ktorí zostávajú fixovaný na určité miesto, štát. Tí
prví, môžu diktovať svoje podmienky a zároveň sa
zbavujú dôsledkov svojho konania. Tí druhí, žijú
v neistote, strácajú schopnosť kontrolovať základné
podmienky svojej existencie. Stávajú sa štrukturálne
zbytočnými, nezamestnanými, vylúčenými zo spotreby aj
z rezervnej práce. V procese globalizácie sa stal
celosvetovým len kapitál, financie a investície, zatiaľ čo
práca má lokálny charakter (Bauman, 2000).

Od 80. rokov 20. storo č ia narastá vzájomné
prepojenie produkcie služieb a tovarov na nadnárodnej
úrovni. Nadnárodné spolo č nosti mô ž u presúva ť
pracovné miesta na miesta s lacnou pracovnou silou.
„Jedným z určujúcich prvkov globalizácie je fenomén
„globálnej generalizácie trhov“, ktorý vystavuje
ekonomicky menej rozvinuté krajiny konkurencii
ekonomík s mnohonásobne vyššou produktivitou práce
a pridanou hodnotou, a naopak vyspelé ekonomiky
vystavuje konkurencii krajín s päť až desaťnásobne
nižšími nákladmi na pracovnú silu“ (Sirovátka, 2002, s.
42). Výsledkom je, že každé pracovné miesto má
konkurenciu. „Nízko kvalifikovaní ľudia v bohatých
krajinách prestávajú byť použiteľní v pretekoch o vyššiu
konkurencieschopnosť firiem a stávajú sa príťažou pre
sociálne systémy ekonomicky vyspelých krajín“ (Keller,
2010, s. 54).
Spoločenskú zodpovednosť nahrádza individuálna
zodpovednosť každého za svoj vlastný osud. Robert
Castel (2003) hovorí o dvoch druhoch individualizmu:
„individualizme z prebytku“ (u tých, ktoré majú taký
dostatok zdrojov, že žijú úplne nezávislé od druhých) a
na opačne strane o „individualizme z nedostatku“ (u
tých, ktorí nielenže nemajú dostatok zdrojov, ale sú
zároveň odkázaní samy na seba)4 . Individualizácia teda
vedie k slobodám, ale na druhej strane jednotlivec
prestáva mať oporu v sociálnych istotách v rámci
kolektívnej solidarity. Sloboda vo ľ by je teda
v skutočnosti obmedzenou voľbou z daných možností
(stúpajúca závislosť na sociálnom štáte a neistom
„flexibilnom“ trhu práce) pre tých, ktorí nedisponujú
dostatkom zdrojov ( ľ udských, ekonomických,
mocenských). „Individualizácia sociálnej neistoty spolu
s fragmentáciou a desolidarizáciou v spolo č nosti
nevytvárajú základnú efektívnu protiváhu rizikovej
spolo č nosti, nezamestnanosti, destabilizácie trhu
práce“ (Suša, 2010, s. 183).
V súčasnosti sa rozkladajú práve tie stabilné
štruktúry, ktoré zabezpečovali sociálnu integráciu. R.
Castel (2003) konštatuje, že mizne jedna zo základných
charakteristík zamestnania, a to jej istota. Vyvíja sa tlak
na šírenie „...neštandardných a neistých zamestnaní,
dlhodobej a opakovanej nezamestnanosti a následne
k chudobe a sociálnemu vylú č eniu, ved ľ a toho
k podlomeniu fiškálnej kapacity a legitimity sociálneho
štátu a sociálnej kohézii na viacerých spoločenských
úrovniach“. (Sirovátka et al., 2009, s. 11). Mení sa aj

2 Na Slovensku došlo v poslednom desaťročí k výraznému presunu pracovníkov z oblasti poľnohospodárstva (v roku 1998 podiel pracujúcich

v poľnohospodárstve predstavoval 7 % z celkového počtu pracujúcich v roku 2008 to bolo už len 3,6%) a priemyslu (v roku 1998 podiel pracujúcich
v priemysle predstavoval 36,6 % z celkového počtu pracujúcich v roku 2008 to bolo 34,4 %) do oblasti služieb (v roku 1998 podiel pracujúcich
v službách predstavoval 56,6 % z celkového počtu pracujúcich v roku 2008 to bolo už 62 %) (Employment in Europe, 2009).
3 Európska komisia prijala vo februári 2002 akčný plán pre rozvoj zručností a mobility s cieľom uľahčiť mobilitu na trhu práce v rámci EÚ (rok 2006
bol vyhlásený za Európsky rok mobility pracovníkov). Výsledky však ukazujú, že geografická mobilita občanov krajín EÚ je nízka. Len 4 % občanov
EÚ sa niekedy presťahovalo v rámci krajín EÚ, a mimo krajín EÚ len 3 % (Vandenbrande, 2006). Pracovná mobilita je len o niečo vyššia ako
geografická. Hlavnými bariérami mobility sú. kultúrne, jazykové, bariéry súvisiace s pracovnými problémami, ale hlavne sociálne dôvody (rodina,
priatelia, kolegovia, miestna komunita). Ďalšími významnými faktormi, ktoré odvádzajú od mobility sú prenositeľnosť nárokov na dôchodok, strach
z neschopnosti nájsť si vhodné bývanie a prístup k verejným službám. Slovensko patrí ku krajinám EÚ (1. skupina) s nízkym stupňom záujmu
občanov o geografickú ale tiež pracovnú migráciu“ (Flexisecurity, 2009). Výsledkom neochoty za prácou sa sťahovať je aj nízky záujem
nezamestnaných o príspevok na sťahovanie v rámci nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Iná situácia v SR je v oblasti mobility za prácou. 30 %
obyvateľov by bolo ochotných za prácou na určitý čas odchádzať (Džambazovič, 2009). To vypovedá aj o zvýšenom záujme nezamestnaných
o príspevok na dochádzku za prácou v rámci aktívnej politiky trhu práce.
4 Proces individualizácie (dobrovoľnej resp. nedobrovoľnej) je spojený s problémom sociálnej exklúzie. Dobrovoľná exklúzia je prvkom životného
štýlu úspešných skupín (luxusné mikrosvety). Nedobrovoľná exklúzia prebieha v prípade osamotených jedincov, ktorí prestali byť chránení
kolektivitami, solidaritou vo vzťahoch ľudskej vzájomnej pomoci a spoločenstvom (Suša, 2010)
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charakter organizačných jednotiek. Atkinson (1984)
v tejto súvislostí zavádza pojem flexibilná firma.
Vplyvom flexibility dochádza k rozdeleniu zamestnancov
na tých, ktorí pracujú v štandardnom režime (insiders)
a tých, ktorí majú neštandardný režim (outsiders).
Vznikajú vo ľ né a rozmanité formy obmedzenej
zamestnanosti, ktoré sú už len čiastočne určitým druhom
platenej práce (napr. subcontracting, outsourcing
a pod.). V klasickej práci Ulrich Beck (2004, s. 228)
konštatuje, že „prebieha prechod od jednotného, pre
industriálnu spolo č nos ť prízna č ného systému
celoživotnej a celodennej práce, ktorého radikálnou
alternatívou je nezamestnanosť, k rizikovému systému
flexibilného, pluralizovaného, decentralizovaného
neúplného zamestnania“. Typický zamestnávateľsky
vzťah v rámci, ktorého zamestnanec vykonával prácu za
odmenu podľa pokynov pre jedného zamestnávateľa,
a to v mieste jeho bydliska na plný úväzok a na neurčitý
čas je už minulosťou (Olšovská, 2008). Flexibilita
priniesla zmenu v charaktere pracovnoprávnych
vzťahov. Ide predovšetkým o presadzovanie flexibilizácie
troch kľúčových prvkov – pracovnej zmluvy, pracoviska
a pracovnej doby 5.
Podľa R. Dahrendorfa (2007, s. 53) ... „skrátenie
pracovnej doby, pracovného dňa, pracovného týždňa,
pracovného roku i produktívneho obdobia ž ivota
dosiahlo dramatických rozmerov aj dôsledkov“. Jedným
z najvýraznejších modelov skrátenia je práca na
čiastočný úväzok. Predstavuje flexibilnú formu práce,
ktorá je vhodná len pre určité skupiny ľudí (zdravotne
postihnutí, ženy s malými deťmi a pod.). Na Slovensku
práca na čiastočný úväzok v porovnaní s krajinami
EÚ-27 nie je veľmi rozšírená. V roku 2008 ju využívalo
len 2,7 % z celkového počtu zamestnaných, čím sme sa
zaradili na predposledné miesto v rámci EÚ-27. V období
posledných 10 rokoch sa pohybuje konštantne medzi 2
%- 3 % (Employment in Europe, 2009) 6 . Veľká časť
takto zamestnaných (takmer 40 %) si túto formu práce
nezvolilo dobrovoľne. Dôvody vychádzali z nedostatku
práce, nemožnosti nájsť si vhodnú prácu na plný úväzok
a z iniciatívy zamestnávateľa. Len 16 % si túto formu
práce zvolilo zo zdravotných a 13 % z rodinných dôvodov
(ŠÚ SR, 2008). Za príčinu nízkeho záujmu o túto formu
organizácie práce považuje Filadelfiová (2007, s. 65)
„slabú ponuku zo strany zamestnávate ľ ov, ale
predovšetkým celkovo nízku úroveň zárobkov a potrebu
dvoch celých príjmov v rodine“. Nezanedbateľnú úlohu
zohráva tiež skutočnosť, že zamestnávatelia by za kratší
pracovný čas chceli odvedenú rovnaké množstvo práce
ako na plný úväzok. Pod vplyvom hospodárskej krízy
v roku 2009 podiel pracujúcich na čiastočný úväzok
vzrástol na 3,8 %. Je nutné podotknúť, že v uvedených
štatistikách nie sú uvedení pracujúci na čiastočný úväzok
v rámci jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu
práce akými sú: aktivačná činnosť v rámci menších
obecných služieb a dobrovoľníckych prác a absolventi
škôl podieľajúci sa na absolventskej praxi. Ich úväzok má
charakter čiastočného úväzku (odpracovanie max. 20

týždenne). V prípade, zarátania ich počtu v oficiálnych
štatistikách, podiel pracujúcich na čiastočný úväzok na
Slovensku by dosahoval takmer 5 %, čo predstavuje aj
tak veľmi nízku hodnotu.
Znižuje sa počet pracovných zmlúv uzatváraných na
dobu neurčitú, ktoré sú nahrádzané inými formami
zamestnania. Stále väčší počet pracovných miest má
dočasný charakter t.j. sú na dobu určitú (príležitostná,
sezónna práca). Na Slovensku sa dočasné zamestnávania
udržuje za posledných 10 rokov bez veľkej zmeny
( v roku 1998 – 4,2 % z celkového počtu zamestnaných
a v roku 2008 – 4,7 %, hoci v rokoch 2004-2007 mierne
prekročil 5 %-tnú hranicu) (Employment in Europe,
2009) 7 . Najviac - jednu tretinu zamestnancov na dobu
určitú tvorili nekvalifikovaní zamestnanci a takmer 20 %
zamestnanci v slu ž bách a obchode. Pre vä č šinu
zú č astnených (70 %) bol tento typ práce iba
nevyhnutnou alternatívou, keďže si nemohli nájsť stálu
prácu (Matulová, 2008). Skutočnosť, že na Slovensku je
takýto spôsob zamestnávania málo rozšírený interpretuje
Filadelfiová (2007, s. 66) ako „...ovplyvnený iným
vymedzením pracovno-legislatívneho prostredia a inou
kultúrou vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa. Podľa
Zákonníka práce je u nás pomerne ľahké dať výpoveď aj
v prípade zamestnania na dobu neur č itú,
v zamestnávate ľ skej praxi sa pomerne rozšírilo
nahrádzanie zamestnaneckého pomeru núteným
odchodom na živnosť“. Od roku 1998 do roku 2008
vzrástol podiel samostatne zárobkovo činných osôb na
celkovom počte zamestnaných na Slovensku takmer
dvojnásobne. Pokiaľ v roku 1998 predstavoval 7,1 %v
roku 2008 to bolo už 13,8 % (Employment in Europe,
2009). Priblížili sme sa teda k priemeru krajín EÚ-27 8.
Ide o návrat k modelu práce, v ktorom aktívni jednotlivci
ponúkajú svoje služby podnikom v rámci konkrétnych
projektov. Subkontrakt sa stal na Slovensku výrazným
ukazovateľom flexibility práce, k čomu prispela svojou
mierou aj možnosť získať finančné prostriedky na začatie
podnikania v rámci aktívnej politiky trhu práce. Aj ďalšie
nástroje aktívnej politiky trhu práce zasiahli do flexibility
v súvislosti s dočasným zamestnávaním (absolventská
prax, aktivačná činnosť a pod.), hoci v oficiálnych
štatistikách nie sú vykazované. Dôvodom je ich
„neoficiálne postavenie“ v rámci platnej legislatívy, keď
nie sú považ ované za oficiálne pracovné pomery
(pracovné zmluvy nahradili dohody medzi
nezamestnanými a úradmi práce na jednej strane
a úradmi práce a zamestnávate ľ mi, ktorí týchto
nezamestnaných zamestnávajú, na strane druhej).
Najvýraznejšie sa flexibilita prejavila v rôznych
formách organizácie pracovného času. Pracovný čas
v začiatkoch priemyselnej revolúcie trval až 16 hodín
počas 6 alebo aj 7 dní v týždni. Po vplyvom nových teórií
riadenia (Taylor, Mayo, Fayol a pod.) v súvislosti
s rozvojom techniky a tiež v dôsledku inštitucionálnych
zásahov dochádza k postupnému skráteniu pracovného
času. Medzinárodná organizácia práce v svojom 1.
dohovore v roku 1919 stanovila celosvetový limit na

5 Ďalšími výraznými zmenami v dôsledku flexibility, týkajúcimi sa vlastnej realizácie závislej práce, prešli metódy riadenia, technická

a technologická úroveň pracoviska, a pod.
6 Priemerne bolo v krajinách EÚ na čiastočný pracovný úväzok v roku 2008 zamestnaných 21 % osôb. Najviac v Holandsku 47,3 % z celkového
počtu zamestnaných (Employment in Europe, 2009).
7 Neporovnateľne iná situácia v dočasnom zamestnávaní je v krajinách EÚ-27, keď v dočasnom zamestnaní pracovalo v roku 2008 viac ako 14%
zamestnancov. Najviac v Španielsku 29,3 %, v Poľsku 27 % a v Portugalsku 22,8 % (Employment in Europe, 2009).
8 Podiel živnostníkov na celkovom počte zamestnaných v rámci krajín EÚ od roku 1998 do roku 2008 klesá. Pokiaľ v roku 1998 dosahoval 17,2 %
v roku 2008 to bolo 15,7 % (Employment in Europe, 2009).
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maximálne 48-hodín týždenne. V roku 2004 nadobudla
v EÚ účinnosť smernica EP a Rady 2003/88/ES
o organizácii pracovného času. Bol stanovený 48
hodinový max. týždenný pracovný čas s možnosťou
pracovať 60 až 65 hodín týždenne. Hoci v decembri
2008 Európsky parlament návrhom chcel zruši ť
výnimky 60 až 65 hodín, v zmierovacom konaní medzi
Radou a Parlamentom nebol schválený. Pracovný čas na
Slovensku je stanovený v Zákonníku práce. Týždenne je
možné odpracovať najviac 40 hodín. Maximálne možný
priemerný týždenný pracovný čas nesmie prekročiť 48
hodín (výnimka len zdravotnícki zamestnanci).
Priemerný po č et skuto č ne odpracovaných hodín
týždenne v hlavnom zamestnaní v SR predstavoval
v roku 1998 – 41,7 hodín, ale v roku 2008 – 40,7 hodí
(ŠÚ SR, Slovstat). Za 10 rokov teda poklesol počet
skutočne odpracovaných hodín na Slovensku o 1 hodinu,
čo však aj tak znamená prekročenie maximálneho
tý ž denného limitu. Tendencia poklesu skuto č ne
odpracovaných hodín je vidite ľ ná aj v ostatných
krajinách EÚ-27 9.
Pohľad na štruktúru zamestnaných osôb v SR podľa
ich pracovného režimu potvrdzuje dominanciu pevného
pracovného času. Až 80 % všetkých zamestnancov v roku
2008 (ŠÚ SR, Slovstat) na Slovensku pracovalo s pevnou
pracovnou dobou, a len 6,7 % malo pružný pracovný deň.
Nevýrazne sú zastúpené iné rozvrhnutia pracovného
režimu, ako sú: pružný pracovný týždeň alebo mesiac, na
základe individuálnej dohody, ur č ovaný pod ľ a
zamestnanca/zamestnankyne a pod.
K flexibilným formám práce, ktoré sú žiadané patrí
práca doma a telepráca 10. Na Slovensku by takouto
formou chcelo pracovať 26 % obyvateľov (Filadelfiová,
2007). Na základe výberového zisťovania pracovných síl
(ŠÚ SR) v roku 2008 vykonávalo prácu doma 3,8 %
pravidelne a 3,6 % občas. V týchto dátach nie je
špecifikované o aký druh práce doma ide. Môže v tom
byť zahrnutá aj telepráca. Presnejšie, aj keď staršie údaje
nám poskytuje štvrté Európske zisťovanie o pracovných
podmienkach (Parent-Thirion, 2007). Z výsledkov
vyplýva, že na Slovensku teleprácu čiastočne vykonávalo
7,2 % z celkového počtu zamestnancov a úplne 3,4 %.11
„Prekážkou širšieho využívania telepráce v SR je popri
určitej nedôvere zamestnávateľov (strata kontroly nad
zamestnancom) predovšetkým nedostatočná technická
vybavenosť modernými informačnými technológiami
domácností, nedostatok telecentier a nedostatočná
internetová infraštruktúra“ (Matulová, 2008, s. 22).
Ďalšími spôsobmi organizácie pracovného času (v
neštandardných režimoch) sú: práca na zmeny, nočná
práca, práca nadčas a práca v nesociálnej dobe 12.
U všetkých v porovnaní s priemerom krajín EÚ-27
Slovensko dosahuje výrazne vyšší priemer. Z výsledkov
výberového zisťovania pracovných síl v roku 2008
vyplýva, že podiel pracujúcich na zmeny predstavoval

viac ako jednu štvrtinu (27 %) z celkového počtu
zamestnaných. V krajinách EÚ-27 sa priemer pohyboval
na úrovni jednej šestiny (18 %). Ešte výraznejší je rozdiel
pri nočnej práci. Pokým na Slovensku v roku 2008 (ŠÚ
SR) pracovalo pravidelne resp. občas v noci viac ako 22
% z celkového počtu zamestnaných, priemer krajín EÚ27 sa pohybuje na úrovni 8 %. Na Slovensku je pomerne
častá práca v atypickom režime. Podľa ŠÚ SR v roku
2008 prácu v sobotu vykonávalo 26 % z celkového počtu
zamestnaných osôb a prácu v nedeľu 20 % z celkového
počtu zamestnancov.
Flexibilita tiež znamená, že investovať čas a úsilie
nato, aby sa človek naučil zvláštnym schopnostiam,
o ktoré by mal byť na trhu práce záujem. Ukazuje sa, že
nie vždy je tomu tak. „Cesta od sociálnej starostlivosti
k práci vedie od istoty k neistote“ (Bauman, 2004, s.
142). Jednotlivé štáty garantujú určitú mieru sociálnej
istoty v podobe rôznych dávok a podpôr, už menej je
však garantované právo na platenú prácu 13.
Existencia flexibilného trhu práce prináša zo sebou
ako pozitíva tak aj určité riziká. Na jednej strane rieši
rozpory medzi zárobkovou činnosťou a rodinným
životom (zladenie pracovných povinností a starostlivosť
o rodinu s možnosťou zvýšiť príjem domácností) na
strane druhej vnucuje tento model i tým, ktorí o to
nemajú záujem (najmä mužom), a spôsobuje tak pokles
plnohodnotných pracovných miest. Je zdrojom nárastu
sociálnych neistôt v dôsledku uprednost ň ovania
krátkodobých pracovných zmlúv, núteného prechodu od
klasického zamestnaneckého pomeru k iným formám
práce (napr. formou samozamestnania), nedostatočného
sociálneho poistenia v dôsledku nízkeho príjmu a pod.
Flexibilita tiež znamená schopnosť za prácou kedykoľvek
a kamkoľvek odchádzať. „Byť flexibilný znamená
neviazať sa na priateľov, región a byť každým dňom
pripravený odísť za prácou kamkoľvek, kde sa príležitosť
hoci len na jednu sezónu naskytne“ (Keller, 2006, s. 85).
Ďalším prejavom flexibility práce je rast požiadaviek na
znalosti, schopnosti a zručnosti (kompetencie) pracovnej
sily spojené s flexibilitou týkajúcou sa pracovných úloh.
V. Frk (2003) v rámci flexibility týkajúcej sa pracovných
úloh hovorí o rozšírení pracovného miesta (zvýšenie
po č tu úloh), obohacovaní práce (delegovaním
zodpovednosti a právomoci) a rotácií pracovných miest
(tak na vertikálnej ako aj horizontálnej úrovni). Existujú
veľké skupiny ľudí, ktoré sa tejto zvyšujúcej flexibilite
nedokážu prispôsobiť (ženy s malými deťmi, ľudia s
nízkou kvalifikáciou, starší ľudia, etnické skupiny,
a pod.). Sú nútení žiť v podmienkach neustáleho
prechodu zo stavu nezamestnanosti do stavu dočasného
zamestnania resp. neustále v podmienkach dočasných
zamestnaní.
Pre marginalizované osoby prestáva byť platená
práca osou životnej istoty (Mareš, 2004). Na Slovensku
existujúci „modernizovaný“ trh nedokáže poskytnúť
dostatok plnohodnotných pracovných miest pre

9 Ešte výraznejší pokles (o 1,6 hodiny) zaznamenal priemer v rámci krajín EÚ (rok 1998 – 42,1 hodín, rok 2008 – 40,5 hodín), pričom najmenej

hodín odpracovali v hlavnom zamestnaní v roku 2008 Dáni – 39,1 hodiny, Fíni – 39,2 a Francúzi – 39,5 hodiny (Eurostat).
10 Prácu doma možno charakterizovať ako prácu, kde pracovisko je v domácnosti zamestnanca buď úplne alebo čiastočne. V prípade využívania
moderných informačných technológií pri takejto práci hovoríme o telepráci.
11 V rámci EÚ-27 teleprácu čiastočne vykonávalo doma 7 % z celkového počtu zamestnancov a 1,7 % ju vykonávalo doma úplne. Najviac
zamestnancov vykonávalo teleprácu čiastočne doma v Českej republike(15,2 %), Belgicku (13 %) a Dánsku (14,4) ( (Parent-Thirion, 2007).
12 Práca na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú podľa určitého rozvrhu v rôznom čase.
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22 hodinou a 6. hodinou. Práca nadčas je práca vykonávaná nad zákonom stanovený pracovný čas.
Práca v nesociálnej dobe je práca vykonávaná v atypickom čase (sobota, nedeľa).
13 Na Slovensku v 90. rokoch 20.st. sa objavil fenomén nevyplácania mzdy za prácu. Došlo tak k situácii, že sa skôr oplatilo byť nezamestnaným
a poberať sociálnu dávku, ktorá bola istotou ako pracovať a nedostať za prácu odmenu.
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všetkých, a to aj napriek rastúcej miere zamestnanosti.
Nedochádza k optickému zníženiu nezamestnanosti za
cenu stúpajúceho podielu nízko platenej práce.
Nezamestnanosť nie je v tomto systéme v podobe
neúplných foriem zamestnania „integrovaná“ do systému
zamestnania, výmenou za generalizáciu neistôt
spojených so zamestnaním, tak ako to predpokladal U.
Beck (2004). Naopak, nezamestnanosť na Slovensku
dosahuje výrazne vysoké hodnoty. Hlavnými dôvodmi sú
pretrvávajúca zamestnanosťou na plný pracovný úväzok,
klesajúci počet miery zamestnanosti nekvalifikovaných
osôb nesprevádzaný zodpovedajúcim poklesom počtu
nekvalifikovaných. Nedostato č né je vyu ž ívanie
flexibilných foriem práce, ktoré umožňujú zvýšenie
tvorby pracovných miest (pružný pracovný čas, práca na
čiastočný úväzok a pod.) na úkor využívania flexibilných
foriem práce, ktoré svojim spôsobom zabra ň ujú
vytváraniu nových pracovných miest (práca nadčas,
nočná práca a pod.). Výrazným zdrojom neistoty sa stalo
zamestnávanie formou samozamestnávania. Keď že
súkromný sektor a ani samotní zamestnaní nejavia
záujem o nové flexibilné formy zamestnávania, túto
úlohu prevzal na seba štát za pomoci nástrojov aktívnej
politiky trhu práce so všetkými pozitívnymi aj
negatívnymi dôsledkami, ktoré flexibilita práce v sebe
zah ŕ ň a (kratší pracovný č as, „istota do č asnosti“
pracovného miesta, nízka „odmena“ za prácu, nízka
prestíž práce, nedostatočné resp. žiadne sociálne
zabezpečenie a pod.).
Všetky tieto zmeny sa premietajú do zloženia
bežných klientov sociálnej práce. Dnes sa klientmi
sociálnej práce, okrem ľudí ktorí trpia určitým osobným
deficitom, stávajú ľ udia, ktorí sa nedoká ž u do
„dezintegrovanej“ spoločnosti inkludovať. Základnou
podmienkou začlenenia do súčasnej spoločnosti je však
„...plnohodnotný pracovný pomer, teda práve to, čoho je
nedostatok a č o sama sociálna práca nedoká ž e
vyriešiť“ (Keller, 2010, s. 152). Otázkou teda zostáva
úloha sociálnej práce pri riešení takto definovaného
problému.
Príspevok vznikol v rámci projektu Vega č. 1/0326/09
„Celoživotné vzdelávanie a učenie sa na Prešovskej
univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na
vedomostiach“.
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Sociálne vylúčenie a digitálna
nerovnosť v informačnej
spoločnosti
Branislav Frk
___________________________________
Anotácia: Príspevok sa venuje problematike sociálneho
vylúčenia a súvislostiam s digitálnou nerovnosťou v
kontexte informačnej spoločnosti. Pozornosť je venovaná
najmä možnostiam využitia informačných technológií pri
zni ž ovaní sociálnej vylú č enosti jednotlivých
marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Kľúčové slová: sociálne vylú č enie, digitálna
nerovnos ť , informa č né technológie, informa č ná
spoločnosť, e-learning, virtuálne sociálne siete
Abstract: The study discusses of social exclusion and
digital divide (gap) in context of the information based
society. Attention is given to possibilities of using
information technology to reduce social exclusion of
marginalized groups.
Keywords: social exclusion, digital divide (gap), IT,
information based society, e-learning, social network
services
Sociálne vylúčenie sa stalo témou spoločenskou,
politickou, ekonomickou a prirodzene sa k tejto
problematike hlásia aj spolo č enskovedné odbory.
Sociálne vylúčenie je jednou z veľkých tém Európskej
únie, ktorá sa sna ž í v tejto oblasti prezentova ť
progresívnym a komplexným prístupom, efekt však
zatiaľ ostáva skôr v teoretickej rovine ako praktickej,
dôvodov je viacero. Jednou z hlavných príčin je potreba
znovunastavenia množstva (často rôznorodých) vzťahov
(legislatíva, inštitúcie, atď.) vo fungovaní spoločnosti,
aby bolo umožnené zabezpečiť sociálnu inklúziu. Kým na
Slovensku sa v rámci sociálnej inklúzie venuje pozornosť
chudobe a marginalizovaným skupinám, v celosvetovom
diskurze sa objavujú viaceré zaujímavé názory na
sociálnu inklúziu. Jedným z nich je optimistický názor,
že informačné technológie a nové média prinesú nástup
globálnej informačnej a komunikačnej rovnosti, teda
informačná spoločnosť prekoná tradičné nerovnosti.
Tento trend bol výrazný na prelome tisícro č í
(Negroponte 2001; Lévy 2000), postupne však došlo ku
korekcii, hlavne potom ako sa začal výrazne prejavovať
problém digital divide (digital gap), teda problém
digitálnej (informačnej) nerovnosti. Naviac, problém
informačnej priepasti je dnes natoľko významný, že
výrazne prehlbuje a stažuje iné aktivity na podporu
sociálnej inklúzie. Digitálna revolúcia v optimistickom
variante sa teda zatiaľ nekoná, po desaťročí výrazného
technologického pokroku však môžeme reflektovať
niekoľko podstatných zmien, ktoré oživujú pôvodný
informačný optimizmus, keďže technológie skutočne
môžu výrazne prispievať k sociálnej inklúzii niektorých
vylú č ených skupín obyvate ľ stva (napr. zdravotne
postihnutí), to všetko samozrejme za podmienky
vhodného využitia informačných a komunikačných
technológií vo všetkých spoločenských činnostiach (napr.
e-government).

Sociálna inklúzia/exlúzia
V našom geopolitickom priestore vnímame sociálnu
inklúziu mimoriadne intenzívne v kontexte Európskej
únie. Problematika sociálnej inklúzie sa v priestore
Európskej únie postupne dostávala do popredia, spolu
s ďalšími sociálnymi cieľmi európskeho spoločenstva.
Výraznejšie sa však táto téma presadila v európskych
štruktúrach až po roku 2001. Ako uvádzajú Ducan Gallie
a Serge Paugam (2001, s. 12): „za najvážnejší dôvod,
prečo je potrebné koncipovať koherentnú politiku
sociálnej inklúzie, sa považuje skutočnosť, že skúsenosť
chudoby a sociálneho vylúčenia je silno spojená s
negatívnymi postojmi k spolo č nosti a s vä č šou
nespokojnosťou s demokraciou.”
Čo je samozrejme súčasne aj jednou z obáv
Európskej únie, zvýraznenou aj faktom pomerne
veľkorysého prijatia nových členských krajín, kde práve
sociálna vylúčenosť dosahuje u niektorých skupín
obyvateľstva výraznú mieru. (V4, Bulharsko, Rumunsko)
a hlavne aktuálne problémy západnej Európy s
prisťahovalcami a nelegálnymi migrantami.
Opodstatnené obavy Európskej únie plynúce zo
sociálnej inklúzie, možno odvodiť z predpokladu, že
vplyv sociálneho vylúčenia a skúsenosť s viacnásobnou
depriváciou sa mô ž u prejavi ť v nerešpektovaní
sociálnych noriem, či v zastávaní postojov, ktoré nie sú
v súlade so spoločenským záujmom.
Túto obavu a zároveň vnímanie intenzívnej potreby
pomoci vylúčeným, interpretovali Daniel Gerbery, Sylvia
Porubänová a Kvetoslava Repková (2005, s. 2),
nasledovne: „pojmový pár sociálna exklúzia/sociálna
inklúzia tak v politickej rovine môže implikovať
holistickú predstavu spoločnosti, v ktorej je sociálna
súdržnosť podkopávaná polarizáciou nerovností. Táto
durkheimovská reinterpretácia problematiky chudoby
a sociálneho vylúčenia je v súčasnosti charakteristická
pre sociálnu agendu EÚ.”
Problému vnímania pojmu sociálna inklúzia/
exklúzia sa venujú aj G. Amitsisa, J. Berghmana, A.
Hemerjicka et al., (2003), ktorí sa zaoberali hľadaním
optimálneho prístupu pri zosúladení sociálnych
nerovností a európskeho sociálneho modelu, dospeli k
názoru, že pri sociálnej inklúzii možno rozlíšiť dva
interpretačné modely, z ktorých jeden sa zameriava viac
na otázky sociálno-politickej teórie, druhý na sociálnopolitické súvislosti:
Prvý model podľa uvedených autorov sa vzťahuje k
teórii sociálnej politiky a k potrebe prekonať hranice
medzi otázkami chudoby a boja proti chudobe. Tento
model chápe pojem sociálnej inklúzie ako protiklad voči
pojmu sociálne vylúčenie. Oba pojmy využívajú na popis
sociálneho rozdelenia v západných spoločnostiach.
Aplikácia pojmu sociálna inklúzia je tu vyvolaná novými
potrebami a podmienkami v oblasti sociálnej politiky,
umožňuje lepší popis aktuálnej situácie a zabezpečenie
vhodných nástrojov pre relevantné politiky.
Druhý interpretačný model sa k pojmu sociálna
inklúzia (a sociálne vylú č enie) stavia kriticky.
Nespochybňuje sa síce prínos tohto pojmu pre sociálny
výskum, ale zameriava sa predovšetkým na jeho
sociálno-politické implikácie na národnej i európskej
úrovni. Naproti tomu Daniel Gerbery (2005, s.3) však
upozorňuje: “ že takýmto prístupom k sociálnou inklúzii
sa kladie príliš veľký dôraz na abstraktné sociálne
procesy, čím sa znižuje význam “klasického” uvažovania
o chudobe. Navyše, diskusie o sociálnej inklúzii sú
zamerané na kvalitatívne štandardy a ciele európskych
sociálnych štátov, čo ich izoluje od kvantitatívnych
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cieľov redukcie chudoby prostredníctvom uplatňovania
schém zabezpe č enia minimálneho príjmu a
prostredníctvom určenia oficiálnej hranice chudoby. “
Diskusia o sociálnej inklúzii/exklúziu okrem
prezentovaných názorov má podľa nášho názoru aj ďalší
problém, a to časté zužovanie problematiky sociálnej
inklúzie iba na problém chudoby, a s tým súvisiace
opomínanie iných aspektov, v neposlednom rade
napríklad informačnú gramotnosť. Preto sú úplne
pochopiteľné prevládajúce rozpaky v koncepcii riešenia
sociálnej inklúzie, spojené s odlišným (a č asto
diametrálne odlišným) vnímaním v jednotlivých
členských krajinách EÚ.
V poslednom období sa však môžeme stretnúť
napríklad pri formulovaní cieľov Európskeho sociálneho
fondu s významným posunom od diskusie o tzv. „boji
proti chudobe“ (podľa nás samotný pojem výrazne
implikuje akési „zamedzenie“ nežiaducich javov), teda
negatívnej akcie, k pozitívnej akcii a tou je systematická
koherentná politika sociálnej inklúzie. Práve tento posun
môžeme hodnotiť veľmi pozitívne, pretože negatívna
konotácia „boja proti chudobe“ evokuje tzv. programy
začleňovania sociálne vylúčených z minulosti, kým dnes
sa pojem sociálna inklúziu vníma a napĺňa skôr ako
dosahovanie želaného stavu v spoločnosti, pričom sa
akceptujú kultúrne, sociálne, politické odlišnosti
jednotlivých spoločenstiev, či komunít.
Digitálna rovnosť
Idea digitálnej rovnosti ako stavu rovnakého
prístupu k informáciám a technológiám, je jednou zo
základných myšlienok informa č nej spolo č nosti.
Paradoxne viac priestoru v diskurze dostáva opak
digitálnej rovnosti – digitálna nerovnosť. Teda zťažený,
alebo nerovný prístup niektorých členov spoločnosti k
informáciám a technológiám a nerovný prístup k
vzdelávaniu v tejto oblasti. Digitálna nerovnosť (digital
divide, digital gap) môže obsahovať viaceré aspekty
napr. rodový, príjmový a pod. Celosvetové aspekty
digitálnej nerovnosti popisuje pojem globálna digitálna
nerovnosť, ktorý poukazuje na rozdiely v prístupe k
technológiám medzi jednotlivými krajinami, č i
kontinentami.
Aké sú teda príčiny vzniku digitálnej nerovnosti?
Nicholas Negroponte, ktorý je dodnes považovaný za
jedného z najvýznamnejších digerati (kybernetická elita),
problém vysvetľuje ako generačný: „Znepokojenie nad
sociálnu priepasťou, medzi tými, ktorí majú prístup k
informáciám a ktorí nie, medzi bohatými a
chudobnými, medzi prvým svetom a tretími svetmi.
Skutočná priespasť je však generačná.” (Neroponte,
2001, s. 9). Pierre Lévy problém vidí omnoho
koplexnejšie: „Staršie formy univerzality marginalizujú
tým spôsobom, že oddeľujú tých, ktorí sa podieľajú na
pravde, význame, či akejkoľvek forme moci, a odsúvajú
do úzadia ostatných, tj. barbary, nevercov č i
nevzdelancov. Ani univerzalita bez totality sa pravidlu
o exklúzii nevymyká. Tentokrát však už nejde iba o to,
súhlasiť s významom, ale o to pripojiť sa. Ten, kto nie je
pripojený, je vylúčený.” (Lévy, 2000, s. 218). Problém
teda Lévy redukuje na rozhodnutie jednotlivca, nerieši
však možnosť, že niekomu sú jednoducho technológie
nedostupné, alebo je im priamo odoprený prístup k
technológiám. Problém príčíny digitálnej nerovnosti
pritom, už v roku 1998 presvedčivo vysvetlil Timothy W.
Luke (1998): … prístup k technológii informačnej éry je
podmienený, či komplikovaný vlastníctvom zdrojov z éry
predinformačnej, prístup k technológii teda vyžaduje
také symbolické a ekonomické prostriedky, ktoré

formovali a formujú aj iné typy nerovností, ako digital
divide.
Príčiny sociálneho vylúčenia sú teda rovnaké, ale
nemožno sa domnievať, že existuje univerzálne riešenie,
pretože príčiny môžu byť kombinované so špecifickými
problémami na úrovni jednotlivca, komunity a pod.
Digitálna/elektronická inklúzia
Európske vnímanie digitálnej inklúzie je v rovine
vízie a stratégie definované ve ľ mi presne: pod
elektronickou inklúziou, v skratke e-Inklúzia (eInclusion), rozumieme súbor politík a aktivít, ktorých
cie ľ om je pod ľ a znenia Opera č ného programu
Informatizácia spoločnosti (2007), eliminovať existujúcu
"digitálnu priepasť" (digital gap) v spoločnosti, t.j.
rozdiel medzi tými, ktorí majú prístup k moderným
informačným a komunikačným technológiám, ako aj
schopnosti a zručnosti ich využívať a tými, ktorí tento
prístup a potrebné zručnosti nemajú. Elektronická (resp.
digitálna) inklúzia je súčasťou procesu sociálnej inklúzie.
Jej cie ľ om je vytvorenie "európskej informa č nej
spolo č nosti pre všetkých" (European information
society for all) tak, ako to definovala Európska únia vo
svojich strategických dokumentoch týkajúcich sa
informačnej spoločnosti. e-Inklúzia v podstate znamená,
že nikomu nebude odopretá možnosť využívať možnosti
a výhody informačnej spoločnosti - či už z dôvodu veku,
zdravotného znevýhodnenia, vzdelania, sociálnej
situácie, geografickej polohy (geografické znevýhodnenie
vidieckych oblastí) a pod. Špeciálnym aspektom einklúzie j e-Prístupnosť (e-Accessability), t.j. prístupnosť
služieb informačnej spoločnosti (špeciálne služieb
elektronickej verejnej správy) pre zdravotne
znevýhodnených, resp. starších občanov (t.j. napr. pre
ľudí s poruchami zraku, čítania a pod.).
Tento európsky pohľad je v súlade s politikou
sociálnej inklúzie a vytvára teda po ž iadavku na
angažovanosť spoločnosti v tejto otázke. V USA sa
nestretávame s takým detailným spracovaním agendy
digitálnej inklúzie, tradične sa však očakáva samostatná
aktivita ľudí dotknutých digitálnou nerovnosťou. Rada
EÚ sa na svojom zasadnutí v roku 2000 v
Lisabone zhodla na rozhodujúcom kroku v odstraňovaní
chudoby a sociálneho vylúčenia do roku 2010. Vyzvala
členské štáty k stanoveniu konkrétnych krokov vo svojich
národných akčných plánoch boja proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu, a aby zlepšili prístup k novým
informačným a komunikačným technológiám. Naproti
tomu Deklarácia ministerskej konferencii o e-inklúzii v
Rige z júna 2006 demonštrovala záväzok členských
štátov v tejto oblasti. Identifikovala šesť tém na podporu
rozvoja e-inklúzie.
Medzi celkové ciele tématických oblastí patria:
•
e-Prístupnosť (e-Accessibility) - urobiť aplikácie
IKT (informačných a komunikačných technológií)
dostupné všetkým, vrátane ľudí so "špeciálnymi
potrebami" (t.j. pre zdravotne znevýhodnených
občanov),
•
Starší ľudia (the elderly) - vybudovať informačnú
spoločnosť, v ktorej by sa aj starší ľudia mohli
naplno zapojiť do ekonomického a spoločenského
života a v ktorej by čo najdlhšie mohli žiť nezávislým
spôsobom života, pri zachovaní vysokej kvality
svojho života,
•
e-Kompetencie (e-Competences) - v rámci systému
celoživotného vzdelávania poskytnúť občanom
znalosti, schopnosti a zru č nosti potrebné k
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zvyšovaniu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a
kvality života,
•
sociálno-kultúrna inklúzia (Socio-Cultural eInclusion) - umožniť menšinám, prisťahovalcom a
mladým ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti
plnú integráciu do spolo č nosti a mo ž nos ť
participovať na informačnej spoločnosti,
•
geografická e-inklúzia (Geographical e-Inclusion) s využitím IKT zvýšiť sociálnu a ekonomickú
situáciu ľudí žijúcich na vidieku, v geograficky a
ekonomicky znevýhodnených oblastiach,
•
inkluzívna elektronická verejná správa (Inclusive
eGovernment)
poskytnúť kvalitnejšie, prístupnejšie (s využitím
viacerých prístupových kanálov - multiple-channel
access) a rozmanitejšie služby verejnej správy pre
všetkých (so zameraním na špecifické znevýhodnené
skupiny obyvateľstva) s cieľom zvýšiť využitím IKT
aj participáciu občanov v demokratických procesoch
spoločnosti (problematika elektronickej participácie
- e-Participation).
Podľa uvedenej „Deklarácie” implementácia politiky
elektronickej inklúzie môže byť dosiahnutá viacerými
spôsobmi, a to predovšetkým podporou trhových
princípov, vytváraním štandardov a legislatívnymi
opatreniami. Na Slovensku k problematike eprístupnosti (e-Accessibility) je spracovaný vládny návrh
z novembra 2008, ktorý reflektuje trendy v tejto oblasti,
ale k realizácií týchto návrhov ešte nedošlo. (Národná
stratégia pre digitálnu integráciu, 2008)
Sociálna inklúzia a technológie
Potrebu vnímania digitálnej inklúzie ako dôležitej
súčasti sociálnej inklúzie, výrazne podporuje aj možné
využie technológií pri zabezpečovaní sociálnej inklúzie.
Skúsenosti z praxe ukazujú na pozitívne efekty
využívania technológií socialne vylúčenými.
Najmarkantnejšou skupinou s takou skúsenosťou v
sú č asnosti sú zdravotne postihnutí. Pou ž ívanie
informa č ných technológií im umo ž ň uje lepšiu
dostupnos ť vzdelávania (e-learning), pracovné
príležitosti (teleworking), viac informácií o zdraví cez
komunitné servery (patientlikeme.com), rozšírenie
sociálnych kontaktov (virtuálne sociálne siete), a v súčte
týchto mo ž ností celkovo zvýšenie kvality ž ivota.
Pozoruhodné je, že toto sub-riešenie sociálnej inklúzie
cez technológie, prekonáva doposiaľ používané oveľa
komplikovanejšie a náročnejšie riešenia ako napr.
chránené dielne, povinné kvóty na zamestnávanie
zdravotne postihnutých a pod.
Veľké očakávania vzbudzujú projekty podpory
rozšírenia technológií do krajín tretieho sveta.
Distribúcia špeciálnych lacných notebookov (laptop.org),
šírenie dostupného internetu, ponúka šancu cieľovým
skupinám (deti a mládež) zachytiť trend informačnej
spoločnosti. Nezanedbateľným efektom je zároveň
šírenie informácií a vedomostí, ktoré možu byť v
budúcnosti základom rozvoja krajín tretieho sveta.
Okrem iných pozitívnych príkladov vplyvu
technológií na sociálnu inklúziu, je zaujímavé sledovať
rozmach technológií i u marginalizovaných skupín, na
ktoré zvyčajne nesmerujú takto orientované projektové
aktivity, ako sú napríklad bezdomovci. V USA kde je
pomerne dostupná samotná technológia (lacné, či
vyradené po č íta č e, bezplatné wifi pripojenie),
bezdomovci riešia svoju životnú situáciu aj za pomoci
počítačov. Tieto aktivity dokumentuje napr. portál
nationalhomeless.org. Za pomoci technológií dokážu
bezdomovci udržiavať sociálne kontakty s rodinou,

reagovať na pracovné ponuky, zdieľať navzájom doležité
informácie, vyhľadávať služby, pomoc a vzdelávať sa.
Spomenuté príklady sice reprezentujú zatiaľ iba
hrubú predstavu o tom čo technológie v oblasti sociálnej
inklúzie prinášajú. Na základe komplexu týchto
informácií však mô ž eme predpoklada ť výraznejší
rozmach využitia technológií v týchto spoločenských
otázkach. V zásade však uvedené skutočnosti a súvislosti
poukazujú na veľmi dôležitý fakt, že nemožno proces
sociálnej inklúzie zužovať iba na problematiku chudoby,
prípadne iný dôsledok vylúčenia. Práve naopak, je
potrebné uprednost ň ova ť komplexné spolo č enské
riešenia sociálnej inklúzie, ktoré sa nebudú orientovať
iba na zabezpečenie riešenia existenčných problémov, ale
budú riešiť aj otázku dostupnosti vzdelávania, prístupu k
technológiám a k informáciám. V prostredí informačnej
spoločnosti je táto otázka zásadná. Dynamika rozvoja
informačnej spoločnosti a črtajúca sa post-informačná
spoločnosť (dualita reality a kyberpriestoru), smeruje k
spoločnosti založenej na informačných technológiách,
zenedbávanie tejto oblasti prinesie zaostávanie a
vylúčenie. Požiadavka informačnej gramotnosti sa ale
nevzťahuje iba na jednotlivcov, rovnako je potrebné
rozvíja ť elektronické slu ž by (e-government) a
informatizáciu spoločnosti. Už o pár rokov dospeje nová
digitálna generácia ľudí, ktorej informačné nároky a
potreby budú oveľa vyššie, bude prevažovať digitálny
životný štýl, preto je viac ako potrebné venovať sa
aktivitám eliminujúcim digitálnu nerovnosť.
Zoznam bibliografických odkazov
Amitsis, G., Berghman, J., Hemerjick, A., et al. 2003:
Connecting Welfare Diversity Within the European
Social Model. Background Report prepared for the
International Conference of the Hellenic Presidency of
the European Union. Ioannina, Greece. [online].
Dostupné na http://books.google.sk/books?
id=rijJ7YenHZQC&dq=AMITSIS+ Connecting
+Welfare+Diversity+Within+the+European+Social
+Model. [cit. 2009-5-1]
Frk, Branislav. 2010. Možnosti dištančného vzdelávania
a e-learningu pri zabezpečovaní sociálnej inklúzie.
Dizertačná práca. Bratislava : FFUK.
Gallie, Duncan. Paugam, Serge. 2002. Social Precarity
and Social Integration. Report for the European
Commission based on Eurobarometer 56.1. The
European Opinion Research Group, Luxembourg.
[online] Dostupné na http://ec.europa. eu/
employment_social/soc-prot/soc-incl/eurobarometer
_en.pdf. [cit. 2009-5-1]
Gerbery, Daniel. 2005. Politika sociálnej inklúzie v EÚ.
In Rodina a práca 2/2005 [online] Dostupné na:
<http://www.sspr.gov.sk /texty/File/bulletin/
bulletin_2.pdf>
Gerbery, Daniel, Porubänová, Sylvia, Repková,
Kvetoslava 2005. Rodina a práca 2/2005. [online].
Dostupné na: < http://www.sspr. gov.sk/texty/File/
bulletin/bulletin_2.pdf>
LÉVY, Pierre. 2000. Kyberkultúra. Praha : Karolinum.
ISBN 80-246-0109-5.
LUKE, Timothy W. 1998. The Politics of Digital
Inequality: Acces, Capability and Distribution in
Cyberspace. Pp. 120-143 in The Politics of
Cyberspace: A New Political Science Reader.
Toulouse, Chris; Luke, Timothy W. (eds.). London and
New York: Routledge.

36

McLUHAN, Marshall 2000. Č lov ě k, média a
elektronická kulúra. – JOTA, ISBN: 80-7217-128-3
MACEK, Jakub. 2003. Informační nerovnost a nová
média – „Digital Divide“ v USA. [online] Dostupné na
< http://www.sever.cz /text.asp?clanek=1838>
NEGROPONTE, Nicholas. 2001. Digitálni sv ě t.
Management Press, ISBN 80-7261-046-5
PhDr. Branislav Frk, PhD.
Katedra andragogiky
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita
17. novembra 1, 080 78 Prešov
frk@unipo.sk

37

Mechanizmy sociálneho
vylúčenia Rómov
Marek Lukáč
___________________________________
Anotácia: Príspevok je orientovaný na vystihnutie
základných súvislostí sociálneho vylúčenia Rómov
v spolužití s majoritnou populáciou. V úvode sa
pokúšame o terminologické vymedzenie sociálneho
vylú č enia. Po predstavení základných dimenzií
sociálneho vylúčenia Rómov na Slovensku, sa špecificky
venujeme aspektom ekonomického a priestorového
vylúčenia.
Kľúčové slová: Rómovia, sociálne vylú č enie,
marginalizácia, priestorové vylú č enie, ekonomické
vylúčenie, integrácia.
Abstract: An article is focused on accurately captured
the basic context of social exclusion of Roma in
coexistence with the majority population. In the
beginning we try to terminologically define social
exclusion. After introducing the basic dimensions of
social exclusion of Roma in Slovakia, we specifically
focus on aspect of economic and spatial exclusion.
Key words:
Roma, social exclusion, marginalization, spatial
exclusion, economic exclusion, integration.
Pojem marginalita zaviedol do sociológie E. Park
začiatkom 20. storočia. Marginalita pôvodne označovala
„hranicu“, ktorá od seba oddeľovala svety rôznych
kultúr. Marginalita v takomto chápaní predstavovala
sociálny fenomén, kedy jednotlivci a sociálne skupiny
svojimi charakteristikami nespĺňali požiadavky, normy
hlavnej línie spoločnosti, žili na „rozhraní“ medzi dvoma
či viacerými svetmi rôznych hodnôt 1. (Reisman, 1954, in:
Sedláková, 2002). Významný posun v chápaní
marginality nastal v 60-tych rokoch 20. st., kedy
sociológovia začali marginalitu interpretovať prevažne
ako „okraj“ spoločnosti, nie ako „hranicu“ medzi dvoma
odlišnými svetmi. Špecifikom situácie rómskeho etnika
v jeho histórii ako aj v súčasnosti je existenica tak
okrajovej ako aj hraničnej situácie vo vzájomnom
spolužití s majoritnou kultúrou.
Postupne došlo k nahradeniu pojmu marginalita,
ako sa neskôr ukázalo, vhodnejším pojmom
marginalizácia. Marginalizácia oproti pojmu marginalita
v sebe implicitne zah ŕ ň a procesuálnu stránku
vydeľovania na okraj spoločnosti. Zachytáva v sebe vážny
predpoklad a síce, že človek je v spoločnosti odsúvaný na
okraj bez vlastného pri č inenia, pôsobením
nadindividuálnych spoločenských procesov, ktoré môže
len ťažko ovplyvniť. Oba pojmy sa napriek uvedeným
rozdielom bežne v teórii sociológie a iných vedách
používajú a zamieňajú. Neskôr sa stávajú súčasťou
širšieho konceptu sociálnej exklúzie – sociálneho
vylúčenia. Sociálnu marginalizáciu vnímame skôr ako
proces, ktorým sa sociálne vylúčenie uskutočňuje.
Súčasný koncept sociálneho vylúčenia vychádza
predovšetkým z procesuálnej stránky. Jeho podoba a
obsah sú saturované jeho prejavmi, dimenziami, či
indikátormi. Zároveň treba dodať, že koncept sociálneho

vylúčenia, ako je v súčasnosti prezentovaný a skúmaný,
sa stal súčasťou národnej a nadnárodnej agendy najmä
v oblasti sociálnej a vzdelávacej politiky. Ke ď ž e
predstavuje širší sociálny jav ako jeho podstatná časť –
chudoba – predznamenáva riziko abstrahovania od
chudoby ako zásadného komponentu sociálneho
vylúčenia.
Sociálne vylúčenie sa prejavuje najmä v podobe
vylúčenia z trhu práce (alebo marginalizácie na ňom – zle
platená práca, nevýhodný pracovný č as, s ť a ž ené
pracovné podmienky, nestála práca...), s ktorým úzko
súvisí zníženie sociálneho a ekonomického statusu so
všetkými dôsledkami v sociálnom a kultúrnom živote.
Preto hovoríme o viacerých dimenziách sociálnej
exklúzie – o sociálnom vylúčení (vylúčenie zo sociálnych
inštitúcií), politickom vylúčení (upieranie občianskych,
politických a v mnohých prípadoch ľudských práv) a
kultúrnom vylúčení (zúženie priestoru pre možnosť
participovať na kultúre spoločnosti). Všetky tieto
dimenzie sociálnej exklúzie spolu úzko súvisia,
prestupujú medzi sebou rôznou intenzitou a dynamikou.
Nezanedbateľným dôsledkom sociálneho vylúčenia je jej
odraz v psychickom živote sociálne vylúčených (Mareš,
2000). Súhrnne možno povedať, že sociálne vylúčenie
prispieva k postupnej strate sebaurčenia v spoločnosti a
predstavuje útok na integritu osobnosti vylúčených.
Janie Percy-Smith (2000, s. 9) uvádza klasifikáciu
dimenzií a indikátorov sociálneho vylúčenia:
•
ekonomická dimenzia
dlhodobá nezamestnanosť
domácnosti nezamestnaných
neistota zamestnania a príležitostné práce
prijímová chudoba
•
sociálna dimenzia
rozpad tradičných domácností
nechcené tehotenstvá v mladistvom veku
bezdomovectvo
kriminalita
odcudzenie mládeže
•
politická dimenzia
slabý vplyv a moc
nedostatok politických práv
nízka volebná účasť
nízka úroveň aktivity komunity
odcudzenie / nedôvera v politiku
sociálne poruchy
•
komunitná (susedská) dimenzia
znehodnotenie životného prostredia
chátranie bytového fondu
ústup miestnych služieb
kolaps podporných sietí
•
individuálna dimenzia
zhoršenie fyzického a psychického zdravia
nízka úroveň vzdelania/nedostatok zručností
strata sebadôvery a sebaúcty
•
priestorová dimenzia
koncentrácia/marginalizácia ohrozených
skupín
•
skupinová dimenzia
vznik skupín na základe znakov, ktoré ich
odlišujú od majoritnej populácie (starší,
hendikepovaní, etnické minority atď.).

1 V dnešnom ponímaní je možné takéto vymedzenie pojmu marginalita sčasti stotožňovať s pojmom subkultúra, ktorá predstavuje relatívne

koherentný systém hodnôt, názorov a ideí existujúci paralelne, avšak alternatívne k hlavnej (oficiálnej) kultúre spoločnosti (predovšetkým subkultúry
mládeže).
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Podľa Romana Džambazoviča a Martiny Juráskovej
(2002, s. 535) je možné rozlišovať nasledujúce dimenzie
sociálneho vylúčenia:
ekonomické vylúčenie,
kultúrne vylúčenie,
symbolické vylúčenie,
priestorové vylúčenie,
vylúčenie z prístupu k sociálnym službám,
politické vylúčenie.
Bli ž šie sa budeme venova ť ekonomickému
a priestorovému vylúčeniu, pretože ich považujeme za
základné procesy, ktorých existencia vyvoláva ďalšie
dimenzie sociálneho vylúčenia.
Martina Jurásková (2004) vo vz ť ahu
k ekonomickému vylúčeniu zdôrazňuje, že je to proces,
ktorý má za následok vylúčenie zo životného štandardu
obvyklého v danej spoločnosti. Iste by sme sa mohli
pýtať, ako stanoviť „obvyklosť“ v životnom štandarde,
zjavne máme na mysli prevažujúcu úroveň prijímov vo
vzťahu k prevažujúcej miere a štruktúre spotreby v danej
krajine, či regióne. Ekonomické vylúčenie je primárne
podmienené nezamestnanosťou. Vzhľadom k tomu, že
uplatnenie sa na trhu práce, zamestnanecký status a
dosiahnuté vzdelanie sú dôležité faktory začlenenia sa do
sociálnej štruktúry, toto vylúčenie je v konečnom
dôsledku primárnym zdrojom chudoby a nízkej životnej
úrovne. Domácnosti s nezamestnanými členmi rodiny
nesú pä ť násobne vyššie riziko marginalizácie a
vylúčenia, ako domácnosti so zamestnanými členmi
rodiny. V súvislosti s narastajúcimi požiadavkami nielen
na výšku vzdelania, ale i na jeho typ, a hlavne na
schopnos ť permanentnej inovácie vlastných
kompetencií, sa rómske obyvateľstvo stáva takmer
nezamestnateľnou skupinou.
Na druhej strane musíme vnímať aj skutočnosť, že
samotní Rómovia majú tendenciu približovať sa k stále
sa zvyšujúcej úrovni spotreby v tomto prípade
referenčnej skupiny majoritného obyvateľstva. Rastú
a rozširujú sa aj ich potreby, najmä materiálneho
charakteru. Jedným z dôsledkov tohoto vývoja je
fenomén tzv. otvárania nožníc aj vnútri rómskeho
spoločenstva.
Spôsoby, akými sa rómske rodiny so situáciou
permanentného nedostatku vyrovnávajú, sú postavené
najmä na týchto skupinách činností, ktoré tvoria
doplnkové príjmy k sociálnym dávkam, umiestnených na
neformálnom trhu práce:
nelegálna práca (tzv. práca na čierno, výkon
nízkokvalifikovaných príležitostných prác najmä pre
miestne majoritné obyvateľstvo),
práca v zahrani č í (v sú č asnosti je pomerne
rozšíreným javom najmä v separovaných
komunitách, okrem zvyšovania rodinného príjmu
prináša aj rad nových prvkov v živote rómskej
rodine – odlúčenie zvyčajne otca od rodiny,
prehlbovanie ekonomických rozdielov v komunite,
zvýšenú mieru spotreby, zvyšenie dynamiky
sociálnej mobility a i.),
neformálne obchodovanie (tradičné podomové
obchodovanie, predaj rôznych výrobkov na
parkoviskách a pod.). Zaujímavé je spomenúť aj
oblas ť formálneho obchodovania, kde
zaznamenávame posun k obchodovaniu v mieste
bydliska – menšie obchodné prevádzky rómskych
živnostníkov, pohostinstvá, tiež predaj spotrebného

tovaru napr. na jarmokoch, trhoch, oslavách
a pod.)2 ;
muzikanstvo – aj keď panuje všeobecný názor, že
Rómovia sú muzikanti, nemo ž no hovori ť
o muzikanstve ako o výrazne prevládajúcej
zárobkovej aktivite v rómskom spoločenstve. Je
podmienené tradíciou rodiny, vlastníctvom
hudobných nástrojov ako aj miestnym dopytom po
tomto type služby;
zber druhotných surovín a lesných plodov – tvorí
významnú časť sezónneho zvyšovania rodinného
rozpočtu najmä v segregovaných osadách,
príjmy z trestnej činnosti- najmä v segregovaných
osadách, kde sociálna situácia mnohých rodín
hraničí s biedou, zaznamenávame aj vyšší výskyt
kriminálneho správania najmä za ú č elom
zaobstarania prostriedkov na živobytie. K tejto
skupine príjmov možno tiež zaradiť úžerníctvo.
Všeobecne platí, že čím je vyššia miera integrácie
daného spoločenstva, tým viac sú v štruktúre spôsobov
obživy prítomné legitímne formy zárobkovej činnosti
(platené zamestnanie na zmluvu, živnosť, podnikanie)
a naopak, čím viac je dané spoločenstvo fyzicky,
symbolicky a najmä priestorov vylúčené, tým viac je
odkázané na aktivity nelegitímneho charakteru.
Zaujímavé je sledovať zmeny v štruktúre spotreby tých
rómskych rodín, ktorých príjem je vyšší vďaka účasti na
legitímnom či nelegitímnom trhu práce. Druh spotreby
je naviazaný na kultúrne tradície ako aj na priamu či
nepriamu skúsenosť s chudobou. Momentálne vyššia
úroveň príjmov je navonok prezentovaná okázalou
spotrebou, keďže v kolektívnej pamäti Rómov má
nestálosť, neurčitosť a neistota zajtrajška svoje pevné
miesto. Preto Rómovia, hoci im to momentálna životná
úrove ň umo ž ň uje, investujú hlavne do spotreby
materiálnych statkov, takmer vôbec potom do
dlhodobých aktív a sociálnych istôt (hypotekárne úvery,
ž ivotné poistenie at ď .). Tento fenomén je ur č ite
posilňovaný individuálnou reflexiou vychádzajúcou
z uvedomenia si svojho rizikového postavenia na trhu
práce.
Priestorové vylúčenie predstavuje zoskupovanie
jednotlivcov a skupín v ur č itých geografických
priestoroch. (rómske štvrte, mestské getá, vidiecke
osady). Tieto lokality síce nie sú poväčšine ohraničené
hranicou alebo plotom, ktorý by obyvateľov udržiaval v
stanovenom priestore (prípadne ostatných mimo tento
priestor), napriek tomu je zreteľné, že je priestor odlišný
od ostatnej časti obce či mesta a pomyselná hranica je
rešpektovaná. (Radostný, 2008). Priestorové vytláčanie
rómskeho obyvateľstva do periférnych oblastí, alebo
etnicky homogénnych urbánnych celkov v rámci miest
a obcí, je v súčasnosti vážnou integračnou prekážkou
Rómov do majoritnej spoločnosti. Neumožňuje inklúziu
marginalizovaných rodín, ktoré v nich existenčne žijú do
štandardných štruktúr slovenskej spoločnosti. Znovu
upozorňujem na skutočnosť, že napriek proklamovanej
integračnej politike na národnej úrovni, prebiehajú na
lokálnej úrovni opačné procesy vedúce k ešte väčšej
sociálnej izolácii rómskeho etnika. Koncentrácia
rómskeho obyvateľstva, resp. neprispôsobivých občanov
do samostatných územných celkov, je v mnohých
prípadoch sú č as ť ou agendy lokálnych autorít,
zdôvodňovaná a ospravedlňovaná verejnou mienkou
a ž elaniami miestnych obyvate ľ ov. Ide o ve ľ mi

2 Bližšie pozri Prekážky pri zvyšovaní zamestnanosti Rómov na Slovensku, 2006.
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nebezpečnú stratégiu vyrovnávania sa so sociálnymi
problémami, ktorá je potenciálne ž ivnou pôdou
etnických konfliktov, nehovoriac o prehlbovaní
sociálneho vylúčenia Rómov, ktoré sme sa, podotýkam,
zaviazali aktívne zmierňovať.
Sme toho názoru, že práve priestorové vylučovanie
Rómov, je kľúčovým procesom, ktorý nielen že zo
samotnej podstaty inkluzívnej politiky vylu č uje
napĺňanie jej cieľov, ale výrazne prehlbuje problém
sociálneho vylúčenia Rómov na Slovensku. Obmedzenie
komunikácie, oslabenie a ž eliminácia vzájomných
kontaktov s miestnym majoritným obyvateľstvom má za
následok ešte väčšiu izoláciu rómskej komunity, ako aj
uzavretosť majoritnej komunity vo vzťahu k Rómom.
Iste treba rozlišovať medzi územiami, ktoré Rómovia
tradične obývajú, a ktoré sú priestorovo odlúčené od
majoritných obcí a tými, ktoré v procese integrácie
Rómov do slovenskej spoločnosti paradoxne vznikajú
ako etnicky homogénne a priestorovo odlú č ené
komunity (samostatné štvrte – getá v mestách,
samostatné ulice v obciach a pod.). Priestorové vylúčenie
prerastá až do symbolického vylúčenia. Ten, kto žije
v takomto prostredí, je pova ž ovaný za
neplnohodnotného člena spoločnosti, je objektom
nálepkovania zo strany majoritnej, či hlavnej kultúry.
Fyzicky vytláčaní sú objektom pohŕdania, viac či menej
vidieteľnou skupinou, do ktorej ostatní nechcú patriť.
Dlhodobá existencia alebo náhly prepad do priestorovo
vylúčenej lokality takmer zaručuje postupnú stratu
schopností sa zo situácií, ktoré produkuje, vymaniť.
Preto v závere kladiem otázku, zodpovedanie ktorej,
podľa môjho názoru, je kľúčové pre našu ďalšiu spoločnú
koexistenciu nielen vo vzťahu k Rómom, ale aj k ďalším
skupinám na okraji spoločnosti, ako objektom politiky
sociálnej inklúzie. Budeme čakať až sa Rómovia zmenia
a potom ich príjmeme, alebo ich príjmeme, aby sa mohli
zmeniť?
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Miesto sociálnej prevencie pri
riešení negatívnych javov
spojených s chudobou
a sociálnym vylúčením
Eva Halamová
___________________________________
Anotácia: Vývoj modernej spoločnosti prináša so sebou
nielen množstvo výhod, ale aj veľa nevýhod. Obrovský
nárast nezamestnaných a chudobných, rozvoj páchania
trestnej činnosti či zvýšený nárast návykových látok nás
všetkých negatívne ovplyvňujú. Kriminalita, chudoba,
nezamestnanosť či iné sociálne problémy sa stali
každodennou realitou, pričom je ohrozená najmä mladá
generácia, čo v spoločnosti vyvoláva potrebu venovať
zvýšenú pozornosť týmto javom najmä z hľadiska
prevencie.
Kľúčové slová: Sociálna prevencia. Sociálna práca.
Chudoba. Sociálne vylúčenie. Nezamestnanosť. Mladí
ľudia.
Abstract: The development of modern society brings
with it not only the benefits but also many
disadvantages. Huge increase in unemployment and
poor, development of criminal activity or higher increase
in substance abuse has negatively affects us all. Crime,
poverty, unemployment and other social problems have
become an everyday reality, which is particularly
threatened by the young generation, and company raises
the need to give attention to this phenomens particularly
in terms of prevention.
Key words: Social prevention. Social work. Poverty.
Social exclusion. Unemployment. Young people.
Chudoba patrí aj v 21. storočí medzi otázky, ktorými
je potrebné sa zaoberať. Podľa Romana Džambazoviča
(2004, s. 6) je skúmanie chudoby a sociálneho vylúčenia
vhodné zasadiť do kontextu špecifického hospodárskeho
aj sociálneho vývoja a stavu prosperity na konkrétnom
území. Zmenený medzinárodný a politický kontext v
Európe priniesol pre Slovensko nové výzvy aj v skúmaní
chudoby, keďže sme sa stali súčasťou spoločenstva, v
ktorom sú otázky nepriaznivej životnej situácie a
nerovnakých ž ivotných šancí v centre pozornosti
výskumu i politického rozhodovania. Presun záujmu od
chudoby k sociálnemu vylú č eniu predstavuje v
poslednom období jednu z najvýznamnejších udalostí v
teórií i praxi sociálnej politiky. Kvalitatívne ako aj
kvantitatívne posuny v podobe chudoby v porovnaní s
minulos ť ou priniesli záujem o širšie vymedzenie
chudoby, snahu o pochopenie procesov a mechanizmov,
ktoré vedú alebo znemož ňujú vymaniť sa z tejto
nepriaznivej situácie. V tejto súvislosti sa objavujú
otázky, akými spôsobmi umo ž ni ť za č lenenie a
participáciu vylúčených do bežného spôsobu života tej
ktorej konkrétnej spoločnosti (Džambazovič, Gerbery,
2004, s. 7).
Konkrétne preventívne opatrenia v boji
s chudobou a sociálnym vylúčením
Napriek existencii rozli č ných teórii, ktoré sa
pokúšajú vysvetľovať príčiny chudoby a sociálneho
vylú č enia a ponúkajú spôsoby, ako sa s týmito
negatívnymi javmi vyrovnať, som presvedčená, že o

týchto javoch vieme ešte stále veľmi málo. „Chudoba a
sociálne vylúčenie nie sú statické a menia sa v čase. Sú
závislé od množstva faktorov, preto ich identifikácia a
h ľ adanie efektívnejších riešení, ako pomôc ť
konkrétnym jednotlivcom či skupinám, aby sa vymanili
z chudoby a opätovne začlenili do hlavného prúdu
spoločnosti, je permanentný a veľmi komplexný proces.
Vy ž aduje si úzku prepojenos ť rôznych politík a
spoluprácu mnohých aktérov na národnej, miestnej a
dokonca medzinárodnej úrovni. Riešenie na národnej
úrovni predstavuje najmä prijatie a dôsledné
uplat ň ovanie legislatívy, ktorá by umo ž ň ovala
komplexne riešiť situáciu ľudí ohrozených chudobou a
chudobe predchádzať“ (Kvapilová, 2007, s. 37), čo je
z h ľ adiska sociálnej práce nesmierne dôle ž ité.
„Konkrétne riešenia na lokálnej úrovni môžu byť s
ohľadom na individuálne osudy chudobných alebo ľudí
ohrozených chudobou najefektívnejšie. Spočívajú vo
včasnej diagnostike problému, v kvalite a komplexnosti
dostupných resp. poskytovaných slu ž ieb, ako sú
pracovné a sociálne poradenstvo, zdravotná starostlivosť
a služby pre deti z chudobných aj ohrozených rodín a
prístup k sociálnemu bývaniu, tiež aj v efektívnej
koordinácii a spolupráci rôznorodých aktérov, ktorým by
osud ich spoluob č anov nemal by ť
ľahostajný“ (Kvapilová, 2007, s. 38).
Podľa Daniela Gerberyho (2007, s. 109) je snaha
o odstraňovanie a zmierňovanie chudoby stabilnou
súčasťou sociálnej politiky. Redukcia a predchádzanie
chudobe sú spolo č ným najni ž ším menovate ľ om
existujúcich foriem sociálneho štátu bez ohľadu na ich
ideologickú a inštitucionálnu vybavenosť. Sociálna
politika v oblasti znižovania chudoby tradične spočíva na
dvoch veľkých pilieroch, ktorými sú finančné dávky
a sociálne služby. Tie dopĺňajú rôzne opatrenia v oblasti
vzdelávacieho systému a a trhu práce, zamerané tak na
riešenie aktuálnych problémov, ako aj na preventívne
pôsobenie a na odstraňovanie podmienok vytvárajúcich
riziká ohrozenia chudobou v neskoršom veku.
Samozrejme, dôle ž ité pre zni ž ovanie chudoby
a prevenciu jej vzniku sú aj charakteristiky iných
systémov, ktoré sú od sociálnej politiky inštitucionálne
oddelené - daňový systém, hospodárska politika a pod.
Nezabúdajme na to, že vo všetkých oblastiach
sociálnej práce je potrebné zintenzívni ť sociálnu
prevenciu. Tá sa chápe veľmi široko, od podpory
zdravého životného štýlu a podpory zdravia až po
špecifickú prevenciu rôznych sociálno-patologických
javov. To si však vyžaduje, aby celá spoločnosť a verejná
mienka získali reálny pohľad na problematiku. Ten je
možné získať predovšetkým razantnou primárnou
prevenciou organizovanou systematicky v celej
spoločnosti. Podstatou primárnej prevencie je vytvárať
podmienky pre formulovanie individuálnych postojov
k spomínaným pojmom, ktoré sú zalo ž ené na
objektívnych informáciách o základných veciach a
možných rizikách.
Ústredným bodom stratégie sociálnej ochrany a
sociálnej inklúzie EÚ je detská chudoba a sociálne
vylúčenie. Pomoc mladším generáciám predstavuje
zároveň možnosť znížiť pravdepodobnosť chudoby v
budúcnosti. Vo väčšine EÚ sú deti vystavené väčšiemu
riziku chudoby než celková populácia. Príčiny tohto javu
sú komplexné a patria k nim faktory ako život v
domácnosti, ktorej členovia majú nedostatočné alebo
ž iadne zamestnanie, prípadne slabo platené
zamestnanie, život s jedným rodičom alebo život vo
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veľkej rodine a nedostatočná príjmová podpora rodinám.
Dieťa vyrastajúce v chudobe je zároveň náchylnejšie čeliť
väčšiemu množstvu prekážok v budúcnosti, či už
nedostatočnému vzdelaniu, zdraviu alebo pracovným
perspektívam (Európska komisia, 2008, s. 4, 6).
Prevencia pred chudobou a sociálnym vylúčením
v rodine
Zuzana Katreniaková (2009, s. 27) zastáva názor, že
rodina je jedným z najdôle ž itejších faktorov
ovplyvňujúcich vývin dieťaťa. Je prostredím, kde sa
formujú základné hodnoty, normy, postoje a vzorce
správania, ale môže sa tiež stať miestom vzniku rôznych
vývinových problémov vrátane rizikového správania,
ktoré môže viesť až k sociálnemu vylúčeniu. Rodina, ak
má byť najelementárnejšou zložkou ľudskej spoločnosti
a plniť svoje najzákladnejšie funkcie, musí byť na
nejakom konsenze budovaná a na ňom fungovať. Práve
rituály vytvárajú mechanizmy, ktoré vedú k sociálnej
súdr ž nosti, posil ň ujú ž iadané správanie sociálne
zdieľané členmi rodiny, jej okolia a koniec koncov
väčšiny ľudí v spoločnosti. Sociológovia napríklad
zdôrazňujú, že pri posudzovaní delikventného správania
treba vždy prihliadať na sociálne a kultúrne prostredie, z
ktorého dieťa pochádza.
Detská chudoba je rozšírenejšia v domácnostiach,
ktorej členovia sú bez zamestnania, alebo kde pracuje len
jeden rodič. Je preto nevyhnutné zlepšiť prístup k
zamestnaniu pre oboch rodičov a aktivovať služby ako
starostlivosť o deti, ktoré zmierňujú rodičovskú záťaž, a
súčasne zlepšovať kvalitu zamestnania pre rodičov, ktorí
síce pracujú, no stále bojujú s ťažkosťami. Opatrenia
proti detskej chudobe najlepšie fungujú vtedy, keď sa
zamerajú na problém včas, dostatočnými zdrojmi a majú
jasné ciele (Európska komisia, 2008, s. 6, 7).
Možnosti a opatrenia zamedzenia vzniku
negatívnych javov na úrovni školy
Školy a školské zariadenia sú povinné
zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi a realizovať včasnú prevenciu.
Výchova v škole by mala byť na profesionálnej a
odbornej úrovni. Škola musí vytvárať vhodné prostredie
a učitelia by mali byť pozitívnymi výchovnými vzormi.
Nástroje výchovnej prevencie na stredných školách sú
napríklad hodiny etickej výchovy. Etika ako náuka
o morálke by mala pôsobiť na celkový osobnostný vývin
dospievajúceho, no hlavne na jeho hodnotový systém. Na
škole tiež pôsobia výchovný poradca a koordinátor pre
drogovú prevenciu. Skutočnosť je taká, že teoreticky je
všetko v poriadku, prakticky však ostáva veľký prázdny
priestor medzi osobou rodiča – učiteľa – žiaka. Ak
vznikne problém, presúva sa po dráhach tohto
trojuholníka. Namiesto riešenia sa hľadá vinník. Práve
v tejto situácii škola ako ochranný faktor často zlyháva.
Správne vyplnený čas a správne formovanie postojov
žiakov vo vzťahu k droge je aj základnou úlohou
primárnej prevencie drogových závislostí (Kuruc, 2007,
s. 16-18).
Preventívna činnosť v rámci trávenia voľného
času v rôznych organizáciách
V SR ide v praxi o veľmi širokú oblasť výchovy v čase
mimo vyučovania, na ktorom sa zúčastňuje mimo rodiny
mnoho školských i neškolských subjektov v celej oblasti
výchovy a vzdelávania v štátnej i neštátnej sfére. E.
Kratochvílová (2001, s. 2) udáva, že v globálnom
pohľade predstavujú spolu veľmi pestrú paletu možností
pre využívanie voľného času detí a mládeže. Voľný čas a

jeho zmysluplné využívanie mládežou je v súčasnosti
vážny spoločenský problém. Využívanie voľného času
mládeže závisí od podnetov prostredia, od ponúkaných
možností, zaujímavých príležitostí a hlavne od výchovy.
Je známe, že výchova a zmysluplné využívanie voľného
čas sú najúčinnejšími prostriedkami prevencie trestnej
činnosti a kriminality, aj v boji proti drogám. Do
programov prevencie majú byť zapojené všetky školy,
školské zariadenia, aj celá spoločnosť a zabrániť tak
mladým, aby sa potĺkali po uliciach a prebytok ich
energie usmerňovať tak, aby sme ich odvrátili od
delikvencie.
Preventívne aktivity v boji s chudobu
a sociálnym vylúčením v masmédiách
Je dôležité nepodceniť ani vplyv prostriedkov
masovej komunikácie. Svoju úlohu v oblasti prevencie
drogových závislostí, chudoby či sociálneho vylúčenia
zohráva aj cielená a strategicky ve ľ mi detailne
prepracovaná reklama v otvorenej aj v skrytej podobe.
Masmédiá sa v súčasnosti svojím vplyvom, intenzitou
a šírkou záberu stávajú spoluur č ovate ľ om nielen
kultúrnosti vzájomných vzťahov, jazykového prejavu,
hodnotovej orientácie, ale i samotného spôsobu života.
„Určite možno súhlasiť, že médiá majú aj nesporný
pozitívny potenciál, t. j. môžu poskytovať priestor pre
vzájomnú komunikáciu v rámci verejnosti, venovať
pozornosť spoločensky znevýhodneným alebo krivdou
postihnutým jednotlivcom a skupinám, akceptovať
právo a pranierovať zločin, podporovať existujúce
morálne normy a vyvarovať sa toho, čo vzbudzuje
hlboké verejné pohoršenie. Tento potenciál majú aj
slovenské médiá, ale otázke je, do akej miery ho
využívajú a či možností ich pozitívneho pôsobenia nie sú
na okraji ich záujmu a pozornosti“ (Gluchman, 2008, s.
245).
Prevencia vrámci vzdelávacieho a pracovného
hľadiska
Podľa W. C. Kvaraceusa (1966, s. 5) sú veľké
nedostatky v samotnej voľbe povolania i v procese
adaptácie mladých ľ udí na pracovnú č innos ť vo
zvolenom povolaní. V odbornej literatúre existuje
výrazná zhoda v tom, že významným faktorom zvýšenia
rizika chudoby je nedostatočná úroveň vzdelania.
„Vzdelanie je jedným z kľúčových faktorov, ktorý sa
v rozhodujúcej miere zúčastňuje priamo aj nepriamo na
utváraní podmienok života jednotlivca alebo rodiny.
Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa
prejavuje nepriamo úmerný vzťah medzi rizikom
chudoby a úrovňou vzdelania. Platí, že čím vyšší stupeň
vzdelania, tým nižšie riziko chudoby“ (Filadelfiová,
2007, s. 24, 25).
Erika Kvapilová (2007, s. 29) na druhej strane však
udáva, ž e platená práca automaticky negarantuje
ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením. Ak sa za
mechanizmus prevencie vzniku, pretrvávania a
reprodukcie chudoby považuje trh práce, neberie sa do
úvahy skutočnosť, že trh práce je segmentovaný a
existujú v ňom pracovné miesta s nízkym ohodnotením,
slabo pokryté sociálnou ochranou a s nevyhovujúcimi
pracovnými podmienkami. Približne 16 % občanov EÚ
ohrozuje príjmová chudoba a toto percento narastá v
prípade detí, ako aj starších ľudí (Európska komisia,
2008, s. 4).
Záver
Proces sociálneho vylú č enia je primárne
dôsledkom chudoby a nízkych príjmov, ako sme sa však
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mohli dozvedieť, prispievajú k nemu aj ďalšie faktory
ako je diskriminácia, nízke vzdelanie či zlé životné
podmienky. Sociálne vylúčení sú odrezaní od inštitúcií a
služieb, sociálnych sietí a vzdelávacích príležitostí.
Prejavom sociálneho vylú č enia je teda napríklad
dlhodobá nezamestnanosť, závislosť na sociálnych
dávkach, život v priestorovo vylúčených častiach obcí,
nízka kvalifikácia, zlý zdravotný stav, rozpad rodín či
strata sebaúcty. Ľahostajnosť v tomto smere rastie, prah
citlivosti na chudobu, sociálne vylú č enie a
nezamestnanosť klesá a prípady, kedy sa človek ocitne
na dne, sa množia. Jedinou účinnou možnosťou reakcie
najmä výchovných inštitúcií je profesionalizovať procesy
prevencie, osobitne prevencie primárnej, ktorú nemožno
redukovať iba na niektoré jej zložky, ale treba ju
koncipovať integrovane, ako efektívny a štrukturovaný
celok (Ondrejkovič, 2000, s. 99, 100), pretože iba tak
môžeme zabrániť pocitom beznádeje a bezmocnosti ľudí,
ktorí sa ocitli na dne a ovplyvniť sociálnu situáciu týchto
ľudí.
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Inštitúcia rodiny a jej kríza
Dušan Šlosár
___________________________________
Abstrakt: Rodina je sociálnou skupinou, ktorá zohráva
v živote každého človeka významnú úlohu. Sociálne
zmeny, ku ktorým v spoločnosti dochádza majú dopad aj
na rodinu. Menia ju, modifikujú, prispôsobujú novým
potrebám jednotlivca i spoločnosti ako celku. Podstatnú
úlohu ochranného a podporného faktora zohráva rodina
predovšetkým v krízových životných situáciách
Kľúčové slová: rodina, rozvrat rodiny, možnosti
sanácie rodín, zmeny v rodine.
Abstract: The family is the social group that plays in
the life of each man a significant role Social changes
which occur in society and have an impact on the family.
Changing it, modifying, adapting to new needs of
individuals and society as a whole. Essential role of
protective and supportive family plays a factor especially
in crisis situations.
Key words: family, disruption of family, remediation
options for families, changes in the family.
Sociológia definuje rodinu ako morfostatickú
inštitúciu predstavujúcu sociálne zariadenie, ktorého
základným účelom je vytvárať súkromný priestor pre
reprodukciu spoločnosti. Rodina chráni svojich členov,
nemení svoj tvar, vnútorné usporiadanie ani habitus
a zmeny vo svojom okolí vyrovnáva. Vývoj, či pokrok
však rodina nebrzdí. Naopak, svojou stabilitou dynamiku
umožňuje a v istom zmysle aj vývoj podporuje, pretože
bráni spoločenský systém pred chaosom a zrútením.
Napriek tomu, že rodina prechádza vo svojom vývoji
mnohými zmenami, v súčasnosti sa veľa diskutuje o jej
opodstatnenosti. Rodina je aj na začiatku 21. storočia
stále privilegovaným a vyh ľ adávaným miestom
prirodzených, emocionálne silne podfarbených
medziľudských vzťahov. To, že rodina mení svoju
štruktúru ešte neznamená, že mení aj svoje poslanie.
Usiluje sa len prispôsobiť celkovým sociálnym zmenám.
Vnútorné väzby rodiny sú natoľko silné, že vonkajšie
tlaky ju nemôžu ohroziť, ani zničiť.
Paradoxné oslabenie reprodukčnej funkcie rodín,
ktoré sa prejavuje postupným poklesom pôrodnosti od
konca 50. rokov minulého storočia, masívne najmä
v Západnej Európe, neskôr aj v Strednej a Východnej
Európe? Napriek tomu, ž e v tom období došlo
vďaka obrovskému medicínskemu pokroku k zníženiu
detskej úmrtnosti a k nebývalému rastu životnej úrovne.
Tento paradox dejín minulého storo č ia vysvetlil
holandský demograf van de Kaa. Nazval ho druhou
demografickou revolúciou a hlboko analyzoval tento
fenomén európskych dejín 20. storočia. Podľa Karola
Pastora druhá demografická revolúcia je
charakterizovaná:
1. zmenami fertilného správania (pôrodnos ť a
plodnosť, užívanie antikoncepcie, potratovosť),
2. zmenami maritálneho správania (sobášnos ť ,
rozvodovos ť , kohabitácie, mimoman ž elsky
narodené deti) a
3. hodnotovými a ideovými zmenami (postmoderna,
individualizmus, sekularizácia, feminizmus,
vyhlasovanie „nových ľudských práv“....).

Teória druhej demografickej revolúcie doká ž e
účinne analyzovať a vysvetliť zložitosť demografických
javov a trendov až po možnosť ich predikovania, lebo
vidí tieto javy, zmeny v správaní a postojoch ľudí, rodín
v ich vzájomných súvislostiach:
•
Zmeny v hodnotových postojoch, spolu aj s
ekonomickými a inými faktormi, vedú k zmenám
v maritálnom správaní. Zmena postoja k inštitúcii
man ž elstva, vyjadrená indexom hodnoty
manželstva, podľa výsledkov výskumov v rokoch
2001-2002, realizovaných Trnavskou univerzitou,
súvisí s poklesom sobášnosti, s rastúcim počtom
nezosobášených spolužití a detí narodených mimo
man ž elstva a najmä s poklesom pôrodnosti
(Matulník, Jozef, 2003).
•
Pokles pôrodnosti radikálne mení štruktúru
obyvate ľ stva a ohrozuje stabilitu systémov
sociálneho zabezpečenia a trvalý ekonomický rozvoj
a ovplyvňuje fungovanie aj ostatných systémov
spoločnosti: školstvo, politický systém, zahraničnú
politiku, imigráciu.
Reprodukčná (prokreatívna) funkcia rodiny je pre
spoločnosť zdrojom a podmienkou obmeny generácií a
najmä vzájomnej spolupráce a podpory medzi
generáciami. To sa deje za predpokladu, ak sú rodičia
otvorení pre príchod detí a ak sú podmienky, v ktorých
žijú, pre prežitie a rast detí priaznivé.
Ak to môžeme zovšeobecniť neustále dochádza k
porovnávaniu životnej úrovne s úspešnejšími rodinami a
k snahe vyrobiť viac a viac až nakoniec „zabudnú“ na
deti. Hovorí sa aj o komplexe „Petra Pana“, keď
populácia odmieta dospieť. Ilúzia večnej mladosti,
ktorú predáva súčasná konzumná spoločnosť, naozaj
zaberá. Celá ekonomika je založená na tom, že každý rok
kúpime o niečo viac. Aby sme mohli nakupovať, musíme
mať dosť času a slobody k zarábaniu peňazí. Na to, aby
sme mohli zarábať viac, musíme byť dynamickejší
a flexibilnejší. Z pohľadu mladých ľudí (ale nie len ich),
deti to komplikujú, preto aj v našej kultúre silnie tlak na
bezdetnosť. Rodiny bez viacerých detí znamenajú úplnú
premenu niektorých čŕt spoločnosti. Môžeme poukázať
na Taliansko, pre ktoré boli charakteristické veľké
rodiny. Pri súčasnom trende zanikajú. To čo bolo
donedávna v talianskom kontexte nepredstaviteľné,
niečo, čo odjakživa určovalo vnímanie Talianska po
celom svete.
O. Matoušek (1997, s. 35) poukazuje na českú
rodina, ktorá je značne podobná slovenskej rodine.
Tvrdí, že česká rodina je rodinou zamestnanej ženy.
Zamestnanos ť ž eny je pre vä č šinu rodín stále
ekonomickou nutnosťou. Žena čaká od muža okrem
pomoci v domácnosti a hmotného zabezpečenia rodiny
predovšetkým citový súzvuk, vzťahové porozumenie.
Muži, ale ani ženy u nás zatiaľ neočakávajú, že žena by sa
mala výraznejšie ako muž angažovať v mimo rodinných
sférach. Napriek tomu sa niektoré ženy úspešne venujú
podnikaniu a verejnej činnosti. Tieto univerzálne
rozdiely v tom, čo od seba v rámci rodiny muži a ženy
očakávajú sú u nás možno o niečo väčšie ako v krajinách,
kde sa mohlo plne rozvinúť ženské emancipačné hnutie
a kde sú ženám prístupnejšie spoločensky významné
pozície pracovné aj politické. Medzi týmito rozdielmi sú
však aj vo všetkých spolo č nostiach biologicky
naprogramované rozdiely v správaní mužov a žien.
I. Možný (2006) hovorí o zmenách v rodine v celej
Európe, ktoré mali hlboké korene, ale práve v druhej
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polovici 20. storočia sa zviditeľnili. Podľa neho to sú
tieto zmeny:
1. V kresťanskom kultúrnom kruhu mala po stáročia
rodina monopol na legitímny sex. Tento však padol.
Najskôr sa stal všeobecne legitímnym sex
predmanželský, potom sa začal klásť otáznik aj nad
monopolné právo manželského partnera na sex toho
druhého.
2. Aj pri strate monopolu na legitimáciu sexu mohla sa
monogamická párová rodina zachova ť ako
inštitucionalizovaná legitimácia reprodukč ného
aktu. Od začiatku sedemdesiatych rokov vo všetkých
spoločnostiach nášho kultúrneho okruhu prudko
stúpa počet nemanželských detí.
3. Tradičná rodina prispievala k stabilite spoločnosti aj
tým, že výber manželského partnera nebol v rukách
tých, kto zakladali rodiny v novom pokolení, ale
v rukách rodičov.
4. Kresťanstvo ponímalo manželstvo ako inštitúciu,
ktorá je nezrušiteľná. Za trvalosť rodiny ručila
náboženská viera svojou najvyššou autoritou: Čo
Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
5. Prebiehajúca deľba práce a rozvoj špeciálnych
inštitúcií vyvlastnil rodine radu jej tradičnej funkcii.
Najskôr došlo k odluke bydliska a pracoviska
a rodine sa vzdialil námezdne zamestnaný muž.
Tam, kde bola rodina kedysi nezastupite ľ ná,
nastúpili špecialisti a formálne organizácie.
6. Párová monogamická rodina je inštitúcia, ktorú si
naša civilizácia vybudovala ako svoj spôsob ochrany
reproduk č ného procesu. Od polovice
sedemdesiatych rokov začala v krajinách nášho
civilizačného okruhu klesať pôrodnosť a dnes je
v mnohých krajinách rodina s jedným dieťaťom
najčastejším typom rodiny. V Nemecku viac než
tretina man ž elských párov zostáva zo svojho
rozhodnutia celoživotne bezdetná a aj u nás podiel
dobrovoľne bezdetných stúpa.
Na rodinu je možné nazerať ako na systém.
Systémom máme na mysli ur č itú prepojenos ť ,
zákonitosť, poriadok a usporiadanie čo sa zákonite
prejaví na fungovaní, prežívaní a ovplyvňovaní jej
jednotlivých členov. E. Žiakova (2005) v systéme
fungovania vymedzuje zmysel života a kvalitu života.
K rodine pristupujeme ako k systému na základe
systémových prístupov k rodine vychádzajúc
z Minuchiovej štrukturálnej teórie, Bowenovej teórie
rodinných systémov alebo Komunikačno-interakčného
prístupu. Rodinu môžeme vysvetliť ako systém, v ktorom
akákoľvek zmena jedného vo vzťahu k druhému alebo
čomukoľvek si vynúti zmenu u ďalších členov rodiny...
rodina má zložitú vnútornú stavbu, svoju psychologickú
štruktúru (Kredátus, 2002). Rodinný systém ako celok
utvára u členov systémové kvality, určuje ich niektoré
vlastnosti a osobitosti ... má vlastnosť neaditívnosti, t. j.
nie je len súčtom svojich členov.
Súčasná rodina sa stáva klientom sociálnej práce
vtedy, keď jej reálne sociálne problémy presahujú
možnosti riešenia v rámci rodinnej interakcie. Pričom
tieto problémy musia byť takého charakteru, ktoré patria
do kompetencie sociálneho pracovníka. Rodina sa
stretáva s mnohými problémami. Spomedzi objektívnych
problémov prvenstvo patrí:
nedostatok peňazí, nedostatok času a stres,
citlivejšie vnímanie ľudských práv žien a mužov, ich
predstavy individuálnej osobnej sebarealizácie sa na

prvom mieste zdôraz ň ujú v oblasti pracovnej
činnosti a vo verejnom živote, až potom v rodine,
zdravotné ťažkosti,
radikálne zmeny v prežívaní životných stratégií žien
a mužov v rodine a spoločnosti, ako súčasti
zvýšeného ohrozenia inštitúcie rodiny a krízového
stavu mnohých konkrétnych rodín,
zmeny v rozdelení domácich prác,
nezanedbateľná nezamestnanosť a problémy so
zamestnaním.
Pri práci s rodinou sa pozornosť venujeme hlavne
opore a podpore rodín. Často dochádza k stotožneniu
podpory rodiny so sanáciou rodiny. Vymedzujeme ju ako
„postupy podporujúce fungovanie rodiny, ktoré sú
opakom postupov vyčleňujúcim niektorého člena rodiny
kvôli tomu, že niekoho ohrozuje, prípadne kvôli tomu, že
je sám niekým z rodiny ohrozený. V súčasnosti
v západných krajinách prevažuje názor, premietajúci sa
i do praxe sociálnej práce, že sanácia rodiny by mala
byť metódou prvej voľby u väčšiny prípadov, kedy je
sociálna služba sociálne kontaktovaná kvôli výskytu
domáceho násilia“ (Matoušek, 2003). Ďalej citovaný
autor pokračuje: „práca s rodinou môže mať formu
podpory od zaškolenia dobrovo ľ níka, terapie
poskytovanej profesionálom celej rodine, alebo niekomu
z rodiny v domácom, či v inom prostredí, služby
poskytovanej rodinám (napr. dochádzka detí do
špecializovaných denných centier, prípravné
vzdelávanie detí pred vstupom do školy, dochádzka do
materských a rodinných centier)“. Cieľom podpory
rodín je podpora pri získaní vedomostí a zručností, ktoré
robia rodinu kompetentnejšou a tým posil ň ujú
fungovanie rodiny. Preventívne programy, ktoré sú
uskutočňované hlavne v USA zdôrazňujú silné stránky
rodiny, neformálnu podporu – oporu, zdroje
a združovanie sa s inými rodinami pri mobilizácii
sociálnych a komunitných zdrojov, namiesto
zameriavania sa na „hasenie“ u ž vzniknutých
a neadekvátne zvládnutých problémov.
Relatívne rozsiahla sieť solidarity v podobe štátnej,
regionálnej a komunálnej rodinnej politiky a sociálnej
politiky na všetkých týchto úrovniach je na jednej strane
prejavom zodpovednosti za rodiny a ich ž ivotné
podmienky, keď sa ocitnú vo vopred definovaných
náročných sociálnych či zdravotných situáciách, i
morálnej a hmotnej podpory rodín v radikálne
zmenených spoločenských podmienkach. Na druhej
strane však môžu prejavy solidarity oslabiť vlastnú
zodpovednosť členov rodín. To môže nastať vtedy, keď
sa kladie väčší dôraz na zlepšovanie sociálnej situácie
občanov, členov rodín ako na posilnenie rodín vo výkone
ich funkcií. Explicitná rodinná politika je zameraná
práve viac na posilňovanie funkčnosti rodín a na „rozvoj
ich vlastnej zodpovednosti“.
Problémami rodiny sa zaoberá aj Katolícka cirkev.
Jedným z významných dokumentov v tejto oblasti je
Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na roky 2007 – 2013.
Pastora č ný plán vychádza z analýz, ktoré hlavné
problémy rodinného života členia do štyroch skupín:
izolovanosť rodín, zvlášť vo veľkých mestách,
slabá pripravenosť mladých ľudí na zvládnutie
manželských vzťahov a výchovy detí,
nezamestnanosť a chudoba,
problémové situácie v rodine (závislosti, násilie,
starostlivosť o hendikepovaného člena v rodine).
Pastoračný plán sa venuje aj systematickej pastorácii
rodín, ktorá by mala pokrývať široké spektrum otázok
rodinného života:
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•

•
•
•
•
•

•

•

Pomáha ť rodinám (jej jednotlivým č lenom
i spoločenstvu rodiny ako celku) budovať ľudskú
zrelosť – prirodzené čnosti.
Podporovať manželov pri zachovávaní vzájomnej
lásky a vernosti.
Formovať chlapcov a dievčatá už od detstva
k správnemu chápaniu otcovstva a materstva a viesť
ich k zodpovednému konaniu v tomto duchu.
Venovať sa duchovnej formácii rodín (napomáhať
rast osobnej viery v Boha a z toho vyplývajúcej
praktickej lásky ku každému človeku).
Zdôrazňovať a mnohorakými spôsobmi podporovať
prijímanie detí ako Božieho daru.
Vytvárať predpoklady pre budovanie spoločenstiev
rodín, v ktorých bude vládnu ť atmosféra
bezpodmienečnej úcty k životu od počatia po
prirodzenú smrť a ktoré si budú vzájomne pomáhať
a zároveň vyvíjať aj charitatívnu činnosť smerom
von zo svojho úzkeho spoločenstva.
Budova ť sie ť inštitúcií, ktoré budú pomáha ť
rodinám pri riešení rozličných problémov – poradne
rozličného zamerania, krízové centrá, materské
centrá, ...
Význam Inštitútu rodiny v Bratislave, ktorý vznikol
ako diecézny inštitút na všestrannú podporu
kresťanskej rodiny a disponuje bohatými metódami
práce (príprava odborníkov – študijný program
„náuka o rodine“ pod záštitou TF KU; spoločenstvo
odborníkov COLOR; spoločenstvá rodín, centrá
obnovy rodiny, vydavateľská činnosť...).
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Riziká staroby a kontext chudoby
Mária Tomová
___________________________________
Anotácia: Starnutie je nezvratný proces, s prirodzeným
dozrievaním v kontinuite života ľudskej bytosti, ústiaci
do jednej z najnáročnejších fáz života, staroby. Aj toto
obdobie je sprevádzané a poznamenané rôznymi
rizikami, ž ivotnými okolnos ť ami a zmenami
biologického, psychologického i sociálneho charakteru.
Ekonomická náročnosť života globálneho sveta je pre
kategóriu seniorov v dôsledku ich zníženej funkčnej
schopnosti istým obmedzením, dokonca ohrozením
v zmysle chudoby. Prehĺbiť ju môžu viaceré riziká...
Kľúčové slová: staroba, proces starnutia, riziká
staroby, chudoba
Abstract: Aging in human lives is an irreversible
process due to natural causes. It ends in the most
challenging phase of life – old age. This phase of life is
marked with its risks, circumstances and changes of
biological, psychological and social character. Existence
in global word becomes more difficult as income of
seniors is reduced due to reduced earning ability and this
could result in poverty. This situation can be deepened
by various risks…
Key words: old age, proces of aging, risks of agedness,
poverty
Demografický vývoj v spoločnosti a populačné krivky
štatistických zistení sú výpoveďou o pretrvávajúcom
procese starnutia populácie, aj keď v správe Štatistického
úradu SR (z 28.5.2010 http://portal.statistics.sk/
dostupné 29.09.2010) už bol zaznamenaný „trend
prirodzeného prírastku“. Demografické starnutie má
charakter masového fenoménu. Pre zdravotnú,
ekonomickú, sociálnu a inú dimenziu rezonuje a stáva sa
predmetom diskusií a polemík na rôznych úrovniach, v
rôznych kontextoch. Stotožňujem sa s názorom, že
jednou z prvotných príčin tohto nepriaznivého stavu je
reprodukčné správanie, resp. znížený populačný vývoj.
Ďalšou z variant príčin je migračný úbytok v dôsledku
úrovne ekonomického vývoja a následného sťahovania
alebo vysťahovania sa zväčša mladých ľudí za finančnou
zábezpekou, jazykovými zručnosťami a životnými
skúsenosťami. Je len prirodzené, že s týmto úbytkom
prichádza zmena štruktúry spoločnosti. Prejaví sa
posilnením kategórie postproduktívneho veku.
Spoločným menovateľom vyšších vekových kategórií je
sociálny status „senior“. Zní ž ená je vitalita
a životaschopnosť, s prejavmi náladovosti, poklesom
výkonnosti, v dôsledku oslabenia psychického
a fyzického zdravia i finančného ochudobnenia a
zraniteľnosti. Problematike seniorov a procesu starnutia
sa venujú viacerí autori (Balogová, 2009; Langmeier,
Krejčířová, 2006; Matoušek, 2005; Pacovský, 1990 a i.),
názorovo sa zhodujúci v symptómoch, rizikách
a zmenách v období staroby. Východiskom analyzovania
príčin procesu starnutia a spomínaných zmien je
niekoľko rozpracovaných teórií, na báze pôsobenia
vonkajších exogénnych vplyvov (ekologické podmienky,
baktérie), vnútorných endogénnych determinantov.
Nemenej podstatné sú teórie metabolických zmien
a omylov alebo teórie porušenej integrácie a organizácie
(podrobnejšie Pacovský, 1990, s. 30). Proces starnutia

a obdobie staroby sprevádzajú už spomenuté zmeny.
Najmarkantnejšie je nimi zasiahnutá štruktúra a funkcie
organizmu. V odborných diskusiách medicínskeho
charakteru je akcentované opotrebenie organizmu,
vytrácajúca sa pru ž nos ť tkaniva, starecká
slabomyse ľ nos ť , Parkinsonova choroba, zní ž ená
odolnos ť vo č i stresu, infekciám, nádorovitým
ochoreniam a ďalšie (Wellmannová, Meyer, 1996). Aj
napriek dokonalosti človeka (myslenie, vôľové vlastnosti,
kvalita genetických predispozícií a pod.) i úspešnosti
vedeckého bádania v uvedenej oblasti nie je v silách,
ani možnostiach človeka súčasnej pretechnizovanej
postmodernej spoločnosti, sa procesu starnutia vyhnúť,
ubrániť, prípadne ho zastaviť. Tento nezvratný proces
nekompromisne vrcholí v poslednej fáze
ontogenetického vývoja ž ivota, v období
„sénia“ (seniority/oldage). V. Pacovský (tamže) ho
ozna č il za „multifaktoriálny“ dej, s výslednicou
vzájomného pôsobenia genetických podmienok
a faktorov vonkajšieho prostredia. Želaním každého
seniora i jeho najbližšieho sociálneho prostredia je
prekonať toto obdobie života v zdraví, aktívne, spokojne
a dôstojne.
Aktívny proces pokojného a dôstojného starnutia je
podmienený objektívnymi a subjektívnymi možnosťami
jednotlivca, pripravenos ť ou a vo ľ ou pre ž i ť ho
plnohodnotne a kvalitne. Kvalita v pokročilom veku sa vo
veľkej miere odvíja od funkčnej schopnosti jednotlivca.
Napomáha interakcii a integrácii človeka, s možnosťami
napĺňania záujmov a uspokojovania životných potrieb.
Rozhodujúcu úlohu pri tom zohráva psychika a
uvedomenie si skutočnosti, že staroba je bezprostrednou
súčasťou života, s istými obmedzeniami. Pripravenosť
jednotlivca predpokladá jej dôstojné pre ž itie
a zvládnutie, najmä ekonomicky i sociálne. Kvalitatívne
významným zdrojom spokojnosti, zvlášť v seniorskom
veku, je sociálna opora a solidarita rodinného zázemia,
vyhľadávanie príležitostí pre ďalšie sociálne interakcie
a komunikácia. Výmenou informácií sa vo všeobecnosti
zlepšuje orientácia v živote i v sociokultúrnom prostredí.
J. Keller (2005, s. 50) pokladá komunikáciu
za prostriedok „oživenia minulej skúsenosti i prostriedok
anticipácie a plánovania budúcich aktivít“. Zvyšujú sa
ňou šance pre nadväzovanie a udržiavanie kontaktov.
Otvárajú sa príle ž itosti pre vyjadrenie pocitov,
poskytovanie vzájomnej pomoci. Človek sa tak dokáže
zbavi ť pocitu osamelosti a izolácie, ktoré ho
ochudobňujú a sú vnímané s trpkosťou a niekedy až
bolestne. O sociálnej izolácii, ako o nepríjemnom
momente, vyvolávajúcom negatívne citové stavy a úzkosť
sa zmieňuje M. Nakonečný (1996, s. 243), „...človek
potrebuje iného človeka už preto, že prakticky všetky
svoje potreby uspokojuje v interakcii s inými ľuďmi...“
Zvlášť v seniorskom veku, keď čelí rôznym rizikám.
Riziko vo všeobecnosti evokuje ohrozenie,
nebezpečenstvo, neúspech, prípadne možnosť škody. Pri
zadefinovaní rizík staroby je okrem biologického
značným rizikom ekonomická náročnosť života pre
seniora s nízkou úrov ň ou dôchodkového príjmu.
Znepokojenie vyvoláva skutočnosť, že vo väčšine
prípadov samotná výška dôchodku nepostačuje na
zabezpečenie chodu domácnosti. Zmena životného
štandardu seniorov v dôsledku obmedzených schopností
a podmienok postarať sa o seba samého vyvoláva
potrebu odkázanosti. Stáva sa sociálnym rizikom,
s psychickou záťažou, pasívnejším postojom k životu
i svetu, v krajnom prípade podlieha rezignácii. Za
nebezpečenstvá v zmysle rizík staroby sú považované
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extrémne a dramatické momenty života, strata blízkeho,
nepriaznivý zdravotný stav, nedôstojné podmienky,
navodzujúce pocit neúnosnosti, „atmosféru ťaživosti,
absencie zmyslu ž ivota, závislosti a straty
autonómie“ (Draganová, 2006, s. 129). Únikovým
riešením zdanlivo nezvládnuteľnej situácie seniora, ktoré
aspoň v danej chvíli „zaberie“ a pomáha zbaviť sa
akejkoľvek nadlimitnej záťaže, je aj v seniorskom veku
pravidelná konzumácia až zneužívanie psychoaktívnych
látok, alkoholu, fajčenia a pod. Abúzus alkoholu, tabaku
znamená predovšetkým nadmerné užívanie, „príliš
často“, „príliš mnoho“ alebo užívanie v nevhodnej dobe
(Urban, 1973, s. 18). Za nevhodnú dobu považujem i
obdobie staroby. Rizikom zneužívania a pravidelnej
konzumácie alkoholu v starobe je návyk, pri ktorom
nemožno vylúčiť závislosť. Podľa autorít zaoberajúcich
sa uvedenými patologickými javmi (Fischer, Škoda,
2009; Ondrejkovič, 2009, 2000; Kalina, 2008; Kolibáš,
Novovtný, 2007; Stone, Darlington, 2000; Hroncová,
1996 a i.) sa jedná o chorobný stav, impulzívnu poruchu,
nekontrolovateľnú túžbu, nutkanie užiť si (návykovú
psychoaktívnu látku, hazardné hry, príp. kombináciu
uvedených javov). Evidentná je zmena správania,
oslabená sebakontrola, ale tiež abstinenčný syndróm,
ako odvykací príznak. Závislosť je vždy vzťahom živého
organizmu k určitej patológii, v určitom časovom
horizonte, výsledkom čoho je zotročovanie a utrpenie
samotného jednotlivca i jeho najbližšieho okolia. Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) zadefinovala psychickú
a fyzickú závislosť. Problém psychickej a fyzickej
závislosti (pri psychickej závislosti človek nie je schopný
prestať, napriek tomu, že si uvedomuje dôsledky, pri
fyzickej závislosti narastá tolerancia), je možné spájať s
rôznymi vrodenými dispozíciami, životnými situáciami,
dilemami a motívmi. V nezanedbateľných číslach končí
prepad človeka závislosti od alkoholu až sociálnym
vylúčením. Okrem poškodenia mentálneho zdravia je
oslabený sociálny status, ďalší úbytok finančných
zdrojov, komplikujúcich stabilitu doterajšieho životného
štandardu jednotlivca i jeho rodiny. Pri súčasných
cenových reláciách (alkohol, tabak) a finančnej kríze sa
stáva akákoľvek látková i nelátková závislosť zápasom
s chudobou. V prípade pravidelného konzumu alkoholu
v období sénia ide zväčša o latentné pitie. Býva
racionalizované osamelosťou, opustenosťou, chorobou,
stratou partnera, rodinného zázemia, odchodu detí
z domova, pasivitou a pod. Jeho zvýšená miera konzumu
nielenže neprospieva duševnej a telesnej sviežosti (pády,
úrazy, atď.), ale pri vyššej frekvencii môže rýchlejšie
prerásť do závislosti. N. Osgood (2007, s. 34) v tejto
súvislosti upozorňuje na väčšiu „zraniteľnosť voči
účinkom alkoholu“, v dôsledku prirodzených zmien
spôsobených starnutím. Pod ľ a zrealizovaných
celosvetových výskumov (in: Spar-Aseneth la rue, 2003,
s. 213) sa vyskytujú prípady prevalencie abúzu
a závislosti od alkoholu u starých ľudí, žijúcich tiež
v komunitách. Adams a Cox (2003, s. 213) uvádzajú
rozsah výskytu abúzu od 2-4 % a poznamenávajú, že
menej striktné kritéria posudzovania vedú k vyšším
odhadom. Pod ľ a Johnsona (tam ž e) štúdie o
hospitalizovaných starých ľ u ď och a obyvate ľ och
opatrovate ľ ských ústavov hovoria „o prevalencii
alkoholu od 8-50 %, pričom sa zistilo, že muži sú oveľa
častejšie problémovými pijanmi ako ženy“. Otáznou v
kontexte dôstojného a spokojného prežitia staroby
zostáva miera pripravenosti a zodpovednosti.
Nezodpovednosť samotného človeka za vlastné konanie

a správanie, spojené so zneužívaním psychoaktívnych
látok sú ekonomicky nevýhodné. Môžu jeho existenčnú
núdzu, biedu až chudobu zaviniť, prípadne prehĺbiť.
Chudoba je nechceným sociálnym javom a zároveň
sociálnym problémom. Rezonuje nielen v individuálnej
rovine každodenného stereotypu jednotlivca, ale stáva sa
problémom jeho širšieho sociálneho prostredia i celej
spolo č nosti. V globále predstavuje odklon od
spoločenského štandardu. Prejavuje sa nedostatkom,
biedou, utrpením a následne odkázanosťou na sektor
sociálnych služieb. Reálne sa tento deficit prejaví
v rovine finan č ných a materiálnych statkov, ale
i sociálneho, duchovného a emocionálneho oslabenia.
Podstata chudoby je vymedzená a zadefinovaná
z rôznych uhlov pohľadu. Rozvojový program OSN
špecifikuje chudobu ako „popretie základných možností
ľudského rozvoja“, v kontexte udržania primeraného
ž ivotného štandardu, zdravého ž ivotného štýlu,
zachovania ľudskej dôstojnosti a pod. (Ondrejkovič,
2009). Teoretickým východiskom analýz a definícií
podstaty chudoby sú existujúce koncepcie rôznych
vedných disciplín. Sociologické prístupy pripisujú
chudobu naj č astejšie ž ivotnej situácii, procesu
socializácie. Vo svojich výskumných stratégiach
monitorujú napríklad mieru zavinenia chudobných
vrstiev spoločnosti na probléme vlastnej chudoby.
Funkcionalistické teórie vypovedajú o nežiaducom
negatívnom sociálnom jave. Paradoxne však akcentujú
jeho pozitívnu stránku, v zmysle potreby „preberania
výkonu tzv. špinavých a podradných, príp.
neatraktívnych, ale spoločensky nevyhnutných prác
v spoločnosti...“Reakcie, sociálne správanie a postoje
chudobných k vlastnej núdzi sa odvíjajú od schopnosti
vnímať ju, prehodnotiť a riešiť. Subjektívne chápanie
vlastnej nedôstojnosti, biedy a utrpenia podľa sociálnopsychologických koncepcií pripúš ť a alternatívu
akceptovania a zmierenia sa alebo odmietania (Gans, in:
Tokárová, 2009, s. 351). Nepríjemné momenty v živote
človeka, spájané s nedostatkom a neschopnosťou
uspokojova ť základné ž ivotné potreby vyvolávajú
úzkostné stavy. Človek bez rozdielu veku sa ich už
tradi č ne zbavuje, naj č astejšie u ž itím rôznych
psychoaktívnych látok (alkohol, tabak a i.). Účinok
podpornej látky v danej chvíli „zaberie“ a navodí stav
uvoľnenia, čo prirodzene zvyšuje riziko jej zneužívania a
logicky vedie k odčerpávaniu financií a prehlbovaniu
chudoby. Akýko ľ vek rozmer chudoby (finan č ný,
duchovný, emocionálny a i.) je záťažou. Vyvoláva
znepokojenie, pochybnosti. Paralyzuje psychicky. Človek
vyššej vekovej kategórie, vzhľadom k jeho zníženej
funkčnej schopnosti, zvýšenej citlivosti a zraniteľnosti sa
tak môže ocitnúť v situácii beznádeje až zúfalstva. Je
vystavený riziku a podrobený skúške „zvládnutia“.
V rámci možností sa len ťažko dokáže sám zmobilizovať
a nepriaznivú situáciu zvrátiť, prípadne ju vyriešiť bez
toho, aby nepodľahol panike z vlastnej bezmocnosti.
Pomoc zvládať riziká staroby, nevynímajúc návykové
správanie, je namieste a nemô ž e by ť dlhodobo
prehliadaná, ani formálna. Ak starý človek „stráca“
kontrolu nad sebou samým i vlastným životom, do úvahy
prichádzajú rôzne mo ž nosti intervencie, po č núc
prostredím rodiny, solidaritou alebo tzv.
medzigeneračnou solidaritou. Z aspektu morálneho,
emocionálneho, nábo ž enského a i. je súdr ž nos ť
a solidarita rodiny dôležitým faktorom zachovania
dôstojnosti života starnúceho rodiča. Teoretickým
východiskom medzigeneračnej solidaridy (Beengtson,
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Roberts, 1991, Silverstein, Bengtson 1997) a významnou
dimenziou kvality vzťahov medzi príbuznými je „citové
puto, vzájomný rešpekt a pochopenie“.V období
preberania záväzku detí postarať sa o rodičov nie je
ojedinelým javom vyhrotenie vzťahov s ambivalentným
protichodným postojom. Podľa M. Přidalovej (2007, s.
89-90) paradoxne i zložitosť vzťahov môže iniciovať
vedomú alebo nevedomú snahu dieťaťa, psychologicky
motivovanú, s úmyslom ospravedlniť alebo napraviť
vlastné zlyhania a „niečim pokrivený“ vzájomný vzťah
rodič a dieťa. Na druhej strane solidarita vo vzťahu
k stanúcim rodičom je morálnou kategóriu a zároveň
povinnosťou (už dospelých detí v strednom veku, ich
potomkov) poskytnutia starostlivosti a uvedomenia si
miery zodpovednosti. Oslabená kontrola seniora nad
sebou samým i vlastným životom, nižšia sebestačnosť
a postupne upadajúca nezávislos ť , sú dôvodom
intervencie najbližšej rodiny. Jej odhodlanie, možnosti a
limity zvládať a korigovať situáciu a nenarušiť tak bežný
chod vlastného fungovania, si vynucuje zmenu
zabehnutého systému, uchovanie alebo obnovenie
vzájomných vzťahov, s psychickou i praktickou formou
podpory. Istou zárukou sú legislatívne opatrenia zo
strany štátu, garantujúce sociálnu pomoc formou
sociálnej prevencie. Spočíva vo využívaní alternatívnych
možností riešenia problémov jednotlivca, prípadne
rodiny, v prospech zlepšenia ich kvality a dôstojnosti
života (napr. vyhľadávacia, opatrovateľská a zdravotná
starostlivosť, poradenstvo informujúce o dostupnosti
sociálnych slu ž ieb, asistenti, susedská výpomoc,
integrácia do komunitného centra, atď). Dôstojne žiť
znamená dôstojne starnúť. Úspešnosť starnutia je
podmienená aktívnym prístupom k životu, najideálnejšie
v prirodzených väzbách rodiny. Efektívny prínos sľubujú
preventívne koncepcie „úspešného starnutia“
prostredníctvom aktivizačných programov, v intenciách
posilnenia kvality života a pozitívnej adaptácie v starobe
(Langmeier et al., 2006, s. 213). Ich zámerom je
eliminovať patogénne dopady nečinnosti a pasivity
v oblasti telesnej, psychickej i sociálnej, urýchľujúce
„prirodzené involučné zmeny“.
V závere príspevku chcem upozorniť, že spomínané
riziká staroby v mnohých prípadoch znamenajú
nekonečný „boj“ s chudobou, degradujúcou dôstojnosť
človeka. Toho istého človeka, ktorý v súčasnosti
v postproduktívnom veku je považovaný za „nositeľa
životnej múdrosti“. Toho istého človeka, ktorý sa
donedávna podieľal na zabezpečovaní a zveľaďovaní
vlastnej rodiny i hodnotového, socio-kultúrneho
systému spoločnosti. Som si istá, že je to dostatok
dôvodov k tomu, aby si zaslúžil aspoň minimálnu
pozornos ť , patri č nú úctu a rešpekt okolia (deti,
dospievajúca mládež), podporu a oporu najbližšej rodiny
i garancie spoločnosti. Seniori zostávajú bezprostrednou
súčasťou spomínaných subjektov, a práve tieto subjekty
musia dohliadať nad ich dôstojným starnutím...
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CHUDOBA AKO MORÁLNY
PROBLÉM
Júlia Klembarová
___________________________________
Anotácia: Autorka chce v príspevku zdôrazniť, že
problematika chudoby predstavuje dôležitý predmet,
o ktorom je potrebné diskutovať a snažiť sa uvažovať
o možných riešeniach, lebo chudoba a život v chudobe
predstavuje nielen problém sociálny, ale aj problém
morálny. Dôležité je uvažovať o etických aspektoch,
ktoré chudoba so sebou prináša, ako je napríklad
odcudzenie sa ľudí, nižšia kvalita života a niekedy aj
nižšia hodnota ľudského života priznaná zo strany iných.
Kľúčové slová: chudoba, ľudské práva, kvalita života,
ľudská dôstojnosť, morálny problém chudoby
Abstract: The main aim of the author in this report is to
emphasize that the problem of poverty is very important.
There is need to discuss this situation and also attempts
to find some solutions because the poverty represents
social problem as well as moral problem. It is important
to think about the ethical aspect of the poverty, for
example estrangement of the people, lower quality of life
and sometimes also lower human dignity.
Key words: poverty, human rights, quality of life,
human dignity, moral problem of poverty
Úvod
V súčasnosti sa s pojmom chudoby a sociálneho
vylú č enia stretávame č oraz č astejšie, presnejšie
povedané dennodenne. Či už v televízii, v bežnej
konverzácii medzi ľuďmi, ktorí hodnotia svoje životné
podmienky, alebo ich duševný stav, ďalej v rôznych
fórach na internete, atď.
Tento fenomén je v spoločnosti prítomný od
nepamäti, no je potrebné povedať, že v súčasnosti
neustále vystupuje do popredia a stáva sa čoraz
závažnejším. Myslím si, že v minulosti chudoba a život
v chudobe a v skromných podmienkach boli rovnako
súčasťou každodenného života ľudí. No takýto život
nebol vnímaný ako niečo špeciálne, keďže podobným
spôsobom žila väčšina obyvateľstva. Tým, že chudobní
ľudia žili spolu v jednej komunite, solidarita bola
súčasťou ich života. O závisti a túžbe po majetku, ako ich
poznáme my v dnešnej podobe, sa vtedy nedalo hovoriť.
Hotovým majetkom pre ľudí bolo mať trochu pôdy, na
ktorej si mohli vypestovať nejaké obilie a plodiny
a nakŕmiť tak hladné krky svojich detí. No stačí nám iba
kus poľa aj dnes? Práve naopak, ak človek zistí, že má
dostatok, chce stále viac. Skromnosť strieda chamtivosť
a túžba nikdy nemať dosť.
Preto musím uznať, že 21. storočie, rozvoj vedy
a techniky, nové technológie vo výrobe a rôzne možnosti
nadobudnutia majetku a vlastníctva, okrem uľahčenia
našich životov a množstva pozitívneho, prinieslo aj
negatívne črty. Tu zaradzujem orientáciu na matériu
a konzumný spôsob života, marginalizáciu duchovného
bohatstva, neustále sa zväčšujúce majetkové a sociálne

rozdiely medzi ľuďmi, kde niektorí majú nadbytok a iní
zase nedostatok. Práve prostredníctvom súčasného stavu
sa problematika chudoby stáva čoraz viditeľnejšou
a hmatateľnejšou vo všetkých kútoch sveta. Dosahuje
globálnu úroveň, ktorá je alarmujúcim znakom a
predstavuje silný indikátor potreby riešenia.
Aj keď sa primárne diskusie o tomto fenoméne vedú
v sociálnej oblasti, je potrebné podotknúť, že chudoba
a aspekty s ňou spojené prenikajú do všetkých sfér
spoločenskej praxe. Zlé podmienky značným spôsobom
ovplyv ň ujú pole medicíny, lekárskej starostlivosti,
školstva ale aj podnikania a následne prenikajú do
každodenného života. Vo všetkých týchto sférach sa
chudoba viaže na to najvzácnejšie a najkrehkejšie
zárove ň , na ľ udský ž ivot. Práve toto prepojenie
predstavuje problém, ktorý si akútne žiada konkrétne
riešenia.
Pri vyslovení slova chudoba1 človeku ako prvá
napadne myšlienka nedostatku zdrojov, neuspokojenia
jeho potrieb a teda život v zlých, alebo ťažších sociálnych
a ekonomických podmienkach. Avšak nemali by sme
zabúdať na to, že pojem chudoby v sebe obsahuje viacero
dimenzií a neredukuje sa len na materiálne a hmotné
záležitosti.
Chudobu môžeme vnímať aj ako odcudzovanie,
ponižovanie, neslobodu, potláčanie našich ľudských práv
na dôstojný život, ako nižšiu kvalitu života, ako
nespravodlivosť a zlo v spoločnosti. Všetky tieto spojenia
zároveň predstavujú negatívne vyjadrenia morálnych
kategórií. Tie nám pomáhajú preniknúť do etickej
dimenzie chudoby a jej chápania nielen ako sociálneho,
ale aj ako morálneho problému. Chcem zdôrazniť, že
problematika chudoby má dôležité miesto v etike
a v morálnych úvahách, a preto považujem priam za
nevyhnutné pri diskusiách o tomto fenoméne používať aj
optiku etiky a snažiť sa hľadať odpovede na vyvstávajúce
otázky nielen v sfére sociálnej a ekonomickej, ale taktiež
aj v morálnej.
Chudoba ako nákazlivá choroba?
Zastávam názor, že problematika chudoby sa dotýka
všetkých ľudí bez rozdielov, teda aj každého z nás.
Priame spojenie má s ľuďmi, ktorí žijú v slabých
sociálnych podmienkach, teda dá sa povedať, že chudobu
prežívajú a trpia ňou. Nepriamy dopad má na všetkých
ostatných ľudí, ktorí síce majú dostatok prostriedkov na
uspokojenie svojich potrieb, no nie je možné povedať, že
žijú vo svete bez chudoby. Chudoba ako taká a problémy
s ňou spojené sa nachádzajú všade okolo nás, sú ich plné
ulice, mestá a celé krajiny. Teda prítomnosť chudoby je
nepochybná a záleží na konkrétnom jednotlivcovi ako sa
k tejto situácii postaví, či chudobu chce vnímať a vidieť,
alebo pred ňou iba „zatvorí oči“.
V súvislosti s týmto mojím tvrdením vyvstávajú dve
možné alternatívy. Buď budeme svoje oči naďalej
zatvárať a vnímať iba náš okolitý svet (čo je vlastne
naším právom, ve ď my sme chudobu ostatným
nezapríčinili), alebo sa „vystavíme“ pôsobeniu nášho
„morálneho ja“, necháme konať spolu s rozumom aj naše
srdce. Prestaneme na ťažké životné podmienky a na život
v chudobe nazera ť ako na nákazlivú chorobu
a prestaneme sa báť priblížiť sa k takýmto ľuďom.

1 Podľa definície OSN z r. 1995, chudoba znamená stav, keď človek trpí hladom a podvýživou, nemá prístup k pitnej vode, hygienickým zariadeniam

a zdravotnej starostlivosti, má obmedzený alebo nijaký prístup ku vzdelaniu a informáciám. Býva v neadekvátnych podmienkach, v nezdravom
životnom prostredí a v rámci jeho sociálnej skupiny rastie úmrtnosť (Chudoba, 2010).
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Je dôležité, aby sme pochopili, že aj malými
krôčikmi môžeme zmierniť biedu chudobných. Na
začiatok úplne stačí, ak ľuďom, ktorí žijú v zlých
sociálnych podmienkach budeme preukazovať rešpekt,
úctu a ich ľudskú dôstojnosť, ktorá im právom prináleží
rovnako ako nám. Aj v 1. článku Všeobecnej deklarácie
ľudských práv nájdeme: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a
rovní si v dôstojnosti aj v právach. Sú nadaní rozumom a
svedomím a majú spolu vychádzať v duchu bratstva
(Všeobecná deklarácia ľudských práv)“. Všetci, či už
chudobní, alebo nie, máme rovnaké práva. Majetok
a vlastníctvo z nikoho nerobí lepšieho a hodnotnejšieho
č loveka, ako je ten druhý. Svoje
presved č enie
zaujímavým spôsobom vyjadrili aj editori Knihy
o chudobe, keď v úvode napísali:„ O chudobe ako
o životnej skúsenosti je možné uvažovať spôsobom, ktorý
z ľ udí, č o ju za ž ívajú, nerobí vzdialené objekty
povrchného moralizovania, ale ktorý ich chápe ako
rovnocenných občanov s právom na plnohodnotnú
participáciu na živote spoločnosti 2 “ (Gerbery, Lesay,
Škobla, 2007, s. 6).
Už spomenutá Všeobecná deklarácia ľudských práv
je zbierkou ľudských práv, ktoré prislúchajú každému
človeku od jeho narodenia. Jej článok číslo 25 uvádza:
„Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá by
mohla zabezpečiť jeho zdravie a blahobyt, aj zdravie a
blahobyt jeho rodiny, vrátane potravy, ošatenia,
bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných
sociálnych služieb; má právo na zabezpečenie v
nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej
nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v
ostatných prípadoch straty zárobkových možností,
ktoré nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle
(Všeobecná deklarácia ľudských práv).“ Toto vyjadrenie
práva každého človeka vyjadruje akýsi ideál, ktorý by mal
v spoločnosti platiť, teda hovorí o tom, aké by to malo
byť. No v súvislosti s chudobou sa zamyslime nad tým,
aká je situácia naozaj. Vzniká nám tu značný konflikt. Aj
keď vieme, ako by to malo byť, predsa obrovské
množstvo obyvateľov žije v neľudských podmienkach,
nemá prostriedky na ubytovanie, stravu, ošatenie,
lekársku starostlivosť, atď. Práve v tomto konflikte tkvie
aj morálny problém. Položme si otázku a v duchu sa
pokúsme hľadať na ňu odpoveď. Čo je chudoba z tohto
uhla pohľadu? Aj keď sa primárne viaže na ekonomickú
situáciu človeka, tu vidíme aj jej priamy zásah do
integrity človeka. Dokumenty obsahujúce ľudské práva
uvádzajú, že ľudské práva sú neodňateľné a rovnako
prináležia každému človeku, no tu zároveň vidíme, ako
chudoba „vyvracia“ ich platnosť. Neporušuje chudoba
naše ľudské práva? Ak áno, kto by nám mal pomôcť
zmeniť túto situáciu? Je treba niečo meniť?

Na jednej strane stojí silný vplyv Deklarácie
a vyjadrenia žiaduceho stavu, ktorý by mal v spoločnosti
platiť. Na druhej strane stojí reálny svet, kde ľudský
život ani zďaleka nefunguje na základe ľudských práv,
ktorými disponuje každý človek. Vieme, na čo má právo
každý človek a predsa sa dennodenne na ulici stretávame
so situáciami, ktoré ani zďaleka nie sú v súlade s týmito
právami. No položme si otázku. Koho by sme mali za
túto situáciu volať na zodpovednosť? Jednotlivcov, ktorí
si túto situáciu zapríčinili sami? A ak sa človek nedostal
do takejto situácie svojím pričinením, koho potom?
Vládu, jednotlivých jej predstaviteľov, právny systém
krajiny, ktorý dopustí, aby sa niečo také stalo?
Človek v núdzi si takéto otázky kladie každý deň.
Pátra po odpovedi, aby našiel v tej ťažkej situácii aspoň
svoj duševný pokoj, keď už nič iné. Neostáva mi nič iné,
iba konštatovať, že taký je život človeka. Nikdy nie je
všetko v súlade s poriadkom, ktorý si ľudstvo vytvorí.
Práve takéto situácie by mali byť pre ľudí hnacou
silou ku ďalšiemu konaniu. Záleží na nás, ako sa
k daným problémom postavíme, a ktorým smerom
posunieme život v našej spoločnosti. Či späť do
minulosti, kde zbierky ľudských práv mali skôr iba
informatívny charakter, alebo naopak vpred, kde práva
človeka prostredníctvom svojej normatívnosti pomáhajú
ľudstvu budovať a rozvíjať slobodu a jeho hodnotu a žitie
takého života, ktorý si na základe svojej podstaty
a ľudskej dôstojnosti zaslúži.
Chudoba a dôstojný život
Ako u ž bolo povedané, právo na dôstojnos ť
a dôstojný život prináleží každému človeku. No položme
si otázku. Môže byť život v chudobe dôstojným životom?
Je chudoba ako chudoba?
Pri hľadaní odpovede na tieto otázky, považujem za
dôležité uvažovať o chudobe v dvoch podobách, teda
o relatívnom a absolútnom vymedzení chudoby.
Relatívna chudoba predstavuje určitý sociálny jav, ktorý
sa prejavuje nedostatkom ž ivotných prostriedkov
človeka, alebo skupiny ľudí, pričom ide o menej
drastickú situáciu 3.
Druhý poh ľ ad zah ŕ ň a vymedzenie absolútnej
chudoby, respektíve biedy 4. Tá predstavuje zložitejšiu
situáciu, kde človek trpí hladom, telesným alebo
duševným utrpením, sociálnou odkázanos ť ou
(Ondrejkovič, Kasanová, 2006, s. 11). Zastávam názor, že
práve toto dvojrozmerné vymedzenie chudoby (relatívna
a absolútna chudoba) nám môže pomôcť pri odpovedi na
našu otázku (Môže byť život v chudobe dôstojným
životom?).
Pri uvažovaní o relatívnom ponímaní chudoby (ide
o miernejší variant) musím uznať, že aj keď je to situácia

2 Zastávam podobný názor, iba si dovolím mierne ho poopraviť a urobiť tak z neho určitý mravný ideál, o ktorý by sme sa všetci mali pri svojom

konaní usilovať. „O chudobe ako o životnej skúsenosti by sme mali uvažovať spôsobom, ktorý z ľudí, čo ju zažívajú, nerobí vzdialené objekty
povrchného moralizovania, ale ktorý ich chápe ako rovnocenných občanov s právom na plnohodnotnú participáciu na živote v spoločnosti“.
3 Do takéhoto chápania chudoby podľa môjho názoru patrí napríklad situácia, kde jednotlivec má určité prostriedky, teda netrpí absolútnou
chudobou, ale nemá všetko, čo by potreboval. Toto vymedzenie chudoby zaujímavo definoval profesor Peter Townsend z London School of
Economics. Zastáva názor, že „jedincov, rodiny a skupiny v populácii možno považovať za chudobných, ak im chýbajú zdroje na zabezpečenie
niektorých druhov stravy, životných podmienok a výdobytkov, ktoré sú zvyčajné v spoločnostiach, do ktorých patria. Pri takomto prístupe sa teda
berie do úvahy aj stupeň rozvoja spoločnosti a pomery, ktoré v nej prevládajú“ (Lesay, 2007).
4 Pod biedou rozumiem naozaj zložitú situáciu, v ktorej sa nachádzajú ľudia bez domova, bez všetkých prostriedkov, ktorých každodenná realita
zahŕňa boj o život.
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nepríjemná, v žiadnom prípade by sme ju nemali
charakterizovať ako takú, ktorá by značným spôsobom
obmedzovala život človeka, zasahovala do integrity jeho
osobnosti, respektíve bola by dôvodom, pre ktorý by mal
daný jednotlivec trpie ť sociálnym vylú č ením,
ponižovaním, alebo dehonestovaním hodnoty jeho
života. Ak by som daný spôsob života označila ako nie
dobrý, respektíve nedôstojný, potom by sme museli
uznať, že v „nedôstojných podmienkach“ žije množstvo
rodín na Slovensku.
V druhom prípade je potrebné pokúsiť sa odpovedať
na otázku, či je život v biede dôstojným životom. Takéto
žitie je častokrát skôr prežívaním a bojom o kúsok jedla,
strechu nad hlavou, dokonca aj zápasom o vlastný život.
Človek, ktorý žije v takejto absolútnej chudobe sa
v mnohých prípadoch ocitá na pokraji spoločnosti, je ňou
vnímaný ako nezodpovedný, lenivý, ako vydedenec. Tu
sa mi však natíska otázka. Kto dáva spoločnosti právo na
takéto hodnotenia? My predsa nepoznáme celú pravdu.
Nevieme čo sa danému človeku stalo, a tak by sme ho
prostredníctvom pár slov nemali zbaviť jeho hodnoty
a prisúdiť mu status odrodilca a niktoša. Je rovnakým
človekom ako my a má svoje práva. Tak nebuďme tými,
ktorý chcú hádzať kameňom, aj keď sami nie sú bez
hriechu.
Opäť sa vráťme k otázke. Je možné označiť ľudský
život, alebo skôr prežívanie v neľudských podmienkach,
v utrpení a nedostatku prívlastkom nedôstojný 5? Na
základe úcty ku každému jednému človeku a ľudskému
životu si nedovolím vysloviť tvrdenie, že život v biede je
nedôstojným životom. Skôr by som danú situáciu
definovala nasledovne. Život v biede nie je životom
hodným dôstojnosti, ktorou daný jednotlivec disponuje
na základe toho, že je človekom.
Súhlasím s tvrdením, že fakt našej existencie, to, že
žijeme, už to dáva nášmu životu zmysel a jeho hodnotu,
a človeku jeho ľudskú dôstojnosť (Gluchman, 2008, s.
65). Č lovek u ž tým, ž e je č lovekom je nie č ím
mimoriadnym a hodnotným a má svoju dôstojnosť.
Zastávam názor, že ani tá najväčšia bieda nás o ňu
nemôže obrať. Každý jeden ľudský život je obrovským
darom, ktorý si musíme vážiť, rešpektovať a chrániť bez
ohľadu na to, v akých podmienkach sa rozvíja, či
v blahobyte alebo v biede.
Smutne však musím konštatovať, že napriek luxusu,
ktorý je v súčasnosti prítomný, rovnako pretrváva aj
bieda, ktorá zhoršuje podmienky pre život ľudí, častokrát
ich dokonca znemožňuje. No to je údelom človeka,
bojovať, vytrvať a nikdy sa nevzdať. A posúvať celé (aj
keď strašné a smutné) posolstvo celému svetu, nech sa
budúce generácie poučia z našich chýb a nebudú na
chudobu a biedu nahliadať ako na niečo strašné
a nehodné úcty.
Zastávam názor, že chudoba je zlá. Predstavuje pre
spoločnosť akúsi hrozbu, strach, neistotu a nestabilitu
a tým vrhá jednotlivca do sveta plného obáv

z prítomnosti, budúcnosti a dokonca z každého dňa jeho
života. Metaforicky povedané, ide o akýsi tmavý mrak
morálneho zla, ktorý sa pomaly rozširuje a „napáda“
postupne všetky kúty Zeme. No položme si otázku. Čo
bude nasledovať? Aké dôsledk 6y má dopad chudoby na
ľudstvo a život človeka?
V snahe odpovedať na tieto otázky je potrebné
zopakovať, že život v chudobe je častokrát bojom
o každodenné prežitie, o kúsok jedla, strechu nad hlavou,
teda predstavuje akúsi hraničnú situáciu, v ktorej sa
človek nachádza. Práve tieto situácie sú špecifické a majú
vplyv aj na konanie a rozhodovanie jednotlivca. Stačí ak
si pozrieme televízne správy z jedného dňa a budeme
vidieť dôkazy. Neustále narastajúca kriminalita, krádeže,
vlámania, násilie, dokonca vraždy sú bohužiaľ súčasťou
ľudského života a mnoho z nich sa deje práve kvôli
chudobe a zlým podmienkam. Človek v takejto ťažkej
situácii ako keby zabúdal na svoj triezvy úsudok a na
pravidlá, ktoré platia v spoločnosti a bezhlavo sa ženie za
najrýchlejším (a bohužiaľ nesprávnym) riešením svojich
problémov. Chudoba a ťažké časy doslova doháňajú
človeka k strašným činom, ktoré môžeme považovať za
výsledok tohto stavu. Bolesť, utrpenie a v mnohých
prípadoch aj smrť človeka sú každodennou realitou
v živote poznamenanom chudobou.
Mnohí ľ udia sú kvôli chudobe priam nútení
predávať svoje obličky, očné rohovky, a tak napomáhať
rozvoju čierneho obchodu s ľudskými orgánmi. Rôzne
dilemy z medicínskeho prostredia, ktoré zaradzujeme do
výskumného poľa bioetiky, slúžia ako dobré príklady na
prezentáciu negatívneho dopadu chudoby na zdravie,
morálny charakter jednotlivca, na výber jeho konania a
na konkrétne činy človeka.
Ako ďalší negatívny dôsledok chudoby a jej vplyvu
na človeka je možné chápať prostitúciu. Rozkvet tejto
„profesie“ však nemôžeme pripísať len chudobe a životu
v zlých podmienkach. Častokrát ide o požívanie drog,
alebo prítomnosť iných faktorov, ktoré privádzajú ženy
k takémuto riešeniu ich problémov. Napriek tomu
zastávam názor, že naozaj veľké množstvo žien predáva
svoje telo, nedobrovoľne šliape po svojej dôstojnosti a
dehonestuje samú seba práve kvôli tomu, aby mali
z čoho živiť seba a svoje rodiny.
Na chvíľu sa ešte vrátim k Deklarácii, kde článok č. 3
stanovuje, že každý človek má právo na život, slobodu a
osobnú bezpe č nos ť (Deklarácia ľ udských práv).
Častokrát život v zlých podmienkach prináša človeku
množstvo obmedzení. Tie je možné chápať aj ako isté
hranice pri jeho autonómnom rozhodovaní o svojom
živote. Preto zastávam názor, že chudoba prináša človeku
aj pocit a zároveň realitu neslobody. Napriek tomu, že na
základe ľudských práv je každý slobodnou bytosťou a má
na slobodu právo, zlé podmienky častokrát u človeka
značným spôsobom obmedzujú výber jeho možností
a tým potláčajú jeho slobodu, ktorou by mal disponovať.
Tak sa
v mnohých prípadoch množina možných

5 Na objasnenie môjho chápania dôstojnosti a dôstojného života, uvediem vymedzenie dôstojnosti švédskeho autora Gőrana Collsteho. Chápe ľudskú

dôstojnosť (posvätnosť života) ako to, že každý človek je hodnotný jedinečným spôsobom, a teda zaslúži si rešpekt, bez ohľadu na jeho osobné
charakteristiky a schopnosti a táto jeho hodnota je rovnaká pre všetky ľudské bytosti (Collste, 2002, s. 15). Pripisuje ľudskú dôstojnosť každému
človeku bez ohľadu na jeho vnútorné vlastnosti a schopnosti. S týmto chápaním ľudskej dôstojnosti súhlasím a v súvislosti s ním prezentujem svoje
názory. Na základe tohto vymedzenia chápem každý jeden ľudský život ako dôstojný, bez ohľadu na úroveň majetku, ktorým jednotlivec disponuje.
6 Dôsledky súvisiace s ľudskými právami a ľudskou dôstojnosťou už boli spomenuté vyššie, a preto im už tu nebudem venovať pozornosť

52

alternatív redukuje len na jednu mo ž nos ť , kde
jednotlivec ani nemá šancu samostatne sa rozhodnúť
podľa vlastných záujmov, ale naopak, častokrát je už iba
nútený prijať situáciu, ktorá mu ostala.
Na nízku úrove ň vzdelania niektorých skupín
obyvateľstva je taktiež možné nahliadať cez prizmu
negatívneho vplyvu chudoby na život človeka. Vzdelanie
ako jedna zo základných hodnôt, ktoré sú nevyhnutné
pre rozvoj osobnosti, je podľa môjho názoru dôležitým
aspektom, ktorý formuje a ovplyvňuje aj morálny vývin
človeka. Jeho absenciu považujem za negatívny dôsledok
ž ivota v chudobe. Nízka úrove ň vzdelania mô ž e
predstavovať pre človeka značný deficit a prispieť tak
opä ť k obmedzeniu mo ž ností jeho uplatnenia
v budúcnosti.
Všetky tieto situácie predstavujú negatívny dopad,
respektíve
negatívne dôsledky chudoby na život
spoločnosti. Predstavujú akési konkrétne prvky jednej
veľkej množiny. Tú by sme mohli súhrnne nazvať
sociálnym vylúčením7 . Teda jednotlivé spomenuté
dôsledky chudoby vedú k sociálnemu vylú č eniu
jednotlivcov, ktorí sú častokrát odsúvaní na okraj
spolo č nosti, ako menej dobrí, respektíve menej
hodnotní. Človek je v takejto situácii vnímaný iba ako
nejaký materiál a nie ako hodnotná osobnosť, ktorou aj
naozaj je.
Ak uvažujem o chudobe holisticky, je potrebné
pripomenúť, že život v chudobe môže mať aj pozitívne
dôsledky, alebo skôr môžu dané dôsledky obsahovať
pozitívne aspekty. V súvislosti s tým mám na mysli
napríklad vysokú motiváciu k životu a následnému
rozvoju niektorých jednotlivcov. Tým, že žijú v ťažkých
podmienkach, niekedy až v biede, snažia sa zo všetkých
síl dosiahnuť čo najviac v rámci svojho vývoja, dokážu si
vážiť každú jednu maličkosť a sú vďační za pomoc, ktorú
im niekto ponúkne.
Prezentácia týchto príkladov jasne ukazuje
obojstranný dopad chudoby na život človeka, rovnako aj
na jeho vývin, či už fyzický, psychický a morálny.
Napriek prítomnosti pozitívnych aspektov, prevaha
negatívnych dôsledkov na život človeka je značná,
a preto chápem chudobu nielen ako ťažkú skutočnosť
pre život, ale aj ako skutočnosť morálne zlú.

a potrieb, už nebudú súčasťou nášho konania. Záujem
o druhého človeka a jeho problémy, snaha pomôcť
a konať v prospech iných, spravodlivosť pri rozdeľovaní
statkov a uznávanie rovnakej hodnoty každého ľudského
života predstavujú reálnu šancu na zmenu v našej
modernej spoločnosti. Je však potrebné začať konať
a preniesť všetky tieto mravné ideály do reálneho života
a ukázať tak celému svetu, že nie sme len umelými
produktmi konzumu a narcistického spôsobu života, ale
že sme bytosťami, ktorých konanie zosobňuje ideály
humanizmu a žitia dôstojného života.
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Záver
Je dôle ž ité uvedomi ť si, ž e ž ivot v dnešnej
spoločnosti je plný dynamických zmien, prevratov, a tak
sa častokrát môže zmeniť z minúty na minútu. Nikdy
neviem s istotou povedať, ako bude môj život vyzerať
o niekoľko rokov neskôr. Práve preto je potrebné, aby sa
človek snažil žiť v súlade s druhými ľuďmi a pokiaľ je to
možné, zmierňovať ich utrpenie. Problém
chudoby
a aspektov s ňou spojených sa týka všetkých nás. Musím
smutne konštatovať, že sa nedá jednorazovo vyriešiť.
Neexistuje ani žiadne konkrétne riešenie, ktoré by ho
odstránilo, alebo eliminovalo navždy.
Etika a oblasť morálky nám však ponúkajú návod,
na základe ktorého je možné aspoň určitým spôsobom
zmierniť dôsledky tohto javu. Ak sa solidarita, empatia
a prosociálne správanie zamerané na pomoc druhým
stanú každodennou súčasťou života človeka, egoizmus
a sebecký záujem o uspokojovanie vlastných cieľov

7 Existuje viacero „definícii“ sociálneho vylúčenia. Jedna z nich chápe tento fenomén ako proces, ktorým sú jednotlivci a aj celé skupiny zbavované

prístupu k zdrojom nevyhnutným pre zapojenie sa do sociálnych, ekonomických a politických aktivít spoločnosti ako celku. Tento proces sa tu chápe
ako dôsledok chudoby a nízkych príjmov. Sociálnemu vylúčeniu dopomáhajú aj ďalšie faktory, ako napríklad diskriminácia, nízke vzdelanie či zlé
životné podmienky (Sociálne vylúčenie, 2010).
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Edukácia rómskych žiakov ako
problém školskej sociálnej práce
Michaela Lipčaková
___________________________________
Anotácia: Školská úspešnosť rómskych žiakov patrí
v slovenskej odbornej verejnosti k mimoriadne
diskutovaným. V príspevku načrtávam kľúčové prvky
súčasného diskurzu pedagógov na pozadí analýzy
koncepčných materiálov
štátnej vzdelávacej politiky
a relevantnej legislatívy. Pokúsila som sa o deskripciu
rozvoja štátnej politiky za posledných päť rokov a to na
koncepčnej aj realizačnej úrovni. Identifikujem bariéry
školskej úspešnosti na strane rodiny, žiakov a legislatívy.
Navrhujem možné nástroje na ich elimináciu.
Kľúčové slová: sociálna situácia, rómski ž iaci,
vzdelávanie, bariéry, nástroje
Abstract: School success of Roma children belongs in
Slovakia to largely discussed issue. I analyzed this
problem as it appears in literature, conceptual materials,
state education policy and legislation. I also looked
closer on the development of the state policy during the
last five years, both at a conceptual and at a realization
level. I tried to identify the main barriers of school
success related to the family, pupils and legislation, and
to recommend possible implementations that would
eliminate these barriers.
Key words: social situation, Romany pupils, education,
barriers, implementations
Charakteristika rómskych žiakov ako cieľovej
skupiny vzdelávacej politiky
V rámci Slovenska žije viacero menšín. Druhou
najpočetnejšou skupinou sú Rómovia, obývajúci najmä
východnú časť krajiny. Podľa posledného sčítania
obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo v roku 2001,
obývalo územie Slovenska 89 920 (1,7 %) Rómov. Podľa
odhadu odborníkov ich ale na Slovensku žije až okolo
380 000, pričom 40 % z nich žije v segregovaných
komunitách. Podľa zistení Ústavu informácií a prognóz
školstva (ÚIPŠ) bolo na Slovensku v roku 2009 oficiálne
1559 rómskych žiakov. Celkový počet žiakov v tomto
období bol 448 371 (Databáza regionálnej štatistiky,
2009).
Úroveň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Rómov
je oproti majoritnej spoločnosti oveľa nižšia, o čom
svedčí skutočnosť, že až 90 % Rómov neukončí základnú
školu (Klein, 2008a). Monitorovanie školskej úspešnosti
rómskych žiakov je problematické nakoľko podľa
Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. je
zakázané spracovávať údaje vzťahujúce sa k etnickému
pôvodu. Na druhej strane odborníci zaoberajúci sa touto
problematikou potrebujú údaje kvôli výskumnej činnosti
a pre vytváranie nástrojov zlepšujúcich školskú
úspešnosť rómskych detí. Preto sú často rómske deti
zahrnuté pod pojem deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Nie všetky deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia sú rómske deti.

Rastislav Rosinský (2006, in: Klein, 2008a) uvádza,
že až 80 % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
sú p r á v e r ó m s k e d e t i . D e t i p o c h á d z a j úce zo

segregovaných osád sú č asto stigmatizované
nevyhovujúcim málopodnetným sociálnym prostredím,
ktoré je jednou z príčin školskej neúspešnosti rómskych
detí. V tabuľke vyššie môžeme vidieť prospech žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia rozdeleného podľa
krajov Slovenska za školský rok 2008/2009. Najviac detí
neprospelo v Prešovskom, Košickom
a Banskobystrickom kraji. Na Slovensku je medzi deťmi,
ktoré neprospeli a ž 60,9 % detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia, čo predstavuje vysoké číslo.
Z pohľadu vzdelávania ide o špecifickú cieľovú
skupinu. Táto špecifickosť je daná viacerými faktormi,
ktoré nás nútia pozerať na vzdelávanie rómskych detí
ako na multidimenzionálny a komplexný jav. Ako
poukazuje Stanislav Cina (2008), rómska rodina je
otvoreným systémom bez jasných pravidiel a štruktúr, čo
spôsobuje následne problém dieťaťu prispôsobiť sa
takému štruktúrovanému systému, akým je škola.
Zhoršená adaptácia detí na školské prostredie má
v nemalej miere svoju príčinu aj v nízkej návštevnosti
predškolských zariadení rómskymi deťmi. To má však
súvis okrem iného aj so systémovými prekážkami ako
napríklad dostupnosť alebo financovanie predškolských
zariadení. Demotivujúco pre rómsku rodinu môže
pôsobiť aj fakt, že v súčasnosti majú problém uplatniť sa
na trhu práce aj jedinci s dostatočnou úrovňou vzdelania
(Džambazovič, Jurásková, 2002). Aj to je jedna z príčin
prečo neprikladajú vzdelaniu veľký význam. Základné
bariéry na strane rodiny preto vidím v rozpore medzi
hodnotami školy a rómskej rodiny, v absencii
plnohodnotného a podnetného rodinného prostredia, v
slabej návštevnosti predškolských zariadení, v slabej
podpore zo strany rodičov detí, v nedocenení významu
edukácie, v slabej motivácii, v sociálnej izolovanosti, v
slabej informovanosti a v zanedbanosti detí. Eva
Šotolová (2000) sa zmieňuje aj o odlišnej kvalite plnenia
funkcie rodinnej výchovy.
Bariéry vo vzdelávaní na strane žiakov sa často
prelínajú s bariérami na strane rodiny, respektíve sa od
nich odvíjajú. U týchto detí je častý vysoký podiel
absencie školskej dochádzky súvisiaci s viacerými
ďalšími skutočnosťami ako napríklad odlišný jazykový
vývin, slabá motivácia, sociálna zanedbanosť, a s tým
súvisiaca nedostatočná úroveň kognitívnych funkcií ako
aj neukončené základné vzdelanie. Príčinu slabej
motivácie v oblasti vzdelávania na strane žiakov možno
okrem iného vidieť aj v transgeneračnom prenose,
v podobe odovzdávania toho sociálneho
a vzdelanostného kapitálu, ktorým rodina disponuje
(Matulay, 2003).
Z uvedeného vyplýva potreba participácie rodičov
žiakov na vzdelávaní ich detí. Konkrétne by bolo vhodné
zamerať sa v tejto oblasti na zvýšenie zaangažovanosti
rodi č ov na vzdelávaní napríklad prostredníctvom
informovanosti rodi č ov detí v marginalizovaných

54

komunitách o náležitostiach potrebných ku zápisu ich
detí do školy (Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému
vzdelávaniu, 2007; Džambazovič, Jurásková, 2002).
Ur č itým riešením by mohlo by ť aj zvýšenie
informovanosti o „vzdelávaní druhej šance“, ktoré sa
zameriava na ľudí s neukončeným vzdelaním. Pri
jednotlivých nástrojoch riešenia však netreba zabúdať na
diferencovaný prístup ku vzdelávaniu Rómov, keďže
rómske etnikum je stratifikované približne rovnako ako
majoritná spoločnosť (Matulay, 2003).
Dôležitosť vzdelávania vyplýva z jeho samotnej
podstaty, ke ď ž e predstavuje nástroj integrácie
marginalizovaných skupín Rómov do majoritnej
spoločnosti, a tiež kompenzuje sociálne nevýhody
prameniace zo sociálneho prostredia. V neposlednom
rade umožňuje kvalitné vzdelanie lepšie uplatnenie na
trhu práce, s čím súvisí zvýšenie sociálneho statusu.
Preto je dôležité vyvíjať iniciatívy na jeho skvalitňovanie.
Prioritnú úlohu v tomto procese zohráva štátna
vzdelávacia politika, ktorá predstavuje makroúroveň pri
riešení danej problematiky.
Štátna vzdelávacia politika
Za uplatnenie politiky v prospech rómskej menšiny
zodpovedajú orgány štátnej správy a samosprávy (Klein,
2008a). V rámci orgánov štátnej správy má
najvýznamnejšie postavenie Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky, ktoré spravuje celú oblasť týkajúcu
sa vzdelávania a školstva.
Význam špecifického prístupu ku vzdelávaniu
Rómov podčiarkuje existencia špecifických inštitútov
v sústave štátnej správy, ku ktorým môžeme zaradiť
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity, Medzirezortnú komisiu pre záležitosti
rómskych komunít pri úrade splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity a Radu expertov Ministerstva
školstva SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov (Klein,
2008b). Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity od roku 2009 posudzuje a realizuje jednotlivé
systémové projekty a dokumenty zamerané na integráciu
a lepšie postavenie Rómov v spoločnosti. Je poradným
orgánom vlády pre rómsku problematiku a je začlenený
do štruktúry Úradu vlády SR.
V sú č asnosti prebieha na Slovensku proces
decentralizácie ako odraz identických procesov
prebiehajúcich v strednej a juhovýchodnej Európe, čo sa
nevyhnutne dotýka aj školstva. V praktickej rovine sa to
premieta do prenášania kompetencií na samosprávy.

Základné a materské školy spadajú do pôsobnosti miest
a obcí a stredné školy sú v pôsobnosti samosprávnych
krajov.
Oblas ť vzdelávania Rómov upravujú rôzne
koncepčné materiály aj legislatíva. Zameriam sa na
najdôle ž itejšie problémy. V rámci jednotlivých
národných dokumentov sa problematikou vzdelávania
Rómov zaoberá koncepcia Dekády začleňovania rómskej
populácie na roky 2005 – 2015 (ďalej Dekáda)1. Dekádu
prijalo deväť krajín Strednej a Juhovýchodnej Európy a
je podporovaná medzinárodným spolo č enstvom.
Predstavuje prvé spoločné úsilie zamerané na zmenu
života Rómov v Európe. Na Dekádu nadväzuje Národný
akčný plán Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania
rómskej populácie ( ď alej Ak č ný plán dekády)
a Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej
menšiny v Slovenskej republike SOLIDARITAINTEGRITA-INKLÚZIA 2008 – 2013 ( ď alej
Str ednodobá koncepcia ), ktorá je aktuálnym
koncepčným materiálom vlády snažiacim sa systémovo
riešiť sféru vzdelávania a výchovy Rómov.
Akčný plán Dekády nadväzuje na ciele Koncepcie
integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže
vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského
vzdelávania ( ď alej Koncepcia integrovaného
vzdelávania)2 , medzi ktoré patrí snaha zlepši ť
vzdelávacie výsledky, znížiť podiel rómskych detí
v špeciálnych základných školách, podporova ť
celo ž ivotné vzdelávanie Rómov s neukon č eným
vzdelaním a i. Hlavným problémom oboch dokumentov
je, že hoci naznačujú základné ciele, ktoré je potrebné
zrealizovať, nepopisujú bližšie kroky na ich dosiahnutie.
Predpokladám, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je
problém neopodstatneného umiestňovania rómskych
detí do špeciálnych škôl na Slovensku stále pálčivým
problémom3 .
Vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2008
Koncepciu výchovy a vzdelávania rómskych detí a
ž iakov vrátane rozvoja stredoškolského a
vysokoškolského vzdelávania (ďalej Koncepcie výchovy
a vzdelávania)4 . Skladá sa z troch častí, medzi ktoré
patrí analýza súčasného stavu, koncepčné zámery
a navrhované odporúčania a opatrenia na zlepšenie
vzdelanostnej úrovne. Za ur č itý nástroj riešiaci
vzdelávanie rómskych detí mo ž no pova ž ova ť
konštatovanie v návrhu Koncepcie výchovy

1 Okrem vzdelávania rieši otázku bývania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti, chudoby, diskriminácie a rodovej rovnosti ako oblasti a témy,

ktoré je potrebné zlepšiť (Klein, 2008b).
2 Koncepcia integrovaného vzdelávania schválená vládou v roku 2004 sa zameriava na rómske deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Poskytuje prehľad o súčasnom stave Rómov v školskom systéme, naznačuje ďalšie smerovania a vízie v poradenskej praxi a vo
vzdelávaní Rómov. Problematiku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia upravuje aj programové vyhlásenie vlády z roku 2006, ktoré sa snaží
o podporu a integráciu týchto detí najmä prostredníctvom predškolskej prípravy (Klein, 2008a).
3 Ako krok vpred pri riešení neopodstatneného umiestňovania detí do špeciálnych škôl môžeme vnímať usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej
republiky prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre školský rok 2008/2009, podľa ktorých špeciálna
základná škola nie je určená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia s intelektom v norme (Klein, 2008b).
4 Sú v nej okrem iného vymedzené kritéria posudzovania dieťaťa. Na základe určenia troch z nich možno dieťa charakterizovať ako žiaka zo sociálne
znevýhodneného prostredia: minimálne jeden rodič poberá sociálne dávky, aspoň jeden rodič je nezamestnaný, najvyššia dosiahnutá úroveň
vzdelávania aspoň u jedného z rodičov je základná škola, podpriemerné životné a hygienické podmienky, materinský jazyk dieťaťa je iný ako
oficiálny vyučovací jazyk.
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a vzdelávania o dôležitosti predškolských zariadení
v podobe úvah o zavedení povinnej predškolskej prípravy
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Milan
Portik (2003) pova ž uje takéto opatrenie za
diskriminačné. Zastáva názor, že ak má byť zavedená
povinná predškolská príprava, tak by sa mala vzťahovať
ku všetkým deťom bez rozdielu. Upozorňuje tiež na
problematickos ť objektívneho posúdenia úrovne
výchovného a sociálneho prostredia.
Ďalšou problematickou oblasťou vzťahujúcou sa ku
edukácii rómskych detí je jazyk. Otázku vzdelávania
rómskych detí v ich materinskom jazyku ako aj rôzne
opatrenia v školskej legislatíve upravuje okrem Ústavy
Slovenskej republiky č. 460/1992 Z. z. aj koncepcia
vypracovaná Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity Základné tézy
koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych
komunít (Klein, 2008a). Iným významným dokumentom
v tejto oblasti je Európska charta regionálnych
a menšinových jazykov, ktorá umožňuje vzdelávanie
Rómov v ich rodnom jazyku 5.
Medzi ďalšie významné dokumenty a koncepcie
týkajúce sa edukácie Rómov patrí Národný program
výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014,
Koncepcia v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti
na prípravu detí na vstup do základnej školy č. 222 zo
dňa 7. marca 2007 a i. Štátnu vzdelávaciu politiku za
posledných päť rokov tvoria okrem vyššie uvedených
koncepcií aj rôzne zákony a metodické pokyny. Z nich
vyberám Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
č. 245/2008 Z. z.6 , Zákon č. 85/2008 ktorým sa mení a
dop ĺ ň a zákon č . 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších
predpisov, Metodické usmernenie č. 3/2006-R z 24.
januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v základných školách a v stredných školách,
Pedagogicko-organiza č ných pokynov pre školy
a školské zariadenia pre školský rok 2008/2009 a i.
Najväčšou slabinou väčšiny uvedených dokumentov
je slabé prepojenie na ďalšie nástroje vzdelávacej
politiky, s čím súvisí nedostatočná implementácia v praxi
(Klein, 2008a). Jednotlivé koncepcie sú cielené na
vytvorenie opatrení a cie ľ ov zlepšujúcich
postavenie a vzdelávanie detí so sociálne
znevýhodneného prostredia, nie na zmenu
celého edukačného systému. Preto jednotlivé
prijímané opatrenia a riešenia danej otázky sú
len dočasné. Na strane legislatívy respektíve
štátnej vzdelávacej politiky vidím záva ž nú
bariéru v absencii stratégii, ktoré by podchytili

problémy súvisiace s edukáciou Rómov na samom
začiatku (včasný monitoring). Problémom pri získavaní
štatistických údajov, ktoré sú podkladom pre rozvoj
rôznych stratégii riešiacich vzdelávanie Rómov, je
nehlásenie sa rómskeho etnika ku svojej etnickej
príslušnosti. S tým súvisí problém zaznamena ť
predčasné ukončenie školskej dochádzky, ktoré sa
prejaví až pri registrácii na Úradoch práce, sociálnych
vecí a rodiny. Podľa V. Kleina (2008a) ku ďalším
bariéram patrí: monokultúrny vzdelávací systém, etnická
segregácia, vysoký podiel Rómov v špeciálnych školách,
tiež veľký počet žiakov v triedach a pod. Podľa
preh ľ adovej správy Rovnaký prístup Rómov ku
kvalitnému vzdelávaniu (2007) závažnú bariéru vo
vzdelávaní Rómov predstavuje nekvalitné vzdelávanie
v podobe nerovnomernosti rozmiestenia predškolských
zariadení (neadekvátnos ť školskej infraštruktúry),
kvalita vybavenia škôl, zákonné
a administratívne
požiadavky 7.
Medzi nástroje riešiace problematiku vzdelávania
Rómov v oblasti štátnej vzdelávacej politiky by teda
mohli patriť (Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému
vzdelávaniu, 2007; Džambazovič, Jurásková, 2002):
odstránenie segregovaného školstva, reformovanie
špeciálneho školstva, monitoring dosahovaných
výsledkov rómskych detí (rozčleňovať testy podľa
etnicity), vytvorenie lepšieho monitoring dopadu
stratégii na etnické menšiny, vyčlenenie dostatku
financií na podporu zria ď ovania predškolských
zariadení, zvýšiť dostupnosť predškolských služieb
v osadách, udržanie a rozvíjanie systému nultých
ročníkov pre šesťročné deti nedosahujúce školskú
spôsobilosť a pod.
Ako pomerne úspešné sa ukázali finančné nástroje
vládnej politiky zamerané na zlepšenie situácie Rómov
vo vzťahu ku vzdelávaniu: dotácie na stravovanie
a školské pomôcky, štipendiá 8 pre deti pochádzajúce
z rodín v hmotnej núdzi za dosiahnutie dobrých
školských výsledkov a i. Finan č né prostriedky
vynaložené na dotácie v roku 2009 predstavovali
v porovnaní s rokom 2008 nárast o 4,58 %. Tabuľka 2
znázorňuje priemerný mesačný 9 počet detí, na ktoré boli
v roku 2009 poskytnuté dotácie. Pre porovnanie celkový
počet žiakov v tomto roku bol 448 371 (Databáza
regionálnej štatistiky, 2009). Najviac dotácií bolo

5 Na druhej strane na to Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... (2008) zabúda (Klein, 2008). Víziu zlepšenia ponúkajú Pedagogicko-

organizačné pokyny MŠ SR, ktoré stanovili pre školský rok 2008/2009 pre niektoré základné školy úlohu pokračovať v projekte verifikácie
efektívnosti kurikula predmetu rómsky jazyk a literatúra a predmetu rómske reálie (Klein, 2008b).
6 Určitým nedostatkom objavujúcim sa v tomto zákone môže byť skutočnosť, že pod pojem žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

spadajú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Týmto pojmom sa označujú aj deti so zdravotným znevýhodnením a s nadaním. Riziko tohto
spájania vidím v nejasnosti vymedzenia pojmu, v riziku nesprávneho diagnostikovania a následne v nesprávnom začlenení detí zo sociálne slabších
rodín do špeciálnych škôl.
7 Medzi ďalšie bariéry by sme mohli zaradiť: nízke zastúpenie Rómov na stredných a vysokých školách, geografická izolácia Rómov, krátkodobé na
seba nenadväzujúce tréningy učiteľov, nedostatočné zručnosti učiteľov, nedostatok diferencovaných vyučovacích techník, málo asistentov učiteľa
a špeciálnych pedagógov, slabá pripravenosť učiteľov, diskriminačné postoje zo strany učiteľov a pod.
8 Problém nastal v tom, že od roku 2006 sú tieto štipendiá dostupné aj pre deti v špeciálnych školách, čo znamená ľahšiu možnosť dostať sa
k príspevku. V špeciálnych školách sú totiž deti hodnotené miernejšími známkami. Je preto veľmi dôležitá dobrá diagnostika týchto detí, aby sa tak
vyhlo preplňovaniu špeciálnych škôl deťmi, ktoré tam nepatria.
9 S výnimkou dotácie na školské potreby, ktorá bola poskytnutá dvakrát do roka.
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poskytnutých v Košickom, Prešovskom
a Banskobystrickom kraji.
Makroúroveň reprezentovaná štátnou vzdelávacou
politikou predstavuje akúsi základňu, od ktorej sa odvíja
mezo a mikroúroveň. Je reprezentovaná prijímaním
rôznych koncepčných a legislatívnych opatrení, ktoré by
mali usmerňovať politiku vzdelávania. Mezoúroveň je
úrovňou, v rámci ktorej dostávajú jednotlivých ciele,
opatrenia konkrétnejšiu podobu prostredníctvom tvorby
nástrojov. Táto rovina predstavuje regionálnu a lokálnu
politiku, pričom je dôležité pri realizácii určitých
nástrojov zohľadňovať miestne špecifiká (Porubský,
2008). Na priblíženie komplexného obrazu problematiky
vzdelávania Rómov na Slovensku je potrebné podľa
môjho názoru bližšie popísať takzvanú mikroúroveň,
ktorú predstavuje realizácia jednotlivých nástrojov
v praxi slovenských škôl.
Nástroje na podporu vzdelávania rómskych
žiakov v rámci Slovenska
Podľa Ladislava Horňáka (2005, in: Klein, 2008b),
Milana Portika (2003) a i. boli na Slovensku realizované
nasledujúce projekty riešiace vzdelávanie Rómov: odklad
povinnej školskej dochádzky, nultý ročník, špeciálne
triedy, asistent učiteľa (edukátor, facilitátor, pomocník
učiteľa), letné výchovno-rekreačné tábory, celodenný
výchovný systém, vyrovnávacie triedy (umo ž ň uje
prostredníctvom špeciálnych programov dostať sa
postupne na úroveň ostatných detí), príplatok učiteľom
rómskych detí, bežné triedy s diferencovaným prístupom
k žiakom. Kvôli lepšej orientácii konkrétnejšie popíšem
niektoré z nich.
Nultý ročník je zriaďovaný pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia, ktoré nie sú pripravené
absolvovať prvý ročník. Podľa Zákona o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)... (2008) je nultý ročník
základnej školy určený pre deti, ktoré síce dosiahli
fyzický vek šesť rokov, ale na druhej strane nedosiahli
školskú spôsobilos ť , pochádzajú zo sociálne
znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne
prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia
vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.
Ak riaditeľ školy uzná odklad školskej dochádzky dieťaťa
o jeden rok, rodičia respektíve zákonní zástupcovia sa
môžu rozhodnúť, či dieťa umiestnia do nultého ročníka,
alebo ho ponechajú v materskej škole. Žiaci plnia prvé
dva roky učebné osnovy prvého ročníka v kombinácii
s celodenným výchovným pôsobením na zlepšenie
kognitívnych funkcií. Celkový počet nultých tried k 15. 9.
2009 bol 254. Najviac nultých tried je v Prešovskom
(88), v Košickom (91) a v Banskobystrickom (23) kraji
(Štatistická ročenka – základné školy, 2009). Môže to
byť zapríčinené skutočnosťou, že v týchto krajoch je
najvä č šia koncentrácia Rómov. S. Cina (2008)
a prehľadová správa Rovnaký prístup Rómov ku
kvalitnému vzdelávaniu (2007) poukazujú na
skutočnosť, že nultý ročník môže predstavovať istú
formu segregácie a nie integrácie, keďže prevažná časť

žiakov v týchto ročníkoch je rómskeho pôvodu, a
tiež oddiaľuje proces integrácie týchto detí. Ďalej uvádza,
že pri rozhodovaní rodičov o umiestnení dieťaťa do
nultého ročníka rozhoduje vo veľkej miere lokalita
bývania ako aj dosiahnuté vzdelanie rodičov. Ku
segrega č ným opatreniam radí aj vyrovnávacie a
špeciálne triedy, o ktorých sa zmieňujem v rámci analýzy
vládnych dokumentov a legislatívy. Naproti tomu si
Vladimír Klein (2008b) myslí, že nulté ročníky ako
aj asistenti u č ite ľ a sú významné determinanty
skvalitnenia edukačného procesu Rómov.
Etablovanie asistenta učiteľa sa viaže k roku 2003.
Predtým u nás existoval vďaka aktivitám mimovládnych
organizácií rómsky asistent učiteľa. V súčasnosti je
profesia asistenta učiteľa legislatívne ukotvená v Zákone
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... (2008)
a financovaná zo štátneho rozpo č tu 10. Vychádza
z filozofie a potreby zapojiť do edukácie Rómov
rómskych predstaviteľov, s cieľom prekonania jazykovej
bariéry žiakov a skvalitnenia ich edukácie 11. Profesiu
asistenta učiteľa môže stanoviť riaditeľ školy na základe
metodických usmernení, a to v prípade, ak navštevuje
triedu viac ako päť žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia (segregovaných osád). Podľa posledného
spracovania dát za školský rok 2009/2010, ktoré je
dostupné na stránke ÚIPŠ, bolo v rámci Slovenska v
štátnych školách 711 asistentov učiteľov, v súkromných
školách 16 a v cirkevných 38. Najviac asistentov učiteľa
je v Prešovskom (176), Košickom (190) a v
Banskobystrickom (193) kraji (Štatistická ročenka –
základné školy, 2009). V týchto regiónoch je tiež
najväčší počet detí, ktoré poberajú dotácie, ako som už
spomínala.
Náplň práce asistenta učiteľa predstavuje podľa
Tatiany Matulayovej (2003) akúsi formu školskej
sociálnej práce, keďže v popise práce prevažujú činnosti
najmä v nasledujúcich oblastiach: výchovno-vzdelávací
proces, voľnočasové aktivity, spolupráca s rodinou,
sebavzdelávanie. Školský sociálny pracovník zatiaľ nie je
napriek jeho potrebnosti na Slovensku legislatívne
podchytený.
Ď alším, pod ľ a môjho názoru významným
projektom, je celodenný výchovný systém. Najväčším
pozitívom tohto celodenného programu je odbremenenie
die ť a ť a od školských povinností doma, dôsledná
príprava na výučbu a rozvíjanie zručností a schopností
dieťaťa prostredníctvom hier. Celodenný výchovný
systém umožňuje dieťaťu adekvátne a plnohodnotne
využiť voľný čas.
Inou formou riešenia sú tzv. tranzitívne triedy, ktoré
majú možnosť základné školy zriaďovať od roku 2007.
Ide o špecializované triedy, ktoré sú určené pre deti,
ktoré napriek absolvovaniu nultého ročníka nie sú
pripravené pre prvý ročník, ďalej pre deti, ktoré neuspeli
v prvom ročníku pre deti presunuté zo špeciálnych škôl,
u ktorých nebolo zistené mentálne postihnutie. V našom
školstve sa veľmi často vyskytuje riešenie edukácie

10 V súčasnosti vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a

školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa mení spôsob financovania asistentov učiteľa. Zriaďovatelia škôl, kde sa vzdeláva
viac ako 100 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, musia po novom použiť minimálne 50 % z celkového príspevku na mzdy a odvody
asistentov učiteľov, čím sa sleduje skvalitnenie podmienok, výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom
zvýšenia počtu asistentov učiteľa (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 2010).
11 V prieskume Metodicko-pedagogického centra ROCEPO 2007 dospeli k zisteniu, že v triedach, v ktorých pôsobil asistent učiteľa, bol počet
žiakov opakujúcich ročník nižší, ako v triedach, v ktorých asistent učiteľa nebol zapojený do edukácie žiakov. Pozitívny vplyv asistenta učiteľa sa
preukázal aj v oblasti vymeškaných hodín žiakov (Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
v základných školách, 2008).
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Rómov prostredníctvom prispôsobenia u č ebného
programu v rámci bežných tried.
Napriek všetkým snahám a variabilite nástrojov sa
nedarí problematiku edukácie Rómov úplne vyriešiť.
Dôležitým faktorom úspešnosti pri aplikácii jednotlivých
projektov a nástrojov je zohľadňovanie potrieb Rómov,
aby sa tak neminuli účinku, ale smerovali k vytýčenému
cieľu (Kriglerová, 2002).
Záver
V rámci vzdelávania rómskych žiakov zohráva škola
ústrednú úlohu. Predstavuje systém, ktorý by sa mal
sna ž i ť o plnú integráciu Rómov do majoritnej
spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná
spolupráca odborníkov z rôznych oblastí, keďže ako som
už spomínala, špecifickosť vzdelávania Rómov vyplýva
z multidimenzionálneho charakteru danej problematiky.
Medzi nimi zastáva bezpochyby dôležité miesto školský
sociálny pracovník, ako odborník na úpravu vzťahov
jednotlivca, skupiny, rodiny, komunity a sociálneho
prostredia.
Svojou prítomnosťou v škole môže významne
participovať na úprave a optimalizácii vzťahov a vývinu
detí, a prispieť tak k ich efektívnemu vzdelávaniu bez
rušivých vonkajších vplyvov. Dôle ž itos ť školskej
sociálnej práce spočíva okrem iného aj v jej pôsobení
v mimoškolskom čase, ktoré sa premieta do spolupráce
školy a rómskej rodiny. Cieľom tejto spolupráce je nielen
zabezpečenie pravidelnej školskej dochádzky, ale aj
snaha o zjednotenie výchovného pôsobenia školy
a rómskej rodiny (Matulayová, 2003).
Nevyhnutnos ť prenikania sociálnej práce do
vzdelávacích inštitúcií vyplýva zo snahy zabezpečiť
optimálny a harmonický vývin detí ako aj uspokojiť
potrebu skvalitnenia školského systému. Školská
sociálna práca a jej potreba realizácie v praxi je
nespochybnite ľ ná. Napriek tomu existujú ur č ité
bariéry 12, ktoré zabraňujú jej plnému rozvinutiu na
Slovensku. Považujem to za určitú výzvu do budúcnosti,
ktorej ďalšie rozvíjanie môže predstavovať významný
nástroj skvalitňovania sociálnej situácie, a s tým
súvisiacej školskej úspešnosti rómskych žiakov 13.
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Životné stratégie Rómov žijúcich
v sociálne vylúčenej lokalite1
Peter Pataki
___________________________________
Anotácia: Príspevok sa venuje problematike
prekonávania každodenných problémov Rómov/iek
žijúcich v sociálne vylúčenej lokalite. Vychádza z
realizovaných troch prípadových štúdií s troma
generáciami jednej rodiny, ktoré boli zamerané na
overenie modelu životných stratégií Rómov/iek.
Kľúčové slová: chudoba, sociálne vylúčenie, životné
stratégie, Rómovia.
Abstract: Author focused on the problem of
overcoming everyday problems of Romanies, who live in
social excluded area. The document is based on three
case studies realized with three generations of one Roma
family. The main intention was to verify the model of life
strategies.
Keywords: poverty, social exclusion, life strategies,
Roma.
Ak hovoríme o pojmoch chudoby a sociálneho
vylú č enia 2, v skratke ide o situáciu spojenú s
o d c u d z e n í m , o b m e d z e n o u , a l e b o z a m e d ze no u
participáciou na živote spoločnosti, s veľmi limitovanou
schopnosťou využívať možnosti, ktoré spoločnosť
ponúka. Takáto zjednodušená verzia toho, čo sociálna
exklúzia znamená, v podstate vystihuje stav v ktorom sa
mnohé rómske rodiny nachádzajú. Ich životná situácia
do zna č nej miery ovplyv ň uje spôsoby, ktorými
prekonávajú každodenné problémy. Jakub Mináč (2004,
in: Scheffel et al., 2004) hovorí o vzájomnom odcudzení
majoritného spoločenstva a tejto minority. Ide o prejavy
vzájomnej nedôvery, ktoré zvýrazňujú rozdielnosti oboch
„táborov“. Sú hnané stereotypmi, predsudkami, ktoré
spôsobujú stále ť a ž šie vzájomné spoznávanie
a akceptovanie.
Práve Rómovia/ky sú skupinou, s ktorou sa spája (a
v ktorej sa kumuluje) množstvo znevýhodňujúcich
faktorov ako je život v sociálne vylúčenej lokalite, nízka/
žiadna vzdelanostná úroveň, pohlavie, vek ,zdravotný
stav atď. Tieto skutočnosti sa často stretávajú na jednom
mieste, v jednej rodine, u jedného z jej členov. Z rôznych
výskumov vyplýva značné zaostávanie časti rómskych
skupín, vo viacerých oblastiach za majoritným
obyvateľstvom. „Koktejl“ tvorený priepastným rozdielom
v spôsobe života (a jeho kvalite), kumuláciou ohrození, s
pridanou hodnotou diskriminácie zo strany majoritnej
populácie dáva tušiť značné problémy.
Metodologické poznámky
Hore uvedené skuto č nosti znamenajú pre
jednotlivca a jeho rodinu značný vplyv na spôsob života,
preto sme zamerali pozornosť na životné stratégie, ktoré
volia. Cieľom nebolo hľadať výnimku z pravidla, no
prostredníctvom nášho náh ľ adu do ž ivota troch
generácií jednej rodiny sa nám podarilo poznať spôsob

ž ivota, ktorý nie je tak č asto zobrazovaný
masmédiami.
Prostredníctvom troch prípadových štúdií sme
zacielili na problematiku prekonávania každodenných
problémov Rómov, ktorí sú z rôznych prí č in
nezamestnaní, príp. ohrození dlhodobou
nezamestnanosťou a žijú v separovanej časti obce, tiež
populárne nazývanej osada. Toto prekonávanie sa, ako
predpokladáme, realizuje na základe „zabehaných“
postupov, stratégií, ktoré osoby využívajú na zmiernenie,
príp. prekonanie situácie v ktorej sa nachádzajú. Cieľom
bolo overiť model životných stratégií sociálne vylúčených
Rómov. Základnou otázkou bolo:
Korešpondujú ž ivotné stratégie Rómov zvoleného
modelu so životnými stratégiami rodiny žijúcej v
separovanej (a sociálne vylúčenej) lokalite mesta Stará
Ľubovňa?
Podotázky:
Dajú sa identifikovať u informátorov životné stratégie
zvoleného modelu?
Aké sú charakteristiky ž ivotných stratégií
informátorov?
Aké sú rozdiely v stratégiách medzi jednotlivými
generáciami?
Referenčným, bol pre nás v tomto prípade model
životných stratégií nezamestnaných osôb formulovaný
Stanislavou Kompaníkovou a Michalom Šebestom
(2002). Ide o nasledovné stratégie:
1.

Vzdelanie ako životná stratégia
Medzi charakteristiky tejto stratégie patria:
•
nízky stupeň dosiahnutého vzdelania členov
rodiny,
•
školské absencie detí; zlý prospech; absencia
miesta v domácnosti, vyhradeného pre prípravu
detí do školy; absencia záujmu rodičov o
školskú dochádzku a výsledky detí, rovnako ako
ich slabá podpora pri príprave do školy
(absencia času vyhradeného pre spoločné
učenie/prípravu na vyučovanie a pod.),
2. Životné stratégie nezamestnaných
•
stratégie pri hľadaní zamestnania (resp. cesty
hľadania si zamestnania),
prevažujúce silné sociálne väzby nad
slabými a s tým spojený obmedzený
prístup k informáciám potrebným k
nájdeniu zamestnania na formálnom trhu
práce,
pasivita osôb pri hľadaní zamestnania,
•
podnikanie ako stratégia nezamestnaných,
absencia kvalifikácie ako predpoklad na
vykonávanie podnikateľskej činnosti,
nedostatok finančných prostriedkov,
malé/ ž iadne vedomosti oh ľ adom
administratívnych postupov spojených so
začatím podnikania,
•
„čierna práca“,
príp. vykonávanie tzv. neštandardnej
práce (Filadelfiová et al., 2006, s. 68) –
nepravidelná práca, práca v rámci
programov zamestnanosti, cielený tréning,
neplatená práca, neformálna práca,
3. Migrácia:
•
vonkajšia migrácia,

1 Prezentovaný príspevok vychádza z obhájenej diplomovej práce autora, ktorú viedol Mgr. Martin Béreš
2 Podľa Pierra Strobela (1996) „ ... sociálne vyčleňovanie je chápané ako systematický proces marginalizácie, zoslabovania sociálnych väzieb

a izolácie, ktorý je evidentný tak na úrovni jedinca, ako aj spoločenských skupín“ (Džambazovič, 2004, s.18)

60

-

migrácia mimo hraníc Slovenskej
republiky (za prácou, príp. z iných
dôvodov),
•
vnútorná migrácia,
odchod na vidiek (aj zamýšľaný, príp. v
minulosti zrealizovaný),
4. Stratégie chudobných:
•
kriminalita,
pobyt v reedukačnom zariadení, príp. vo
vý ko n e t re s t u o d ň a t i a s l o b ody u
informátora/rky, u predkov/potomkov,
•
úžera,
poskytovanie, ale aj prijímanie financií,
alebo slu ž ieb „na úrok“, prípadne
zadlžovanie u nebankových subjektov.
Pre naplnenie cieľov a otázok, ktoré sme si zvolili
sme využili explanačnú mnohonásobnú prípadovú štúdiu
(Sedláček, 2007, s. 102, in: Švaříček a kol., 2007).
Informátori predstavujú tri generácie rodiny, ktorá sa
identifikuje ako rómska a žije v sociálne vylúčenej
lokalite mestskej č asti Starej Ľ ubovne s názvom
Podsadek 3.
Najstarším z informátorov je 57 ročný Alexander
starší. Narodil sa v Starej Ľubovni, no do 15-tich rokov
žil v Čechách. Spočiatku s rodičmi a súrodencami, neskôr
po smrti otca len so sestrou a švagrom. Pochádza
z deviatich detí, má manželku a tri deti. Nemá ukončené
ani základné vzdelanie; celý život vykonával manuálne
nekvalifikované práce. Momentálne je evidovaný na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač
o zamestnanie viac než rok.
Druhým je syn Alexandra st., Alexander mladší. Má
33 rokov, manželku a štyri deti. Informátor ukončil len
základné vzdelanie. Po narodení prvého dieťaťa prestal
navštevovať strednú školu. Pracuje sezónne, väčšinou na
dohodu v Českej republike. Ide o manuálnu, najmä
murársku prácu.
Milan je synom Alexandra ml., má 17 rokov; je
slobodný a bezdetný. Absolvoval tzv. rómsku základnú
školu priamo v Podsadku. Momentálne navštevuje tretí
ročník strednej odbornej školy v Starej Ľubovni, odbor
marketing. Má výborné školské výsledky, poberá
prospechové štipendium a v budúcnosti plánuje štúdium
na vysokej škole (s ekonomickým, alebo sociálnym
zameraním). Voľný čas trávi často v komunitnom centre
v Podsadku v rámci tamojších aktivít, ale aj samostatne
vedie „stretká“ s de ť mi (resp. mláde ž ou) z
osady.
Výskumné zistenia
Realizovanými rozhovormi s osobami žijúcimi v
separovanej časti Starej Ľubovne sme sa snažili overiť
model životných stratégií, taktiež zistiť, či a ako sa dané
životné stratégie reprodukujú, či menia. Môžeme
povedať, že stratégie Rómov/iek z ktorých vychádzame,
vystihujú život sledovanej rodiny, resp. ich členov len
čiastočne.
Musíme však priznať, že značným obmedzením
kvalitatívne orientovaných výskumov, akým je aj ten náš,
je práve vylúčenie zovšeobecnení získaných poznatkov
na ďalšie podobné prípady. To však ani nebolo účelom
našej snahy. Aj napriek tomu, že daný model úplne
nezodpovedá poznatkom, ktoré sme počas výskumu
zaznamenali, nedovolíme si v žiadnom prípade tvrdiť, že
nezodpovedá realite (hlavne sociálne vylúčených lokalít).

Výsledok tiež možno chápať ako posolstvo, ktoré hovorí
o rodinách, ktoré aj napriek znevýhodneniu, ktoré
spočíva v živote v „zlej“ lokalite, dokážu danej situácii
odoláva ť a sna ž i ť sa z nej dosta ť spolo č ensky
prijateľným spôsobom.
Medzi predstaviteľmi troch generácií skúmanej
rodiny došlo k zaujímavému posunu. Čo do charakteru
životných stratégií, je viac než badateľný progres medzi
prvou a treťou generáciou, najmä s prihliadnutím k
dosiahnutému vzdelaniu informátorov (a z toho
prameniacich širších možností). Model, ktorý sme
použili ako referenčný, tak obsahom zodpovedal len z
časti. Vo všeobecnosti môžeme naše zistenia zhrnúť
nasledovne.
Vzdelanie (ako životná stratégia) bolo u dvoch
najstarších generácií zodpovedajúce modelu. Postoj
týchto generácií, a aktívna podpora vzdelávania, však
tomuto modelu nezodpovedali. Rovnako ani výborné
školské výsledky a aktivity najmladšej generácie,
Pri životných stratégiách nezamestnaných bol
výsledok podobný. Na jednej strane u oboch najstarších
generácií absentovali vedomosti, ľudský kapitál a zdroje
potrebné na začatie podnikania, tretia, najmladšia
generácia, však z povahy odboru, ktorý na strednej škole
navštevuje, s otázkami podnikania problém nemala.
Spôsob, akým (by) hľadali a získavali informácie o
práci bol pre všetky tri generácie rovnaký. Preferovali
slabé, neformálne väzby. Pre Rómov/ky, žijúcich/ce v
sociálne vylú č ených lokalitách však platí skôr
udržiavanie silných sociálnych väzieb, ktoré do značnej
miery obmedzujú prísun informácií o vo ľ ných
pracovných miestach. To, čo možno vziať za spoločné,
pre tieto prípady, je nedôvera v schopnosť Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny zabezpečiť pomoc pri hľadaní
stáleho zamestnania.
Práca „načierno“ je využívaná minimálne, v jednom
prípade to znemožňuje horší zdravotný stav, v prípade
strednej generácie schopnosť nájsť si „oficiálne“ sezónne
zamestnanie. Avšak práve takáto neštandardná práca
Alexandra mladšieho mô ž e pre rodinu znamena ť
ohrozenie v prípade úrazu, alebo dlhšie trvajúcej
choroby.
Migrácia sa v sledovanej rodine vyskytla najmä u
informátora najstaršej generácie, ktorý vyrastal v Českej
republike, z ktorej sa neskôr v pubertálnom veku vrátil.
Zástupca strednej generácie pravidelne migruje za
prácou taktiež do Čiech, no o presune z mesta, alebo
republiky spolu so svojou rodinou neuvažoval. Najmladší
informátor adekvátne možnostiam, ktoré sa mu otvárajú
túto stratégiu zvažuje. Prvotným motívom je štúdium na
vysokej škole, na ktorú sa bude môcť prihlásiť po tom, čo
budúci rok zmaturuje.
Stratégie chudobných, kam mô ž eme zaradi ť
kriminalitu, či úžeru, prípadne pôžičky nebankových
spoločností (ktoré sú spravidla spojené s nevýhodnými
podmienkami a vysokým úrokom), sa v sledovanej
rodine vyskytli v minimálnej miere. Schopnosť plánovať
a hospodáriť im umožňuje sa do značnej miery vyhýbať
takýmto problémom.
Dôležitým vplyvom, ktorý na rodinu pôsobil bol
vznik a fungovanie komunitného centra v mestskej časti
Podsadek, ktoré sa od začiatku v značnej miere venovalo
deťom a ich rodinám. Podstatná je v tomto prípade tiež
schopnosť plánovať do budúcnosti a hospodáriť, ktorú

3 Podľa Atlasu Rómskych komunít [cit. 2010-09-15] z roku 2004 žije v Starej Ľubovni 1500 Rómov/iek. Podľa údajov sociálnych pracovníkov/čiek

obýva osadu v Podsadku približne 1000 Rómov, z toho 500 do 15 rokov veku.
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svojim potomkom posunul najstarší zo sledovaných
informátorov. Možno táto rodina nie je typická pre
miesto kde žije, no výsledky, ktoré spolu s komunitným
centrom (a potenciálom, ktorý má) dosiahli, dáva signál,
že ani „rómske osady“ nie sú vždy miestom plným ľudí,
neschopných riadiť svoj život.
Odporúčaním pre prax by mohla byť snaha o
obmedzenie generalizovania, vytvárania typov v zmysle
„typických“ vlastností, správania Rómov/iek, „typickej“
rómskej rodiny a podobne. Pri rozsahu problémov, ktoré
sprevádzajú časť rómskych skupín by takéto konanie
mohlo vyústiť k podpore stereotypov, predsudkov a v
konečnom dôsledku aj diskriminácie. Je totiž otázne, či
niektoré aspekty správania časti Rómov/iek sú ich
typickými prejavmi, alebo skôr typickými prejavmi
chudobných a sociálne vylúčených. Individuálny prístup
k Rómom/kam ako klientom/tkám sociálnej práce je aj v
tomto prípade prvoradý. Ako z toho vyplýva, život v
sociálne vylúčenej lokalite nemusí zákonite produkovať
spoločensky nežiaduce životné stratégie.
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Hudobno-edukačný program ako
jeden z možných prostriedkov
pri riešení otázky chudoby
Alena Moravčíková
___________________________________
Anotácia: Autorka v príspevku približuje v kontexte
efektu sociálnej zmeny rôzne Európske a mimoeurópske
hudobno-edukačné sociálne programy, a ich potenciálne
využitie pri riešení otázky chudoby
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Abstract: In the contribution, author approach in
context of the effect of social change, various European
and world music-education social programmes, and
their potential usability in poverty reduction strategies.
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Úvod
Chudoba je fenomén, ktorý sa žiaľ dotýka našej
spoločnosti aj v 21 storočí. Prešlo desať rokov od zadania
Miléniových rozvojových cieľov OSN (UNDP, n.d.), ktoré
si dalo za cieľ do roku 2015 znížiť o polovicu globálnu
extrémnu chudobu. Aký je jej stav dnes? Podľa správy
OSN (UN, 2009) o svetovej sociálnej situácii k roku 2010
sa úroveň svetovej chudoby za posledné dve desaťročia
zmenila len veľmi mierne, výnimkami sú Čína, Východná
Ázia a do určitej miery India. Vysoká miera chudoby
pretrváva najmä v Subsaharskej Afrike a v Južnej Ázii.
V správe sa tiež zdôrazňuje, že by mali byť prehodnotené
otázky efektívnosti konvenčných prístupov znižovania
chudoby zah ŕ ň ajúce ekonomickú liberalizáciu
a privatizáciu a miesto toho by mali vlády krajín hrať
podpornú úlohu implementáciou integračnej ekonomiky
a sociálnej politiky navrhnutých na podporu
inkluzívnych výstupov a rastu zamestnanosti ako aj na
redukovanie nerovností a presadzovanie spravodlivosti
v spoločnosti. To otvára možnosti novým kreatívnym
stratégiám znižovania chudoby.
Z hľadiska vyššie diskutovaného preto zaujme
zahraničný článok o tom ako v Brazílii hudba víťazí nad
chudobou (Osava, 2006). Kladiem si otázku: Môže to byť
nová stratégia? Vieme nájsť viac takýchto prípadov? Aký
charakter má takéto využívanie hudby pri znižovaní
chudoby? Akým spôsobom sa môže hudba podieľať na
znižovaní chudoby? Na zodpovedanie vyššie položených
otázok som sa rozhodla použiť stratégiu vyhľadávania
relevantných informa č ných zdrojov vo svetovej
internetovej sieti a kvalitatívnu reflexiu týchto
informačných zdrojov. Pre lepšie pochopenie skúmanej
problematiky v nasledujúcom texte najprv objasním
moje ponímanie chudoby a následne priblížim prípady
niektorých projektov, ktorých cieľom je prispieť k
znižovaniu chudoby prostredníctvom hudby.
Chudoba: typy, príčiny, stratégie riešenia
Aby sme identifikovali charakter spojitosti medzi
hudbou a stratégiami riešenia chudoby, najprv som si
vymedzila ktoré koncepty chudoby beriem do úvahy, aké
sú príčiny chudoby a aké stratégie riešenia chudoby

poznám. Podľa Strieženca (1996) je chudoba stav
charakterizujúci nedostatok základných ž ivotných
prostriedkov a prístupov k službám. Zatiaľ však žiaľ
neexistuje jednotná definícia chudoby ale existuje
viacero konceptov nazerania na problematiku. Ako
uvádza Džambazovič a Gerbery (Džambazovič at al.,
2004) môžeme sa oprieť o koncepciu mnohonásobnej
deprivácie, sociálnej kohézie, sociálnej kvality
a sociálneho vylúčenia, ktoré neobsahujú len príjmový a
majetkový aspekt, ale chudobu tematizujú ako
multidimenzionálnu skutočnosť. V súčasnosti je nutné
taktie ž rozlišova ť medzi absolútnou a relatívnou
chudobou (Ondrejkovič; In: Tokárová a kol., 2003). V
absolútnej chudobe človek nemá zabezpečený ani
minimálny životný štandard vo výžive, ošatení a bývaní.
V globálnom meradle je táto hranica daná 1,25 dolárom
americkým pre jedného človeka na jeden deň(UN). Tento
koncept má uplatnenie v chudobných rozvojových
krajinách. Relatívna chudoba sa nazýva aj širšia vrstva
chudoby. Riziko chudoby je definované vo vzťahu k
všeobecnej úrovni prosperity v ka ž dej krajine.
Centrálnou veličinou je medián, teda stredná hodnota
príjmového rozdelenia, ktorá nie je ovplyvnená
extrémnymi hodnotami (Džambazovič at al.). Tento
koncept sa používa v rozvinutých krajinách. Taktiež je
dôle ž ité zoh ľ ad ň ova ť , č i sa jedná o krátkodobú
(prechodnú) alebo dlhodobú (perzistentnú) chudobu,
ktorá je podľa Daltona at al. (2010) stavom, ktorý
naznačuje porozumenie multidimenzionálneho procesu,
ktorý robí a udržuje ľudí chudobných. Zohľadnením
vyššie uvedených sa prikláňam k monetárnej definícii
chudoby ako stavu, ktorý je však spôsobovaný
multidimenziálnou interakciou prí č in a faktorov
udržiavajúcich chudobu. V tomto zmysle sa nám javí
doteraz asi najzhr ň ujúcejšou definíciou definícia
z Akčného programu svetového sumitu pre sociálny
rozvoj (UN, 1995, rezolúcia 1, kapitola II), ktorá
charakterizuje chudobu nasledovne: „Chudoba má
mnoho podôb, zah ŕ ň a nedostatok príjmu
a produktívnych zdrojov postačujúcich na zabezpečenie
udržateľnej existencie; hlad a podvýživu; chorobu;
obmedzený alebo nedostatočný prístup k vzdelaniu
a iným základným slu ž bám; zvýšenú morbiditu
a mortalitu z choroby; bezdomovectvo a nedostačujúce
bývanie; nebezpe č né prostredie; a sociálnu
diskrimináciu a exklúziu. Taktiež je charakterizovaná
nedostatočnou spoluúčasťou
na rozhodovacom a
občianskom, sociálnom a kultúrnom živote.“ Tak ako sa
dá nazerať na chudobu optikou jednotlivých koncepcií
chudoby ,rozlišujú sa aj príčiny a faktory udržiavajúce
chudobu.
Gary Loewen (2009) uvádza 4 hlavné typy príčin
a faktorov udržiavajúcich chudobu, ktoré sa nachádajú
v rôznych teóriách chudoby. Faktory na strane indivídua
– ako následok fyzických, psychických alebo
kognitívnych predispozícií, napr. aj nezáujem zo strany
osoby o prácu úroveň vzdelania, atď. Faktory spôsobené
„kultúrou chudoby“ – strednoprúdovou spoločnosťou
marginalizovaní chudobní si vytvárajú špecifické normy,
hodnoty, jazyk, svetonázor a správanie, ktoré podporuje
pretrvávanie chudoby, často krát do ďalších generácií.
Situačné faktory – chudoba vyplýva z jedného alebo
viacerých udalostí a okolností, ktoré vedú k nenaplneniu
ekonomických alebo sociálnych cieľov. Napr. choroba,
rozvod, strata zamestnania, smrť blízkeho, nedostatočný
prístup k edukácii alebo službám. Domnievam sa, že by
sme tu okrem individuálnych situačných faktorov mohli
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zaradiť aj globálnejšie situačné faktory ako napríklad
nepriaznivá geografická poloha, nedostatok nerastných
surovín, pitnej vody alebo napr. v poslednom čase veľmi
diskutované situácie živelných pohrôm, ktoré súvisia
s globálnymi klimatickými zmenami. Štrukturálne
faktory – chudoba je dôsledkom nesprávne nastaveného
ekonomického, politického a sociálneho systému, ktorý
neumožňuje spravodlivé prerozdeľovanie zdrojov. Ako
uvádza Dalton at al. v rámci prístupu sociálnej
psychológie ku problému, „pasca chudoby je poháňaná
interakciou medzi vonkajšími okolnosťami (počiatočné
znevýhodnenie napr. chudobou alebo sociálnym
vylú č ením) a vnútornými faktormi ako úsilie
a presvedčenie“. Vzhľadom k tejto skutočnosti, podľa
Sterna at al. (2005), rozvoj nezávisí len na zvyšovaní
šancí alebo búraní vonkajších bariér, ale hlavne na
uvoľnení vnútorných obmedzení indivídua.
Podľa toho cez aký prístup sa na chudobu dívame
a aké faktory chudoby berieme do úvahy, používame aj
stratégie znižovania chudoby. Zjednodušene povedané
pod ľ a Loewena mô ž eme stratégie rozdeli ť na
programové – zamerané na jednotlivca alebo skupinu,
pomôcť sa im prispôsobiť systému; a systémové –
zamerané na zmenu systému, ktorý by sa prispôsobil
jednotlivcom a skupinám. Správa OSN (UN, 2009)
okrem hlavných navrhovaných stratégií zdôrazňuje, že je
čas otvoriť diskurz o znižovaní chudoby, v ktorého centre
je inkluzívny rozvoj a potieranie sociálnej exklúzie.
Vybrané hudobno-edukačné programy ako
sociálne programy zamerané na riešenie
niektorých faktorov chudoby
Z nášho prieskumu globálnej internetovej siete
k danej problematike sa nám najmarkantnejšie
vykategorizovala skupina sociálnych programov pre deti
a mládež, ktorých základnou podstatou je hudobná
edukácia. Na rozdiel od cieľa tradičného ponímania
hudobného vzdelania, cieľom takéhoto vzdelania nie je
čo najlepší hudobný výkon (reprodukcia) a/alebo
produkt(hudobná kompozícia), ale cieľom je sociálna
zmena a proces hudobnej edukácie je v tomto prípade
prostriedkom k dosiahnutiu tejto zmeny. Zväčša sa
jedná o mimoškolský typ hudobno-eduka č ného
programu. Na rozdiel od iných typov mimoškolských
hudobno-eduka č ných programov, štátnych alebo
súkromných, ktorých primárnym cieľom je hudobná
perfekcia 1, tieto sú prístupné osobe bez jej finančného
vkladu. Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež zo
sociálne znevýhodneného prostredia a čo je dôležitejšie,
nevyžaduje sa žiadna vstupná úroveň talentovanosti, iba
záujem dieťaťa. Buď sú plne alebo čiastočne financované
štátom, alebo sú financované z projektov, respektíve sú
dobrovoľníckou činnosťou.
Latinská Amerika
V súčasnosti zrejme najznámejším príkladom, a čo
do počtu detí v ňom najväčším sociálnym hudobnoedukačným programom, je El Sistema, ktorého oficiálny
názov je FESNOJIV (Fundación del Estado para el
Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela) – Národná sieť mládežníckych a detských
orchestrov Venezuely alebo aj Sociálna akcia cez hudbu
(FESNOJIV, n.d.). Ide o Venezuelský národný program
spadajúci pod Ministerstvo rodiny, zdravia a športu.
Zakladateľom je Jose Antonio Abreu, ekonóm, hudobný

dirigent a komponista a bývalý Venezuelský minister
kultúry ktorý v roku 1975 začal z dobrovoľníckej činnosti
učiť chudobné deti hrať na hudobné nástroje a za svoju
obetavú prácu sa stal v roku 1998 nositeľom UNESCO
ocenenia Vyslanec dobrej vôle a v roku 2001 dostal Cenu
za správne živobytie (Right Livelihood Award), niekedy
nazývanú aj alternatívnou Nobelovou cenou.
V súčasnosti je program dotovaný 60% zo štátneho
rozpočtu, pričom priemerný ročný rozpočet programu je
okolo 90 miliónov amerických dolárov. Tento
mimoškolský hudobno-vzdelávací program je kompletne
dostupný a zadarmo každému dieťaťu. 67% detí v
programe je zo sociálne znevýhodneného prostredia z
najchudobnejšej vrstvy Venezuely. V sieti viac ako 180
komunitných centier, ktoré sa spájajú do viac ako 125
detských orchestrov je v súčasnosti zapojených okolo
350 000 detí vo veku už od 2 roku života. Komunitní
učitelia hudby taktiež spolupracujú s rodinami detí,
navštevujú ich v domácom prostredí a pomáhajú
rodinám riešiť ich sociálne problémy. Filozofiou José
Antonia Abreu je, že materiálna chudoba a sociálna
exklúzia môžu byť porazené duchovným bohatstvom,
ktoré môže priniesť psychické(kognitívne) benefity a
etické princípy. Podľa súčasného vedúceho projektu José
Cuesta je hlavným cieľom programu prispieť k zlepšeniu
životnej situácie Venezuelských chlapcov a dievčat,
najmä z najviac sociálne znevýhodneného prostredia.
Konkrétne ide o sociálnu ochranu, sociálnu inklúziu,
rehabilitáciu a prevenciu pred kriminálnym správaním.
Podľa výskumnej správy Inter-Americkej rozvojovej
banky (IDB, 2007), ktorá v roku 2007 po ž i č ala
Venezuele 150,000,000 amerických dolárov na stavbu
nových hudobných centier, deti zapojené v programe
majú významne lepšiu školskú dochádzku, lepšie školské
výsledky, menej vymeškaných hodín zo školy, nižšiu
hladinu problematického správania a po skončení školy
sú lepšie zamestnateľnejšie ako deti z kontrolnej
skupiny. Taktiež sa v správe uvádza ekonomický benefit
pre štátny rozpočet Venezuely v tom, že za každý 1
Bolivar 2 investovaný do programu krajina získa 1,68
Bolivaru vďaka zníženej miere predčasného odchodu detí
zo školy a zníženej miere kriminality v komunite.
Úspešná realizácia programu sa podpísala v roku 1993
pod ocenenie UNESCO International Music Award
a v roku 1998 OSN odporučila program za vynikajúci
príklad riešenia chudoby. V sú č asnosti program
expanduje aj za hranice Venezuely, založením NEOJIBÁ
(The núcleo of Youth and Children's Orchestra of the
State of Bahia) (2009) v Brazílii, El Sistemy USA (n.d.)
bývalým žiakom Venezuelského programu Gustavom
Dudamelom alebo El Sistemy v Škótsku (Sistema
Scotland, n.d.).
Či už inšpirované El Sistemou alebo nie, v Latinskej
Amerike i mimo nej však nájdeme aj iné podobné
programy aj keď možno nie v takom rozsahu. Spoločným
menovateľom týchto programov vzhľadom ku riešeniu
chudoby sa javí benefit zmeny želateľných hodnôt,
benefit sociálnej inklúzie a zvyšovania vzdelanostnej
úrovne. Pozitívny dopad hudobnej edukácie na sociálnu
inklúziu a zmenu diskrimina č ných hodnôt detí
potvrdzuje aj Severoírska štúdia Nadácie Bernarda van
Leera (Odena, 2007).
V Brazílii sú okrem Brazílskej El Sistemy aj ďalšie
známe programy. V Sao Caetano je to Nadácia hudba

1 Ekvivalentom v Slovenskej republike sú štátne Základné umelecké školy alebo rôzne privátne umelecké školy a umelecké telesá. Z pravidla nie sú

bezplatné.
2 Bolivar je menová jednotka Venezuely. Kurz k 5.12.2010 je 0.1737 Euro za 1 Bolivar.
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a život (Fundaçao Música e Vida ) – hudobná škola,
založená Mozartom Vieirom v roku 1993, nezisková
organizácia poskytujúca bezplatné hudobné vzdelanie
pre zhruba 200 detí, ktorých cieľom je snaha o lepšiu
integráciu mládeže v oblasti rodiny a školy a prípravu
pre trh práce (Osava, 2006). Podobné ciele si stanovili aj
v detskom útulku Casa da Acolhida Olho d’Água
kongregácie bratov Maristov, v São Luis, v štáte
Maranhão, kde vytvorili perkusný orchester, v ktorom
využíva 70 detí Afro-brazílske rytmy (Osava, 2008).
Ďalšie veľmi úspešné programy, ktoré využívajú afrobrazílske rytmy zapájaním do aktivít vysokorizikovú
mládež, mnoho z nich bez domova, sú programy
AfroReggae a podprogram projektu Axé (Frayssinet,
2008). Hlavnými cie ľ mi UNESCOm oceneného
programu AfroReggae (2010), založeného v roku 1993
v jednej z najchudších štvrtí Rio de Janeira s vysokou
drogovou činnosťou a kriminalitou, sú presadzovanie
inklúzie a sociálnej spravodlivosti využívaním umenia,
africko-brazílskej kultúry a vzdelávania ako nástrojmi
pre zmenšovanie nerovností a slúženie ako základ pre
udržateľnosť a občianstvo.
Afrika
Ako Foxman (2010) uvádza v kontexte využívania
hudobno-edukačných programov pre sociálnu zmenu
v krajinách s vysokou mierou relatívnej chudoby až
absolútnej chudoby, druhé výrazné „hudobné hnutie“ po
Latinskej Amerike môžeme pozorovať v Afrike. Na
príklade Ugandy uvádza, že hudba má hlavne funkciu
preventívnu, informatívnu, komunikatívnu
a terapeutickú pri znižovaní pandémie HIV, ničivého
dopadu vojny a porušovania ľudských práv. Zaujímavá
je Foxmanova prípadová štúdia, ktorá nie je zameraná
na konkrétny hudobno-edukačný program ale ilustruje
dôle ž itos ť funkcie hudby pri prekonávaní vyššie
spomenutých negatívnych skuto č ností. Ke ď ž e je
v Ugande vysoká miera analfabetizmu, orálne podanie
dôležitých informácií piesňami, napr. o povedomí šírenia
a prevencie pred HIV alebo dôležitosti umývania rúk
atď., sa vzhľadom na muzikálnu prirodzenosť reči
Ugan ď anov zdá by ť efektívnejšia ako klasickými
prostriedkami. Dôležitosť hudby a hudobných prvkov
v reči a živote Uganďanov využívajú tiež dva projekty
z charitného programu Musequality (n.d.), ktorého
cieľom je prinášať hudobné projekty k najchudobnejším
deťom v rozvojovom svete, nie na to aby produkovali
profesionálnych hudobníkov ale aby dali zraniteľným
deťom šancu učiť sa zručnostiam, ktoré im ponúknu
cestu z chudoby a znížia riziko drogovej kultúry, násilia
a kriminality. Okrem Ugandy vedú dva ďalšie projekty
v Juhoafrickej Republike. Podobným projektom
zameraným na znižovanie chudoby v Juhoafrickej
Republike prostredníctvom hudobnej edukácie je
UMKULO Project (n.d.), ktorého lídri tvrdia, že ich
aktivity majú efekt na 6 dimenzií chudoby: ekonomickú,
politickú, kultúrnu, fyzickú(psychickú),
environmentálnu a spirituálnu. Ďalším zaujímavým
príkladom je Ghana, kde v roku 2001 Svetová banka
(World Bank, 2001) podporila projekt zameraný na
hudobný priemysel, ktorý bol v roku 2005 včlenený do
Ghanskej národnej stratégie zni ž ovania chudoby.
V súčasnosti už Ghana žne ekonomické úspechy z tohto
projektu, najmä rozvíjajúcim sa „hudobným turizmom“,
ktorý prináša prílev peňazí do krajiny (Collins, 2009).
Európa a Severná Amerika
Hoci by som mohla v príspevku poukázať aj na
zaujímavé príklady z Indie, Nepálu alebo napr.

Afganistanu chcem sa teraz zamera ť na niektoré
hudobné-sociálne programy v rozvinutých krajinách, kde
sa chudoba manifestuje ako relatívna. V Severnej
Amerike (ale aj v Európe) sú naj č astejšie
najchudobnejšie tie mestské štvrte, kde žijú prisťahovalci
rôznych národností. Afro-američania, latino-američania,
ázijskí prisťahovalci, pôvodní obyvatelia Ameriky a iné
národnostné menšiny. V týchto štvrtiach je vysoká
kriminalita a drogová kultúra. Vzdelanostná úroveň je
nízka a nezamestnanosť vysoká, tak ako aj vyššia
morbidita a mortalita. Myšlienka riešiť tieto problémy
hudobným vzdelaním však tejto krajine vôbec nie je
cudzia a za posledné polstoročie si rôzne umelecké telesá
našli pevné miesto v americkom základnom a strednom
školstve a zosilnene sa využívajú tiež tam, kde sa
nachádzajú školy navštevujúce deti a mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Z časti a trochu idealisticky
nám to približuje slávne druhé pokračovanie filmu Sestra
v akcii s Whoopi Goldberg, kde prezlečená rádová sestra
prostredníctvom speváckeho zboru napomáha rizikovej
mládeži sa sociálne inkludovať (Duke, 1993). Nie vždy
však má každá škola prostriedky na takéto aktivity. Preto
často podobné hudobno-edukačné sociálne aktivity
nájdeme v rámci komunitných centier, kde sa snažia
poskytnúť znevýhodneným deťom zadarmo alebo za
minimálny poplatok kvalitné mimoškolské hudobné
vzdelanie, ktoré by si inak nemohli dovoliť. Tak ako
uvádzajú predstavitelia komunitného hudobnoeduka č ného programu v Ithace (štát New York)
(CUMEP, n.d.), hlavnými cieľmi sú podpora rozvoja
sebaocenenia, akademických a sociálnych zručností,
sebadôvery a sebadisciplíny. V komunitných centrách sa
však taktiež nachádzajú iní pracovníci, ktorí zároveň
pomáhajú riešiť sociálne problémy detí a ich rodín.
Ďalším už zmieneným veľkým hudobno-sociálnym
programom s cieľom znižovania kriminality a drogovej
činnosti je EL Sistema USA, sídliaca v Los Angeles
orientovaná hlavne na problémové mestské štvrte
Latinsko-amerických obyvateľov.
V Európe je najkritickejšia situácia z hľadiska
chudoby, odhliadnuc od
otázky nezamestnanosti
spôsobovanej sú č asnou finan č nou krízou, najmä
v kontexte rómskej problematiky a prisťahovalcov
z Afriky a Blízkeho východu. Taktiež sa stále nedarí riešiť
otázku bezdomovectva všeobecne. Hudobné vzdelávanie
v základnom a strednom školstve je v súčasnej dobe
relatívne v kríze a hoci mimoškolské profesionálne
hudobné vzdelávanie je na vysokej úrovni, nie každý si
ho môže dovoliť. Podobne ako v USA sa popri hlavnému
školskému vzdelávaniu a mimoškolskému
profesionálnemu hudobnému vzdelávaniu vytvoril tretí
prúd komunitného hudobného vzdelávania
orientovaného primárne na sociálnu zmenu
a exkludované skupiny detí a dospelých. Hudbu ako
nástroj sociálnej inklúzie proklamuje napríklad mestká
rada v Corku (Írsko) (Cork City Council, 2009) v rámci
ich komunitného plánovania, Britská národná federácia
hudobnej spolo č nosti zastrešujúca dobrovo ľ nícke
a amatérske hudobné telesá (Making Music, 2010) alebo
medzinárodný európsky projekt „Použiteľnosť hudby pre
sociálnu inklúziu detí“ (UMSIC, n.d.) z podpory 7
rámcového programu. Podobne orientovaný program na
znižovanie užívania a predávania drog a kriminality
rizikovej mládeže a mladých ľudí ako brazílsky projekt
AfroReggae nájdeme v rámci streetwork sociálnej práce
v Berlíne (Gangway, n.d.). Avšak jeden
z najzaujímavejších a najkurióznejších hudobnosociálnych projektov však nájdeme v Anglicku, ktorý
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výnimočne, ako väčšina už spomínaných projektov, nie je
primárne orientovaný na deti a mláde ž ale na
bezdomovectvo. Projekt, ktorý vznikol v roku 2000 sa
dnes volá Streetwise Opera (2009), a hlavnou aktivitou
je vedenie hudobného programu v 11 centrách pre
bezdomovcov po celom Anglicku a inscenovanie
profesionálnych operných vystúpení. Projekt využíva
hudbu ako nástroj pomoci ľ u ď om, ktorí za ž ili
bezdomovectvo, posunúť ich v pred v ich živote.
Výsledky práce, ktoré sú od roku 2006 monitorované
špecialistkou na evaluačný výskum sa podpísali pod to,
že projekt bol Britskou vládou označený za Najlepšiu
prax (Best practise) v národnej stratégii proti
bezdomovectvu No One Left Out a Britským premiérom
bol nazvaný za najinovatívnejšiu charitu desaťročia.
Pre Slovensko sú podobné zahraničné príklady
výzvou, aj keď nemôžeme povedať, že by u nás hudba
v kontexte sociálnej zmeny neexistovala a paradoxne sa
tomuto prístupu darilo v ére socializmu. Hudba bola a je
z časti súčasťou komunitnej práce, avšak doteraz sa
naplno nevyužil jej potenciál s vyššou efektivitou
výsledkov, ktorá by sa mohla využiť napr. pri riešení
rómskej problematiky. Napriek tomu aj u nás môžeme
nájsť niečo podobné, ako napríklad projekt Divé makyšanca pre rómske talenty z celého Slovenska (n.d.), ktorý
momentálne prebieha v rómskej osade v Jarovniciach
a ukončenie sa očakáva v apríli 2011, preto zatiaľ nie sú
známe výsledky.
Záver
Na príkladoch z rôznych krajín sveta sme svedkami
toho, že hudba nie je len prejavom kultúry a nástrojom
zábavy, ale že mnoho ľudí našlo spôsob ako využiť
hudbu pre sociálnu transformáciu s potencionálnym
efektom na znižovanie chudoby, tak absolútnej ako aj
relatívnej. Tento efekt sa zdá mať charakter nepriameho
vplyvu. Jedna z najhlavnejších kategórií ako môže hudba
nepriamo zni ž ova ť chudobu je jej potencionálna
schopnos ť sociálnej inklúzie, ktorá v sú č asnom
európskom aj globálnom kontexte chudoby dominuje.
Ďalej je to cez nepriame zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne, zni ž ovania kriminality a u ž ívania drog,
prostredníctvom adresného cieleného obsahu piesní
zameraných na prevenciu pred istými chorobami alebo
nepriamym pozitívnym vplyvom na ekonomiku krajiny.
Z hľadiska typológie faktorov chudoby sa zdá byť prínos
hudobno-edukačných programov k faktorom na strane
indivídua a k faktorom spôsobených „kultúrou chudoby“.
V dime nzii „faktory na strane indivídua“ sa
najmarkantnejšie javí schopnosť hudobno-edukačnej
aktivity transformovať hodnoty, postoje a správanie
jedinca smerom, ktorý mu zais ť uje lepšiu šancu
zamestnateľnosti. Zároveň sa javí mať efekt aj na jeho
sebaocenenie a sebadôveru. S ohľadom na vyjadrenie
Sterna at al., že rozvoj nezávisí len na zvyšovaní šancí
alebo búraní vonkajších bariér, ale hlavne na uvoľnení
vnútorných obmedzení indivídua, hudobno-edukačné
aktivity sa javia byť v tomto smere efektívne. Aj
v prípade faktorov spôsobených kultúrou predstavujú
hudobno-edukačné aktivity výzvu. Ak hudobné vzdelanie
znamená osobnú transformáciu, musí sa to odraziť aj na
sociálnej transformácii, podobne ako Foxman poukazuje
na to, že hudba môže prekročiť kultúrne mravy
a zvyklosti a viesť ku zmene. Tieto skutočnosti vytvárajú
pre pomáhajúce profesie, popri terapeutickej línii hudby
na fyziológiu a psychiku osoby, tretiu líniu využívania
hudby pre sociálnu zmenu. Tento koncept v dnešnej
dobe otvára možnosti pre nové stratégie riešenia
chudoby na Slovensku aj vo svete, po ktorých sa volá

v súvislosti s diskutabilitou efektívnosti doterajších
konvenčných prístupov.
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Morálka ako základ sociálnej
spravodlivosti
Petra Andrejčáková
___________________________________
Anotácia: Príspevok rieši otázku chudoby z pohľadu
sociálnej spravodlivosti a Katolíckej cirkvi. Chudobu
možno prezentovať ako globálny problém predstavujúci
istý sociálny jav, pozíciu i duševný stav, ktorý má rôzne
prí č iny. Princípom sociálnej spravodlivosti je
rešpektovať práva druhých i rovnosť medzi ľuďmi. Tá sa
zakladá na skutočnosti, že všetci sme stvorení na Boží
obraz a všetci máme rovnakú prirodzenosť.
Kľúčové slová: Chudoba. Sociálna spravodlivosť.
Morálka. Človek. Cirkev.
Abstract: This article solves question of bareness from
the view of social justice and catholic church. The
bareness we can present as a global problem, which
shows social case, position as well as frame of midn,
which have many causes. The principle of social justice is
to respect human´s rights as much as equality betwen all
people. The social justice is built on fact, that all people
are made like godlike picture and we all have same
naturalism.
Key words: Poverty. Social justice. Morality. Human.
Church.
Úvod
„Cirkev sa od počiatku zaujímala aj o sociálnu
stránku spoločnosti, pretože si bola vedomá Kristových
slov, ktorý povedal: «Lebo bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;...» (Mt 25,
35-46). Preto u ž v dielach apoštolských Otcov
nachádzame zmienky o sociálnej spravodlivosti
a zodpovednosti za chudobných a biednych. [...]
Katolícka cirkev sa zaujíma o sociálne otázky, hoci jej
prvoradou úlohou je starostlivosť o spásu človeka.
Predsa však veľká materiálna núdza, ktorú priniesol
liberalistický kapitalizmus širokým vrstvám
obyvateľstva v 19. storočí, podnietila Cirkev k tomu,
aby sa začala hlbšie zaoberať sociálnou problematikou.
[...] Človek stvorený na obraz Boží je povolaný ku
spolupráci so svojím Stvoriteľom a tým, že dostal dve
duchovné mohutnosti – rozum a vôľu, dostal schopnosť
poznáva ť a rozhodova ť sa pre to, č o je dobré
a spravodlivé“ (Mordel, 2008, s. 7-9).
Morálka ako vedný odbor teológie
Morálka sa zaoberá nielen morálnosťou, resp.
dobrom a zlom ľudských skutkov, ale aj osobou, ktorá
ich koná. Z tohto dôvodu je prístupná všetkým ľuďom 1.
Vo svojej podstate predstavuje isté pravidlá správania sa
ľudí nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.
Morálka je teologická veda a znamená mrav, zvyk,
obyčaj i spôsob správania sa (Tondra, 1996, s. 7).

„Teológia je veda pojednávajúca o Bohu a ostaných
skutočnostiach vo vzťahu k Bohu, ktorá svoje princípy
čerpá zo Zjavenia. Zjavenie je predovšetkým zdrojom
viery. Viera je odpoveďou človeka na Zjavenie. [...]
Teológia je vedou teoretickou i praktickou zároveň. Ako
teória sa zaoberá Bohom, spásou, sviatosťami, ako
prax sa zaoberá činnosťami človeka vo vzťahu
k Bohu“ (Beneš, 1997, s. 7). Ide o vedu orientujúcu sa na
ľudské skutky. Ľudský skutok je len ten skutok, ktorý
človek vykonal za účasti rozumu a slobodnej vôle.
Morálna teológia sa definuje ako časť teologickej vedy,
ktorá pojednáva o nadprirodzenej ľudskej činnosti,
prostredníctvom ktorej ľ udia smerujú
k nadprirodzenému konečnému cieľu. Týmto cieľom je
dosiahnutie spásy. To znamená, že morálna teológia
skúma ľudské skutky vo svetle nadprirodzeného Božieho
zjavenia, resp. v ich orientácii k nadprirodzenému
poslednému cieľu (Tondra, 1996, s. 7-9). Kresťanská
morálna teológia vychádza od Boha a k Bohu vedie, preto
jej vlastným objektom je samotný Boh. Morálka však
nepopisuje len ľudské konanie ako také, ale zároveň ho aj
hodnotí, resp. nie je voči nemu neutrálna. Možno
povedať, že nejde len o konanie, aké je, ale aj aké má byť
(Szaniszló, 2008, s. 11).
Štúdium morálnej teológie prináša dvojaký úžitok,
teoretický a praktický. Na jednej strane morálka
obohacuje poznatky človeka a zbystruje jeho rozum. To
znamená, že človek tak vniká do tajomstiev Božieho
poriadku, čo ho vedie k správnej orientácii v morálnych
otázkach, ktoré sú v súčasnom komplikovanom svete
stále viac zložitejšie. Na druhej strane posilňuje vôľu
človeka, aby sa rozhodol aj konať to, čo poznal (Tondra,
1996, s. 29).
Morálka neustále vyzýva ľudí k láske k chudobným
na základe slov evanjelistu Matúša: „Zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). Boh žehná tých,
ktorí pomáhajú chudobným, a odmieta tých, čo sa od
nich odvracajú. Láska k chudobným je aj jedným
z dôvodov povinnosti pracovať tak, aby človek mal z čoho
dať núdznemu. Nejedná sa tu len o materiálnu chudobu,
ale aj o mnohoraké formy kultúrnej či náboženskej
chudoby (KKC, 1999, s. 587, odst. 2443-2444).
Chudoba – globálny problém súčasnosti
Chudoba predstavuje celosvetový problém, ktorý
možno definovať ako životnú situáciu, kedy jednotlivá
osoba žije v extrémnych sociálnych podmienkach.
Chudoba sa týka nielen autonómie človeka, ale aj jeho
schopnosti realizovať sa. To znamená, že obmedzuje jeho
možnosti voľby v mnohých životných situáciách. Preto je
chudoba krajnou životnou skúsenosťou nedostatku,
živorenia a obmedzených možností slobodnej voľby
(Gerbery – Lesay – Škobla, 2007, s. 5).
„Aj v súčasnej spoločnosti ešte, žiaľ, existujú
okolnosti pravej fyzickej a psychologickej chudoby: celé
skupiny ľudí, ale aj jednotlivé osoby vedú život nehodný
ich ľudskej dôstojnosti: sužuje ich samota, odlúčenosť,
neprijatie, diskriminácia“ (Ján Pavol II., 1999, s. 17). V
Európe žije veľké množstvo ľudí v nedostatku bez
možnosti prístupu k základným službám ako je napríklad

1 Morálna teológia. [online]. Dostupné na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lna_ teol%C3%B3gia [cit. 09-23-10]
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zdravotná starostlivosť. Pod prahom chudoby žije
takmer 80 miliónov Európanov, čo je v rozpore s
princípmi Európskej únie o solidarite a sociálnej
spravodlivosti. Práve tento rok, rok 2010 sa stal
Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu 2, pretože 3:
•
všetci ľudia majú právo na dôstojný život a na účasť
v spoločenskom živote;
•
súkromný aj verejný sektor sa delia o zodpovednosť
za boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;
•
odstránenie chudoby s cieľom zaistenia súdržnejšej
spoločnosti je prínosom pre všetkých;
•
pre dosiahnutie tohto cie ľ a je potrebné
zaangažovanie všetkých vrstiev spoločnosti.
V súčasnosti sa problematika chudoby a sociálneho
vylúčenia chápe nielen ako nedostatok príjmu, resp.
chudoba sa nevníma ako akýsi jednodimenzionálny
sociálny jav. Spoločenskí vedci i tvorcovia sociálnej
politiky si uvedomujú jej multidimenzionálnos ť
a vnímajú jej procesuálnu stránku (Gerbery – Lesay –
Škobla, 2007, s. 42). Mnohorozmerné podoby chudoby
súvisia predovšetkým s faktormi, ako sú príjem a životná
úroveň, príležitosť na vzdelanie a dôstojnú prácu,
sociálnu ochranu, bývanie, prístup k zdravotnej
starostlivosti. Nezamestnanosť a stúpajúce životné
náklady sa podieľajú na raste chudoby. Najrizikovejšie
skupiny ohrozené chudobou sú deti a mládež, starší
ľ udia, osoby so zdravotným postihnutím, etnické
skupiny 4.
V publikácii Kniha o chudobe. Spolo č enské
súvislosti a verejné politiky sa uvádza: „V odbornej
literatúre existuje výrazná zhoda v tom, že významným
faktorom zvýšenia rizika chudoby je nedostatočná
úroveň vzdelania. Vzdelanie je jedným z kľúčových
faktorov, ktorý sa v rozhodujúcej miere zúčastňuje
(priamo aj nepriamo) na utváraní podmienok života
jednotlivca alebo rodiny. Patrí medzi základné „aktíva“,
ktorými disponujú jednotlivci, domácnosti alebo
lokality (ľudský kapitál). Od vzdelania sa odvíjajú
nielen vzory reprodukčného správania, súvisí s ním aj
úspešnosť zapojenia sa do trhu práce a benefity z
pôsobenia na ňom (zamestnanosť, kvalita práce,

odmeňovanie). [...] Podobne ako v iných krajinách, aj
na Slovensku sa prejavuje nepriamo úmerný vzťah
medzi rizikom chudoby a úrovňou vzdelania. Platí, že
čím vyšší stupeň vzdelania, tým nižšie riziko chudoby.
Nízky stupeň vzdelania sa obyčajne viaže s nižším
statusom, a naopak. Lenže ani dosiahnutie vyšších
stup ň ov vzdelania negarantuje získanie dobre
plateného pracovného miesta. Dosiahnuté vzdelanie je
však jedným z najdôležitejších predpokladov, aby
jednotlivec mohol urobiť niečo pre to, aby neupadol do
chudoby“ (Gerbery – Lesay – Škobla, 2007, s. 24-25).
Slovenská republika vydala strategický dokument
pod názvom Národný program Slovenskej republiky k
Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu (2010), ktorým ako členská krajina Európskej
únie vyjadruje svoj záväzok dosiahnuť rozhodujúci vplyv
na odstránenie chudoby. Samotná redukcia chudoby je
jedným zo základných princípov nastavenia
legislatívnych opatrení a hľadania východísk pomoci tým
najrizikovejším skupinám obyvate ľ stva. Slovenská
republika zabezpečuje udržateľné zníženie chudoby a
odstránenie sociálneho vylúčenia istými opatreniami. Za
kľúčové sa považujú: zabezpečenie podpory príjmu,
podpory prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu a
integrácii na trh práce, prístupu k verejným službám a
rozvoj ľ udského kapitálu, a to tak samotných
jednotlivcov a skupín sociálne vylú č ených alebo
ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj tvorcov politík a
poskytovateľov služieb 5.
Sociálna spravodlivosť vo svetle kresťanstva
Spravodlivosť je spomedzi kardinálnych čností na
prvom mieste, pretože sa týka správneho správania sa
voči blížnemu. Dáva človeku to, čo mu patrí. Preto je
spravodlivos ť základným postojom a spôsobom
správania v ľudskom spoločenstve. Z dôvodu, že žiadny
človek nežije len sám pre seba, spravodlivosť vytvára
solídny základ pre spolu ž itie ľ udí. Spravodlivos ť
predstavuje základný pilier pre rozvoj ľ udskej
spoločnosti (Schönborn, 2000, s. 24). Spravodlivosť je
kľúčom nielen k bratstvu medzi ľuďmi, ale aj k trvalému

2 ŠĽACHTA, M.: Mládež – Chudoba – Sociálne vylúčenie. [online]. Dostupné na: http://www. rcm.sk/sk/show/435-mladez--chudoba-socialne-

vylucenie [cit. 09-24-10]
LORIAUX, M.: 2010 Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. [online]. Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010
[cit. 09-24-10]
3 LORIAUX, M.: 2010 Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. [online]. Dostupné na: http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010 [cit.
09-24-10]
4 Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010). [online]. Dostupné na: http://
www.upsvar-vk.sk/np2010.pdf [cit. 09-23-10]
5Národný program Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010). [online]. Dostupné na: http://
www.upsvar-vk.sk/np2010.pdf [cit. 09-23-10]
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mieru medzi národmi. Je to morálny sprievodca pre
jednotlivca bez ohľadu na jeho náboženstvo6.
Sociálnu spravodlivosť charakterizujú isté pravidlá,
na základe ktorých sú v spoločnosti rozdeľované príjmy
i bohatstvo a taktiež aj životné príležitosti a predpoklady
medzi jednotlivých občanov, prípadne sociálne skupiny.
V Katechizme Katolíckej cirkvi sa uvádza: „Spoločnosť
zabezpečuje sociálnu spravodlivosť vtedy, keď vytvára
podmienky, ktoré združeniam i jednotlivcom umožňujú
dosiahnu ť to, na č o majú právo pod ľ a svojej
prirodzenosti a svojho povolania. Sociálna
spravodlivos ť súvisí so spolo č ným dobrom
a s vykonávaním verejnej moci“ (KKC, 1999, s. 477,
odst. 1928).
Vo vyspelých krajinách jestvuje model sociálnej
spravodlivosti označovaný ako „model pevného dna
a otvoreného stropu“. Funguje nasledovne: sociálna
spravodlivosť sa primárne spája s úsilím jednotlivca,
ktorý využíva svoje sily k uskutočňovaniu vlastných
záujmov. Na druhej strane však predpokladá vôľu
pomôcť slabším a odkázaným občanom. To znamená, že
predpokladá solidárny celospoločenský akt (Radičová,
2003, s. 3-4). „Bohaté národy majú veľkú zodpovednosť
voči tým národom, ktoré si samy nemôžu zabezpečiť
prostriedky svojho rozvoja alebo im v tom zabránili
tragické dejinné udalosti. Je to povinnosť solidarity
a lásky; je to aj záväzok spravodlivosti, ak blahobyt
bohatých národov pochádza zo zdrojov, za ktoré sa
spravodlivo nezaplatilo“ (KKC, 1999, s. 586, odst. 2439).
„K ideálom spravodlivosti sa č lovek musí
vychovávať. Preto pápeži posledného storočia vyhlásili
otvorený boj proti hladu, povinnos ť súdr ž nosti,
spravodlivé rozdelenie nadbytkov bohatých krajín
chudobným krajinám, statočnosť v obchodných stykoch
(Tondra, 1996, s. 231). Rad sociálnych encyklík začal
pápež Lev XIII., ktorý na dané celosvetové problémy
reagoval svojou prvou sociálnou encyklikou Rerum
novarum 7. O týchto témach pojednáva aj pápež Pavol VI.
v encyklike Populorum progressio 8, ďalším Božím
služobníkom vyjadrujúcim sa k tejto problematike je
pápež Ján Pavol II. so svojou encyklikou Sollicitudo rei
socialis 9. Rovnako tiež terajší pápež Benedikt XVI. v
encyklike Deus caritas est10 pojednáva o sociálnych
problémoch sú č asnosti (Mordel, 2008, s. 45).
Organizácia spojených národov vyhlásila 17. októbra
2007 Svetový deň boja proti chudobe. Pápež Benedikt
XVI. poznamenal, že podmienky chudoby, v ktorých sa
veľká časť ľudstva ocitá, sú enormné. Zároveň sa k tejto
problematike vyjadril nasledovne: “Dnes sa oslavuje
Svetový deň odmietnutia chudoby, vyhlásený OSN pod
názvom Medzinárodný deň boja proti chudobe. Mnohé

národy žijú stále v podmienkach veľkej extrémnej
biedy. Rozdiel medzi bohatými a chudobnými sa stále
prehlbuje a je viditeľnejší, a to aj v ekonomicky
vyspelejších krajinách. Znepokojujúca situácia sa odvíja
od ľudského vedomia, keďže podmienky, v ktorých
narastá počet biednych sú také, že zraňujú ľudskú
dôstojnosť a následne sú škvrnou na skutočnom
harmonickom spolo č enskom pokroku vo svete.
Povzbudzujem a vyzývam teda k ešte väčšiemu úsiliu na
odstránenie chudoby a jej tragických dôsledkov.“
Záver
„Sú č asný svet je pozna č ený mno ž stvom
nespravodlivosti, ako sú bieda, hlad, nezamestnanosť,
stále väčšia priepasť medzi bohatými a chudobnými.
Na ich prekonanie sa vyžaduje spolupráca všetkých
korporácií spoločenského života. [...] Cirkev preto cíti so
všetkými nespravodlivo postihnutými, ale zároveň vidí
aj svoju bezmocnosť. Napriek všetkému kresťania
musia byť solidárni so všetkými, ktorí trpia pre
nespravodlivos ť a musia im pomáha ť v duchu
kresťanskej lásky. V rámci cirkevného života zodpovedá
spravodlivosti zásada, že ak niekto pracuje, má získať
náležitú odmenu potrebnú na výživu ako aj sociálne
zabezpečenie podľa bežných zvyklostí. [...] Cirkev
nemôže určiť nijaký konkrétny návrh riešenia, pretože
nedisponuje ani technickou, ani ekonomickou
kompetenciou, len mravnou. Pokladá si za povinnosť
stále apelovať na zodpovedné inštitúcie, najmä na
politikov a vlády, aby chudobu obmedzovali. Takto
chápaná úloha Cirkvi nie je nijakým miešaním sa do
politických alebo hospodárskych záležitostí, ale plnením
svojej zodpovednosti za človeka.“ (Mordel, 2008, s. 50;
60).
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